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Wat is er te doen op IJburg en Zeeburgereiland?
Welke hulp is er? Deze krant is voor iedereen. 
Om je te laten zien dat de hulpverlening en activiteiten 
op IJburg en Zeeburgereiland nog steeds doorgaan. 
Ook in tijden van corona. Bel of mail voor een afspraak.
We zijn er voor je. 

Welkom bij

In deze krant

 bewegen | zorg voor de mantelzorger | vrolijk vrijwilligerswerk | taal leren | en meer



Meer contact met mensen uit 
de buurt? Lees deze krant. 

‘ Eenzaamheid  
vraagt om actie’
Maarten Poorter is stadsdeelvoorzitter van 
stadsdeel Oost. Hij komt graag op IJburg. 
‘Ik ben onder de indruk van de vindingrijkheid en 
de initiatieven van bewoners op IJburg. Juist in deze tijd. 
Van de jongeren van Dynamo die voedselpakketten 
rondbrengen tot de Flexbieb, het buurtrestaurant en 
nog veel meer. Helpers en bruggenbouwers zijn overal.’

Bellen in plaats van Netflixen 

‘Natuurlijk is deze tijd niet makkelijk. Voor Amsterdammers die alleen wonen, 

maar ook voor gezinnen is het een uitdaging om het te redden. Op IJburg is 

er naast gemeenschapszin ook veel eenzaamheid. Dat vraagt niet alleen om 

aandacht, maar ook om actie. Een van de beste tips die ik hoorde: in plaats van 

Netflix aan te zetten kun je ook de telefoon pakken. Bel bewust eens die vriend 

die je al een jaar niet gesproken hebt. Blijf actief je netwerk onderhouden.’ 

Dit is het moment 

‘Als je al langere tijd overwoog om vrijwilliger te worden, is dit het moment. 

Heel veel mensen die vrijwilligerswerk zijn gaan doen zeggen: ik vond 2021 mijn 

meest zinvolle jaar, ik heb zoveel kunnen betekenen. Het bezorgen van maaltijden, 

het bijhouden van tuinen van mensen die dat niet zo goed meer kunnen. Er even 

zijn om mensen te ondersteunen door te bellen. Ik roep mensen juist op om nu 

actief te worden als vrijwilliger. Je kunt altijd iets doen. Er is altijd behoefte aan 

en zelf knap je er ook van op. Lees deze krant en laat je inspireren.’

samen IJburgop

ZEEBURGEREILAND

STEIGEREILAND

STEIGEREILAND

Gezondheids-
centrum  
Haveneiland
IJburglaan 727
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Maandag  
10:00  –  12:00  koffie inloop
13:30  –  15:30  Creatieve middag

Dinsdag 
10:00 – 13:00 Vrouwen  
informeren vrouwen 
16:00 – 18:00 Jongeren chill-out

Woensdag 
10:00  -  12:30  Koffie inloop
17:00  –  19:00   Take Away òf 
Buurtrestaurant (afhankelijk van 

maatregelen) 

Donderdag
09:30 –  12:00  spelinloop ouders en 
kinderen van 0 tot 2,5 jaar

Vrijdag
19:00  -  21:00  Tienerinloop

Zaterdag
10:00 – 12:30 koffie inloop en  
reparatiekamer                                                                                                                                      
17:00 – 18:00 (2e & 4e zat vd mnd)
Take Away òf Buurtrestaurant  
(afhankelijk van maatregelen) 

Zondag                                                                                                                                        
15:00 – 19:00 jongeren chill-out

Buurtkamer Zeeburgereiland John Blankensteinstraat 1B

 WWW.DYNAMO-AMSTERDAM.NL/LOCATIE/BUURTKAMER-ZEEBURGEREILAND  WWW.DYNAMO-AMSTERDAM.NL/LOCATIE/STEIGERPLEK

Maandag 
09:00 – 12:00 Spelinloop ouders 
en kinderen van 0 tot 2,5 jaar
14:00 – 15:30 Steigernijver

Dinsdag 
09:00 – 12:00 Spelinloop ouders 
en kinderen van 0 tot 2,5 jaar

Woensdag 
09:00 – 12:00 Bloeiende Steigertje 
(vrouwengroep)
17:30 – 18:00 Resto Steigerplek  
Take Away òf restaurant  
(afhankelijk van maatregelen) 

Donderdag
09:30 – 10:30 koffiemoment

Vrijdag
09:00 – 12:00 Bloeiende Steigertje 
(vrouwengroep)

Steigerplek William Barlowlaan 1



Hoe blijf je fit en in 
beweging? Doe mee.  fit IJburgop

Gezonde maaltijden 
bij het Buurtrestaurant  
Zin in een gezonde, betaalbare maaltijd in de buurt? 
Leerlingen van het IJburg College en vrijwilligers van 
Dynamo koken in het buurtrestaurant van de school. 

Als de maatregelen het toelaten, gaat het restaurant 

weer open voor bezoekers, tot die tijd kunt u 

maaltijden afhalen op dinsdagavond. Kijk op de 

website voor meer informatie over dit bijzondere 

restaurant. Reserveren kan via 020 495 2277 en 

buurtrestoijtje@gmail.com.  

KLEINE RIETEILAND

HAVENEILAND WEST

HAVENEILAND OOST

RIETEILAND OOST

Beweeg mee!
Weer of geen weer, bewegen in de buitenlucht 
of binnen is altijd een goed idee. Op IJburg & 
Zeeburgereiland zijn er volop mogelijkheden. 

Sporthal 
IJburg
Pampuslaan 1

Dance 
Connects
Krijn Taconiscade 432
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Maandag 
9:00 – 12:00 Thee & Thema

Dinsdag   
09:30 – 11:30 Koffie ochtend                                                                                                                                    
14:00 – 16:00 Creatieve inloop 
Team Ed

Woensdag   
13:00 – 15:00 cursus handwerken                                                                                                                                       
19:00 – 22:00 voetbalvaders

Vrijdag                                                                                                                                        
12:00 – 17:00 creatieve lunch Roads

Zaterdag                                                                                                                                          
17:00 – 22:00 voetbalvaders

Buurtkamer IJburg 
Ed Pelsterpark 8

Buurtkamer Zeeburgereiland John Blankensteinstraat 1B

Dinsdag 12:00 – 13:00 Wandelgroep Zeeburgereiland Dynamo

Woensdag 08:45 – 09:45 Yoga Dynamo

Donderdag 10:30 – 11:30 Buiten sport & bewegen 55+  GoldenSports

Zondag 12:30 – 14:30 Tafeltennis 
  

Steigerplek William Barlowlaan 1

Dinsdag  14:00 – 15:00  Bokstherapie                                                                                                            
Donderdag 10:00  – 11:00  Sportkist/Mankracht Dynamo                                                                                                                                   
Donderdag 11:00 – 12:00  Wandelgroep Steigerplek Dynamo                                                                                                
Donderdag 11:00  – 12:15  Yoga voor mannen Dynamo                                                                                                                              
Vrijdag  12:15 – 13:15  Stoelyoga 55+ MBVO 
 

Gezondheidscentrum  Haveneiland IJburglaan 727

Maandag 10:30 – 12:00 Women only sport  Dynamo   
Woensdag  10:00 – 11:00 Wandelgroep Dynamo 

Buurtkamer IJburg Ed Pelsterpark 8

Dinsdag 10:30 – 11:30 Buiten sport & bewegen 55+  GoldenSports   
 

Dance Connects Krijn Taconiscade 432

Woensdag 10:30 – 11:30 Moderne dans 60+  DanceConnects

Sporthal IJburg Pampuslaan 1, buiten wanneer het kan 

Woensdag 11:45 – 12:30 Conditie trainen 60+ Meer Bewegen voor Ouderen

Fit in Oost www.fitinoost.nl  

Wil je meer bewegen maar weet je niet goed hoe en waar te beginnen? 
Fit in Oost helpt je. Kijk op   www.fitinoost.nl. 

Zin om mee te bewegen? Meld je aan bij een van de participatie-
medewerkers van Dynamo IJburg en Zeeburgereiland: 
Rasmus, Josette, Pieter, Angela en Fatiha: 020 495 2277

Vrijdag  
10:00 – 11:30 Koffie inloop voor 
ouders (Ouders Samen)

IJtopia (Witte Kaap) 
Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 262

  WWW.DYNAMO-AMSTERDAM.NL/ACTIVITEITEN/

BUURTRESTAURANT-IJBURG-COLLEGE

 DYNAMOJONGEREN.NL/IJTOPIA
  WWW.DYNAMO-AMSTERDAM.NL/ 

LOCATIE/BUURTKAMER-IJBURG



Hulp nodig? 
Je staat er niet alleen voor. zorg IJburgop
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Buurtteam IJburg is er voor u  
Heeft u een vraag over zorg, geld, wonen, gezondheid, 
ontmoeten, veiligheid of werk? Stephanie Dasburg van 
Buurtteam IJburg: ‘We zijn nabij voor verschillende vragen 
van bewoners en we doen wat nodig is.’ 

‘Als een bewoner niet naar ons toe kan komen, komen wij naar de bewoner toe. 

Ook beantwoorden wij via onze aanmelddienst vragen van Amsterdammers. 

IJburg is een leuk gebied om in te werken: veel nieuwe woningen en diversiteit 

aan hulpvragen. Van huisuitzettingen tot fondsaanvragen of Amsterdammers met 

een beperking die extra ondersteuning nodig hebben bijvoorbeeld door een 

persoonsgebonden budget.

Beter gevoel

Soms is er meer aan de hand dan alleen schulden. We analyseren dan de problemen 

in het verleden, hoe het nu gaat en waar iemand naartoe wil werken. Mensen kun-

nen vaak meer dan ze zelf denken. Als ze met een beter gevoel weggaan, dan voel 

ik mij tevreden. Soms helpt het al om gewoon naar iemands verhaal te luisteren. 

Laagdrempelig

We hebben afspraakmogelijkheden op maandag, woensdag en vrijdag, en vooral in 

deze tijd zijn we  zichtbaar en blijven we laagdrempelig. Bel 020 – 46 20 300, een 

afspraak is dan snel gemaakt!   WWW.BUURTTEAMAMSTERDAM.NL/BUURTTEAM-IJBURG

Mantelzorgconsulente Roline Burke en 
haar collega Femke Buter staan klaar 
voor mantelzorgers. Voor een goed 
gesprek als het teveel wordt. 

Ook kunnen ze u helpen aan informatie over man-

telzorgvoorzieningen van de gemeente Amsterdam 

en andere instanties. Op de foto een beeld van de 

mantelzorgdag. Bijna zestig mantelzorgers genoten 

in The Living Room van een heerlijke warme lunch 

in een mooie omgeving. Er werden tips onderling 

uitgewisseld, maar ook afspraken gemaakt om 

elkaar vaker op te zoeken. Het besef dat ze er niet 

alleen voorstaan helpt en er ontstonden nieuwe 

vriendschappen. 

Bent of kent u een mantelzorger en wil u meer 

weten over voorzieningen en zorg voor u? Neem 

contact op met mantelzorgconsulente Femke Buter 

op fbuter@buurtteamamsterdamoost.nl of bel

06 4354 3717 of kijk eens op de website: 

  

Zorg voor de mantelzorger  

‘ Het besef er niet alleen 
voor te staan, dat helpt’

  WWW.DYNAMO-AMSTERDAM.NL/MANTELZORG 



Vrijwilligerswerk is een aanrader. 
Je knapt er zelf ook van op.  meedoen IJburgop
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Vrijwilligers gezocht  
Vindt u het leuk om in de buurt actief te worden 
en anderen te helpen met uw hobby’s of talenten?
Wij zoeken onder andere wandelmaatjes, taaldocenten en sport-

maatjes. Ook zoeken we bewoners die een luisterend oor kunnen 

bieden aan buurtgenoten en kunnen helpen met kleine klussen, 

zoals boodschappen doen. Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Mail naar pzanen@dynamo-amsterdam.nl of bel 020 4952 277 

en vraag naar Pieter.  

 WWW.DYNAMO-AMSTERDAM.NL/OP-ZOEK-NAAR-VRIJWILLIGERSWERK

‘ En je 
knapt er 
zelf ook 
van op’

Warm welkom in buurtkamer Zeeburgereiland 

Mildred Zaalman is gastvrouw bij de buurtkamer 
Zeeburgereiland. In de buurtkamer heet ze de bezoekers 
een warm welkom en schenkt ze haar gasten koffie en thee. 
‘Het sociale zit erin.’

‘Ik kom hier ’s morgens en ik kijk of alles netjes is. Ik zet koffie, zet de kopjes 

en glazen klaar. En dan langzamerhand komen de bezoekers binnen en bied ik ze 

koffie of thee aan. Ik praat met ze, ik ben nogal een kletskous. (Lacht) Ik ben 

verpleegkundige geweest, het sociale zit erin. We praten over van alles en nog 

wat. Als iemand een gesprek aanknoopt, dan sluit ik me aan bij die persoon. 

Ik kom hier altijd met plezier naartoe, het werken met mensen vind ik fijn en 

gezellig. Je hoort van alles. Soms voel ik me net een maatschappelijk werker. Er is 

hier veel ontspanning en humor. Ik knap er zelf ook van op om hier te zijn en te 

komen. Als je je eenzaam voelt, je bent werkloos geworden of je hebt te veel vrije 

tijd, ga vrijwilligerswerk doen. Ik kan het iedereen absoluut aanraden.’   

Sociaal kapitaal

Jelle van Liempt komt regelmatig naar de koffie inloop van de buurtkamer IJburg. 

‘Koffie is mijn leven, geen gezeur, gewoon elke dag een bakkie pleur. Ik kom, want 

iets anders heb ik toch niet te doen. Het gaat ook om kapitaal, de meeste mensen 

denken bij kapitaal alleen maar aan geld en zo, maar vaak wordt sociaal kapitaal 

dan vergeten, terwijl het eigenlijk veel belangrijker en waardevoller is! Daarnaast: 

ik drink mijn koffie zoals mijn favoriete vrouw: sterk en zoet!’

Vrijwilligers in beeld

Vrijwilliger Mildred Zaalman Bezoeker Jelle van Liempt signeert zijn boek

 WWW.DYNAMO-AMSTERDAM.NL/LOCATIE/BUURTKAMER-ZEEBURGEREILAND



Er is veel te doen voor 
jeugd en jongeren. jong IJburgop
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Spelen zonder drempels  
Judith Pijpers, pedagogisch medewerker spelinlopen:
‘De spelinloop is een unieke kans om je kind te zien spelen 
met andere kinderen. Het is leuk voor ze om te spelen met 
materialen en speelgoed dat ze thuis niet hebben. 

En ik merk dat buren elkaar beter leren kennen: ‘hé, jij woont twee deuren verder!’ 

Ze vragen elkaar daarna makkelijker om hulp en kinderen gaan bij elkaar spelen.’ 

‘Er zijn drie gratis spelinlopen op IJburg, met thee en koffie. Ouders met kinderen 

zijn vier ochtenden welkom bij het OKT team op de Pampuslaan, twee ochtenden 

bij de Steigerplek of bij de Buurtkamer Zeeburgereiland. Voor veel ouders is het 

prettig contact met anderen te maken, omdat ze alleenstaand zijn en omdat er 

zoveel talen gesproken worden in hun wijk, van Filipijns tot Oekraïens.’

‘Wat is er leuker dan je kind te zien ontwikkelen? Van een 

onderzoekend baby’tje tot kindjes die contact maken met 

andere dreumesen. Je kunt bij elkaar terecht over lastige  

dingen in de opvoeding. En bij ons, de professionals, 

over slaap- of eetproblemen bij je kind. Of vragen over 

hun gedrag.’  WWW.DYNAMO-AMSTERDAM.NL/SPELINLOPEN 

Sophie Al, jongerenwerker:
‘Bij IJtopia en onze andere Dynamo 
jongerencentra op IJburg kunnen 
jongeren altijd terecht, ze kunnen er 
zichzelf zijn.  

Ik werk al zes jaar bij IJtopia, mijn collega Hamid 

acht jaar. In die tijd hebben we een band opgebouwd 

met de jongeren uit de buurt. We zijn een onderdeel 

van hun leven geworden en ze weten ons te vinden. 

Ze kunnen na school altijd binnenwandelen. Soms 

eventjes, soms blijven ze de hele middag omdat het 

zo gezellig is. Een praatje maken, chillen met vrien-

den en vriendinnen, samen huiswerk maken of koken. 

Maar ook als ze ergens mee zitten of advies nodig 

hebben. Zowel de meiden als de jongens vinden het 

leuk om samen workshops te doen, maar ze kunnen 

er ook gewoon spelen op de playstation. Waar het om 

gaat is dat ze weten dat IJtopia er voor ze is, dat het 

hun plek is. 

We proberen in onze activiteiten vaak net iets anders 

aan te bieden. We helpen ze bij het ontdekken van 

hun talenten en willen ze graag iets nieuws laten 

beleven. Dj-workshops, een spookhuis met Hallo-

ween, de Chrisco, de jaarlijkse disco voor de kerstva-

IJtopia is vertrouwd én vet  

kantie. En afgelopen zomer hebben we een summer 

party georganiseerd met een silent disco. Ook organi-

seren we theaterworkshops. 

Bij het jongerenwerk van Dynamo kun je echt vette 

dingen doen; in de vakantie klimmen in het Amster-

damse Bos, naar een pretpark, dat onthouden ze 

daarna. Dit jaar hebben we bij Midzomer Mokum een 

race simulator ingehuurd, konden jongeren meedoen 

aan een graffiti workshop en een smoothie fiets 

waarop ze hun eigen smoothie konden maken. Naast 

onvergetelijke herinneringen geven we de jongeren 

vaardigheden mee waar ze wat aan hebben in hun 

leven. We zijn een vertrouwde en veilige plek in de 

buurt voor ze.’  

Op IJburg 

zijn drie 

plekken waar 

je als jongere 

terecht kunt: 

Zeeburger-

eiland, 

Youthside en 

IJtopia. 

 DYNAMOJONGEREN.NL 

Dynamo
spelinloop

Talententent
Zit je op de basisschool? In de 

Talententent kun je ontdekken wat 
je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Van danslessen tot koken en creatieve 

dingen doen. Kijk voor lessen 
bij jou in de buurt op: 

 WWW.TALENTENTENT.NL 



Op IJburg zijn veel mensen actief 
voor elkaar en de buurt.goed IJburgop
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‘ Kom voor een boek, 
voor een praatje’ 

De FlexBieb, voor en door bewoners uit de buurt is 
een begrip op IJburg. Mensen komen er voor boeken, 
een praatje en er worden allerlei  
activiteiten georganiseerd. 

Jeske Rutgers is coördinator van de FlexBieB. ‘Overdag zijn we een 

bibliotheek, Flexwerk ruimte, kan er betaalbaar gekopieerd of geprint 

worden en staan computers met gratis internet voor u klaar. We hebben 

eigen collectie boeken: kinder- en prentenboeken, romans en literatuur 

Winterse rituelen in De Wereldhuiskamer 

De Wereldhuiskamer is een buurtinitiatief dat uitgroeide tot een 
echt buurthuis. Bedoeld voor jonge nieuwkomers met een 
verblijfsvergunning in het SET wooncomplex.

Ook deze winter kunnen ze tijdens gezamenlijke avonden kennismaken met 

buurtgenoten. Mireille de Ruiter van Team SET IJburg: ‘De Wereldhuiskamer is voor 

de buurt én door de buurt. We vinden altijd iemand om te helpen bij een nieuwe 

activiteit, genoeg talent in deze wijk.’

De activiteiten variëren van taal- en muzieklessen tot spelletjesavonden. Het is 

vooral de bedoeling om de winter minder eenzaam te maken, veel statushouders 

zijn hier zonder familie. ‘We proberen leuke dingen uit Nederlandse rituelen te 

pikken, maar dan niet op de traditionele manier, aldus Mireille. Zo vieren de 

nieuwkomers het sinterklaasfeest zonder Sint of Piet, maar wel met cadeautjes en 

een spel. Ook Kerst wordt in een ander jasje gegoten, waarbij deelnemers vertellen 

over hun eigen manier van kerst 

of een ander winterfeest vieren.

Ook kunnen de bezoekers 

elkaars eten proeven. Op 

woensdagen is er een 

buurtdiner, waar ook 

Nederlandse wijkgenoten 

aanschuiven. Mireille: ‘Wat 

begon als een welkom voor 

nieuwkomers is zelfs in 

coronatijd uitgegroeid tot een 

warm nest in de wijk. De 

huiskamer organiseert ook een 

schrijfclub en een Repair Café 

om gebruikte spullen een 

nieuw leven te geven. Er is 

zelfs buikdans les.’

Ideeën en groene 
initiatieven 
Heeft u een idee of initiatief voor de buurt? Dan 
kunt u contact opnemen met een van de 
gebiedsmakelaars van de gemeente Amsterdam 
op IJburg en Zeeburgereiland. Zij helpen bewo-
ners met ideeën en initiatieven en zo is er al 
veel moois ontstaan, van meer groen in de 
buurt tot ideeën om een voetpad veiliger te 
maken. Gebiedsmakelaar Marjolein Mantel: ‘Het 
‘voetpad dus niet fietsen’ initiatief (zie foto) is 
een idee van bewoners om het wandelpad veili-
ger te maken. De buurtbewoners hebben dit 
samen met de gemeente bedacht als oplossing 
in plaats van borden. De gemeente heeft het 
aangebracht. Wilt u alleen of samen met uw 
buren meehelpen aan een groene buurt? De 
gebiedsmakelaar ondersteunt graag uw initia-
tief. Bijvoorbeeld met het aanleggen van een 
moestuin, geveltuin of het adopteren van een 
plantenbak. We staan open voor ideeën en 
denken mee met alle bewoners op IJburg en 
Zeeburgereiland.’ 
Bel 14 020 voor de gebiedsmakelaars.

in verschillende talen. Sinds begin december is de OBA collectie 

vernieuwd, te leen met je lidmaatschap van de FlexBieb of OBA.’ 

De FlexBieB is ook bekend om de FlexNight Live, inspirerende 

avonden met lezingen en debatten. De buurtbibliotheek is geopend 

van maandag tot en met donderdag van 14 tot 17 uur en zaterdag 

van 13 tot 16 uur. Op donderdagmorgen is er Taal-

café voor vrouwen, van 10:30 tot 11:30. 

Jeske: ‘Hier kan je oefenen in Nederlands 

praten. Kom voor een boek, voor een 

praatje. Of kom helpen: wij zijn altijd 

op zoek naar vrijwilligers.’  

 WWW.FLEXBIEB.NL

 WWW.SET-IJBURG.NL



Beter Nederlands leren en mensen uit de buurt leren kennen?
Het leren van de Nederlandse taal is nuttig en gezellig. Er zijn 
verschillende cursussen Nederlands in de buurt, in buurtcentra en 
online. Van taalles tot conversatieles en leesclubs. Wil je ook de 
Nederlandse taal beter leren? Onze taalcoördinatoren vertellen je er 
graag meer over. Neem contact op met Fatiha Errafay via 020 495 2277.

activiteiten
bokstherapie
buurtrestaurant
buurtteam
duurzaamheid
groeien
helpen
ijburg 
inloopspreekuur
koffieochtend
leefstijl
maatje
meedoen
moestuin
samen
spelinloop
sport
taalles
talenten
vrijwilligers
wandelen
welzijn
yoga
ijtopia

A K D Y W A N D E L E N L N I

I S O A S M M S W M S IJ O N B

P R B F E P A O E E T P L W O

O E D E F M E E E S L O O G K

T G I M E I D L F S O Z R R S

IJ I E N A O E E I P T O IJ E T

T L H I E E E O S N E U J N H

A L M N J L T P C I L T I E E

A I A E G B R T E H A O L N R

L W A T T E U N R A T P O O A

L IJ Z T E M E R M U E E E P P

E R R K A G O Y G N U D N O I

S V U N E T N E L A T B E D E

B U U R T R E S T A U R A N T

R N D N E T I E T I V I T C A

Zoek een woord uit de woorden die naast de puzzel staan en streep dit 

woord door. De woorden staan van links naar rechts, rechts naar links, 

boven naar beneden, beneden naar boven en schuin (diagonaal). 

Maak een zin van de letters die overblijven.

Win een etentje!
Win een etentje voor twee 

in ons buurtrestaurant 
op het IJburg College. 

Denkt u het antwoord te weten? 
Stuur deze dan op naar 

jblock@dynamo-amsterdam.nl 
voor zondag 16 januari.

De winnaar krijgt bericht.

Oplossing

Woordzoeker

Uitgave van 

Dynamo 

www.dynamo-amsterdam.nl, 020 46 09 300 

Mede mogelijk gemaakt door 

Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost
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Vormgeving  Kalterontwerpen.nl
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Taalles helpt om 
elkaar beter te begrijpen. (digi)taal IJburgop

Colofon

pagina 8

 WWW.DYNAMO-AMSTERDAM.NL/NEDERLANDSE-TAAL

Beetje digibeetje?
Leer de taal van uw computer kennen:

EHBO computerhulp in de OBA 
op vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur. 

Bel voor een afspraak 020 523 08 31

 WWW.OBAINSCHRIJVINGEN.NL/

EERSTE-HULP-BIJ-ONLINE-IJBURG


