
Stichting de Bloem 
Stichting De Bloem is een vrijwilligersorganisatie. Veel vrouwen zetten zich in om 

voor andere vrouwen activiteiten te organiseren. Heb jij een idee voor een 

activiteit? Wil je een activiteit organiseren of begeleiden? Wil je meedoen aan 

een activiteit? Kom dan langs tijdens de inloop of mail naar 

stichtingdebloem@hotmail.com 

Onze activiteiten vinden elke week plaats (met uitzondering van de 

schoolvakanties) op dinsdag, woensdag en vrijdag in het buurthuis. 

Website 
Onze website wordt aangepast waarin U alle informatie kan terug lezen. Kijk ook 

eens op onze website! www.stichtingdebloem.nl 

Adres  
Buurtcentrum Oosterpark 

Derde Oosterparkstraat 159 

1092 CW Amsterdam Oost 

Informatie 
Voor algemene informatie of ideeën kunt u contact opnemen met Afifa Tadmine 

(06 26 57 67 38) of mail naar stichtingdebloem@hotmail.com 

 

We hopen jullie allemaal snel tegen te komen bij een van onze 

activiteiten! 
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Beste Dames 
Dit is onze nieuwe activiteitenkalender van juli 2020. Langzaam komen onze 

activiteiten weer op gang maar een aantal activiteiten worden pas in het nieuwe 

seizoen vanaf 1 september weer voortgezet. Buurtcentrum Oosterpark blijft 

tijdens de gehele vakantieperiode open voor activiteiten. 

Computerles 
Wegens gebrek aan deelnemers als gevolg van de coronacrisis wordt de 

wekelijkse computerles van Stichting de Bloem voorlopig stilgelegd. De eerste les 

begint weer op 1 september 2020 in het nieuwe seizoen. Toch snel hulp nodig, 

kijk dan bij Eerste Hulp Bij Online. 

Eerste Hulp Bij Online (EHBO) 
Medio juni start in een aantal OBA-vestigingen een nieuw spreekuur: Eerste Hulp 

Bij Online, speciaal voor Amsterdammers die in deze coronacrisis ondersteuning 

kunnen gebruiken bij hun digitale vaardigheden. Mensen die advies kunnen 

gebruiken bij computervragen, kunnen zich gratis aanmelden via 020-5230831 of 

via: www.oba.nl/ehbo 

Conversatieles  
Door de beperkte groepsgrootte in Buurtcentrum Oosterpark worden de 

conversatielessen door Sylvia voortaan op zowel op de woensdag als de vrijdag 

gegeven. 

Picknick en Fitness in het Park 
Om de zomervakantie op een leuke manier in te vullen, organiseert Stichting de 

Bloem op woensdag 15 en 22 juli en op 5 augustus drie sportieve uitstapjes naar 

het park voor moeders en hun kinderen. Voor meer informatie en aanmelding bij 

Afifa (06 2657 6738). 

 

Stichting de Bloem hoopt alle deelnemers aan onze activiteiten weer snel en in 

goede gezondheid terug te zien!! 

Programma juli 2020 

 

Computerles  
DOOR WESSEL 

Dinsdag  
Uitgesteld tot 1 september 
10:00 – 12:00 

 

Conversatieles  
DOOR SYLVIA 

Woensdag  
1, 8, 15, 22 en 29 juli 
10:00 – 12:00 

 

Bewegen in Water 

DOOR MARLIES 
IN SPORTFONDSENBAD OOST 
 

Donderdag  
Nieuw seizoen begint weer 
in september 
 

 

Creatieve Ochtenden 
DOOR SUSAN 

Vrijdag  
3, 10, 17, 24 en 31 juli 
09:30 – 12:00 

 

Conversatieles  
DOOR SYLVIA 

Vrijdag  
3, 10, 17, 24 en 31 juli  
10:00 – 12:00 

 

Gymnastiek 
DOOR RUBA 
 

Vrijdag 
Nieuw seizoen begint weer 
in september 

 

Spreekuur 
DOOR AFIFA 

Vrijdag 
3, 10, 17, 24 en 31 juli  
10.00-11.00 

 


