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NIEUWS VANUIT HET 

BUURTTEAM 

● Wij helpen Amsterdammers met 

de toeslag affaire. Ze kunnen zich 

aanmelden via onze 

aanmeldnummer. Voorbeelden: 

Emotionele ondersteuning, 

ondersteuning bij bellen naar de 

belasting en samen kijken naar de 

mogelijkheden op financiële vlak. 

Tel: 020 46 20 300 

 

● In het najaar start een groep 

voor rouwverwerking. Kampt u met 

het verlies van een dierbare, dan 

kunt u zich bij ons aanmelden via:  

fbuter@buurtteamamsterdamoost.nl 

 

● FITNESS WORKSHOP 

STEIGEREILAND 

In 4 bijeenkomsten wordt de basis gelegd 

voor een fitte levensstijl 

Dinsdag 19 & 26 juli 2 & 9 augustus. 

10.00 -11.30 uur.  

Contact? 06 361 92 219 

 

● ONTMOETINGSOCHTEND VOOR 

MOEDERS + VOORLEESBRIGADE 

ZEEBURGEREILAND 

Moeders zijn welkom voor koffie en 

thee, met of zonder kinderen. Lokale 

studenten lezen wekelijks voor. Iedere 

dinsdag 10:00-12:00 

 

● WOMEN ONLY SPORT IJBURG 

Blijf in de zomer fit! Iedere maandag 

10:30 -12:00.  

Verzamelen: IJburglaan 727 (SAG). 

Aanmelden:0619086723. 

 

MAATJES 

Behoefte aan gezelschap? Wij 

hebben maatjes die u in kunt 

schakelen, als u wilt wandelen of 

buiten sporten. Daarnaast hebben 

we belmaatjes die u een 

luisterend oor aan de telefoon 

bieden of die een boodschap voor 

u willen doen. Wilt u zelf iemand 

helpen of zoekt u een maatje ? 

Neem contact op met: 

pzanen@dynamo-amsterdam.nl 

020495227 

NIEUWE ACTIVITEITEN 

● ZONDAGSE 

OPENLUCHTCONCERTEN 

ZEEBURGEREILAND 

Iedere laatste zondag van de maand, 

live muziek van over de hele wereld! 

31 juli  Sanbadam (Brazilie) 

28 aug  Stekkel (Suriname) 

25 sept  Elements (Wereldmuziek) 

Entrée gratis, aanvang 16:00 

John Blankensteinstraat 1b 

 

● MIDZOMERMOKUM 

Zomeractiviteiten voor kinderen tussen 

6 en 12 jaar oud. Voor het programma, 

ga naar: www.midzomermokum.nl  

of scan de QR: 

 

ZOMER! Hoogste tijd om erop uit te gaan. In deze editie van de 

nieuwsbrief lees je wat wij je allemaal te bieden hebben, variërend 

van voorleesochtenden voor kleintjes, tot openluchtconcerten en 

sportactiviteiten voor volwassenen. Kortom: voor ieder wat wils.  

Liever als vrijwilliger aan de slag? Wij hebben veel 

uiteenlopende functies en zijn altijd op zoek naar gemotiveerde 

mensen uit de buurt. 

Z.O.Z. Voor de programma’s 

van onze buurtkamers 

http://www.midzomermokum.nl/
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BUURTKAMER IJBURG – Ed Pelsterpark 8 

 
STEIGERPLEK – William Barlowlaan 1 

 

BUURTKAMER ZEEBURGEREILAND 

John Blankensteinstraat 1B 

 

WITTE KAAP – William Barlowlaan 4 

 

Josette Canieso de Block 

jblok@dynamo-amsterdam.nl 

0619456547 

 

Rasmus Starink 

rstarink@dynamo-amsterdam.nl 

0626965244 

 

Angela Ruigrok 

aruigrok@dynamo-amsterdam.nl 

0649356344 

Fatiha Errafay 

ferrafay@dynamo-amsterdam.nl 

0619074358 


