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ZOMERSE EETTIPS:  

1.Eet iedere dag 2 stuks fruit en minimaal 200 gram groenten, dat maakt je een stuk 

gezonder. Niet zo'n fan van fruit en groenten? Gooi het in de blender samen met 200 

ml. water of yoghurt en maak een smoothie.  

2. Eet een kopje (magere) soep vooraf, denk aan ongebonden tomaten-, groenten- of 

paprikasoep, of broccoli-courgette soep, ongebonden champignonsoep, komkommersoep. 

3. Kies voor gezonde tussendoortjes. In de winter grijp je al snel naar een koekje of stuk 

chocolade. Maar in de zomer is er een veel bredere keus aan fruit, kies voor aardbeien, 

mango of een perzik als tussendoortje. Net zo lekker en super gezond! 

4. Nu is het ideale moment om jezelf te ontgiften. Hiervoor hoef je jezelf echt niet te 

verhongeren of een thee- of sapkuur te starten. Het gaat erom dat je jezelf energieker gaat 

voelen. Dat doe je door de alcoholinname te beperken, meer water te drinken en 

seizoensproducten te eten. 

 

WANDELEN:  

De zomer is een fijne tijd om buiten te zijn. Helaas lukt het niet iedereen om er zelfstandig 

op uit te trekken. Vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst Buitenveldert komen graag naar 

u toe om een wandeling te maken of samen te winkelen. Doe hiervoor een aanvraag via de 

meldpost op werkdagen van 9.30-12.30 uur tel: 020-644 40 44 

We kunnen hiervoor ook nog extra vrijwilligers gebruiken.  Zou je het leuk vinden om te 

wandelen met iemand aan de arm of in een rolstoel? Meld je dan aan bij de coördinator. 

Op werkdagen van 9.30-12.30 uur tel: 020-644 71 13 

mailto:coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl
http://www.hulpdienstbuitenveldert.nl/
http://lieverthuis.us5.list-manage1.com/track/click?u=c9cc40da78c2d1ef06f085013&id=ea87b758bb&e=b6d38beb97
http://lieverthuis.us5.list-manage1.com/track/click?u=c9cc40da78c2d1ef06f085013&id=ea87b758bb&e=b6d38beb97
tel:020-644


NIEUWSBRIEF                Stichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert 

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

 
 

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

Nieuwsbrief AHB juni 2017 
 

DE AHB VIERT DE ZOMER   
Donderdag 22 juni van 13.00-14.30 uur 

 
De Algemene Hulpdienst Buitenveldert sluit zich op 22 juni aan bij het Bankjescollectief – het 
grootste openluchtcafé ter wereld. 
Onze Buurtbank staat op die dag op het Ontmoetingseiland Buitenveldert – Gijsbrecht van 
Amstelpark. De bedoeling is dat iedereen die wil komen zelf iets te eten of te drinken 
meeneemt om te nuttigen tijdens het gezellig samenzijn bij ons Buurtbankje. 
We zijn van 13.00-14.30 uur aanwezig. (Bij slecht weer, regen, gaat het niet door) 
Iedereen is welkom!! 
 
 

 ZET VAST IN DE AGENDA:  

LIEVER LANGER THUISBEURS  
Maandag 13 november 14.00-16.00 uur 

 
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,  sociale en maatschappelijke 

dienstverlening, bewegen, zorgwinkel, alarmering, vrijwilligersdiensten. 

 

 
Volg ons op Facebook 
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