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VERHUIZING (TIJDELIJK) BINNEN HET GEBOUW NAAR ANDER KANTOOR 
 
Vanaf 19 juli zal de Algemene Hulpdienst Buitenveldert (voor 1 maand), wel in het 
MFC Binnenhof gebouw maar in een ander kantoor haar werkzaamheden uitvoeren. 
We zitten dan in een lokaal van kinderopvang Partou: vanaf ingang van de 
Merkelbachschool meteen links de gang in en dan 2e lokaal aan de linkerkant.  
 
VRIJWILLIGSTER ONDERSCHEIDEN MET DE ANDREASPENNING 
 

 
Op 24 juni werden de vrijwilligers van de hulpdienst getrakteerd 
op een gezellige lunch bij filmmuseum EYE. Bovendien ontving 
Rie van Arum uit handen van Flora Bremer, portefeuillehouder 
Sociaal domein van Stadsdeel Zuid, de Andreaspenning voor 
meer dan 30 jaar vrijwilligerswerk bij de Algemene Hulpdienst 
Buitenveldert 

 
 

 
SAMEN GENIETEN VAN HET MOOIE WEER? 
 
Net als u vinden veel wijkbewoners het heerlijk om naar buiten te gaan met dit mooie 
weer. Helaas kan dat niet altijd omdat ze afhankelijk zijn van hulp bij het duwen van 
de rolstoel of het bieden van een sterke arm ter ondersteuning. 
Voelt u er voor om regelmatig met iemand te wandelen? Meldt u dan aan als 
vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst Buitenveldert. 
 
Bel voor informatie naar coördinator: Marianne of Pauline 020-6447113 of mail  

coordinator@hulpdienstbuitenveldert.nl 
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 ZOMERS RECEPT 
 

 
Ingredienten: 
1 watermeloen  300 g creamy kokos naturel  150 g aardbeien 
150 g blauwe bessen 150 g bramen    125 g frambozen 
50 g ongezouten pistachenoten     5 g verse munt 
Bereiden: 
Snijd van de onder- en bovenkant van de watermeloen een flinke plak af. Deze 
worden niet gebruikt. Snijd de schil van de rest van de watermeloen en zet op een 
platte schaal. 
Roer de creamy kokos los en schep op de bovenkant van de meloen. Verwijder de 
kroontjes van de aardbeien en halveer de aardbeien. 
Verdeel een deel van het fruit over de bovenkant van de taart en leg de rest 
eromheen. Hak de noten grof en strooi over het fruit. Haal de blaadjes van de takjes 
munt en garneer de taart met de blaadjes. 
 

GEEN TRAMVERKEER EN VEEL WERKZAAMHEDEN 

Nog even en dan zullen tramlijnen 5 & 6 zes weken lang volledig uit 
de roulatie worden gehaald op het traject Amstelveen-
Buitenveldert wegens werkzaamheden aan de Amstelveenlijn. 
Tussen 14 juli en 25 augustus 2019 rijden er op het traject geen 
trams. Tussen 8 juli en 30 augustus heeft de aannemer bovendien 
toestemming gekregen van gemeente Amstelveen om zeven dagen 

per week tot 23.00 uur door te werken op het traject, inclusief diverse nachten. 
Tramreizigers zijn aangewezen op de vervangende bus 45. 
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