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DE AHB VIERT DE ZOMER 

 

Onze Buurtbank staat iedere donderdag van 13.30-15.00 uur op het ontmoetingseiland in 
het Gijsbrecht van Aemstelpark in juni, juli en augustus (bij regen gaat het niet door) 

Als u wilt kunt u zelf iets lekkers meenemen (een klein hapje of drankje) 
maar dat hoeft natuurlijk niet,  het gaat om het gezellig samenzijn 

bij ons Buurtbankje. Iedereen is welkom! KOMT U OOK? 
 

 

AMSTERDAM BEDANKTE VRIJWILLIGERS MET MUZIEKMIDDAG IN CONCERTGEBOUW 

Op 1 juli jl. heeft Gemeente Amsterdam Zuid, Vrijwilligerscentrale Amsterdam en Het 

Concertgebouw, de vrijwilligers in Amsterdam Zuid bedankt met een muzikale middag in het 

Concertgebouw. Meerdere vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst Amsterdam zijn daarbij 

aanwezig geweest en zij hebben het ervaren als een fantastische goed georganiseerde 

mooie muzikale middag, met diverse muziekstijlen en het geheel omlijst met heerlijke hapjes 

en drankjes! 

Bent u die wijkbewoner die graag klaar staat voor een ander? En vindt u het geen probleem 

om af en toe een hulpbehoevende buurtgenoot naar een (bijvoorbeeld dokter) afspraak te 

rijden of te wandelen met iemand in een rolstoel? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij de 

coördinator: Telefoon: 020-6447113 of per e-mail: 

coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 
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NIEUWE EXTRA BUSLIJNEN IN BUITENVELDERT: 

 

 

 

 ZET VAST IN DE AGENDA:  

LIEVER LANGER THUISBEURS  
Maandag 13 november 2017 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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