december 2014

Beste Buurtgenoten,

Mist u iets in de omgeving, heeft u een idee voor de buurt
of wilt u helpen, meldt het bij de redactie (zie het colofon).
Uw vraag, mening of reactie op de artikelen in deze
Bloembak zijn van harte welkom!
De redactie van De Bloembak wenst u een mooie en witte
Kerst toe.

KerstKnutselen
Kerstvakantie betekent voor velen gezelligheid en samenzijn,
ook tijd om samen te knutselen. Hieronder een paar ideeën.

De dennenappels die u in de Herfst in het
bos heeft verzameld kunt u heel makkelijk
omtoveren tot een mini-kerstboom.
De dennenappel kunt
u groen schilderen en
de topjes wit alsof er
sneeuw op ligt. De top
wordt een ster. U kunt
de dennenappel in
een klein (geschilderd)
bloempotje zetten of in
een mooi glazen bakje
met wat nepsneeuw.
Tip: bij de Kerstmaaltijd
kunt u bij elk bord
deze dennenappel
neerzetten en er een naamkaartje in hangen met
een mooi lintje.

Op een houten pallet is met witte verf een
kerstboom geschilderd.
In de kerstboom doet u haakjes of spijkertjes.
Aan de haakjes kunt u kerstballen hangen of
andere kerstdecoraties zoals op de foto of bijv.
kerstschuimpjes of koekjes. Wat ook een leuk idee
is, is dat u 24 haakjes in de boom doet en er dan
een Adventskalender van maakt. U kunt zakjes
of doosjes aan de haakjes hangen en er kleine
cadeautjes in stoppen.

Maak van uw
koelkast een grote
sneeuwpop door er
met karton zwarte
rondjes op te plakken
voor de ogen, mond
en knopen. U kunt het
karton bevestigen met
plakband of 3D tape.
De wortelneus kunt u
maken van een oranje
papier wat u in een
punt om een wc rol
heen draait.
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COLOFON
Deze buurtkrant is een uitgave speciaal voor
bewoners van een deel van Bloemenbuurt Zuid.
De Bloembak is er om buurtbewoners op de
hoogte te houden en hun belangstelling te wekken
zich in te zetten voor een beter leefmilieu.
Bijdragen en foto’s door de redactie:
Bernhard van Daalen, Otti van Diermen en
Inez Hammers-Baartwijk, met ondersteuning
van Cis van Deurzen, opbouwwerk
Hilversum Zuid – Versa Welzijn.
Met dank aan de andere inzenders van kopij.
Vormgeving en technische realisatie:
Reclamebureau Ontwerpfabriek, Hilversum.
Bloembak 39, december 2014 twaafde jaargang Oplage 1600 exemplaren
Vragen, reacties en andere kopij voor
De Bloembak zijn van harte welkom.
Stuur uw reactie naar:
Redactie Bloembak,
p/a Bernhard van Daalen,
Fuchsiastraat 18,
1214 GJ Hilversum,
e-mail: b.w.van.daalen@hccnet.nl
Ook kunt u terecht bij Cis van Deurzen,
e-mail: cdeurzen@versawelzijn.nl
De Bloembak is financieel mogelijk gemaakt
door bijdragen van het wijkbudget van de
gemeente (bureau wijkzaken), de Alliantie
en Dudok wonen.

De kopij in de wijkkrant:

Een artikel heeft nieuwswaarde voor alle
wijkbewoners; bevat geen discriminerende
informatie; bevat objectieve berichtgeving of
wordt duidelijk als een persoonlijke mening
weergegeven.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen
te weigeren of in te korten. De redactie plaatst
kopij in het algemeen belang van de bewoners
van Bloemenkwartier Zuid. Ook wordt kopij
geplaatst met informatie over activiteiten en
actuele zaken in Bloemenkwartier Zuid.
De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud
van door derden geschreven artikelen.
De volgende Bloembak komt uit op 6 maart;
kopij hiervoor moet uiterlijk 6 februari
ingeleverd zijn bij de redactie.
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Kinderactiviteiten
Informatie en inschrijven bij Kati Lipusz:
06-23672691, klipusz@versawelzijn.nl
Kinderwerk is op Facebook. Je kan ons vinden
onder Wijkcentrum de Lelie. Als je op de pagina op
de knop Vind ik leuk drukt, lees je alle berichten
van ons.

Kindertoneel in Wijkcentrum De Lelie

We zijn in oktober begonnen met de toneel lessen. De
tweede groep (gevorderden) zit vol maar in de eerste
groep (beginners) hebben wij nog enkele plekken vrij.
Ben je tussen 8-11 jaar en vind je het leuk om met ons
mee te doen? Meld je op het volgende e-mail adres
aan: klipusz@versawelzijn.nl
De eerste groep repeteert op de zaterdagen van 13.00
tot 14.30 uur in Wijkcentrum de Lelie.
Voor deze cursus wordt een bijdrage gevraagd van €
20,- voor 14 lessen.

“Frutselclub` in Wijkcentrum de Koepel

In de periode van begin oktober t/m eind maart kun
je elke woensdagmiddag in Wijkcentrum de Koepel
knutselen. Wij hebben twee groepen: de eerste groep
is van 13.30 tot 14.30 uur en tweede groep is van
14.45 tot 15.45 uur. Je betaalt €10,- voor het gehele
seizoen, vanaf 1 oktober 2014 tot 25 maart 2015. Deze
club is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m
8 jaar. De club wordt gegeven in Wijkcentrum De
Koepel aan de Kapittelweg 399a in Hilversum.
Telefoon: 035-6215427. Doe het snel, want vol is vol!

in Wijkcentrum De Lelie
“(Levend )” en Sinterklaas bingo voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op woensdag 3
december

Tijdens deze speciale kinderbingo kun je hele leuke prijzen winnen en een paar “bingopietjes” en
“cadeaupietjes” komen ook langs om de bingo nog spannender te maken! Kun je niet goed lezen? Dan ben je
ook van harte welkom. Jouw ouder(s), grootouder(s), grote broer of zus moet je dan wel even helpen.
Tijd: 14.30-15.30 “Levend “bingo en van 15.30-17.00 uur Sinterklaas bingo!
Voor deze activiteit hoef je van tevoren niet op te geven. Kosten: €1,00 p.p.

Creatieve Kerstinloop voor kinderen van groep 1 t/m 8

We gaan kerstkoekjes bakken, kerstkaarten en kerstdecoratie maken. Ook maken wij dit jaar weer prachtige
kerststukken voor oudere mensen met een warme kerstwens.
Datum: woensdag 17 december. De inloop duurt van 15.00 - 17.00 uur. Je mag dus tussen 15.00 uur en 17.00 uur
elk moment binnen komen en aansluiten. Deelname kost €1,00 per kind.
Wij zoeken nog enthousiaste ouders die op die middag kunnen helpen. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op
met Kati Lipusz.

Kokkerellende kids

Kookcursus voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool op woensdagmiddag van 13.45 tot 15.15 uur.
Start: woensdagmiddag 10 december 2014; data: 10-12, 14-01, 21-01, 28-01, 04-02, 11-02, 18-02
Kosten: € 21,- voor 7 lessen.
Wees er snel bij. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Kids Mix Junior

Wat is Kids Mix? Kids Mix is een activiteitenserie van 8 lessen.
Elke les is er een nieuw leuk thema, zoals: sport & spel, dansen, muziek maar ook activiteiten als knutselen en
koken. Laat je verassen! De activiteiten zijn bedoeld voor basisschool kinderen van groep 1 t/m 3.
Wij starten woensdag 14 januari 2015; overzicht data: 14-01, 21-01, 28-01, 04-02, 11-02, 18-02, 04-03, 11-03.
Woensdagmiddagen van 14.15 tot 15.15 uur. Deelname is € 3,00 p/p.

De Wetenschapsclub

De wetenschapsclub is er speciaal voor nieuwsgierige
kinderen die graag willen ontdekken hoe alles werkt.
Alles? Nou, een hoop dan. We gaan aan de slag met
zintuigen, water, chemie en het zonnestelsel. Een
avontuurlijke club dus.
Elke woensdag middag behandelen we een ander
thema van 14:15 tot 15:15.
Na de Wetenschapsclub kunnen de kinderen voor
de speelinloop tot 17.00 uur in Wijkcentrum De Lelie
blijven. Speelinloop is gratis.
Start: woensdag 14 januari 2015; data:14-01, 21-01, 2801, 04-02, 11-02, 18-02, 04-03, 11-03 van 14.15 tot 15.15
uur.
Kosten: €24,- voor 8 lessen; Leeftijd: kinderen uit
groep 4 t/m 8 v/d basisschool.

Kinderdisco:

Altijd op de tweede vrijdag van de maand is
Kinderdisco. De volgende kinderdisco is op vrijdag 12
december van 18.30 uur tot 20.00 uur voor groep 3
t/m 8.
Verjaardag vieren tijdens de kinderdisco? Geef het
uiterlijk een week van tevoren door!
Entree is € 1,-.
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In de buurt:
Buurtwinkel ‘t Haasje
Sinds 1997 zijn Mirjam en Harald van der Veen de
eigenaars van buurtwinkel ‘t Haasje. De winkel
is al ca 75 jaar een begrip in de Bloemenbuurt.
Van oorsprong hebben er twee generaties van de
familie van der Poel in de zaak gestaan. Trouwe
klanten zeggen nog vaak “Ik ga even naar Poeltje”
als ze naar ‘t Haasje gaan.
De naam ‘t Haasje is ontstaan doordat er vroeger op
die plek heide was en de winkel op een hazenpad
lag. De winkel is op moderne aanpassingen na
(zoals o.a verwarming) nog precies hetzelfde als 75
jaar geleden. In de winkel kunt u van alles kopen.
Kaarten, kranten, sigaretten-en sigaren, lektuur , toto,
lotto, staatsloterij en krasloten. Ook heeft de winkel
een klein postagentschap, wat inhoudt dat u daar (Kerst)postzegels kunt kopen en u kunt daar uw pakketten
afleveren. De kinderen kunnen er van hun zakgeld lekkers uitzoeken want er staan veel bakken met los
snoepgoed voor kleine prijsjes zoals € 0,05ct.
Het zou zo maar kunnen dat u eerdaags een gelukkige winnaar bent als u hier een lot koopt want er is zowel
op een staatslot als op een kraslot het enorme bedrag van €100.000 gevallen! Bij het kraslot kwam de gelukkige
winnares de winkel in om samen met de eigenaars te checken of ze echt 11 van dezelfde figuurtjes had. En
de verbaasde eigenaar van het winnende staatslot kwam nietsvermoedend met zijn lot de winkel in want
hij checkt het nooit. Op het scherm van de kassa verscheen de tekst :”Geef lot terug aan klant”. Toen zijn ze
samen de winnende cijfers gaan checken en zagen ze dat hij naar Den Haag moest om zijn geld te halen. Beide
winnaars kwamen terug naar ‘t Haasje met een taart!
Mirjam verteld dat ze het zo fijn vinden dat ze veel vaste klanten hebben die bij hun blijven kopen ook al kan
dat tegenwoordig net zo makkelijk bij de supermarkt. Je bouwt door de jaren met elkaar ook een persoonlijke
band op. Dat de klanten ook met hun meeleven merkten ze toen er tien jaar geleden in drie maanden tijd twee
keer een overval werd gepleegd. De geschrokken klanten kwamen met bossen bloemen aanzetten omdat ze het
zo erg vonden. Na de overval is trouwe hond Jacky in de winkel gekomen. Hij is een goede waakhond maar de
hondenkoekjes die sommige klanten voor hem meenemen slaat hij niet af!
Foto’s: Inez Hammers-Baartwijk

Actie: Als u deze
Bloembak meeneemt
naar de winkel, dan
krijgt u in december
bij aankoop van een
Oudejaarslot een
Klavertjevier kraslot
erbij cadeau!
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“Het verhaal achter een recept”
Deze keer ben ik op visite bij Annerieke Rinkel, die een bijzondere herinnering heeft aan het Japanse
yoghurttoetje wat een groot succes is in haar gezin.
Toen Annerieke een jaar of 11 was
ging ze met haar vader een dag naar
Amsterdam. Haar vader had een leuk
eetadres wat hij graag aan Annerieke
wilde laten zien. Het bleek een
heel klein Japans restaurant te zijn,
direct naast het Rijksmuseum. Een
zogenaamd huiskamerrestaurant. In
de voormalige woonkamer was plaats
voor 8 personen gemaakt om heerlijk
Japans te eten. In die tijd was Japans
eten nog helemaal niet zo gewoon
zoals nu, maar echt iets bijzonders.
De vader van Annerieke werkt in de
pianohandel en hij had een tijd in
Japan gewoond om daar meer over
het vak te leren. Eenmaal weer in
Nederland was hij zo verslingerd
geraakt aan het lekkere Japanse eten
dat het met regelmaat werd gemaakt
in huize Rinkel.
Nu weer terug naar dat elfjarige meisje: na een heerlijke maaltijd met haar vader in dat kleine
huiskamerrestaurant kwam het toetje. Een Japans sinaasappeltoetje. Een heerlijk, fris yoghurttoetje verstopt
in een uitgeholde sinaasappel. Door de herinnering aan deze leuke dag met haar vader en omdat het gewoon
superlekker is, wordt het nog steeds gemaakt in huize Rinkel bij speciale gelegenheden.

RECEPT VOOR 4 PERSONEN:
Benodigdheden:
4 sinaasappels
*1plastic bak kant en klare slagroom
*1 pak Griekse yoghurt
*1 verpakking met minimaal 4 merengue (schuim)
kransjes.
Bereiding:
Snij van elke sinaasappel een kapje af en hol dan
elke sinaasappel uit en doe het vruchtvlees (in kleine
stukjes) en het sap in een beslagkom. Dan doe je in
de beslagkom 4 volle eetlepels Griekse yoghurt, 4
volle eetlepels kant en klare slagroom en 4 of meer
Merengues die je eerst in kruimeltjes breekt. Alles
door elkaar husselen of mixen tot het een stevige
massa is. Je vult de sinaasappels hiermee en de
vulling moet boven de rand van de sinaasappel
uitkomen. Daarna doe je het sinaasappelkapje erop.
De gevulde sinaasappels moeten twee uur in de
vriezer voor u ze kunt opdienen. Een heerlijk recept
voor jong & oud!
Foto’s: Inez Hammers-Baartwijk
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Activiteiten
in Buurthuis De Lelie
Informatie en inschrijven bij Gert Bos: 6215970, gbos@versawelzijn.nl

uw kind niet kunnen helpen met het huiswerk, hoe
moet u de medicijnen innemen? waar kunt u zich
aanmelden. Enzovoort. Wie kan er nog een baan
vinden zonder dat hij hoeft te lezen? Misschien kent u
iemand waar dit op van toepassing is. Neem die stap
en bel ons.

De Lelie is JARIG in 2015

Alzheimer Café Hilversum

Op 22 juli 1935 werd door Pastoor Akkerman de
eerste steen gelegd van het gebouw de Lelie. Dus
de Lelie wordt volgend jaar 80 jaar oud. Dit willen
we niet zo maar voorbij laten gaan: er komt in een
tentoonstelling van 80 jaar Lelie. En daar hebben
we uw hulp voor nodig. Wij zoeken nl. foto’s van
vroeger, oude Lelie-foto’s van vroeger en persoonlijke
verhalen over en vanuit de Lelie. Wilt u vast eens
kijken in ouwe fotoalbums? U krijgt uw foto’s
natuurlijk onbeschadigd terug. Ook zoeken we
mensen die samen met ons deze tentoonstelling op
willen gaan zetten.

Computerinloop Seniorweb

Iedere donderdagochtend is in Buurthuis de Lelie
een Computerinloop waarbij men hulp en uitleg
kan krijgen bij het gebruik van de computer, laptop
of tablet. Er zijn computers aanwezig die hiervoor
gebruikt kunnen worden. U kunt ook met uw eigen
tablet, Ipad of laptop langskomen om hulp en tips te
krijgen. Of om gewoon te oefenen. Donderdag van
09.30-11.00. computerslelie@gmail.com

Digitale Inloopochtend

De digitale overheid vraagt veel meer van de
mensen : DigiD voor toeslagen, solliciteren via
Werkplein, bezwaarschriften via websites enzovoort.
Soms handig, maar niet voor iedereen. Op onze
Inloopochtend kunt u terecht voor hulp en advies.
U kunt op onze computers direct aan de slag.
Dinsdagochtend van 10.00-11.30 uur. Deelname is
gratis. Informatie: nedtaal.lelie@gmail.com

Koken voor mannen 55+

Sommige mannen vinden het leuk om te (leren)
koken, anderen zijn door omstandigheden
gedwongen. Het gaat ons er om dat u zelf een
eenvoudige maaltijd leert bereiden. In een groep
van 5 mannen gaan we het eten bereiden, en daarna
gezamenlijk opeten. Maandag of donderdagen van
11.30-14.00 uur. € 50,- voor 5 lessen incl. ingrediënten
en koffie. Informatie en aanmelding: wijkcentrum de
Lelie of kokenbijdelelie@gmail.com

Lunchtafel Senioren

Voor ouderen die niet altijd alleen willen eten is er in
De Lelie de lunchtafel. Gastvrouwen zorgen voor de
gezelligheid. Dinsdag van 12.15-13.30 uur. € 3,- per
keer. Vooraf aanmelden bij De Lelie

Straatlunch voor Senioren

Een aantal keren per jaar nodigen we alle senioren
uit een bepaalde straat uit voor een lunch. Dit
om onderling kennis te maken en om van u te
horen hoe het met u en uw buren gaat. Zijn er
verkeersproblemen in de straat of andere zaken die u
6

graag eens bespreekt? Als u graag wilt dat wij in uw
straat een lunch organiseren, laat het ons dan weten.

Speelinloop Hilversum Zuid

In Buurthuis de Lelie is er iedere woensdagochtend
een speelinloop voor jonge kinderen van 0-4 jaar.
Ze kunnen met elkaar zijn, wennen aan groepjes,
naar elkaar kijken, samen delen: leren met elkaar te
spelen. Ouders/grootouders/oppas/verzorgers blijven
er bij en kunnen meespelen, ervaringen uitwisselen
en het gewoon even gezellig hebben. Er is koffie
en thee. U kunt zonder aanmelding binnenlopen.
Tijdstip: van 9.30-11.30 uur. Deelname is gratis.
Informatie: speelinloophilversumzuid@gmail.com

Koffieochtend Buitenlandse Moeders

Op de woensdag beginnen we met een maandelijkse
koffieochtend. Speciaal gericht op moeders die nog
moeite hebben met de Nederlandse taal en het wel
leuk vinden om met andere moeders ervaringen uit
te wisselen over hun kinderen, school en opvoeding.
Woensdag van 10.00-11.30 uur (1x per maand).

Nederlandse Taalles Buitenlandse
Vrouwen

We gaan beginnen met een korte taalcursus voor
buitenlandse moeders die nog moeite hebben met de
Nederlandse taal. In een kleine groep wordt er olv.
een vrijwilligster geoefend. Maandag van 19.30-20.45
uur. € 20,- per cursus van 10 weken (excl.koffie/thee)
Aanmeldingen en informatie: taal.vrouwen@gmail.
com of anders gbos@versawelzijn.nl

Buurtboekenkast

In de Lelie staat een boekenkast met boeken: voor
kinderen maar ook veel boeken voor volwassenen.
Deze boeken zijn gratis mee te nemen of om te ruilen.
U mag ook boeken in de kast zetten, zodat anderen
weer mooie leesboeken mee kunnen nemen.

Buurtplantenkas

Als men thuis planten heeft die eigenlijk te groot
worden, mag men deze afgeven bij de Lelie. We
hebben een vrijwilliger (Erik) met groene vingers,
die ze gaat verzorgen en ze een mooi plekje geeft. In
het voorjaar willen we een plantenruilbeurs laten
plaatsvinden.

Niet kunnen lezen?

Kent u ook iemand die altijd zegt dat hij z’n leesbril
niet bij zich heeft en u dan vraagt het even voor te
lezen of in te vullen? Uit onderzoek is gebleken dat
10% van de werkende volwassenen in Nederland
problemen heeft met lezen en schrijven. Dat is heel
veel. Te veel. In Buurthuis de Lelie willen we mensen
gaan helpen met deze zg. laaggeletterdheid. Denk
u eens in: niet kunnen lezen wat er in folders staat,

Het maandelijkse Alzheimer Café is een informele
ontmoetingsplek voor mensen met dementie, maar
vooral ook hun partners en kinderen. Bezoekers
kunnen van gedachten wisselen, ervaringen delen,
informatie krijgen. Er wordt ook iedere keer
aandacht geschonken aan een bepaald thema door
een gastspreker hier over te laten vertellen. De
toegang is gratis.
Data: iedere 2e woensdag; tijd: 19.30 – 21.30 uur
(koffie-inloop vanaf 19.00 uur)
Plaats: Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a
Hilversum, 035-6248815
10 december: Mantelzorgondersteuning en
Respijtzorg: Veel mantelzorgers vinden het lastig om
hulp te aanvaarden. Terwijl die er wel is.
14 januari: Mondverzorging en Dementie: mensen
met dementie kunnen soms niet aangeven als men
pijn heeft.
11 februari: Omgaan met verlies en rouw : dementie
is als afscheid nemen van iemand. Dit is een
langdurig en zwaar proces.

Jongerenwerk Hilversum Zuid-Zuidwest

Beste lezers en
buurtgenoten, ik wil
me graag aan jullie
voorstellen! Mijn
naam is Brahim EjJaouani en werk
als jongerenwerker
namens Versa Welzijn
in Hilversum Zuid en
Zuidwest.
Als jongerenwerker
behartig ik primair
de belangen van alle
tieners en jongeren
in de wijken Zuid en
Zuidwest. Daarnaast ben
ik er ook voor buurtbewoners, winkeliers en werk ik
samen met diverse instanties, waarbij de nadruk ligt
op de leefbaarheid in de wijk. Om dit voor elkaar te
krijgen ben ik wekelijks op straat te vinden waarbij
ik me per fiets verplaats langs diverse plekken waar,
jongeren zich ophouden in de openbare ruimte. Door
structureel contacten te leggen en te onderhouden
met de jongeren kan ik jongeren aansturen, coachen
en begeleiden bij kwesties die zich afspelen mbt
school, werk, thuissituatie, of de dingen die er op
straat afspelen met vrienden. Door de jongeren
vaardigheden bij te brengen, kunnen ze beter
omgaan met de verschillende kwesties die ze tegen
komen in het dagelijkse leven.
Behalve dit kunnen jongeren terecht bij de diverse
activiteiten die er wekelijks georganiseerd worden
voor en door de jongeren zelf. Je kunt hierbij denken

aan de inloop elke dinsdag in wijkcentrum de Lelie,
zaalvoetballen op de woensdagavond, kookclub voor
tienermeiden en de jongerenbus op de donderdag.
Tijdens deze activiteiten kunnen jongeren elkaar
ontmoeten, maar ook met ideeën komen en deze
samen opzetten eventueel met buurtbewoners,
scholen, sportverenigingen etc.
Indien je vragen hebt, neem dan gerust contact op:
email: Bejjaouani@versawelzijn.nl; tel: 06-47585192,
twitter: @Brahim_JW_Versa

KERST in de LELIE
Kerstkoken voor Mannen

Er zijn veel mannen die met de kerst iets lekkers op
tafel willen zetten, maar zich erg onhandig voelen.
Op maandag 8 en 15 december is er in De Lelie een
aparte kerstkookcursus voor mannen. Hoe kun je
nu op een lekkere maar simpele manier iets lekkers
met de kerst op tafel krijgen. We gaan aan de slag
met alledaagse materialen en geen hocuspocus. We
gaan natuurlijk ook zelf aan tafel om te proeven wat
er is gemaakt: Samen koken, samen eten Het is op
maandag van 11.00 – 13.30 uur en kost €25 voor 2
weken. Opgave: kokenbijdelelie@gmail.com

Kerstlunchtafel voor senioren

Op dinsdag 23 december is er in De Lelie een
kerstlunchtafel voor senioren. Het gaat om de
gezelligheid en het contact. Het is van 12.00-13.30
uur. Vooraf aanmelden en vol = vol. Kosten €3.00.

Kerst-Countrydansavond

Op woensdagavond 17 december van 19.15-20.30
uur is er een kerstavond van het countrydansen voor
mensen met een handicap. Andere liefhebbers van
het countrydansen zijn van harte welkom om mee te
dansen. Deelname is kosteloos.

Buurt-Kerstwandeling

Op donderdag 18 december is er een leuke
kerstwandeling langs plekken in de buurt waar mooie
kerstversiering te zien is in de tuin of aan het huis.
We vertrekken vanaf De Egelantier om 15.30 uur. Bij
terugkomst: warme chocolademelk, iets lekkers
plus de warmte van vuurkorven. Wilt u meelopen
of heeft u een arm nodig? Opgave: 06-35115604 of
ffabj.franssen@hilverzorg.nl. Heeft u uw tuin leuk
opgetuigd voor de kerst, en vind u het leuk als de
wandeling bij u langs komt? u kunt dat dan ook
doorgeven aan gbos@versawelzijn.nl .

Kerstcomputerinloop

Op donderdag 18 december van 09.30-11.00 uur
is er in De Lelie een Kerstcomputerinloop. U
kunt digitale kerstkaarten maken en evt. skypen.
Vrijwilligers zijn aanwezig om u te helpen. Deelname
is gratis, maar neem evt. wel uw eigen laptop/tablet/
camera mee.
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Belangrijke
adressen
Meldpunt Openbare
Ruimte (MOR) Hilversum
Klachten over zwerfafval,
kapotte lantaarnpalen of
losliggende stoeptegels
kunnen via een formulier
op www.hilversum.nl
gemeld worden of
tel. 14035 of e-mail:
publiekszaken@
hilversum.nl
Politie – tel. 0900 8844 wijkagent Jaco Huisman.
Bureau wijkzaken –
Rik van Dijk,
tel. (035) 629 20 60
Vragen en ideeën over de
leefbaarheid in de wijk
e-mail: bureauwijkzaken@
hilversum.nl
Gewestelijke Afvalstoffen
Dienst, tel. (035) 699 18 88
website: www.gad.nl
De GAD gaat over het
ophalen van huisvuil en
grof vuil.
WWZ-loket - Larenseweg
30, 1221 CN Hilversum,
tel. (035) 629 21 51, e-mail:
wwzloket@hilversum.nl
Bij dit loket kunt u terecht
met vragen op het gebied
van welzijn en zorg.
Website: www.loketgooi.nl
Versa Welzijn / De Lelie
activiteiten voor ouderen,
volwassenen en mensen
met een beperking
Gert Bos 035-6215970 /
gbos@versawelzijn.nl
Opbouwwerk Hilversum
Zuid - Cis van Deurzen,
tel. (035) 623 11 00,
e-mail:
cdeurzen@versawelzijn.nl
Versa welzijn,
Larenseweg 30, Hilversum,
tel. (035) 623 11 00, website:
www.versawelzijn.nl
www.Klikvoorhulp.nl:
online hulp van het
algemeen maatschappelijk
werk
www.Jongversa.nl:
de website van de jongerencentra van Versa Welzijn
Website Hilversum Zuid
Op www.hilversumzuid.nl
kan men heel veel
informatie vinden over de
wijk en organisaties die
actief zijn.
De digitale Bloembak is hier
ook te vinden.

