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OP ZOEK NAAR EEN ZINVOLLE TIJDSBESTEDING? 

 

De Algemene Hulpdienst Buitenveldert zoekt vrijwilligers: 
1. Chauffeurs: om wijkgenoten in uw eigen auto naar bijvoorbeeld een 

doktersafspraak te brengen. 
2. Klussers: voor kleine klusjes in en om het huis. 
3. Bezoekvrijwilligers: voor een regelmatig bezoekje bij ouderen die weinig 

contacten hebben. 
4. Boodschappenvrijwilligers: met of voor wijkgenoten die dat niet meer 

zelfstandig kunnen doen. 
5. Meldpostvrijwilliger: 1 ochtend in de week op kantoor telefonisch vraag en 

aanbod matchen en eenvoudige administratie op de computer uitvoeren. 
 

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de 

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

coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 

 

Gelderlandpleinlijn vanaf 4 september 2017 met twee extra routes. Lijn 464 zal 

via de Boelelaan en de A.J. Ernststraat de Zuidas en Gelderlandplein verbinden met 

de Beneluxbaan tussen Novotel en Holiday Inn in Buitenveldert-Oost. Lijn 465 zal in 

tegengestelde richting rijden, waarmee de VU zal beschikken over een snelle lijn 

naar het winkelcentrum en de Zuidas. Beide routes rijden 3x per uur. 
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ZET VAST IN DE AGENDA:  

 
PRESENTATIE SENIORENOPLICHTING in Huis van de Wijk Buitenveldert 
Dinsdag 24 oktober 2017 van 14.00-15.30 uur 
 

 
Aan bod komt: 

- Onbekenden aan de deur 
- Digitale deurspion 
- Kierstandhouder 
- Pakketje aan de deur 
- Met smoes binnen komen / telefonisch benaderen (bank/thuiszorg) 
- Klusjesmannen 
- Veilig pinnen 
- E-mails (oplichters) 

 
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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