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LIEVER LANGER THUIS BEURS – een korte terugblik 
Maandag 11 november was het een gezellige drukte in het Huis van de Wijk. Ongeveer 
200 wijkbewoners waren ondanks het slechte weer naar de beurs gekomen om zich te 
laten informeren over de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Dank aan alle vrijwilligers die deze middag geholpen hebben.  
Heeft u deze beurs gemist? Zet dan vast in uw nieuwe agenda:  
maandag 9-11-2020 is er weer een Liever Langer Thuis beurs. 
 
 

 

 
BOODSCHAPPENDIENST BUITENVELDERT 

                                         
• Lukt het u (tijdelijk) niet om zelf uw boodschappen te doen 

en heeft u hierin geen ondersteuning? 

• Vindt u het prettig contact te maken met een vrijwilliger 
die u hierin kan ondersteunen? 
Meldt u dan snel aan via 
Algemene Hulpdienst Buitenveldert! Tel: 020-6444044 
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RECEPT: FEESTELIJKE PEREN-KRUIMELTAART 

BENODIGDHEDEN: 

Voor het kruimeldeeg:           
130 gr bloem    
100 gr boter    
1 tl koek- en  
speculaaskruiden 
75 gr basterdsuiker 
                                      
Voor de vulling:  
5-6 kleine peren 
1 tl suiker    
1 tl kaneel  
handje rozijnen  
50 gr fudge (karamel) 
 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Meng alle ingrediënten voor het kruimeldeeg 
door elkaar. Is het nog te vochtig voeg dan wat extra bloem toe. Het hoeft geen stevig 
deeg te zijn, maar juist kruimelig. Schil de peren en verwijder het klokhuis. Snijd de 
peren en fudge in stukjes. Verdeel de stukjes peer, rozijnen en fudge over de bodem van 
een ingevette ovenschaal. Verdeel het kruimeldeeg er overheen. Eventueel ook lekker 
met wat amandelschaafsel. Zet de peren kruimeltaart ongeveer 30 minuten in de oven. 
Even laten afkoelen en dan …Smullen maar! 

 
 

 

BESTUUR, MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS  
VAN DE ALGEMENE HULPDIENST BUITENVELDERT WENSEN U 

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VREDIG 2020 
 

NB: van 25 december tot en met 1 januari zijn wij gesloten.  
 

 Vóór de 25e kan er wel hulp aangevraagd worden  
 voor in de kerstweek. 

        Vanaf donderdag 2 januari zijn we weer bereikbaar 
        van 9.30-12.30 uur 
     Meldpost tel: 020-644 40 44 / Kantoor tel: 020-6447113 
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