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NIEUWSBRIEF    Stichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert 

      A.J.Ernststraat 112 
1082 LP Amsterdam 
Tel.: 020-644 71 13  

LICHTE THUISADMINISTRATIE -  NIEUWE DIENST! 

 

 
 

Bent u het overzicht kwijt op uw post en paperassen? We helpen u graag met ordenen van uw lichte 
thuisadministratie. Onze vrijwilligers staan voor u klaar. 
 
 

LIEVER LANGER THUISBEURS 14 NOVEMBER 2016     14.00-16.00 UUR IN HET HUIS VAN DE WIJK 
 

 
Een gezellige beurs/markt met hapje en drankje, waar u informatie kunt vergaren bij diverse 

leveranciers en organisaties die het u makkelijker kunnen maken om zo lang mogelijk zelfstandig, of 

met een beetje hulp, thuis te blijven wonen.  

Wie doen mee: o.a. Oor- en oogspecialisten, cateraars, sanitairleverancier, sociale en 

maatschappelijke dienstverlening, bewegen, zorgwinkel, alarmering, vrijwilligersdiensten. 

 
NIEUWE BROCHURE 

 
 

Hierbij ontvangt u onze nieuwe brochure, waarin al onze diensten vermeld staan.  

Zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, wandelen, rijden met de rolstoel, autovervoer en nog veel 

meer. 



  AHB 2016 - 1 

 
 
 

45-JARIG JUBILEUM 13 MAART 2017 
 

 
 
Volgend jaar bestaat de hulpdienst 45 jaar! Dit jubileum gaan wij uitgebreid vieren op 
maandagmiddag 13 maart 2017! U zult nog een aparte uitnodiging van ons ontvangen, maar u kunt 
de datum alvast in uw agenda zetten. 
 

SCHOLING VRIJWILLIGERS  28 NOVEMBER VAN 13.30-16.30 UUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij organiseren deze middag voor onze vrijwilligers in het Huis van de Wijk Buitenveldert, waar we 
met elkaar spreken over de dilemma’s die zich in de praktijk tijdens het vrijwilligerswerk kunnen 
voordoen. Wat kan wel en wat kan niet en waarom? 
 
Uiteraard zal de koffie klaarstaan en is er een hapje en een drankje aanwezig!  
 
Voor informatie: Pauline Mulder en Marianne Versteeg   Tel.: 020-644 71 13 

  Email: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 
 

 
 
We horen graag van u of u bij de scholing voor onze vrijwilligers bent op 28 november 2016. 
 
Naam:…………………………………………………………………………………    Tel:........................................................ 
0  Ja ik zal er bij zijn 
0  Nee, ik ben er niet bij 
 
Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
 
U kunt dit strookje opsturen of afgeven op de meldpost van de Algemene Hulpdienst Buitenveldert. 
Ook kunt u telefonisch (020-6447113) doorgeven of u wel of niet aanwezig zal zijn de 28e november . 
 
We hopen u te zien op 28 november! 
 
Hartelijke groet, Pauline en Marianne 
Coördinatoren AHB 
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