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Vier keer per jaar verschijnt de Nieuwsflits 
Watergraafsmeer met een update en nieuws voor 
bewoners uit Watergraafsmeer. 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 Alzheimer café 
Een Alzheimer café biedt informatie, gezelligheid, muziek (soms live) en 

verrassende ontmoetingen. Het is een plek om lotgenoten te ontmoeten. Iedereen 

is welkom en neem gerust een vriend(in), familielid of buurman/-vrouw mee!  

Activiteiten die dit najaar op de planning staan: 

8 september: Vergeetachtigheid of dementie? 

Wanneer is onschuldige vergeetachtigheid een vorm van dementie? Tijdens deze 

bijeenkomst vertellen casemanagers Martine Grotendorst en Jannie Haitsma hoe 

dementie te herkennen is en wat er tegen te doen.  

 
13 oktober: Dementie en mantelzorg  

Dhr. Degen komt vertellen over zijn persoonlijke ervaringen en geeft tips over hoe u 

kunt handelen bij dementie. 

 

10 november: Dementie en de Wet Zorg en Dwang 

Wanneer uw naaste minder goed een beslissing kan nemen over welke zorg hij/zij nodig 

heeft, kan hij/zij zich verzette tegen specifieke zorg. Dit wordt onvrijwillige zorg 

genoemd. De Wet Zorg en Dwang regelt deze onvrijwillige zorg, waarbij vrijheid en 

zorgvuldigheid voorop staan. 

 

8 december: Dementie en geestelijke verzorging 

Ga in gesprek met een geestelijk verzorger over alle vragen die u heeft omtrent 

dementie, zowel praktische vragen als levensvragen. 

 

Meer informatie: https://www.dynamo-amsterdam.nl/activiteiten/alzheimer-cafe/  

 

Wilt u bij een bijeenkomst graag aanwezig zijn? Meld u dan aan: 

Femke Schuiling 

Telefoonnummer: 06 38 77 75 78 

E-mail: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 

 

 

 

 
Huygensmarkt 
Op zaterdag 10 september wordt het Huygensplein feestelijk omgetoverd tot een 

Huygensmarkt. Er staan meer dan 30 kraampjes, er is live muziek met talent uit de 

buurt en er zijn diverse, leuke activiteiten voor de kids. Iedereen is welkom! 

 

Datum: zaterdag 10 september 

Locatie: Christiaan Huygensplein 

Tijd:  11.00-17.00 uur 

Kosten: gratis 

 

Meer informatie of aanmelden voor een (gratis) kraam: 

Carmen van Ginkel |cginkel@dynamo-amsterdam.nl | 06 26 96 52 42 

 

 

Zalige Zondag 

Samen met buurtbewoners een kaarsje aansteken, creatief bezig zijn, een 

warme maaltijd eten of een film kijken. Iedereen is welkom! 

 

Data:  wekelijks op zondag 

Tijd: 14.00-18.00 uur 

Locatie: Het Brinkhuis | Landbouwstraat 63 

Kosten: gratis 

 

Meer informatie en/of aanmelden:  

Jo-Ann Watson | jwatson@dynamo-amsterdam.nl | 06 49 35 63 46 

 

 

Digitale veiligheid 
Op maandag 19 september en woensdag 28 september vindt er een 

bijeenkomst plaats over digitale veiligheid. Bent u online actief? Krijg uw 

digitale veiligheid terug en wordt geen slachtoffer! 

 

Maandag 19 september | 18.30 uur | servicepunt Jeruzalem 

Woensdag 28 september | 12.00 uur | Het Brinkhuis 

 

Meer informatie:  

Servicepunt Jeruzalem | Jelte Brontsema | jbrontsema@dynamo-amsterdam.nl | 

06 44 13 98 52 

Het Brinkhuis | Jo-Ann Watson | jwatson@dynamo-amsterdam.nl |  

06 49 35 63 46 
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Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/DynamoWatergraafsmeer 
 
Ideeën, opmerkingen, suggesties? Mail Jo-Ann Watson 
jwatson@dynamo-amsterdam.nl 

 

Onze vier locaties in Watergraafsmeer: 

Dienstencentrum Watergraafsmeer: Kamerlingh Onneslaan 34 

Servicepunt Het Brinkhuis:   Landbouwstraat 63 

Servicepunt Jeruzalem:    Van ’t Hofflaan 29A 

Het Parkhuis:     Anfieldroad 110 
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Balletles  
Balletles voor kinderen van 4 t/m 12 jaar gaat vanaf 8 september weer van start. 

Groep 1: 4-6 jaar | Groep 2: 6-12 jaar. 

 

Dag: wekelijks op donderdag 

Tijd  groep 1: 16.00-17.00 uur | groep 2: 17.00-18.00 uur 

Locatie: Het Brinkhuis | Landbouwstraat 63 

Kosten: gratis 

 

Meer informatie en/of aanmelden bij: 

Jo-Ann Watson | jwatson@dynamo-amsterdam.nl | 06 49 35 63 46 

 

 

 

Buurtteam Amsterdam Oost 
Het buurtteam staat voor u klaar bij vragen of problemen waar u hulp bij nodig heeft. 

Bij het buurtteam werken verschillende professionele hulpverleners. Samen met u 

kijken zij naar een oplossing die bij u past. U kunt naar een buurtteam met uw vragen 

over bijvoorbeeld: zorg, geld, wonen, werk, meedoen, gezondheid of veiligheid. 

 

Bel 020 46 20 300 of mail info@buurtteamamsterdamoost.nl 

Voor meer informatie: www.buurtteamamsterdam.nl/oost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buurtrestaurant Het Brinkhuis 
Iedere dinsdag en donderdag kookt een team van vrijwilligers een heerlijk, gezond 2-

gangen menu. U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in buurtrestaurant Het 

Brinkhuis. 

 

Reserveren graag 2 dagen van te voren bij: 

Servicepunt Het Brinkhuis | 020 46 20 331 

Kosten: € 5,- 

 

Meer informatie en/of aanmelden bij: 

Antoinette de Groot | agroot@dynamo-amsterdam.nl | 06 45 13 62 79 

 

 

 

 

 

 

Sleutelfigurenoverleg Betondorp 
Hoe kunnen we het leven in Betondorp leuker maken? Tijdens het 

sleutelfigurenoverleg worden niet alleen activiteiten en ideeën voor de buurt 

besproken, maar ook in vertrouwen eventuele problemen van en tussen 

bewoners. Op dit moment wordt er gewerkt aan een sociale kaart, waarop o.a. 

alle hulpdiensten, maatschappelijke organisaties, winkels en Facebookgroepen 

staan vermeld. Niet alleen handig voor nieuwe bewoners, maar voor iedereen die 

in Betondorp woont. Daarnaast komt er een online platform waar bewoners hun 

activiteiten op kunnen zetten. Tot slot worden, samen met Woningstichting, 

nieuwe bewoners bezocht en verwelkomd met een leuk welkomstpakket. 

 

Wie doen er mee?: Op dit moment een aantal betrokken bewoners, organisaties 

in het sociale domein en Buurtteam Oost. Tevens worden andere 

belangstellenden, organisaties en initiatieven uitgenodigd die kunnen bijdragen 

aan een (nog) beter leven in Betondorp. 

 

Meer informatie: 

Jo-Ann Watson | jwatson@dynamo-amsterdam.nl | 06 49 35 63 46 

 

High Tea 
Vanaf dinsdag 25 oktober wordt wekelijks op dinsdagmiddag een High Tea 

georganiseerd. Geniet samen met buurtbewoners van heerlijke hapjes en 

zoetigheden! 

 

Dag: wekelijks op dinsdag vanaf 25 oktober 

Tijd: 13.00-15.00 uur 

Locatie: Het Parkhuis | Anfieldroad 108-110 

Kosten: € 5,- 

 

Meer informatie en aanmelden bij: 

Antoinette de Groot 

agroot@dynamo-amsterdam.nl 

020 46 20 331 

Vacatures 

Dynamo zoekt vrijwilligers 

• Computerdocent/begeleider: op maandag en/of woensdag 

• Kok voor het buurtrestaurant: op dinsdag of donderdag  

Kom binnen bij Servicepunt Het Brinkhuis, Landbouwstraat 63  

en laat uw gegevens achter.  

Of neem contact op voor meer informatie! 

 

Meer informatie bij:  

Jo-Ann Watson 

jwatson@dynamo-amsterdam.nl  

06 49 35 63 46 

 

 

mailto:jwatson@dynamo-amsterdam.nl
mailto:info@buurtteamamsterdamoost.nl
http://www.buurtteamamsterdam.nl/oost
mailto:agroot@dynamo-amsterdam.nl
mailto:jwatson@dynamo-amsterdam.nl
mailto:jwatson@dynamo-amsterdam.nl

