
 
 

  

TEAMDAG KALENDER  
 activiteiten met vaste datum  

(maart–juni 2023) 
 
Week van 10 maart: NL Doet                AMSTERDAM OOST/ZUID, 8 - 100 PERS. 
Doe in deze week mee met de landelijke actie van NL Doet door één van onze activiteiten 
zonder vaste datum uit te voeren. Zo zet heel Nederland zich deze week wat extra in voor 
de buurt. 
 
Week van 13 maart: Landelijke opschoonweek         AMSTERDAM OOST/ZUID, 8 - 100 PERS. 

In het teken van de landelijke opschoondag gaan we met zoveel mogelijk buurtbewoners, 
medewerkers, vrijwilligers, ouderen, kinderen etc. de buurt door om ons mooie Amsterdam 
schoon te houden. We beginnen de dag met een warme kop soep en maken er op die 
manier een gezellige start van.  
Helpen jullie mee om jullie buurt samen schoon te maken? 
 
Week van 3 april: Paas High-tea                  AMSTERDAM OOST/ZUID, 5 - 30 PERS. 

Op verschillende locaties van Dynamo willen we graag in de aanloop naar de paasdagen 
High-Tea’s organiseren voor buurtbewoners. Lekkere hapjes en veel gezelligheid, helpen 
jullie mee? 
 
Week van 3 april: Paasactie             AMSTERDAM OOST/ZUID, 6 - 30 PERS. 

Eerst gezellig met elkaar paastakken versieren en vervolgens de buurt in om deze aan 
kwetsbare bewoners te overhandigen. De gesprekken en reacties zijn hartverwarmend en 
enorm waardevol! Helpen jullie mee? 
 
5 april: Nationale Museumweek             AMSTERDAM OOST/ZUID, 4 - 20 PERS. 

Veel buurtbewoners willen graag musea bezoeken maar zelfstandig komen ze de deur niet 
meer uit. Op 5 april zoeken we een leuk museum uit, regelen busjes en maken er een 
feestelijke dag van. We hebben alleen nog gezellige begeleiding nodig! 
 
12 april: Schoolvoetbal Zuid                          AMSTERDAM ZUID, 4 - 25 PERS. 
Ieder jaar organiseert Dynamo Sport Zuid de Zuidcup, een schoolvoetbaltoernooi voor de 
scholen uit Amsterdam Zuid. Het toernooi is voor meiden groep 5/6, meiden groep 7/8, 
jongens groep 5/6 en jongens groep 7/8. Wij zijn voor dit grote toernooi (400 kinderen) op 
zoek naar helpende handjes. We zoeken mensen voor o.a. de wedstrijdtafel, 
scheidsrechters en assistentie bij de velden. De Zuidcup is een ontzettend gezellig 
evenement om nooit te vergeten. 
 
20 april: Koningspelen Zuid           AMSTERDAM ZUID, 4 - 50 PERS. 
Ieder jaar organiseert Dynamo Sport Zuid de Koningsspelen voor 1000 kinderen in het 
Olympisch Stadion en op de velden van ASV Arsenal . Er worden per locatie ongeveer 21 
sporten uitgezet. Iedere sport heeft een eigen professionele trainer, maar deze trainers 
hebben assistentie nodig, om alles in goede banen te leiden. Is jouw team er klaar voor om 
de Amsterdammers van groep 6 t/m 8 in beweging te krijgen?  
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4 mei: Vrijheidsmaaltijd              AMSTERDAM OOST/ZUID, 4 - 30 PERS. 
Zowel in Oost als in Zuid organiseren we op 4 mei een vrijheidslunch voor buurtbewoners. 
Verbinding met elkaar en mooie gesprekken staan op deze dag centraal. En wat verbindt 
er nou meer dan samen eten! 
Het is altijd een hele uitdaging om voor zoveel mensen te koken, helpen jullie mee? 
 
14 juni: Nationale buitenspeelmiddag          AMSTERDAM ZUID, 4 - 15 PERS. 
Op woensdag 14 juni organiseert het jongerenwerk van Dynamo de Nationale 
Buitenspeeldag in Speeltuin Goudestein. Er komt o.a. een springkussen, schmink, sport 
(ook voor de allerkleinsten) en nog veel meer! Alle activiteiten zijn op basis van vrije instuif. 
Er kunnen 30 kinderen komen, maar ook 150. De dag is voor kinderen van 0-12 jaar. We 
zijn echter nog hard op zoek naar helpende handen om deze dag te begeleiden! 
 
20 juni: Dag van de vluchteling – Uitje                 AMSTERDAM OOST/ZUID, 4 - 20 PERS. 
Op de van Leijenberghlaan in Buitenveldert zit een opvang voor ongedocumenteerde 
mensen. Voor deze doelgroep zijn er weinig mogelijkheden, zij hebben geen officiële 
status, waardoor zij aan weinig kunnen deelnemen. Werk, vrijwilligerswerk of activiteiten 
zijn niet mogelijk en de financiële middelen zeer beperkt. Daarom willen wij graag 
bijdragen aan afleiding, activiteiten en binding met de buurt/stad/land.  
Op de dag van de vluchteling willen we ze in het zonnetje zetten door samen met jullie een 
leuk uitje te organiseren. Zo staat bijvoorbeeld een bezoek aan de Arena of het 
Rijksmuseum hoog op de wensenlijst!  
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TEAMDAG KALENDER 
activiteiten zonder vaste datum 

 
Sommige activiteiten staan wel op het programma maar nog zonder specifieke datum. Deze 
kunnen dus ingedeeld worden op de dag dat het jullie uitkomt of bijvoorbeeld gekoppeld 
worden aan NL Doet (10 maart). 
 
Vraag maar Raak lunch                                   AMSTERDAM OOST/ZUID, 4 - 15 PERS. 

Een paar keer per jaar organiseren we samen met de Green Business Club vraag maar raak 
lunches voor ouderen uit de buurt. Een moment voor buurtbewoners om niet alleen maar 
naar de kantoorpanden te kijken maar het bedrijfsleven ook eens te beleven. Vinden jullie 
het leuk om samen met collega’s een lunch te verzorgen voor ongeveer 15 (ouderen) 
buurtbewoners op jullie kantoor? Prachtige uitwisselingen en verhalen zijn gegarandeerd! 
 
Tuinhulpdagen in Oost            AMSTERDAM OOST, 4 - 30 PERS. 

Vanaf maart stromen de aanvragen van kwetsbare buurtbewoners weer bij ons binnen voor 
het zomerklaar maken van hun tuin. Zelf lukt het hun niet meer en hun financiële situatie is 
niet toereikend genoeg om een tuinman in te huren. We treffen van alles aan, van complete 
stadsjungles tot redelijke plantsoentjes. De bedoeling is om op 1 dag zoveel mogelijk 
tuinen onder handen te nemen zodat iedereen weer heerlijk kan genieten van het 
lentezonnetje. Hebben jullie veel groene vingers om in te zetten?  
 
Tuin Menno Simonshuis            AMSTERDAM ZUID, 4 - 15 PERS. 

De tuin van het Buurthuis in Buitenveldert kan weer een opfrisbeurt gebruiken. De lente is 
weer in aantocht en daar past natuurlijk een vrolijke en kleurrijke omgeving bij. Komen jullie 
samen met buurtbewoners de handen uit de mouwen steken? 
 
Voedselpakketten inpakken en uitdelen           AMSTERDAM OOST/ZUID, 4 - 20 PERS. 

Ondanks het bestaan van de voedselbank en andere laagdrempelige organisaties zitten er 
nog steeds veel gezinnen die door de actuele inflaties en hoge prijzen net tussen wal en 
schip vallen. Om hun toch een steuntje in de rug te bieden brengen wij af en toe 
voedselpakketten langs. Zeer dankbaar werk dat goed terecht komt. We zoeken nog inpak 
en uitdeel toppers! 
 
Vrijwilligerslunch verzorgen                            AMSTERDAM OOST, 4 - 10 PERS. 

In IJburg en Zeeburgereiland zetten vrijwilligers zich in voor alle buurtbewoners, voor 
koffie-ochtenden, wandelgroepen en taallessen staan zij klaar voor iedere bewoner die 
behoefte heeft aan ondersteuning en sociale verbinding. Deze vrijwilligers verdienen het 
om in de watten gelegd te worden, maken jullie een luxe lunch voor hun klaar?   
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Vogelhuisjes maken en ophangen            AMSTERDAM OOST/ZUID, 4 - 20 PERS. 

De winter loopt op zijn einde en de vogels zijn weer op zoek naar mooie broedplekken. Op 
deze dag proberen we samen met deelnemers van Philadelphia en buurtbewoners zoveel 
mogelijk vogelhuisjes te maken en in de buurt op te hangen. Helpende handen zijn meer 
dan welkom! 
 
Verrassings-middag voor vrijwilligers                           AMSTERDAM OOST, 4 - 15 PERS. 

Het hele jaar door staan de vrijwilligers van de Kraaipan klaar voor de bezoekers. Het is af 
en toe wel een tijd om ook hun in het zonnetje te zetten en waardering uit te spreken voor 
alles wat zij doen. Lukt het jullie om ze te verrassen met lekkere hapjes? 
 
Muzikale middag               AMSTERDAM OOST/ZUID, 4 - 15 PERS. 

Hebben jullie een muzikaal talent in jullie team? Van klassieke muziek op de piano tot 
Amsterdamse meezingers op de accordeon. Kom dan een gezellige middag organiseren 
in een van onze buurthuizen. Een warm onthaal en veel dankbaarheid zal jullie tegemoet 
komen.  
 
Vrijwilligersmiddag Albert Wittenbergplein                   AMSTERDAM OOST, 4 - 15 PERS. 
Veel buurtbewoners zetten zich in om het Albert Wittenbergplein levendig, schoon, gezellig 
en veilig te houden. Deze actieve vrijwilligers zijn goud waard voor deze buurt vol 
uitdagingen. Zij verdienen het dan ook als geen ander om ook eens verwend te worden 
met een leuke middag. Helpen jullie mee on dit mogelijk te maken? 
 
Buurtfeest Transvaalbuurt                       AMSTERDAM OOST, 4 - 20 PERS. 

De Kraaipan bestaat 10 jaar en dat is een mooie reden om een buurtfeest te organiseren 
vol ontmoetingen en uitwisselingen. Vaak zijn dit de plekken waar nieuwe contacten 
worden opgedaan, buren elkaar ineens weten te vinden met hun hulpvragen, vrijwilligers 
zich aanmelden, etc. Kortom een waardevolle dag vol gezelligheid waar helpende handen 
meer dan welkom zijn!  
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