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 Programma september 2021 
 
 

Dag Tijd Activiteit Contactpersoon 

Maandag 

 

10.00 - 14.00 

 

Ruilwinkel: kleding, schoenen en accessoires 

U kunt ruilen tegen uw kleding, schoenen en accessoires of 
tegen iets wat u wilt doen voor Biko of de buurt.  

U kunt ook nette, hele en schone kleding etc. doneren. 
Graag alleen tijdens de openingstijden van de winkel. 

Nawel en Maribel 

 10.00 – 16.00 Massage en advies 

Mahér was in Syrië jarenlang gediplomeerd fysiotherapeut 
en biedt nu massage/advies voor € 2,50. U kunt van 
maandag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur binnenlopen. 

Mahér 

 10.00 – 14.00 Een nieuwe creatie van uw oude kleding en materialen 

Hassan maakt er op de naaimachine weer iets moois van! 
Gratis 

Hassan 

 13.00 – 15.00 Creaclub 

Kleuren en knutselen met Rita in een zeer ontspannen 
sfeer. Gratis 

Rita 

Dinsdag ochtend Taalgroepen voor beginners en gevorderden door Stichting 
Prachtvrouw. Start 7 september. 

€ 1 per keer 

Habiba Bouanan 

06 15 41 93 99 

 10.00 – 16.00 Massage en advies 

€ 2,50. Zie onder maandag voor meer info 

Mahèr 

 10.30 – 15.00 Kapster Christien is één keer per maand aanwezig in Biko 
om bewoners vakkundig te knippen. Graag thuis uw haar 
vak van te voren wassen. Het is deze maand op 28 
september. Het gaat niet op afspraak. Gewoon binnenlopen 

€ 2,50 voor het knippen 

Christien 
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Dinsdag 11.00 – 13.00 Buurtkamer voor mannen 40+ 

Ontmoeting, informatie en ontdekken van je wensen en 
kwaliteiten. Om 13.00 uur gaat de groep nog een wandeling 
maken. 

Gratis. 

Yousry Saad 

06 17 59 15 20 

 19.30 – 20.30 Praatgroep Cocaine Anonymus 

Gratis 

Maarten 

06 45 84 59 85 

Woensdag 09.00 – 12.00 Turkse les voor analfabete vrouwen.  

Start weer 29 september 

Gratis 

Emine 

 09.30 – 12.00 Computerles door Stichting Sociaal Cultureel Centrum voor 
Medelanders. Start weer op 8 september 

Gratis 

Samira 

 

 10.00 – 14.00 Ruilwinkel: kleding, schoenen en accessoires 

U kunt ruilen tegen kleding, schoenen en accessoires of 
tegen iets wat u wilt doen voor Biko of de buurt.  

U kunt ook nette, hele en schone kleding etc. doneren. 
Graag alleen tijdens de openingstijden van de winkel. 

Nawel en Maribel 

 10.00 – 16.00 Massage en advies 

€ 2,50. Zie onder maandag voor meer info 

Mahèr 

 13.00 - 15.00 Buurtcirkel 

Gratis 

Rita 

 

  

13.00 -15.00 

 

13.00 – 15.00 

 

15.00 – 17.00 

 

15.00 – 17.00 

Buurtonline:  

- computer oriëntatie, cursus van 10 lessen van 2 uur, start 
22 september. Gratis 

- computervaardigheden deel 2, cursus van 5 lessen van 2 
uur, start 22 september, groep 1. Gratis 

- computervaardigheden deel 2, cursus van 5 lessen van 2 
uur, start 22 september, groep 2. Gratis 

- open inloop: zelfstandig werken of oefenen op de 
computer. Hulp aanwezig als het nodig is. Gratis 

Op 3 november starten nieuwe cursussen 
computervaardigheden deel 2. 

Aanmelden bij 
Annemarie 
Spaargaren 

06 21 65 49 20  

of per mail 

buurtonline@ 

outlook.com 
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Woensdag 15.00 – 16.00 Chi Kung 

Barbara werkt met een klein groepje.  

Start weer op 15 september 

€ 2,50 per les 

Barbara 

06 50 96 63 09 

Donderdag 

 

09.30 – 12.00  Nederlandse conversatie door Stichting Sociaal Cultureel 
Centrum voor Medelanders. Start weer op 9 september. 

Gratis  

Halima 

06 26 48 29 52 

 10.00 – 16.00 Massage en advies 

€ 2,50. Zie onder maandag voor meer info 

Mahèr 

 13.00 – 16.00 Inloop: breien en informatie 

Gratis 

Aïcha 

06 84 29 17 96 

Vrijdag 

 

09.00 – 12.00 Turkse les voor analfabete vrouwen.  

Start weer 1 oktober. 

Gratis 

Emine 

 10.00 – 14.00 Collagekunst 

Gratis 

Miklos 

 10.00 – 16.00 Massage en advies 

€ 2,50. Zie onder maandag voor meer info 

Mahèr 

Zaterdag 10.00 – 12.00 Kinderactiviteiten door Stichting Sociaal Cultureel Centrum 
voor Medelanders. Start weer op 4 september 

Nordin 

06 29 31 13 34 

 10.00 – 14.00 

 

Ruilwinkel: kleding, schoenen en accessoires. Elke 1ste en 
3de zaterdag van de maand.  

Deze maand op 4 en 18 september. Ook elke maandag en 
woensdag. 

U kunt ruilen tegen kleding, schoenen en accessoires of 
tegen iets wat u wilt doen voor Biko of de buurt.  

U kunt ook nette, hele en schone kleding etc. doneren. 
Graag alleen tijdens de openingstijden van de winkel. 

Nawel 

 10.00 – 16.00 Massage en advies 

€ 2,50. Zie onder maandag voor meer info 

Mahèr 

bik 

biko 
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Zaterdag 11.00 – 14.00 Stoelmassage op afspraak.  

Vanaf 15 september kunt u weer een afspraak maken. 

Barbara geeft u voor € 2,50 een ontspannende massage 

Voor afspraak: 

Barbara                 
06 50 96 63 09 

 13.00 – 16.00 Repair Café (elke 2de en 4de zaterdag van de maand). 

Deze maand op 11 en 25 september. 

Kom met uw kapotte apparaat en deze handige mensen 
kijken of ze het kunnen repareren, liefst samen met u. U 
betaalt evt. alleen iets voor onderdelen.  

Hein  

06 47 10 49 63 

en Leo  

 

 19.00 – 22.00 Mannengroep van Stichting Al Fanaar 

 

Yousry Saad 

06 44 36 09 35 

Zondag 

 

10.00 – 12.00 Kinderactiviteiten door Stichting Sociaal Cultureel Centrum 
voor Medelanders. Start weer op 5 september 

Nordin 

06 29 31 13 34 

    

  Door corona kunnen alle activiteiten alleen in kleine 
groepjes plaatsvinden, waarbij 1,5 meter afstand wordt 
gehouden.                                                             
Bezoekers en deelnemers zijn bij binnenkomst verplicht de 
handen te desinfecteren en een formuliertje volledig in te 
vullen. We adviseren het dragen van een mondkapje. Als 
men gaat zitten, kan het mondkapje af. Bij verkoudheid 
etc. kan er niet deelgenomen worden.                                                          
Zo kunnen de activiteiten op een veilige manier doorgaan. 

 

  Wilt u zelf in Biko een activiteit gaan organiseren voor 
andere buurtbewoners? Of heeft u een idee en wilt u daar 
eens verder over praten? 

Neem dan s.v.p. contact op met Joke Soolsma van Dynamo, 
tel. 06 49 35 63 61 of jsoolsma@dynamo-amsterdam.nl  

Voor het huren van een ruimte in Biko voor bijv. een VVE-
vergadering (geen feestjes of partijen) kunt u contact 
opnemen met Mohamed Hamdi van Dynamo,                   
tel. 06 43 27 61 35 of mhamdi@dynamo-amsterdam.nl   

 

  Kijk ook op:  
www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/biko 
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