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HEEFT U HULP NODIG? Belt u dan de Algemene 
Hulpdienst Buitenveldert 
 
Onze vrijwilligers kunnen u helpen met boodschappen doen, samen een 
wandelingetje maken, klusjes in huis, vervoer naar een afspraak, huishoudelijke hulp, 
thuisadministratie ordenen, hulpmiddelen lenen en een gezellig bezoekje. Daarnaast 
kunt u in onze telefooncirkel voor een dagelijks contact en zou u 1x per maand 
kunnen aanschuiven bij onze warme lunch in het Huis van de Wijk Buitenveldert. 
 
U kunt hiervoor onze meldpost bellen, die is open van maandag t/m vrijdag 
9.30-12.30 u om uw aanvragen te verwerken en te regelen en informatie te 
geven: 020-6444044 
 

        
 

 
WINTERGRIP ANTI-SLIP ZOOL 
Wilt u naar buiten kunnen onder alle 
weersomstandigheden? 
Deze handige anti-slip rubber zooltjes kunt u onder uw schoen vastmaken, zodat een 
frisse neus halen in winterse omstandigheden tot de mogelijkheden hoort. Deze zijn 
te koop in diverse sport- en wintersportzaken, in ANWB winkels en in thuiszorgwinkel 
Vegro in Buitenveldert. 
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TIPS VALPREVENTIE   

Het winterse weer brengt mooie sneeuw-uitzichten maar ook gladde wegen, wat 
vallen en blessures kan veroorzaken. Vandaar deze tips: 

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

2. 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.  

3. 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. 

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

 
KERSTGERECHT, SIMPEL EN LEKKER: 
SALADE IN EEN GLAASJE 
 

 Recept voor 4 personen. Tijd: 15 minuten: 
Benodigdheden: 
4 eieren   1 el olijfolie 
2 avocado’s   2 el citroensap 
150 gr geraspte wortel 1 tl tl tijm 
150 gr gemengde sla  snufje zout en peper 
 
Bereidingswijze: 
Begin met het koken van de eieren: circa 8 minuten. Snijd ondertussen de avocado 
in stukjes en maak de dressing met olijfolie, citroensap, snufje zout en peper en tijm. 
Meng in een grote kom de sla met de dressing. Wanneer de eieren hardgekookt zijn, 
kun je beginnen met het opmaken van de glaasjes. Doe een handje van de 
gemengde sla onderop. Doe daar de wortel, avocado en het ei bovenop. Eventueel 
kun je het geheel afmaken met wat geroosterde pijnboompitten. 
 Tip: vlees-(of vis)liefhebbers kunnen wat gerookte kip of zalm toevoegen aan 
dit recept. 
 
Wij wensen u Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2018 ! 
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