september 2019

Beste Buurtgenoten

Veel plezier met het lezen van de september Bloembak! U kunt
in dit wijkmagazine allemaal informatie en tips vinden over
uw eigen buurt. Heeft u een leuk idee voor de Bloemenbuurt,
mist u iets in de omgeving of wilt u reageren op een artikel
in deze Bloembak of wellicht heeft u een bijzondere hobby of
verzameling? U kunt uw kopij sturen naar
bloembakredactie@gmail.com. De redactie van De Bloembak
wenst u een heel mooi najaar toe!

TELEFOON CONTACTCIRKEL, via Rode Kruis Nederland,
ook in Hilversum Zuid
Wonen uw kinderen of naaste familie niet in de
buurt? Dan is een Contactcirkel een prettige en
veilige manier om dagelijks toch even telefooncontact te hebben met anderen die in dezelfde
situatie verkeren.
Hoe werkt zo’n cirkel? Een cirkel bestaat uit
5 personen. Men belt dagelijks tussen 9:00-9:30
uur een paar minuutjes met iemand uit de cirkel.
Dit gebeurt volgens een schema en de leidster
weet na afloop van de belronde, dat iedereen
aanspreekbaar is. De cirkel is rond. Mocht iemand
niet opnemen (de cirkel wordt verbroken) dan
neemt de leidster contact op met buren of familie
om te onderzoeken wat er aan de hand is. Dit
gaat dan om iemand die een sleutel van u heeft
gekregen. Voor familie (en voor uzelf) is het
prettig om te weten dat er dagelijks even contact

Rozenstraat

met u is. Naast de dagelijkse belronde is er ook de
mogelijkheid om leuke contacten te laten ontstaan.
Een halfjaarlijkse thee/koffiemiddag wordt
gepland.
Gezocht: Er is ruimte voor het starten van nieuwe
Contactcirkels in Zuid, Centrum, Zuidwest. Heeft u
interesse om deel te nemen, of lijkt het u wat voor
uw familie/kennis, neem dan contact op. Ook zijn
we op zoek naar leidsters die eens per 6 weken
doordeweeks in een schema mee willen draaien,
voor 1 uurtje in de ochtend. Deze Contactcirkel is
een project van het Rode Kruis en bestaat al 40 jaar
in Hilversum.
U wordt uitgenodigd om contact op te nemen met:
Mw Steinvoort (035-6241670), Mw Fennis (0356424729) of Mw Hilhorst (035-6237844).
Artikel Gert Bos

Frederike is door de Bloemenbuurt gefietst en heeft deze keer de Rozenstraat gekozen en een prachtige
aquareltekening van rozen gemaakt.

999,-

Ik ga op bezoek bij Yvonne van Woudenberg (54
jaar) uit de Bloemenbuurt om meer te weten
te komen over deze fotografe. Bij binnenkomst
zie ik prachtige zwart-wit foto’s hangen. Dieren,
vrienden en familie; een plezier om naar te kijken!
Als kind maakte Yvonne al overal foto’s van. Toch
is zij niet gelijk in deze richting doorgegaan want
ze is lange tijd werkzaam geweest in de marketing
bij onder andere Rabobank Nederland.

eeld
zoals afgeb

Carl
Een functionele hoekbank met een sfeervol
en eigentĳds karakter. Mogelĳk in meerdere
opstellingen en in twee stofuitvoeringen. Tevens
leverbaar met een geïntegreerd relaxgedeelte.

VAN DE LOOSDRECHT
WONEN

900 m² woonideeën

Gijsbr. v. Amstelstr 91-95 - Hilversum - 035-6247014 - www.loosdrechtwonen.nl

Gitaarles in de
Bloemenbuurt
Voor kids vanaf 8 jaar:
notenlezen en akkoorden
spelen. Ook aan huis.
30 minuten vanaf Є 17,-

peterhendriks.org

Gitaarles
voor Kids!
Cursus

Italiaans

Toen ze 48 jaar was besloot ze om het roer helemaal
om te gooien en haar hart te volgen. Minder stress en
terug naar haar grote liefde fotograferen. Dit inzicht
kwam na een reis naar Tanzania waar ze helemaal
opging in het fotograferen van alle wilde dieren die ze
daar tegenkwam. Ze heeft de fotovakschool gevolgd
en in die tijd veel vrijwilligerswerk gedaan voor een
dierenasiel. Ze kwam bij het asiel nadat haar kat was
weggelopen en ze alle dierenasielen steeds afging om
haar kat terug te vinden. Uiteindelijk kreeg ze na 7,5
jaar een telefoontje dat haar kat gevonden was, hoe
bijzonder!

Inez praat met...

Yvonne van Woudenberg, allround fotografe
Tegenwoordig heeft Yvonne een baan bij Beeld
en Geluid maar is het haar wens om eerdaags als
fulltime fotograaf door het leven te gaan. Ze heeft vier
specialiteiten: ouderenfotografie, dierenfotografie,
afscheid/uitvaartfotografie en koningin Máxima.
Ook is ze al jaren de vaste fotografe bij de Dirk Kuyt
Foundation waar ze mensen met een beperking
vastlegt tijdens het sporten.
Het leuke van ouderenfotografie is dat dit een
groep is die vaak vergeten wordt met foto’s maken.
Ze krijgen zelf regelmatig foto’s van de (achter)
kleinkinderen, maar wie krijgt er een foto van hen?
Het blijkt in de praktijk een cadeau te zijn waar
iedereen zeer verguld mee is. Als Yvonne gevraagd
wordt om bij een uitvaart aanwezig te zijn dan zorgt
zij ervoor dat ze op deze moeilijke dag onzichtbaar
is. Niet in de weg lopen maar wel alle bijzondere
en liefdevolle momenten op een integere manier
vastleggen.
Koningin Máxima is een prachtige vrouw waar
Yvonne graag foto’s van wilde maken. Zij kwam de
plaats bezoeken waar Yvonne destijds woonde en

ze heeft toen voor zichzelf mooie foto’s gemaakt.
Ze besloot om dit te blijven doen als Máxima in de
buurt was. Uiteindelijk kwam Máxima ergens op
werkbezoek en Yvonne werd gevraagd om dit met de
camera vast te leggen. Dat ging officieel via de RVD en
sindsdien staat zij regelmatig in het persvak en zijn er
meerdere foto’s van haar hand in bladen verschenen.
Bijna had ze deze droombaan op het spel gezet toen
ze door een lange file te laat in Den Haag aankwam
en de Koninklijke optocht afsneed om al hollend foto’s
te maken. Uiteraard was alles mislukt omdat de foto’s
bewogen waren en heeft ze dit nog wel even moeten
horen van de chauffeur van de koningin die dit
smakelijk aan de andere fotografen vertelde bij het
volgende event!
Neem gerust eens een kijkje op haar website:
www.yvonnevanwoudenberg.com of bel 06-55337898.

Interview: Inez Hammers-Baartwijk
Foto’s privécollectie van Yvonne

ItalRosa

12 lessen, max 10 cursisten
€ 250,- excl. lesmateriaal
Medio september starten nieuwe
groepscursussen op verschillende niveaus.

ItalRosa.nl / 06 20 19 07 46
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Woondienstencentrum

De Egelantier
“Het Huis Van De Buurt”
Nieuw te starten:
De Belevingstuin
Binnenkort starten wij een belevingstuin voor (dementerende)
ouderen. Maar wat is nu eigenlijk een belevingstuin? Horen, zien,
ruiken en proeven, alle zintuigen worden bediend. Men wordt
aangetrokken door de verschillende kleuren en geuren, en wat
dacht u van de prachtige insecten die naar de tuin komen.
Gras tussen de tenen voelen, tomaatje of
aardbei plukken en proeven, dat voelt
goed.
Dit prikkelt alle zintuigen bij de
(dementerende) ouderen, een plek waar
het heerlijk vrij en veilig voelt. De tuin zal

Nieuw vanaf 6 september: De Fruitfiets
Is de Gijsbrecht net iets te ver lopen en zoekt u graag uw eigen verse fruit uit? Dan is de Fruitfiets
een uitkomst! Deze zal vanaf 6 september a.s. elke vrijdag te vinden zijn in De Egelantier van 10:00
tot 13:00 uur. Het is een initiatief van team Gijsbrecht Groenten die al 25 jaar met hun zaak op de
Gijsbrecht van Amstelstraat zitten. Voortaan altijd lekker vers seizoens-fruit en groenten!

bijgestaan door een of meerdere

Activiteiten De Egelantier:

vrijwilligers. Lijkt het u leuk om hier als

September

bemand worden door een professional,

vrijwilliger aan de slag te gaan kunt u contact op nemen met
Gabie v.d Klein 035 7609403

11 september Kaarten maken 13:30 uur € 2,50 Brasserie
19 september Muziekmiddag Perfect Match(jazz) 14.00 uur Brasserie € 2,50
26 September Middagprogramma “de goede oude tijd” Brasserie € 2,50

Oktober

Ontmoeten in de wijk:

U bent van harte welkom in ons ontmoetingscentrum
op de derde etage.
Hier kunt u terecht met al uw vragen over ouder worden
en toch fit en vitaal blijven maar ook voor een kopje koffie,
nieuwe contacten opdoen, leuke activiteiten.
Er is tevens mogelijkheid tot Dagzorg op maandag en
donderdag van 10.00 tot 15.30 uur.
Ontmoetingscentrum is open: maandag van 10:00 tot 16:00
uur (met de mogelijkheid te blijven lunchen). Even week
middag Spelletjes middag – oneven middag week Live Muziek.
Dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur Ochtend Hersengymnastiek. Woensdag 13:30 tot 16:00 uur op de even
weken Zangvereniging – en op de oneven weken Hobbyclub.
Donderdag 10:00 tot 16:00 uur (met de mogelijkheid te blijven lunchen):
op de even weken Thema Gespreksgroep – en op de oneven weken “de Koffiepot”
Meer info bel Faye Franssen 035 7609403 of mail ffabj.franssen@hilverzorg.nl
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9 oktober kaarten maken Brasserie 13:30 uur € 2,50
14 oktober Bingo 19:30 uur Brasserie € 4,00
18 oktober Thema diner Italiaans Straatfeest 17:30 uur Brasserie € 19,95
incl drankjes
26 oktober Muziekmiddag Shantykoor Op de Ree 14:00 uur Brasserie € 2,50

November

5 november Modeverkoop Vinckenmode 14:00 uur Hal
13 november kaarten maken 13:30 uur Brasserie € 2,50
25 november Sinterklaas Bingo 19:30 uur Brasserie € 4,00
26 november Ondermodeverkoop 10:00 uur Hal
28 november Pantoffel/schoenverkoop 10:00 Hal
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ACTIVITEITEN BUURTHUIS DE KLEINE LELIE ’19 / ’20
MAANDAG
10:00-11:30
10:15-12:00
12:00-13:15
13:30-15:30
14:00-16:00
15:45-17:15
19:00-21:30

Koffieinloop
Mums&Tots Engelstalige Speelinloop
Alarmlunch
Kaarten Maken
Koersbal
Tekenles groep 4-8
Dartgroep

gratis
€ 3,00
€1,50
€2,00 pk
€ 27,50 (1/2 jr)
€ 3,00 pk
€ 4,00 mnd

De Kleine Lelie
Beatrix Muziek
De Kleine Lelie
De Kleine Lelie
De Koepel
De Kleine Lelie
De Kleine Lelie

DINSDAG
09:30-12:00
09:30-11:00
09:45-10:45
09:30-11:30
10:30-11:30
13:30-15:00
13:30-15:30
13:30-16:00
13:30-16:00
13:30-16:00
15:30-17:00
19:00-20:00
19:30-21:30
20:15-21:45

Biljartinloop
Seniorweb – digitale inloop
Seniorengymnastiek
Koffieinloop
Seniorengymnastiek
Wijkspreekuur Zuid
Handwerktafel
Schilderclub
Trefpunt Seniorenmiddag
Trefpunt Bingo (1xmnd)
Spreekuur Weg & Wijzer
Spreekuur Ombudsteam PvdA (1xmnd)
De Bus (12 +)
Buurtinformatieavonden (inci)

gratis
gratis
€ 47,50 (10wk)
gratis
€ 47,50 (10wk)
gratis
gratis
€ 80,00 seiz.
€ 3,00 mnd
€ 3,00 kaart
gratis
gratis
gratis
gratis

De Egelantier
De Kleine Lelie
Beatrix Muziek
De Kleine Lelie
Beatrix Muziek
De Kleine Lelie
De Kleine Lelie
De Zoutkeet
De Egelantier
De Egelantier
De Kleine Lelie
De Kleine Lelie
Oude Haven
De Kleine Lelie

WOENSDAG
10:00-12:00
14:00-15:30
14:15-15:15
15:30-17:00
17:30-19:00
19:30-21:30

Speelinloop
Meidenmiddag 9+
Crea Kinderen
Sport-Spel Inloop kinderen
Oosterse Buurtmaaltijd (1xmnd)
Buurtinformatieavonden (inci)

gratis
€1,00 pk
variabel
gratis
€5,00
gratis

De Kleine Lelie
Paulusschool
Paulusschool
Paulusschool
De Kleine Lelie
De Kleine Lelie

DONDERDAG
09:00-10:30
09:30-11:00
09:30-11:30
09:30-11:30
13:30-16:00
14:30-16:00
17:00-18:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:30-21:30
19:30-21:30
19:30-21:30

Open Tekentafel
Seniorweb – digitale inloop
Mums&Tots Engelstalige Speelinloop
Koffieinloop
Klaverjasclub de Lelie
Straatgesprekken: bij U op de koffie
Wijk-Inloopspreekuur (1e wk)
Leliesoos Gehandicapten
Countrylinedans Gehandicapten
Creaclub Gehandicapten
Biljartclub Gehandicapten
Rock&Roll (2 groepen)
De Bus (12+)
Buurtinformatieavonden (inci)

gratis
gratis
€ 3,00
gratis
€ 3,00 mnd
gratis
gratis
gratis
€ 75,00 seizoen
€ 75,00 seizoen
€ 35,00 seizoen
€ 60,00 (10 wkn)
gratis
gratis

VRIJDAG
09:15-10:15
10:45-11:45
10:30-12:00
12:00-13:30
13:00-15:00
14:00-16:00
17:30-19:30
18:30-20:00

Yoga
Yoga
Seniorencafe
Lunchtafel Verbinding (4e wk)
Spreekuur Maatschappelijk Werk
Creaclub Ans
Foodkitchen 2.0 (3e wk)
Kinderdisco (2e wk)

€ 125,00 (1/2 sei)
€ 125,00 (1/2 seiz)
gratis
gratis
gratis
€ 7,00 mnd
gratis
€ 1,50

De Zoutkeet
De Zoutkeet
De Kleine Lelie
De Kleine Lelie
Eedenburgh
De Kleine Lelie
De Kleine Lelie
Beatrix Muziek

ZATERDAG
12:00-17:00
14:00-16:00
20:00-22:00
20:00-23:00

Arabische Contactactiviteiten
Kindertoneel
Leliedisco Gehandicapten (2e wk)
Vriendenkringsoos (3e wk)

variabel
€25,00 15 weken
€ 2,00
€ 2,50

De Kleine Lelie
Paulusschool
De Koepel
De Koepel

ZONDAG
10:00-11:30
14:00-16:00
14:00-16:00
10:00-17:00

1OuderKind koffie/speelochtend (inci)
Uit-in-Zuid bingo (2e wk)
Familiebingo incidenteel
Incidentele activiteiten

gratis
€ 4,00 kaart
€ 4,00 kaart

De Kleine Lelie
De Zoutkeet
De Koepel
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De Kleine Lelie
De Kleine Lelie
Beatrix Muziek
De Kleine Lelie
De Egelantier
Bij u in de buurt
Heigalerij
De Koepel
De Koepel
De Koepel
De Koepel
Lopes Dias
Diependaalselaan
De Kleine Lelie

Heb je de moed opgegeven na vele keren solliciteren en nog
steeds geen baan? Zie je het nu niet meer zitten om opnieuw op
zoek te gaan naar werk? Ook voor langdurig werklozen is er echt
nog hoop.
Vanuit jouw eigen wijkcentrum/buurthuis kun je wekelijks door ons
professioneel begeleid worden bij het vinden van werk. Wij hebben
meerdere mensen –zelfs boven de 55 jaar- toch aan werk kunnen
helpen dankzij onze unieke WerkVindMethode. Bij ons vergroot je
namelijk aantoonbaar je kansen omdat je minder concurrentie hebt.
In 2-3 maanden heb je werk ongeacht leeftijd, opleiding, verouderd
beroep, afkomst, handicap, verkeerde studiekeuze of taalachterstand.
Sta je hiervoor open? Bel dan gerust eens met Wim van Oudheusden
van non-profit sociaal ondernemer WerkInJeEigenWijk om -op
afspraak- met ons kennis te maken bij een kopje koffie in buurthuis
De Kleine Lelie in Hilversum. Wim van Oudheusden 06-404 145 60,
www.werkinjeeigenwijk.nl/contact-opnemen

DE VISIE VAN DE STICHTING
VRIENDENKIEZEN
Wij vinden het belangrijk om een krachtig sociaal netwerk
op te bouwen, om te voorkomen dat mensen in een
sociaal isolement geraken op latere leeftijd. Het is fijn om
gedurende je leven nieuwe sociale contacten te maken.
Je wordt daar gelukkiger van en dan leef je ook gezonder.
Onze doelgroep richt zich op zelfredzame mensen welke
voor de meeste organisaties niet zichtbaar zijn. Zij willen zelf
de regie in eigen handen houden, maar weten vaak niet hoe ze
uit de eenzaamheid moeten komen. Een simpele oplossing is om een
kijkje te nemen op www.vriendenkiezen.nl Onze website groeit, mannen,
vrouwen en stellen kunnen zich inschrijven vanaf 21 jaar. Steeds meer jong
volwassenen schrijven zich in op de site en zijn op zoek, gewoon naar een vriend of vriendin, om
een activiteit mee te ondernemen. De meeste inschrijvingen zijn in de leeftijdscategorie van 21 t/m 65 jaar. Het gebruik van
de site is geheel gratis!
Het doel van onze website is, dat mensen andere gelijkgestemden kunnen zoeken in de gemeente om samen een activiteit
te gaan ondernemen. Dat kan zijn samen een kopje koffie drinken, naar de markt gaan, samen thuis koken of bijvoorbeeld
een theaterbezoek. Iedereen kan op de website een gratis oproep plaatsen. De website is dag en nacht bereikbaar. Je schrijft
je in, mannen, vrouwen of stellen vanaf 21 jaar. Je moet een profielfoto plaatsen, dat mag ook een foto van een huisdier of
landschap zijn, want dat houdt de website gezellig. Bij inschrijving worden er een aantal keuze vragen gesteld, dit hebben
wij gedaan, omdat wanneer je reageert op iemands oproep, of wanneer je zelf een oproep plaatst en reactie krijgt, je
een beetje kan inschatten of het zal klikken. Je wordt pas zichtbaar op de site op het moment dat je een oproep plaatst of
reageert. Mensen zoeken gewoon gezelligheid en aanspraak. Gebleken is dat de opkomende groep jongeren dit initiatief
verwelkomen en geen gene hebben voor hun eenzaamheid, maar het gewoon bij de oproep vermelden. Ons digitaal
platform zorgt dat mensen een “sociaal pensioen” opbouwen. Wij hebben ons zelf ook kenbaar gemaakt op de site, wie wij
zijn en wat wij doen, zodat bekend is wie de site beheren. Samen zijn we sterk! Hebben jullie nog vragen aarzel niet en mail
of bel ons. Met vriendelijke groet, Carin Stolk 06-53360808 (woensdag t/m vrijdag) en Karin van der Heijden 06-25303158
(maandag t/m vrijdag).

OOSTERSE ALARMLUNCH:
Een maandelijkse lunch met Oosterse invloed op de 1e maandag van de
maand, om 12:00 uur. Inderdaad, als de sirenes worden getest! Heerlijk
gemaakt door vrijwilligers. Het is van 12:00-13:15 uur en het kost € 1,50 pp.
Vooraf aanmelden bij Lilian: lmartins@versawelzijn.nl

7

HASSAN: nieuwe kinderwerker en jongerenwerker
Hassan is onze nieuwe collega kinderwerk en jongerenwerk in Hilversum Zuid. Na
het vertrek van Kati en Maarten gaat hij er zijn schouders onder zetten. Hassan is al
begonnen met contacten leggen met jongeren in de buurt, die op veel verschillende
plekken rondhangen. Ook wil hij samen met vrijwilligers en buurtbewoners toewerken
naar een aantal basisactiviteiten voor kinderen. Hij wil zich sterk maken dat kinderen in
de buurt veilig buiten kunnen spelen. Heeft u vragen, zit u ergens mee of heeft u ideeën?
Neem contact op : 06-50632927 of houmhamed@versawelzijn.nl.

DE BUS De Buurtbus voor jongeren is weer actief in Hilversum Zuid. Op de dinsdag staat
de Bus in de Oude Haven, en op donderdag bij het circusterrein aan de Diependaalselaan.
Van 19:30-21:30 uur is Hassan met collega’s daar te vinden. Er is ruimte om te hangen, te
kletsen en spelletjes te doen.

BUURTPAGINA
Ook in Hilversum Zuid zijn er mensen die moeilijk uit de voeten kunnen en voor kleine dingen afhankelijk
zijn van anderen. Wilt u eens per maand voor iemand een ouderwetse verse maaltijd klaarmaken, gaan
winkelen op de Gijsbrecht, of maandelijks helpen bij het schoonmaken van een aquarium? Zo maar wat
voorbeelden uit de praktijk. Kunt u wat voor iemand anders betekenen, of iemand anders voor U? Er is
een contactbord in de Kleine Lelie. Informatie: Gert 06-19227082 of gbos@versawelzijn.nl . We zoeken nog
een vrijwilliger die deze kaartenbak van vraag en aanbod bij wil houden.

UPDATE DE NIEUWE LELIE

In de Bloembak van maart heeft u kunnen lezen over het oude gebouw van De Lelie en de mogelijke nieuwbouw van het
buurtcentrum. Zoals bekend is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbouw van De Lelie, in combinatie
met nieuwbouw voor de Paulusschool en kinderopvang. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met Versa Welzijn, de
bewoners-stichting buurtpost Zuid De Lelie, de gemeente, de school en BINK kinderopvang. De projectgroep, waarin alle
vijf de partijen vertegenwoordigd zijn, had de unanieme voorkeur voor variant I. In variant I komt er één nieuw gebouw
terug dat ruimte biedt aan het buurthuis, de Paulusschool en kinderopvang. In maart wisten we nog niet of dit plan ook
financieel haalbaar was. Inmiddels is er wel zicht op financiering. Voor het buurthuis zou dit betekenen dat er iets meer
dan het oude oppervlak terug gebouwd kan worden. Door het samengaan met de andere functies zijn er wel extra ruimtes
mogelijk. Die worden dan multifunctioneel gebruikt. Bijvoorbeeld overdag als speellokaal en ’s avonds en in het weekend
als activiteitenruimte voor de buurt. Ook een keuken en vergaderruimtes zijn gezamenlijk te gebruiken.
Hoe het buurthuis precies wordt ingericht is nog niet bekend. Er is nu een wensenlijst die uitkomt op een verdubbeling van
het oppervlak. Daarin moeten dus nog keuzes gemaakt worden. Belangrijk is dat het buurthuis een eigen identiteit houdt,
onder het motto “de oude Lelie, in een nieuw jasje”. De huidige planning is dat het plan in september wordt voorgelegd
aan de stuurgroep, waarin alle vijf de betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, en in december aan de gemeenteraad. De
eventuele start van de bouw zou dan in 2021 kunnen zijn. Dat duurt dus nog een hele tijd. De Kleine Lelie blijft in elk geval
zolang nog beschikbaar op de Hilvertsweg.
Tekst: Alfons Simon

Aniel Siriram, maatschappelijk werker: “Je alleen voelen”
Beste buurtbewoner. In mijn werk kom ik regelmatig
mensen tegen die zich ‘alleen voelen’. De één heeft
weinig tot geen mensen om zich heen. De ander ervaart
onvoldoende steun vanuit zijn directe omgeving. Gevoelens
van ‘alleen zijn’ kan op iedere leeftijd de kop op steken.
Doordat veel mensen zich schamen is er veel moed voor
nodig om voor deze gevoelens uit te komen. Stel dat u
zich herkent in dit gevoel, wat zou voor u helpend kunnen
zijn? Zou u graag leuke activiteiten met ‘gelijkgestemden’
willen ondernemen? Wat zou u dan graag met ze willen
doen? Lijkt het u bijvoorbeeld leuk om tijdens één van
onze koffieochtenden wat vaker tussen (nieuwe) mensen
te begeven? Of wilt u liever niet zoveel nieuwe mensen
ontmoeten en vindt u het juist belangrijker om met
een paar mensen hele goede contacten te ervaren? Hoe
realistisch zijn uw verwachtingen overigens... Verwacht
u meteen een diepgaande vriendschapsband met ze te
ontwikkelen of realiseert u zich dat jullie eerst ruim de tijd
8

mogen nemen om elkaar steeds beter te leren kennen? Is
het voor u makkelijker om eerst de banden met familie,
vrienden of buren aan te halen voordat u de uitdaging
aangaat om contacten met nieuwe mensen aan te gaan?
Vraagt u zich eens af welke positieve eigenschappen u kunt
inzetten om contacten met een ander te onderhouden.
Het onderhouden van een langdurig contact mag eigenlijk
geen eenrichtingsverkeer zijn. Over en weer vraagt het
om: belangstelling, hulpvaardigheid, openheid en de
bereidheid om naar elkaar te luisteren. Als gevoelens van
alleen zijn ontstaan doordat een dierbaar persoon uit u
leven is weggevallen, dan zou het delen van dit gemis
met bijvoorbeeld lotgenoten helpend kunnen zijn. Heeft
u behoefte aan meer tips en handvatten, dan kunt u mij
bellen op het nummer; 06 – 139 65 864. Of kom (tijdens onze
wijkspreekuren) gerust eens bij mij langs. Hartelijke groet,
Aniel Siriram.

INLOOPSPREEKUREN
Wijkspreekuur Zuid
Dinsdag 13:30-15:00 uur: voor allerlei vragen over
(thuis)zorg, begeleiding, zelfstandig wonen in de buurt,
eenzaamheid, leefbaarheid, praktische hulp. Voor uzelf,
maar ook als u zich zorgen maakt over anderen. Met
deelname van Thuiszorg, buurtcoördinator gemeente,
MEE-consulenten, buurtwerk Versa Maatschappelijk
Werk, Jeugd en Gezin, Sociaal Plein, wijkagenten.

WWW.HILVERSUMZUID.NL
Dit is een website met allemaal leuke feiten en
nieuwtjes over Hilversum-Zuid en dus ook over
uw eigen Bloemenbuurt. Zo is er bijvoorbeeld een
paar keer per maand een blog van Inez HammersBaartwijk, uittips, activiteiten van De (Kleine) Lelie,
inloopspreekuren en nog zo veel meer!
Papieren informatie is te vinden in het buurthuis De
Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91.

Spreekuur Weg & Wijzer    
Dinsdag 15:30-17:00 uur: is uw administratie op
orde? U kunt hulp vragen bij Weg &Wijzer voor alle
vragen rondom administratie, formulieren, inkomen,
toeslagen, voorzieningen, werk en nog meer.

Spreekuur Ombudsteam PvdA
1ste dinsdag  19:00=20:00 uur: in het ombudsteam
zitten mensen met een juridische, maatschappelijk en
bedrijfsmatige achtergrond. Zij willen hun ervaring
inzetten om u te helpen. Binnen zonder afspraak.

Computerinloop Seniorweb
Dinsdag en donderdag 09:30-11:00 uur: voor hulp
en uitleg bij het gebruik van de coputer, laptop of
tablet, of bij zaken vanuit de Digitale Overheid. Er zijn
vrijwilligers om u op weg te helpen. Geen kosten.

Wijkspreekuur Zuid 2.0
1ste donderdag 17:00-18;30 uur: voor allerlei vragen
over zelfstandig wonen in de buurt, leefbaarheid,
praktische hulp. Voor uzelf, maar ook als u zich
zorgen maakt over anderen. Met aanwezigheid
van de Wijkagent, Buurtcoordinator, BOA’s en de
wijkbrandweer.
Let op: het is in de Heigalerij!

KLEDINGBANK

Voor mensen die het niet breed hebben en een steuntje
in de rug wel goed kunnen gebruiken is er iedere 1e
zaterdag van de maand de KLEDINGBANK. Dit is een
een initiatief van de 1000HillsChurch in de Zuiderkerk.
Hier kunnen mensen gratis kleding uitzoeken voor
zichzelf en hun familie. Dit is van 9:30-11:30 uur.
Plaats : 1000 Hills Church, Neuweg 148 (hoek Neuweg /
Gijsbrecht).
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Yvonne van Woudenberg | Fotografie
www.yvonnevanwoudenberg.com

-

Portretten
Dieren
Mooie ‘Ouderen’
Afscheid en Uitvaart
Bruidsfotografie
Evenementen | Feesten
Koningin Máxima | Royals
Dirk Kuyt Foundation

U en uw hond

‘Een herinnering voor het leven’
Uw hond is een lid van het gezin, uw trouwe maatje.
Wilt u een herinnering voor het leven door een
bijzondere fotoreportage van u en uw hond te laten
maken? En/of een portret van uw hond(en) om fraai
in te lijsten? Dan doe ik dat voor u met veel geduld,
plezier en liefde.
Bel of mail mij voor een afspraak! Wie weet zien wij
elkaar dan op één van de prachtige locaties die
Het Gooi te bieden heeft.
Speciale prijs tot eind 2019: € 95,00, inclusief
fotobewerking en digitale beelden.

EEN-OUDER-KOFFIE: Als je door omstandigheden
alleen verantwoordelijk bent voor het opgroeien van
je kinderen, heb je soms wel het gevoel dat je er alleen
voor staat. Er is nu maandelijks een EenOuderKoffieinloop op de zondag van 10:00-11:30 uur. Voor de
kinderen is er wat speelgoed aanwezig. Informatie:
gbos@versawelzijn.nl  06-19227082

INLOOPSPREEKUUR ZORGNETWERK ZUID: Heeft
u vragen over (thuis)zorg, begeleiding, wonen in de
buurt, eenzaamheid, leefbaarheid, praktische hulp,
veiligheid. Voor uzelf, maar ook als u zich zorgen
maakt over anderen. Wij zoeken samen met u naar
gewenste oplossingen, waar nodig betrekken we
hier anderen bij. Medewerkers van verschillende
organisaties nemen deel aan het Zorgnetwerk Zuid,
namelijk: wijkverpleging, gemeente, wijkagenten, MEE,
Maatschappelijk Werk, Jeugd en Gezin, Sociaal Plein.
We hebben contacten met huisartsen, GGZ, kerken en
vrijwilligersorganisaties in de buurt. U staat er niet
alleen voor! Het inloopspreekuur is iedere dinsdag
van 13.30-15.00 uur, in de Kleine Lelie. Contact: Aniel
Siriram 06-13965864 asiriram@versawelzijn.nl of Gert
Bos 06-19227082 gbos@versawelzijn.nl

Mail naar info@yvonnevanwoudenberg.com of bel: 06-55337898

TIP: geef een fotoshoot kado!

Care4Balance
Praktijk voor voetreflexologie,
(sport)massage en voedingsadvies

STRAATGESPREKKEN: Regelmatig komt u mensen
van Versa in de buurt tegen die willen weten hoe het
u bevalt in uw wijk. Waarom is het zo leuk wonen en
wat zou er wel beter mogen om het nog beter leefbaar
te maken? Versa Welzijn en de gemeente zijn benieuwd
naar uw mening en ideeën.

Voor meer informatie:
Yvon Passé, Ericastraat 70, 1214 EN Hilversum
Tel: 06 273 444 41

www.care4balance.nl

LANGER ZELFSTANDIG THUISWONEN: Woont U
veilig en kunt u het nog wel redden? Kijk eens naar uw
eigen situatie. Twijfelt U of heeft U vragen, neem dan
eens contact met ons op. Dan kunnen we samen met U
kijken naar bijvoorbeeld alarmering, inbraakpreventie,
brandveiligheid, valpreventie, vitaal blijven en
burencontact.

ALZHEIMER CAFE HILVERSUM: Maakt u zich zorgen
over iemand (of uzelf)? Iedere 2e woensdag van de
maand is er een Alzheimer Café waar zaken aan de
orde komen waar men tegen aanloopt als men in
de eigen omgeving met dementie te maken krijgt.
Bijvoorbeeld verschillende vormen van dementie. Wat
is het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie?
Het niet-pluis gevoel. Hoe moeilijk is het als je partner
niet meer degene is die hij/zij was. Er is de mogelijkheid
om een op een uw eigen vragen te stellen aan de
aanwezige deskundigen. Het is van 19:30-21:00 uur.
De toegang en de eerste kop koffie zijn gratis. Waar:
Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a. De flyers met
het programma zijn af te halen in De Kleine Lelie.

w
Een website die nooit meer veroudert

w

Wij werken continu aan het technisch verbeteren van
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Vanuit je gevoel met kleuren bezig zijn binnen een cirkel,
brengt je in contact met je intuïtie. Je gedachten worden
stiller en je ervaart (meer) innerlijke rust. Deelname aan een
workshop van Amandula geeft je de kans dit zelf te ervaren.
Je hoeft geen ervaring met tekenen te hebben. Ook als je
denkt niet te kunnen tekenen ben je zeker welkom.

van drukte - naar rust

Datum:
ma. 16/09 of za. 28/09
ma. 14/10 of za. 26/10
ma. 04/11 of za. 16/11
ma. 09/12 of za. 14/12

Thema:
De dolfijnen
De kleurenpracht van de herfst
Met het oog op .....
Engelen (op zwart papier)

Tijd: 10.15 - 12.30 uur

Kosten: 15 euro per workshop

jouw website zodat jij je kunt concentreren op je werk.
Geen gedoe meer met Wordpress- updates, conflicten met

Voor vragen over bovenstaande artikelen: Gert Bos: gbos@versawelzijn.nl - 06-19227082

Is het (te) druk in of om je heen?
Op zoek naar meer rust in jezelf?
Kom dan naar een workshop van Amandula!

plugins of beveiligingsproblemen.

Mw. Adri Deur
Eikbosserweg 69
1214 AG Hilversum

tel: 035 – 62 37 559
e-mail: info@amandula.nl
www.amandula.nl/workshops

Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer
Brandweer Gooi en Vechtstreek
Politie Gooi en Vechtstreek/wijkagent
Sociaal Plein

112
035-6885555
0900-8844
035-6292700

Wijkwebsite www.hilversumzuid.nl heeft heel
veel informatie over uw eigen buurt. Neem
gerust een kijkje op deze website want het is een
goudmijn aan goede informatie.
WhatsApp Buurtpreventie: Er zijn in de buurt
diverse Whatsapp Buurtpreventie-groepen die
per straat een oogje in het zeil houden. U kunt
zich aansluiten of zelf een groep met uw buren
beginnen. Kijk op www.wabp.nl en zoek contact
in uw eigen buurt. Er is echt aangetoond dat
waakzaamheid de kleine criminaliteit tegengaat.
Buurtlink is ook een informatieve site:
www.buurtlink.nl/buurten/bloemenkwartier-zuid
Nextdoor: deze site wordt veel gebruikt voor
onderling contact in de buurt, bijvoorbeeld als u
uw huisdier kwijt bent. https://nextdoor.nl en dan
kunt u zich aanmelden.
Wijkagent bereikbaar via 0900-8844.
Postcodegebied 1214
Linda de Jong mail: linda.de.jong.1@politie.nl en
postcodegebied 1215
Gerard Teernstra mail: gerard.teernstra@politie.nl
Sociaal en maatschappelijk werk in de wijk:
Gert Bos Buurtopbouwwerker:
gbos@versawelzijn.nl of 06-19227082
Charly Filet Beheerder De Kleine Lelie:
cfilet@versaelzijn.nl 06 11079113
Aniel Siriram Maatschappelijk werker:
aniel.amwzuid@versawelzijn.nl 06-13965864.
Fatiha Achrifi Wonen, Werken, Mantelzorg:
fachrifi@versawelzijn.nl

✃
Colofon:

Ziekenhuis Tergooi
GAD
GGZ
Dierenambulance
Gooi en Vechtstreek

088-7531753
035-6991888
035 6557555
035-6830300

Trude van de Ven Buurtcoördinator:
t.vandeven@hilversum.nl of 06-100 60 411
Anneke Bijleveld Sociaal Werker Vrijw.Thuishulp
abijleveld@versawelzijn.nl 06-49377171
Hassan Oumhamed Kinderwerk/Jongerenwerk:
houmhamed@versawelzijn.nl 06-50632927
Klantcontact De Egelantier 035-7608002
(van 10:00 tot 16:00uur)
Jeugd en Gezin: 035-6926350 of www.jggv.nl
Vraag over je kind: info@jggv.nl
Maatjesproject Gooi en Vechtstreek, 035-6400061
of www.maatjesprojectgooi.nl
Sociaal Plein:
Voor alle inwoners van Hilversum en voor elke
hulpvraag op het gebied van werk, inkomen, (jeugd)
zorg, en ondersteuning, Wilhelminalaan 1-19,
Hilversum 035-6292700. Inloopspreekuur (zonder
afspraak) maandag t/m vrijdag 9:30 – 13:00 uur en
donderdagavond 17:00 – 19:30 uur. Wijkspreekuur De
Kleine Lelie op dinsdag van 13:30 – 17:00 uur.
Medisch Centrum De Eedenburgh:
Huisartsen: 035-6256144
Apotheek: 035-6246363
Info: www.eedenburgh.nl
Huisartsenpraktijk De Egelantier:
Huisartsen: 035-6248381
Apotheek: 035-6214914
Info: huisartsenpraktijkdeegelantier.uwartsonline.nl

Medewerkers van De Bloembak zijn:
Inez Hammers-Baartwijk eindredactie, Bernhard van Daalen
redactie, Lenie Ooms redactie, Frederike Jeurink redactie,
Gert Bos buurtwerker Hilversum Zuid, Aniel Siriram
Maatschappelijk werker, Trude van de Ven buurtcoördinator,
Gabie van der Klein Welzijn Woondienstencentrum De
Egelantier, Jan Pieter de Swart en Cathy van der Knaap van
Ontwerpfabriek (vormgeving en technische realisatie) en
Hanneke Klasen coördinator verspreiding. Onze dank aan de
andere inzenders van de binnengekomen kopij.
Oplage 3000 exemplaren. Deadline kopij voor de volgende
Bloembak is vrijdag 1 november, eerder mag altijd. De
volgende Bloembak verschijnt 1 december 2019.
Advertenties: u kunt adverteren in De Bloembak. Een 1/8e
advertentie kost € 15,-. Een 1/4e advertentie kost € 30,- en een
½ pagina advertentie kost € 60,- De advertentie wordt full color
afgedrukt. Heeft u nog geen eigen advertentie dan kunt u die
tegen een gering bedrag laten opmaken bij onze vormgever.
Mail en informatie: bloembakredactie@gmail.com
t.a.v. Inez Hammers-Baartwijk.

