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DE ALGEMENE HULPDIENST IS DRINGEND OP 

ZOEK NAAR CHAUFFEURS 

   

Om wijkgenoten in uw eigen auto naar bijvoorbeeld een doktersafspraak te brengen.  
 

Voor veel ouderen is het openbaar vervoer niet meer haalbaar en een taxi te duur. 
Dan is het fijn als een buurtgenoot bereid is om hen naar een afspraak te rijden en 
weer op te halen. Afspraken lopen via de meldpost van de Hulpdienst. U ontvangt 
per rit een onkostenvergoeding.(benzine- + eventueel parkeerkosten) 

 

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de 

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

coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 

LIEVER LANGER THUISBEURS –  
Maandag 13 november 2017 14.00-16.00 uur 
in Huis van de Wijk Buitenveldert 
 

  

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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De ‘Kwiek beweegroute’ is in Buitenveldert officieel in gebruik genomen. Deze route 
van 950 meter lang, de 1e in Amsterdam, omvat eenvoudige beweegoefeningen voor 
ouderen. Folder is te halen bij Menno Simonshuis. 

Ouderen kunnen de route individueel lopen, maar ook in groepsverband met een 
fysiotherapeut (kleine vergoeding), iedere vrijdag van 12.00 – 13.00 uur. Verzamelen 
bij het Centrum voor Fysiotherapie en Fysiotraining, Marquette 44.  

5 TIPS VALPREVENTIE   

De herfst is begonnen. In de praktijk zien we in dan veel blessures en klachten ten 
gevolge van vallen. Vandaar deze tips en adviezen om het natte en gladde seizoen 
zo goed mogelijk door te komen. 
 

1. Zorg gedurende het hele jaar voor een algehele goede conditie, dit kan door 
wandelen, fietsen of specifieke oefeningen.  

2. Goede schoenen zijn essentieel. Een grof profiel geeft betere grip en 
vermindert de kans op wegglijden.  

3. Bent u slechter ter been? Gebruik dan een hulpmiddel. Denk hierbij aan een 
wandelstok, een rollator of speciale ijzers voor onder de schoenen bij 
sneeuw/ijs.  

4. Draag handschoenen als u gaat wandelen om uw handen warm te houden, 
stop uw handen niet in uw jaszakken, zodat u uw armen kunt gebruiken om 
uw balans te houden. 

5. Trek uw schoenen bij binnenkomst uit, want natte zolen zijn glad, zeker op 
een gladde/harde vloer zoals laminaat of plavuizen.  
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