September 2015

Beste Buurtgenoten

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

HERFST
We kennen in Nederland vier seizoenen en gaan nu de Herfst weer in.
Maar wat weten we eigenlijk over de Herfst? De herkomst van het woord
Herfst heeft zijn oorsprong in het oude hoog Duitse woord herbist en ook
het Engelse woord harvest (oogst) is verwant met de naam van dit seizoen.
De herfst loopt officieel van 21 september tot en met 21 december.

dus naar oranje, rood, bruin of geel door gebrek aan
genoeg zonlicht. De kleur zit al in de bladeren, maar
is in de zomer nog verstopt onder de groene laag.
De herfst is ook de tijd van de paddenstoelen.
Ze leven van de voeding die ze halen uit al die
bladeren die in het bos op de grond liggen. Er liggen
veel lagen op elkaar en die bladeren gaan rotten.
Dat is nou precies wat een paddenstoel nodig heeft
om te groeien. Welke paddenstoelen je kunt zien
heeft er ook mee te maken of we een koude of warme
zomer hebben gehad. Ze zijn prachtig om te zien,
maar de meeste zijn beschermd, dus niet plukken!
Feestdagen die in de herfst vallen zijn:
Mabon, Hervormingsdag, Allerzielen en
Allerheiligen, Sint Maarten en Sinterklaas.
Als je aan de Herfst denkt, dan denken we gelijk
aan de vele prachtige kleuren in de natuur; rood,
geel, bruin en oranje. Overal liggen felgekleurde
bladeren en het is een geweldige tijd om een
boswandeling te maken. Maar hoe komen die
bladeren ineens zo felgekleurd?
Elke boom of plant heeft water uit de grond
nodig en gas uit de lucht. Ze krijgen dan energie
om goed te kunnen groeien en bloeien. In de
herfst is er veel minder zon dan in de zomer.
De bomen en planten gaan dan in de ruststand
zodat ze de winter kunnen overleven. Als er
geen zonlicht genoeg is om energie uit te halen,
verdwijnt ook de groene, frisse kleur die bomen
in de zomer hebben. De bladeren verkleuren

Wat heel leuk is in de herfst, is om samen de gevallen
noten en zaden te zoeken en er mee te knutselen of
gewoon mooi op een schaal neer te leggen.
Kastanjes,
beukennootjes,
eikeltjes met hun
leuke hoedjes op
en bijvoorbeeld
dennenappels.
Er zijn er genoeg
en ze liggen overal.
Op de foto zie je hoe
je van eikeltjes met
stukjes vilt kleine
uiltjes kunt maken.

Actieve Zonnebloemafdeling

Hilversum-Zuid fleurt ouderen in de omgeving op!
“Het gaat onder andere om mensen die slecht ter
been zijn en niet meer zo gemakkelijk buiten de deur
komen. We doorbreken hun eenzaamheid met een
bezoekje of door een leuk uitstapje te regelen. Zo
maak je het leven voor mensen in je nabije omgeving
leuker!”
Zo omschrijft vrijwilliger Jeannette ten Brink
de mentaliteit van de Zonnebloem.
“Wij willen onze gasten graag uit hun isolement
trekken en meer aandacht aan elkaar geven.”
Die aandacht bestaat uit regelmatige bezoekjes,
een rondje wandelen en een enkele keer ook een
hele dag uit. Zo werd in mei opnieuw gevaren over het
Naardermeer.
“In de maand mei komt alles tot leven”, zegt Jeannette.
“Wat is het mooier dan juist in die maand met een
fluisterboot van Natuurmonumenten dit natuurgebied
in te trekken!”
In juni is een bezoek gebracht aan het Nationaal
Militair Museum in Soesterberg. Vooral voor de
veteranen onder onze gasten was dit een feest der
herkenning.
In september brengen we een bezoek aan Dierenpark
Amersfoort om te kijken naar de pasgeboren zebra!
Vrijwilligers bereiden zo’n uitstapje voor door
kijken hoe de toegankelijk de locatie voor mensen in
rolstoelen is en hoe we de hapjes en drankjes kunnen
verzorgen. Weet u iemand die van een bezoekje
opfleurt of wilt u helpen als vrijwilliger?
Kijk op www.zonnebloem.nl/hilversum-zuid
of bel Anja van der Linden.
Telefoon: (035) 621 57 15.
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Activiteiten en diensten, Versa Welzijn

Zoals u wellicht is opgevallen, heeft Versa Welzijn
dit jaar in Hilversum geen informatiegids voor
het nieuwe seizoen huis-aan-huis verspreid.
In verband met de nieuwe inrichting van het
welzijnswerk in Hilversum vanaf 2016,
is gekozen voor een alternatief.
Via het Hilversums Nieuws is op 20 augustus
huis-aan-huis een beknopte folder over onze
dienstverlening verspreid. Hierin vindt u waarvoor
u bij ons terecht kunt en wat wij voor u kunnen
betekenen. Ook vindt u daarin een overzicht van de
cursussen en gespreksgroepen die wij aanbieden.
Deze folder kunt u uiteraard ook digitaal bekijken
op www.versawelzijn.nl.
Mocht u graag een papieren versie willen van
deze folder en heeft u deze niet ontvangen?
Dan kunt u contact met ons opnemen via:
communicatie@versawelzijn.nl of (035) 683 01 54.
Bent u op zoek naar een leuke activiteit bij u in de
buurt? In onze wijk- en jongerencentra, waaronder
wijkcentrum De Lelie, wordt van alles georganiseerd
door Versa Welzijn, andere organisaties en
buurtbewoners.
U kunt een activiteitenoverzicht ophalen in De Lelie,
of op onze website kijken, www.versawelzijn.nl/
activiteiten.
Wanneer u het overzicht graag op papier wilt en niet
in staat bent om het op te halen bij het wijkcentrum,
kunnen wij u dit per post toesturen.
Neemt u dan contact met ons op via:
communicatie@versawelzijn.nl
of bel (035) 683 01 54.

Onze Kraampjes

De meeste mensen vinden het leuk om een
tweedehands winkel in te lopen of om naar een
rommelmarkt te gaan. Maar zelf hebben we vaak ook
spullen in huis die overbodig zijn geworden en dan
is het ideaal als je een vaste plek hebt om je spullen
leuk neer te zetten
en te verkopen.
Dat kan bij Onze
Kraampjes op de
hoek Gijsbrecht /
Neuweg.
Daar kun je een
kraampje (een
houten kast; zie
foto) vullen met
tweedehands
of nieuwe spullen en het maakt niet uit of je een
handelaar bent, particulier of dat je een kraampje
inricht ter promotie van je webwinkel. Een kraam
huren kost €20,- per week.
Alle spullen uit je
kraam hebben jouw
kraamnummer dat
correspondeert met
jouw gegevens.
De opbrengst is
100% voor jezelf.
In de winkel zelf
hangt een leuke
sfeer en dat begint
al bij de prachtige
stenen vloer die
in de zaak ligt, een overblijfsel van de vorige
winkel. Verder is er ook veel inbreng van de
initiatiefnemers van deze onderneming:
Greet van Zoomeren en Wim van Dijk.

Greet
importeert
goederen uit
Egypte die
overal in
de winkel
terug te
vinden zijn
voor de
verkoop.
Vele mooie
oude luiken
in allerlei
kleuren, zowel grote als klein.
Ook authentieke deuren zijn er te koop vaak
met prachtig gekleurd glas erin. Voor de kleinere
gebruiksvoorwerpen uit Egypte is ook veel
belangstelling. De houten kratten die daar gebruikt
worden voor de markt zijn erg in trek in
de winkel net als de prachtige kroonluchters en
de originele stemkisten, koperen potten en
deurkloppers in de vorm
van een handje.
Er komen ook kleine
ronde deegtafels in de
winkel. Daar wordt in
Arabische landen koekjes
op gebakken en van
gegeten.
Elke week zijn er nieuwe
spullen omdat er dagelijks
nieuwe inbreng is.

Informatie:

Adres: Neuweg 217-219.
Telefoon: (035) 695 36 59.
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BUURTACTIVITEITEN
IN DE BLOEMENBUURT:
Gert Bos: 06-19227082 of gbos@versawelzijn.nl

Op de koffie?

Wij nemen wat lekkers mee. Wij willen graag van
u, buurtbewoners, te horen krijgen, over wat u vind
van uw buurt. Ja, uw mening doet er toe want u
woont hier 24 uur per dag. Mogen wij eens met u
praten over hoe u tegen de buurt, tegen welzijn, tegen
Versa aankijkt. Wat zouden er volgens u eens anders
kunnen? Welke problemen ziet u in de buurt? Wat
zou u ons adviseren? Wij willen heel graag met u in
contact komen. Wilt u ons eens uitnodigen voor een
kop koffie? wij nemen wat lekkers mee.

Straatlunch voor Senioren

KAPPERSZAAK DE BARBIER
Sinds 21 jaar is Fred Molenaar de eigenaar van de
heren en dames kapperszaak De Barbier op Neuweg
333. Hij zit al 43 jaar in het vak en heeft ook les
gegeven op verschillende scholen.
Hij werkte vroeger bij zijn oude baas en die had veel
oude spullen staan. Al rond zijn 15e jaar is Fred zelf
begonnen met het verzamelen van krultangen op het
Waterloopplein.
Bij de deur van de zaak op de Neuweg staat een roodwit-blauwe kapperspaal en die heeft een bepaalde
betekenis. "Wit" geeft aan dat er verband aanwezig
was, "rood" staat voor bloed en "blauw" betekent
dat ze belangrijke mensen mochten helpen, zgn.
'blauwbloed'. Als je even moest wachten dan kon je
op de bank gaan zitten, dat heet van oorsprong een
droogbank want daar zaten de droogkappen aan vast.
In de kapperszaak zijn vitrine kasten die vol staan
met krultangen, scheermesjes, scheerkwasten enz.
Je kan het niet op noemen of hij heeft het in zijn
'kappersmuseum'.
Maar wat in de winkel staat is nog lang niet alles.
Boven heeft hij nog meer spullen staan in de
opslag. Eens in de zoveel tijd gaat Fred zijn winkel
veranderen en zo zie je elke keer wat anders staan.
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Het verzamelen is ook zijn hobby. In de winkel kom
je ogen te kort omdat het echt een museum in de
kapperszaak is, er zijn maar enkele spullen modern.
Fred kan er hele mooie verhalen over vertellen.
Hij laat verschillende apparaten zien en legt uit hoe
het werkt. Er zijn bijvoorbeeld 'hot towels'. Dat zijn
apparaten waarmee je warm water krijgt omdat er
vroeger geen warm water uit de kraan kwam. Je kon
er doeken in leggen om op te warmen. Ze werden
gebruikt om op het gezicht van de mannen te leggen
als ze geschoren waren.
In de zaak staan verschillende hot towels apparaten.
De eerste apparaten werkte op kolen. Daarna gingen
ze langzamerhand over op stadsgas en elektra.
Men zegt wel eens als geintje dat iemand een
bloempotkapsel heeft. In de zaak is een foto waar een
bloempotkapsel op stond. Vroeger is dit echt gebeurd,
het was een kapper uit 's Graveland. Hij kwam aan
huis bij boeren met verschillende maten bloempotten
voor vrouwen en mannen. Hij zette de pot op je hoofd
en knipte het haar wat er onder uitstak weg. Als u bij
De Barbier uw haar laat knippen hoeft u daar niet
bang voor te zijn!

Informatie: (035) 621 10 40

Bent u een beetje handig en wilt u zich hier wel voor
inzetten? Neem dan contact op met Gert Bos.
Wie wil een paar weken per jaar helpen met een
kookgroep voor mensen van een verstandelijke
handicap? Op de woensdagavond in de Lelie.

BUURTACTIVITEITEN
IN DE LELIE:
Gert Bos: 06-19227082 gbos@versawelzijn.nl

INFORMATIEF

We willen graag van u horen hoe het gaat met
senioren in uw straat, en nodigen u uit voor een
straatlunch. Dit om onderling kennis te maken en
van u te horen hoe het met u en uw buren gaat.
Zijn er zaken in de straat die u graag eens bespreekt?
Lijkt het u goed als wij samen in uw straat iets
organiseren?

Computerinloop Seniorweb

Burendag

Inloop voor Digitale Zaken

Een goede buur is beter als een verre vriend!
26 september is het weer Burendag. Is er iemand
die u eens in het zonnetje wilt zetten? Omdat ze u
helpen, of een beetje voor u zorgen, of gewoon aardig
zijn? De kinderen van de Lelie gaan iets leuks maken
en wij zorgen er voor dat het eind september wordt
afgegeven. Wij willen dan gegevens hebben, plus ook
naam en adres van degene waar het voor bedoeld is.
Aanmelden: Gert Bos.

Alleenstaande ouder?

Staat u er alleen voor in de opvoeding en opvang van
kinderen, en komt u de deur niet vaak meer uit? Of
zit u klem tussen baantjes, kinderopvang bij ziekte
enzovoort? U bent niet de enige. Er is gevraagd naar
een inloop, waar men anderen ontmoet die ook wel
eens hier tegen aanlopen.

Gezocht! iets voor u misschien?

Er zijn ook in de Bloemenbuurt mensen met
beginnende geheugenproblemen. Om te voorkomen
dat zij vereenzamen is er gevraagd naar een plek
waar men (2-) wekelijks kan komen voor contact,
lunch en ontspanning. De Lelie heeft mogelijkheden.
Wie wil meewerken om dit op te zetten?

Kent u iemand voor wie dit nodig is?

De klaverjasclub op de dinsdagavond is gestopt. Er is
gevraagd om een nieuwe klaverjasavond op te zetten.

Wie wil meehelpen?

Wie wil er meedoen aan de organisatie van een
kerstdiner voor (enigszins geïsoleerde) mensen in de
buurt? Er is het plan om in het najaar alle ouderen in
de buurt kosteloos hulp aan te bieden bij het plaatsen
van brandmelders.

Iedere donderdag van 9.30-11.00 uur is in De
Lelie een Computerinloop van Seniorweb waarbij
men hulp en uitleg kan krijgen bij het gebruik
van de computer, laptop of tablet. Ook voor de
update van Windows 10 is hulp aanwezig (Gratis).
computerslelie@gmail.com
U kunt op dinsdag van 10.00-11.00 uur terecht
voor hulp bij het aanvragen van toeslagen, digitaal
solliciteren, zoeken naar een andere woning, oefenen
van de taal. Er zijn computers en vrijwilligers om u
op weg te helpen (Gratis). computerslelie@gmail.com

VOOR DE KLEINE BEURS
Ruilplantenbak

Is uw plant te groot geworden? Heeft u veel stekjes?
Maak er anderen blij mee. Maandag van 13.30-15.30
uur kunt u op De Lelie planten afgeven, ruilen of
meenemen.

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.

ONTMOETING
Tekentafel voor beginners.

Een gratis (excl. koffie) creatieve activiteit voor
mensen die niet in het arbeidsproces zitten. U
kunt langskomen en proberen of u het leuk vind.
Donderdag 9.30-11.00 uur.

Handwerktafel / Breitafel

Samen met anderen gezellig haken, borduren of
breien. Onderwijl een bak koffie, elkaar helpen en
een gezellig praatje. Het is dinsdag 13.30-15.30 uur.
Gratis (excl. koffie/thee).
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Kaarten maken

Op maandag is het van 13.30-15.30 uur.
De kosten zijn € 2,00 per kaart.

Jokeren / Rummikub

Maandag van 13.30-15.30 uur kunt u aanschuiven
en meedoen, € 0.50 per keer.

Biljarten

Op de ochtenden is het biljart beschikbaar voor
nieuwe gebruikers. Bel vooraf even of het vrij is:
(035) 621 59 70. Op de middagen zijn er vaste
clubjes, waar soms nog plaats is.

Ook zoeken we twee mensen met didactische
ervaring die in een groep schrijftaal en
grammatica aan willen pakken.

ALZHEIMER CAFE
Ontmoetingsplek

Het maandelijkse alzheimer cafe is een informele
ontmoetingsplek voor mensen met dementie, maar
vooral ook hun partners en kinderen. De toegang
is gratis. Het is op de 2e woensdag van 19.30-21.30
uur in Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a,
Hilversum.

SAMEN AAN TAFEL

Woensdag 14 oktober

Koken voor Mannen 55+

Woensdag 11 november

Sommige mannen vinden het leuk om te (leren)
koken, anderen zijn door omstandigheden
gedwongen.
Maandag 11.30-14.00 uur, € 50,- voor 5 lessen.
Informatie De Lelie: (035) 621 59 70 of mail:
kokenbijdelelie@gmail.com

Lunchtafel Senioren

Voor ouderen die niet altijd alleen willen eten is er de
lunchtafel. Gastvrouwen zorgen voor de gezelligheid.
Dinsdag van 12.15-13.30 uur.
€ 3,00 per keer. Vooraf aanmelden bij De Lelie.

LAAGGELETTERDHEID
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, 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.

Taalgroep / Taalles

We willen een 2 nieuwe taalgroepen voor
buitenlandse vrouwen groepen laten opstarten.
We zoeken we 2 vrijwilligsters, die 10 weken lang
mensen wil helpen. Het gaat om de spreektaal
oefenen.
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• Het gebruik van medicijnen.
• Dementie in de relatie.

Woensdag 9 december

• Levensboek: levende herinneringen.

Speelinloop Hilversum Zuid

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

Scootmobiel-maatjes gezocht!

Wij willen ervaren scootmobielgebruikers vragen om
met hun ervaring beginnende en onzekere gebruikers
te helpen. Het is de bedoeling dat een ervaren
scootmobielgebruiker een paar keer iemand in zijn/
haar kielzog meeneemt op een ritje in de buurt:
bv. naar het winkelcentrum, naar de hei.

Leer- en leesondersteuning voor kinderen
van de basisschool van groep 4 t/m 8.
Heb je ondersteuning nodig bij rekenen of lezen?
En ben je op zoek naar de perfecte plek waar je
rustig kan werken? Bij kinderwerk Versa Welzijn
ben je aan het juiste adres! Wij bieden de ideale
combinatie van plezierige opvang en professionele
ondersteuning in een huiselijke omgeving.
Deze activiteit wordt in de Montessorischool- Zuid
(adres: J.P. Coenstraat 41) uitgevoerd op
de maandagmiddagen van 15.30-16.30 uur.
Start: maandag 14 september (€ 0,50 per keer).

Kinderdisco, vrijdag 9 oktober

Elke tweede vrijdag van de maand: Kinderdisco!
Om de maand wordt er iets extra georganiseerd.
Bijvoorbeeld een Karaoke wedstrijd, dans workshops
of allerlei discospelletjes. De Kinderdisco is bedoeld
voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool.
Het begint om 18.30 uur en het eindigt om 20.00 uur.
Doe je zo je best met dansen dan valt er altijd iets
leuks te winnen met de danswedstrijd. Om binnen
te komen moet je wel € 1,50 betalen.

Data overzicht kinderdisco in 2015:

Na de Gymkids kunnen de kids voor de spelinloop
tot 17.00 uur in Wijkcentrum De Lelie blijven.

Kindertoneel Wijkcentrum de Lelie

In de maand oktober start de toneel cursus voor
kinderen van 8 t/m 15 jaar. Tijdens de eerste les
worden de kinderen verdeeld in twee groepen en
wordt er gekeken naar wat ze allemaal al kunnen.
Sommige kinderen doen al een aantal jaar mee,
anderen zullen nog even moeten wennen om op
het podium te staan. Dat geeft niks, alles is te leren.
De eerste groep is van 13.00-14.30 uur, de volgende
groep begint om 14.30-16.00 uur. Uiteindelijk werken
we naar een uitvoering toe waarbij de pappa’s en de
mamma’s, opa’s en oma’s, buren en anderen kunnen
genieten van een zeer leuke voorstelling.
Start: Zaterdag 10 oktober 2015
13.00-14.30 uur beginners
14.30-16.00 uur gevorderden
Kosten: € 25,- voor 13 lessen
Opgave kan via de mail.
Mail: klipusz@versawelzijn.nl

9 oktober, 13 november en 11 december.

Tekenen en schilderen

Na de zomervakantie beginnen wij weer met de teken
en schildercursus in Wijkcentrum De Lelie onder
begeleiding van een gediplomeerde kunstenares.
In ieder kind huist een kunstenaar. Dus ook in jou.

Wedden dat je iets moois kunt maken!

Bovendien leer je ook meer uit je fantasie te halen en
die om te zetten in hele leuke en mooie tekeningen.
Je werkt met potlood en verf. Deze cursus is voor
kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool.
Op maandagmiddag van 16.15-17.15 uur.
Start: maandagmiddag 21 september 2015!
Kosten: € 24,- voor 8 lessen.

Gymkids

Kindervakantie
avonturen Hilversum
Herfstvakantie 2015

Het thema voor deze vakantieweek is Halloween.
In de herfstvakantie is er weer een gezellige
kindervakantieweek. Kinderen van 4 t/m 12 jaar
kunnen in hun eigen buurt meedoen aan de
kinderavonturen Hilversum!

Maandag 19 oktober

in wijkcentrum St Joseph; Minckelersstraat 71

Dinsdag 20 oktober

in wijkcentrum de Riebeeck; van Riebeeckweg 50

Beweging en dans voor kinderen van groep 1 t/m 3
van de basisschool. Een activiteit met veel bewegen
in de vorm van sport, spel en dansen. Ken je het
stoplichtspel of de bloemendans? En wat vind je van
knakworst tikkertje en de schrijfdans?

Woensdag 21 oktober

Voor de echter beginners zijn we op zoek naar
mensen die echte beginners willen trainen in het
gebruik en omgaan met de scootmobiel. En op de
fiets met hen op pad willen gaan. U krijgt van
ons een training tot scootmobiel-instructeur.

Je leert deze en nog veel meer andere leuke spelletjes
tijdens de serie van 6 activiteiten. De activiteiten
vinden plaats op de woensdagmiddagen van 14.1515.15 uur onder begeleiding van Ilona Fransen.

Dagprogramma van 10.00-16.00 uur.
Kosten € 3,00 (Lunchpakket mee).

Kinderactiviteiten in Wijkcentrum de Lelie
Telefoonnummer: (035) 621 59 70
Mail: klipusz@versawelzijn.nl

Start: woensdag 23 september. Informatie en
inschrijvingen: gymkidsdelelie@gmail.com.
Wij hebben nog enkele plekken vrij!

Kinderwerk is op Facebook.

Wees er snel bij!

Op deze wijze kan iemand ervaring opdoen,
vertrouwen opbouwen en tips krijgen. Hierdoor
kan men uiteindelijk zelfstandig de scootmobiel
volop gaan gebruiken. Deelname is gratis.

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.

Plaats: Speelzaal van de Paulusschool
Adres: Irisstraat 2 in Hilversum naast
Wijkcentrum De Lelie). Entree: € 2,00 per les.

in wijkcentrum de Lelie; Leliestraat 6-8

Donderdag22 oktober

in wijkcentrum Lopes Dias; Lopes Diaslaan 2

Geef uw kind(eren) snel op zodat ze deel kunnen
nemen aan deze gezellige activiteit. Bij aanmelding
graag naam, leeftijd, adres, telefoonnummer,
welke dag uw kind mee wilt doen en eventuele
bijzonderheden. Opgeven gelieve via de mail.
Voor aanmelding of informatie:
T.a.v. Jaco van der Velden
Mail: jvelden@versawelzijn.nl
Telefoonnummer: 06-55920328
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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.
www.ontwerpfabriek.com
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.

BUURTSPORTCOACH
Even voorstellen.

Mijn naam is Kristel van Ekelenburg en ik ben
buurtsportcoach. Mijn doel is kinderen en jongeren
van 0 tot 20 jaar in beweging te krijgen.
Om dit te bereiken organiseer ik regelmatig sport
en spel activiteiten. Ook informeer en adviseer ik
ouders over de verschillende sportmogelijkheden
in de buurt en stimuleer ik een gezonde leefstijl.
Afgelopen zomer heeft er peutergym
plaatsgevonden in de gymzaal van de Paulusschool.
De opkomst was boven verwachting, na enkele
weken is er zelfs een tweede groep gestart. Het was
een groot succes met veel enthousiaste peuters en
ouders.

De kopij in de wijkkrant:

Vanaf eind november zal peutergym weer van
start gaan. In samenwerking met kinderwerk
de Lelie van Versa Welzijn staan er ook voor de
basisschoolkinderen mooie sportieve evenementen
gepland. Kinderen worden doormiddel van de
scholen hierover geïnformeerd.

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.

Als u voor die tijd vragen heeft kunt u
contact opnemen met mij via mail:
bsc-zuid@binkkinderopvang.nl

Een artikel heeft nieuwswaarde voor alle
wijkbewoners; bevat geen discriminerende
informatie; bevat objectieve berichtgeving of
wordt duidelijk als een persoonlijke mening
weergegeven.

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 4 december;
Kopij hiervoor moet uiterlijk 6 november
ingeleverd zijn bij de redactie.

Met sportieve groet,
Kristel van Ekelenburg

