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HET WAS FEEST BIJ DE AHB! 

 
 

De Algemene Hulpdienst Buitenveldert bestaat nu 45 jaar!! Dat werd  maandag 13 
maart groots gevierd in het Huis van de Wijk. De vrijwilligers en donateurs van de 

Hulpdienst en vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties waren ruim 
aanwezig op deze feestelijke dag. Na het openingswoord door voorzitter Max van 

Praag sprak Marijn van Ballegooijen, lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, 
lovende woorden over de Hulpdienst. 

 
Heel bijzonder was dat Max van Praag een Koninklijke onderscheiding ontving uit 
handen van wethouder Litjens, voor zijn niet aflatende vrijwillige inzet sinds de 

oprichting  van de AHB! Na een proost met bubbels werd het feest voortgezet met 
een pianoconcert door Klaas Bakker, met daarbij door hemzelf gemaakte 

filmbeelden. Uiteraard waren er na afloop hapjes en drankjes voor alle genodigden 
tijdens de borrel en bleef het nog lang onrustig in Buitenveldert... 

 
WE ZIJN KLAAR VOOR DE LENTE! 

 
Lijkt het u gezellig om af en toe een WANDELINGETJE (eventueel in de rolstoel) te 

maken in Buitenveldert? Dan kunt u een beroep doen op de AHB. We kunnen 
hiervoor ook nog extra vrijwilligers gebruiken. 

Wilt u graag een handje geholpen worden bij het opfrissen van TUIN/  BALKON? 
Bewoners van Buitenveldert kunnen hiervoor een beroep doen op de Algemene 

Hulpdienst Buitenveldert. Tegen een kleine vergoeding komt een vrijwilliger u helpen. 
 
 
 

 
Volg ons op Facebook 
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INFORMATIEBIJEENKOMST IN HET MENNO SIMONSHUIS 

 
Maandag 3 april 14.00 uur geeft de coördinator informatie over de AHB. Alle 

bewoners van Buitenveldert zijn hierbij welkom. 
 
 

ZET VAST IN DE AGENDA: 
LIEVER LANGER THUISBEURS MAANDAG 13 NOVEMBER 2017! 

 
 

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. 

 
WEBSITE 

Op onze website vindt u nog veel meer informatie. www.hulpdienstbuitenveldert.nl 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u bellen naar tel: 020-6447113 Op werkdagen bereikbaar 
van 9.30-12.30 uur. 
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