
Meer informatie? Servicepunt Jeruzalem  

 

Programma  
 
 
activiteit 

 
Koffie inloop. Drink koffie, speel 
spelletjes, of kijk op je telefoon. Alles wat 
je wilt. 

 
 

Samenspraak een uur per week Nederlands 
leren aan een anderstalige of Nederlands 
leren van een Nederlands sprekende? 
www.wijkopbouworgaanoost.nl/activiteite 
n/samenspraak. 

 
Burenlunch met soep, brood en salade. 
Prijs: €2,50. (de eerste keer is gratis). 

 
 
 

Koffie en koek voor senioren. (De werf, 
Archimedeslaan 59). 

 
 
 

Mahjong (gratis). 

 
 
 

 
Buurtrestaurant prijs €4,50. 

 
 

 
Wandelen, koffie na afloop. 
Start en finish Servicepunt Jeruzalem, 
Van ´t Hofflaan 29, (gratis). 

 
 
Servicepunt Jeruzalem Kalender 

 

dag tijd 

Maandag 10.00 – 12.00 uur 

Maandag 10.00 – 12.00 uur 

Maandag 12.00 – 13.00 uur 

Maandag 13.00 – 14.30 uur 

Maandag 13.00 - 16.00 uur 

Maandag 17.30 – 19.00 uur 

Dinsdag 13.15 – 14.45 uur 

 

 

begeleider 

Jelte, 

jbrontsema@dynamo 
-amsterdam.nl 

06-44139852 
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-amsterdam.nl 
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-amsterdam.nl 
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Dinsdag 11.00 – 13.00 uur Rummikub spelen, (gratis). Jelte, 

jbrontsema@dynamo 

-amsterdam.nl 

06-44139852 

Dinsdag 13.30 – 15.30 uur Kaarten maken. Mevrouw Mekkers, 

020-6939990 

Dinsdag 19.00 – 20.00 uur Tai-chi vanaf 14 september t/m 21 
december. 

teohaverkort@online 
.nlsw 

Woensdag 10.00 – 12.00 uur Samenspraak. Een uur per week 
Nederlands leren aan een anderstalige of 
Nederlands leren van een Nederlands 
sprekende? 
www.wijkopbouworgaanoost.nl/activiteite 
n/samenspraak. 

Jelte, 

jbrontsema@dynamo 

-amsterdam.nl 

06-44139852 

Woensdag 11.00 – 12.00 uur Meer bewegen voor ouderen. www.mbvo- 
amsterdam.nl 

020-8861070 

Woensdag 10.00 - 13.00 uur Koffie inloop kerk de Bron, (gratis). Jelte, 

jbrontsema@dynamo 

-amsterdam.nl 

06-44139852 

Woensdag 13.00 – 16.00 uur Wijkopbouworgaan Oost. Anton Berben, 

woo@wijkopbouwor 
gaanoost.nl 

06-19595970 
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Woensdag 17.30 – 19.00 uur Buurtrestaurant: prijs €4,50. Patrick, 

Pangela@dynamo- 
amsterdam.nl 

06-43544423 

Donderdag 10.00 – 12.00 uur Koffie inloop. Drink koffie, speel 
spelletjes, of kijk op je telefoon. Alles wat 
je wilt. 

Jelte, 

jbrontsema@dynamo 
-amsterdam.nl 

06-44139852 

Donderdag 10.00 – 11.30 uur Bibliotheek, ook grote letters. Prijs: gratis. Jelte, 

jbrontsema@dynamo 
-amsterdam.nl 

06-44139852 

Donderdag 12.00 – 13.00 uur Burenlunch met soep, brood en salade. 
Prijs: €2,50. 

René Visser, 
hnrvisser@gmail.co 
m, 0653489239 

Donderdag 13.00 – 15.00 uur Levensvragen. Elke een-na-laatste 
donderdag van de maand. 23/9, 21/10 & 
18/11. 

René Visser, 

hnrvisser@gmail.co 
m 

0653489239 

Donderdag 16.00 – 18.00 uur Arabische les. Maher.lak@hotmail. 
com 

Vrijdag 10.00 – 12.00 uur Jeu de Boules. Voor op het plein, koffie 
binnen. Prijs: gratis. 

Jelte, 
jbrontsema@dynamo 
-amsterdam.nl 

06-44139852 

Vrijdag 10.00 – 13.00 uur Koffie inloop. Drink koffie, speel 
spelletjes, of kijk op je telefoon. Alles wat 
je wilt. 

Jelte, 

jbrontsema@dynamo 

-amsterdam.nl 

06-44139852 
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Vrijdag 13.00 – 15.00 uur Fietsgroep 55+. Fietsen met verschillende 
niveaus en afstanden. Prijs: gratis. 

Jelte, 

jbrontsema@dynamo 

-amsterdam.nl 

06-44139852 

Vrijdag 14.00 – 16.30 uur Literatuurkring, elke tweede vrijdag van 
de maand. Prijs: €20,- voor vier keer. 

Jelte, 

jbrontsema@dynamo 
-amsterdam.nl 

06-44139852 

zondag 11.00 – 14.00 uur Samenkomst. Koffie drinken, spelletje 
spelen, meegebrachte lunch eten, op je 
telefoon kijken, wat u wilt. 

Prijs: gratis. 

Jelte, 

jbrontsema@dynamo 
-amsterdam.nl 

06-44139852 
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