
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier keer per jaar verschijnt de Nieuwsflits Oud Oost met een 
update en nieuws voor bewoners uit Oud Oost. Op deze 
manier hopen we u goed op de hoogte te houden van wat 
Dynamo allemaal te bieden heeft in uw wijk. Mocht u vragen 
hebben of zelf een initiatief hebben dat u graag in de 
Nieuwsflits wilt plaatsen, neem dan gerust contact met ons op. 
We wensen u veel leesplezier! 

 

 
Het Dapperhuis  

 
Het Dapperhuis is de buurtkamer in de Dapperbuurt voor 
en door de buurt. Hier kunnen bewoners(organisaties) 
activiteiten organiseren voor de buurt. Een aantal 
organisaties organiseert activiteiten in het pand. Andere 
buurtpartijen/buurtbewoners zijn welkom om dit ook te 
gaan doen. 
 

 

 

www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/dapperhuis  
1e van Swindenstraat 511 
 
Organisaties in het Dapperhuis 
 

Welzijnsorganisatie Dynamo begeleidt de startfase van 
het Dapperhuis. Stichting Prachtvrouw, Team Ed, Native 
Oost organiseren een aantal activiteiten. Ten slotte, 
werkt Roads middels een dagbestedingstraject in het 
Dapperhuis. Zij zorgen dat wij allen gebruik kunnen 
maken van een schoon en voorzien buurthuis.  

 

 

                              

 

 

 

 

 

  

 buurtteam 1 jaar! 

DE BELCIRKEL 
 

De Belcirkel in Oud Oost is voor buurtbewoners die 
alleen zijn en niet elke dag contact hebben met 

familie of vrienden. 
Door de weeks van maandag tot en met vrijdag 

bellen wij elkaar in de ochtend en hebben een kort 
praatje. De belcirkel fungeert ook als noodlijn, 

wordt er niet opgenomen dan bellen we naar het 
centrale nummer van Dynamo en wordt een 

contactpersoon op de hoogte gebracht. Het is dus 
heel fijn als je bijvoorbeeld huisdieren hebt om te 
weten dat mocht er iets met je gebeuren er hulp 

wordt ingeschakeld. 
 

We hebben plek voor meer mensen dus meld u aan! 
 

Aanmelden kan via: 
Jeannette Reurslag 

06-47963962 
jreurslag@dynamo-amsterdam.nl 
of Johan Koertse (belcirkel lid)  

06- 12616652 
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Onze locaties in Oud Oost:  

• Buurtcentrum Oosterpark: 020 46 20 340 
Er wordt momenteel verbouwd. De verbouwing duurt van 
maart tot oktober 2022. De activiteiten vinden elders 
plaats. 

• Biko: geen vaste telefoonlijn 

• Dapperhuis, geen vast telefoonlijn 

• Dienstencentrum Oosterpark: 020 46 20 300  

• Participatiecentrum Post Oost: 020 46 09 380 

• Servicepunt Kraaipan: 020 46 20 305 

• Tugelahuis: 020 46 20 314 
 

Oud Oost 

www.dynamo-amsterdam.nl  

http://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/dapperhuis
mailto:jreurslag@dynamo-amsterdam.nl
https://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/buurtcentrum-oosterpark/
https://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/dapperhuis/
https://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/dienstencentrum-oosterpark/
https://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/post-oost/
https://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/servicepunt-kraaipan/
https://www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/tugelahuis/
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Wandelen in Oud Oost 
Dinsdag- en woensdagochtend wandelgroep 

 

 

Wandelen is gezond, wandelen houdt je fit! Wandelen in 
de buitenlucht met voldoende afstand. We wandelen 
ongeveer een uur door Oost en als de maatregelen het 
toelaten sluiten we af met koffie of thee in Post oost. 

De wandeling wordt je gratis aangeboden door Dynamo 
en is voor iedereen die zelfstandig kan lopen. 

Iedere dinsdag- en woensdagochtend: 

start om 10.00 uur vanaf Post Oost.  

Wijttenbachstraat 36-hs. 

AANMELDEN KAN VIA: 

Jeannette Reurslag, 06-47963962 
jreurslag@dynamo-amsterdam.nl 
 

 

 

Voor Elkaar in Oost brengt mensen van alle leeftijden 
uit Amsterdam Oost bij elkaar voor ondersteuning en 
ontmoeting. Heeft u een helpende hand nodig? Heeft u 
behoefte aan contact? Wilt u iets doen voor een 
buurtgenoot? Dan bent u bij Voor Elkaar in Oost aan het 
juiste adres. Voor Elkaar in Oost is er voor 
Amsterdammers uit Oost die buurtgenoten willen helpen 
óf voor bewoners die de deur niet uitkunnen. 
 
Denk aan: Gezelschap, Luisterend oor, Sporten of 
wandelen, Boodschappen Maaltijden, Sociale contacten 
 
Bel of mail ons en stel ons uw vraag: 020 46 09 300 
(werkdagen 9–17 uur) info@dynamo-amsterdam.nl Chat: 
U kunt via www.dynamo amsterdam.nl op werkdagen 
chatten met een Dynamo medewerker 
 
Buurtgenoten helpen? Wij zijn altijd op zoek naar 
buurt bewoners die iets willen doen voor een ander. 
Neem contact met ons op als u, af en toe, inzetbaar 
bent. U maakt iemand dolgelukkig met uw hulp.  
 
meld je aan via:06-47963962 
of mail naar: jreurslag@dynamo-amsterdam.nl 

 

 
 

 

 

 
 
 

Ervaringsdeskundige  
Buurtteam Oud Oost: 
Elsje van Dijk 
Ik zal mezelf even voorstellen, ik ben Elsje van Dijk en sinds 1 juni ben ik 

werkzaam als ervaringsdeskundige buurtteammedewerker binnen team Oud 

Oost. Een ware pioniersfunctie, voorheen waren er uiteraard wel vrijwillig 

ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld via TeamED, bij de wandelgroep op 

donderdag of als ervaringsdeskundig maatje) maar nog geen professionele 

ervaringsdeskundige.  

Zelf heb ik veel ervaring opgedaan bij allerlei organisaties, maar met name bij 

De Regenboog Groep. Daar ben ik 2 jaar coördinator geweest, waar ik een groep 

beginnend ervaringsdeskundigen begeleidde en inzette binnen De Regenboog. 

Ook zorgde ik voor meer integratie van ervaringsdeskundigheid binnen alle 

lagen van de Regenboog Groep . Hiernaast ben ik nog actief (geweest) bij ANE 

(amsterdams netwerk ervaringskennis), bij de vrijwilligersacademie en bij 

Talentcoach Nederland. Ik heb ook de kans gekregen de HBO plus opleiding voor 

coaching te doen, en dat was geweldig! Momenteel denk ik veel mee met 

collega’s , kan ik hierbij het cliëntenperspectief inzetten, en coach ik 

Amsterdammers. Zo is er al een Amsterdammer bezig met zijn re-integratie 

traject. En is er een Amsterdammer die zijn straatvrees aan durft te kijken en 

gewoon gáát elke week. Ontzettend inspirerend vind ik dat.  

Zelf ben ik vooral gewoon mens, en houd ik van lachen, 

vensterbankmoestuinieren, koken, mijn kinderen en vooral van mensen met al 

hun talenten en kansen. Ik lijk wel een normaal mens! Kortom, we spreken 

elkaar vast snel! 

 

 

Buurtteams bestaat 1 jaar! 

 
Vanaf 1 april 2021 zijn de buurtteams in Amsterdam 
gestart. Het buurtteam is een plek in de buurt waar u 
terecht kunt met al uw vragen over zorg, wonen, 
gezondheid, werk, geld, meedoen of veiligheid. U kunt 
bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. 
U kunt ook bellen of een email sturen voor een 
afspraak bij u thuis of bij het buurtteam op locatie. In 
elk buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij 
elkaar. Zij denken met u mee en ondersteunen u waar 
nodig. De hulp is gratis.  

Bereikbaar: telefonisch 020-46 20 300 email: 
info@buurtteamamsterdamoost.nl 

Voor verdere informatie over het buurtteam kunt u 
kijken op: 
www.buurtteamamsterdam.nl 
 
locaties buurtteam Oud-Oost: 
Post Oost – Wijttenbachstraat 36-hs 
DC Oosterpark – ’s-Gravesandeplein 19 
Servicepunt Kraaipan – Hofmeyerstraat 67 

 

 
 

 

Dynamo beweegt tot meedoen! 

mailto:jreurslag@dynamo-amsterdam.nl
mailto:jreurslag@dynamo-amsterdam.nl
mailto:info@buurtteamamsterdamoost.nl
http://www.buurtteamamsterdam.nl/
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Volg ons op Facebook:  

www.facebook.com/DynamoOudOost  

Ideeën, opmerkingen, suggesties?  

Mail Stephanie Visser: svisser@dynamo-amsterdam.nl 

  

 
 
Buurtrestaurant Kraaipan 
 
Servicepunt Kraaipan, Hofmeyrstraat 67, Amsterdam 
Dinsdag en vrijdag tweegangenmaaltijd voor slechts 
€4,50(€4,00 stadspas met groene stip). U bent welkom 
vanaf 17.45 uur, maaltijd 18.00-19.00 uur. 
Eet u gezellig een keer mee? Vooraf reserveren is 
nodig! 
 
Reserveren voor de maaltijd op vrijdag bij Yousry Saad: 
06 17 59 15 20  
of ysaad@dynamo-amsterdam.nl 
Reserveren voor de maaltijd op dinsdag bij Dynamo. 
020 46 09 300 

Vrijdag 20 mei 2022 
Hoofdgerecht: gevulde filodeeg met gehakt, 
doperwten en wortels uit de oven, rijst, salade en Vega 
Nagerecht: hazelnoot schuimtaart 

Vrijdag27 mei 2022 
Hoofdgerecht: groenteschotels  (aubergine, 
champignon, paprika`s) met gehakt uit de oven, rijst 
en salade, ook vega 
Nagerecht: vlaflip    

 

 

Vacatures  
 
Dynamo zoekt vrijwilligers 
 

• 2 mensen voor tuinonderhoud bij Dynamo 
vestigingen 
Informatie via Yousry Saad:  
ysaad@dynamo-amsterdam.nl 
Of bel naar: 06 17 59 15 20 
 

• 3 mensen voor een klusjesteam voor de 
Amsterdammer in Amsterdam Oost met een 
smalle beurs 
Informatie via: Nick Gentsidis 
ngentsidis@dynamo-amsterdam.nl 
Of bel naar: 06 – 34 65 93 20 

 

• Post Oost adviseur, adviseren naar activiteiten, 
(vrijwilligers)werk 
Informatie via: Stephanie Visser 
svisser@dynamo-amsterdam.nl 
Of bel naar: 06-26 63 52 99 

 

 

Nieuwe teamleider Oud Oost  
Allan Janssen stelt zichzelf voor: 

Op het moment van dit schrijven is het 106 dagen geleden dat ik 

ben gestart als teamleider Oud-Oost. Na 106 dagen kun je 

volgens mij een redelijke eerste impressie geven, maar ik zal het 

kort houden. 

‘Wat een leuke dynamische en bevlogen organisatie is dit’, dat is 

Dynamo omschreven in één zin naar mijn beleving. 

 

Ik ben warm ontvangen in Post-Oost waar ik kantoor hou in de 

flexruimte. Het warme ontvangst telt voor heel Dynamo 

uiteraard. Ik heb leuke enthousiaste collega’s in de teams 

waarmee ik mag samenwerken die allen een enorm groot hart 

voor de Amsterdammer kennen. 

 

Tijdens mijn sollicitaties heb ik aangegeven dat ik het beste uit 

mezelf haal in een uitdagende en enig hectische werkomgeving. 

Hier is goed gehoor aan gegeven, ik kom binnen midden in een 

transitie & transformatie project, ict hardware en software wordt 

organisatie breed vernieuwd en we zijn bezig met het 

ontwikkelen en implementeren van business intelligence 

producten om de bedrijfsvoering te optimaliseren, volop werk in 

deze voor mij nieuwe sector vol leuke uitdagingen. 

 

De teams waarmee ik werk in Oud-Oost bestaan uit de 

Participatie-medewerkers, Sociale-raadslieden en de Buurtteam-

medewerkers. 

Alle drie de disciplines zijn zeer bevlogen en gedreven om de 

Amsterdammer te ondersteunen in hun hulpvraag op een zeer 

professionele wijze. Er is goed te zien hoe hard deze teams het 

afgelopen jaar hebben gewerkt om hun doelen te bereiken, hier 

plukken we nu de vruchten van maar we mogen ons nog verder 

ontwikkelen. 

 

Mijn doel is om meer verbinding en verdieping te creëren tussen 

alle interne disciplines en de externe netwerkpartners. Ik hoop 

dat we met elkaar hiermee een klimaat kunnen realiseren waarin 

we elkaar makkelijker en sneller kunnen bereiken, synergie 

kunnen ontwikkelen en nog meer inzetten op kennis en kracht 

van de informele netwerken. 

Helaas zitten we in een politiek klimaat waarbij er weinig 

middelen zijn voor de Zorg en het Welzijnswerk, met de energie 

en kennis van de teamleden in Oud-Oost ga ik de uitdaging graag 

aan om onze kwaliteit naar een hoger plan te tillen. 

 

Ik heb voor dat ik bij Dynamo begon 18 jaar voor Justitie mogen 

werken binnen verschillende gevangenissen (FC Teylingereind, 

Bijlmerbajes, PI Almere, PI Nieuwegein, DC Zeist) en disciplines 

die ze hier kennen. Ik heb altijd met de bijzondere doelgroepen 

(PIJ, ISD, FOBA/PPC, etc.) van Justitie mogen werken.  

Hiernaast heb ik een bedrijf met twee zakenpartners waarmee 

we verschillende projecten binnen de GGZ en Forensische Zorg 

uitvoeren op het gebied van Business Development en training.  

 

Ik mijn vrije tijd doe ik graag aan sport (met name vechtsporten) 

wat ook nodig is omdat ik hiernaast graag naar een restaurant ga. 

Ik heb een hele lieve vrouw en een pleegdochter van bijna 13 

jaar. 
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