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FACEBOOK 
 

 
Volg ons op Facebook 
 
Sinds begin oktober zijn we actief op Facebook, te vinden onder de naam 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert. Hier plaatsen we de laatste 
wetenswaardigheden en foto’s van onze activiteiten. U bent van harte 
uitgenodigd om ons te volgen of “vriend” te worden. 
 
WEBSITE  
Op onze website vindt u nog veel meer informatie. 
www.hulpdienstbuitenveldert.nl  
 
 

45-JARIG JUBILEUM 13 MAART 2017 
 

   
 
Volgend jaar bestaat de hulpdienst 45 jaar! Dit jubileum gaan wij uitgebreid 
vieren op maandagmiddag 13 maart 2017 in de theaterzaal van het huis van 
de Wijk Buitenveldert. 
Om 14.30 uur zal Klaas Bakker een pianoconcert geven, waarin hij zelfgemaakte 
filmbeelden combineert met pianomuziek van Tsjaikovski in de voorstelling “12 
maanden Nederland”. 
Van harte aanbevolen. U kunt de datum alvast in uw agenda zetten. 
 

 
 

mailto:coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl
https://www.facebook.com/algemenehulpdienst.buitenveldert
http://www.hulpdienstbuitenveldert.nl/
https://www.facebook.com/algemenehulpdienst.buitenveldert


NIEUWSBRIEF                Stichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert 

       A.J.Ernststraat 112 - 1082 LP Amsterdam - Tel.: 020-644 71 13 
      e-mail: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl  

 

November / December 2016   
 

HULP BIJ LICHTE THUISADMINISTRATIE 
 

 
 

Bent u het overzicht kwijt op uw post en paperassen?  
We helpen u graag met ordenen van uw lichte thuisadministratie.  
Speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers helpen u met ordenen en archiveren.  
En als alles weer op orde is komt de vrijwilliger nog 1x per maand terug om 
samen met u bij te houden wat er nieuw is binnengekomen.  
 
TELEFOONCIRKEL / TELEFOONSTER 
 

 
 
Vindt u het een geruststellend idee om iedere dag op een vast moment even 
telefonisch contact te hebben? Dan kunt u zich aanmelden voor deze dienst. 
In de telefooncirkel wordt de belronde gestart door onze medewerker en 
vervolgens bellen de deelnemers elkaar. De laatste belt naar onze medewerker 
en dan is de cirkel rond. 
In de telefoonster wordt iedere deelnemer gebeld door onze medewerker, 
omdat de deelnemer zelf niet meer in staat is om door te bellen. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen naar tel: 020-6447113 Op werkdagen 
bereikbaar van 9.30-12.30 uur. 
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