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OP ZOEK NAAR EEN ZINVOLLE TIJDSBESTEDING? 

De Algemene Hulpdienst Buitenveldert zoekt vrijwilligers: 

• Chauffeurs: Vindt u het geen probleem om af en toe een hulpbehoevende buurtgenoot met 

uw eigen auto naar een (bijvoorbeeld dokters-) afspraak te rijden? 

• Wandelvrijwilligers: Samen genieten van de buitenlucht met iemand aan de arm of in een 

rolstoel. 

• Boodschappenhulp: Samen met of voor een oudere boodschappen doen. 

• Vriendschappelijk bezoek: een fijn gesprek met een kopje thee/koffie, of samen een spelletje 

doen. Gewoon een uurtje gezelligheid. Veel ouderen kijken ernaar uit. 

 

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de coördinator: Telefoon: 

020-6447113 of per e-mail: coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 

 

    

DE AHB VIERT DE ZOMER 
 
Onze Buurtbank staat iedere donderdag van 13.30-15.00 uur op het ontmoetingseiland in het 
Gijsbrecht van Aemstelpark. Slechts een enkele keer kon het niet doorgaan vanwege de regen.  
Het zijn gezellige ontmoetingen tussen buurtbewoners.  
Tot eind augustus is de AHB nog aanwezig bij de Buurtbank. Daarna staat het wijkbewoners vrij dit 
initiatief voort te zetten zolang het mooi weer is. 
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RADIO STEUNKOUS    

Radio Steunkous is een initiatief van de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam en gelooft dat wij 
allemaal een steun´kous´ voor elkaar kunnen zijn. 
 
De gemeente Amsterdam wil de eenzaamheid onder Amsterdammers beter in kaart brengen en 
heeft onder meer Radio Steunkous gevraagd te kijken of zij een initiatief kunnen starten waarbij zij 
als radio meewerkt aan het bespreekbaar maken en verminderen van eenzaamheid onder ouderen. 
 
Radio Steunkous gaat haar radioredactie uitbreiden met 4 tot 6 ouderen die als radioreporters aan 
de slag gaan. Deze ouderen die hebben aangegeven zelf eenzaam te zijn of ervaren hebben wat 
eenzaamheid betekent, zullen samen met de huidige redactie radio- items maken over eenzaamheid 
onder ouderen. De doelgroep bestaat uit ouderen boven de 75 die zelf eenzaam zijn of die weten 
wat het betekent om eenzaam te zijn. 
 
Radio Steunkous is ieder dinsdag tussen 14.00 en 15.00 te beluisteren op 103.3 fm.  Ook kunt u 
tijdens het programma inbellen om live vragen te stellen en mee te praten. 020 – 788 43 31. 
Voor meer informatie over Radio Steunkous: radiosteunkous.nl 
 

 ZET VAST IN DE AGENDA:    

LIEVER LANGER THUISBEURS – in Huis van de Wijk Buitenveldert 
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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