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Beste Buurtgenoten
Veel plezier met het lezen van 
deze december Bloembak! 
U kunt in dit wijkmagazine 
allemaal informatie en tips vinden over uw eigen buurt. Heeft u een leuk 
idee voor onze Bloemenbuurt, 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 warme winter toe!

“Hoe zit het nu met de nieuwe Lelie? Komt ’ie er nog wel ?” hoor ik regelmatig. Een jaar geleden, 7 november 
2018, heeft wethouder Arno Scheepers de Kleine Lelie geopend en overgedragen aan de buurt. Toen heeft 
hij al de hoop uitgesproken dat deze locatie echt tijdelijk is. Nu een vol jaar later, en vele vele gesprekken 
verder, staat we weer op een belangrijk kruispunt. De Multi Functionele Accommodatie (MFA) waarover 
wordt gesproken, houdt in dat er meerdere organisaties eenzelfde voorziening gebruiken en zaken delen met 
elkaar: BINK, Paulusschool, Buurthuis De Lelie (incl. andere organisaties). Velen zien het als vanzelfsprekend, 
en als meerwaarde, dat de partijen onder 1 dak gaan zitten. Voor De Buurtpost (die als stem uit de buurt zich 
heel hard maakt voor de belangen van een nieuw buurthuis) ligt dit genuanceerder. Men wil zekerheid dat 
de belangen van het buurthuis niet wegvallen t.o.v. de andere partijen. Men maakt zich echt zorgen over het 

recht van De Lelie en de buurt om zelf de regie te houden over de inhoud, vorm, sfeer, uitstraling en beheer van het eigen 
buurthuis. Hierin voelt men zich gesteund door een groot deel van betrokkenen uit De Lelie en de buurt. Men maakt zich echt 
wel hard voor samenwerken als buren, maar ziet meer lasten als lusten als we in eenzelfde gebouw gaan zitten. “Beter goede 
buren dan slechte huwelijkspartners” zegt de Buurtpost. “Living Apart Together” is het devies. Een peiling onder ouders van de 
Paulusschool laat zien dat men ook hier verdeeld over denkt. Een nipte meerderheid spreekt een voorkeur uit voor het behoud 
van een eigen sfeer in een eigen gebouw. Maar vrijwel alle ouders maken zich vooral druk over de slechte uitstraling die de 
puinhopen van de Oude Lelie biedt. Inderdaad, we zijn bijna 3 jaar verder en er zijn opknapacties uit de buurt stukgelopen. 
Het ziet er nog steeds verschrikkelijk uit. De wethouder, die natuurlijk het Dossier-De Lelie heeft geërfd van politieke 
voorgangers, heeft aangegeven binnenkort knopen te gaan doorhakken. In deze periode wordt er informeel gesproken over de 
mogelijkheden om met hernieuwd vertrouwen en elan elkaar weer te vinden aan dezelfde tafel. Met een voor velen belangrijk 
doel: verder gaan met het terugbrengen van een Nieuwe Lelie, in een vorm (al of niet binnen een MFA) die recht doet aan een 
ieders wensen en achtergrond. Maar laten we niet vergeten dat het De Lelie is, die is afgebrand. 

Ik wens alle bezoekers, 
vrijwilligers en collega’s van De 
Lelie, kinderen en ouders van 
de Paulusschool, buurtbewoners 
en betrokkenen, een goed 
2020 toe. Een jaar waarin het 
de betrokken politici lukt om, 
samen met betrokken partijen, 
de benodigde voorwaarden te 
realiseren zodat er een heel 
mooi en bevlogen bouwplan kan 
worden gemaakt. Zeker ook als 
opsteker voor de buurtbewoners 
in de Buurtpost, die de 
afgelopen jaren vanuit hun 
betrokkenheid en bevlogenheid 
heel veel onbetaalde uren in de 
ontwikkeling van een Nieuwe 
Lelie hebben gestopt. 

DE NIEUWE LELIE : een gelukkig 2020?

Tekst: Gert Bos  

Schema: Buurtpost Zuid



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

VAN DE LOOSDRECHT
900 m² woonideeën WONEN

999,-
zoals afgebeeld

Carl
Een functionele hoekbank met een sfeervol 
en eigentĳ ds karakter. Mogelĳ k in meerdere 
opstellingen en in twee stofuitvoeringen. Tevens 
leverbaar met een geïntegreerd relaxgedeelte.

Cursus
 Italiaans
12 lessen, max 10 cursisten 
€ 250,-  excl. lesmateriaal
In februari starten nieuwe groepscursussen 
op verschillende niveaus

ItalRosa.nl / 06 20 19 07 46

ItalRosa

w
Zo makkelijk was een 
website maken nog nooit
Wij werken continu aan het technisch 
verbeteren van jouw website zodat jij je 
volledig kunt concentreren op je werk. 
Geen gedoe meer met Wordpress-
updates, confl icten met plugins of 
beveiligingsproblemen.

Is het (te) druk in of om je heen?
Op zoek naar meer rust in jezelf?

Kom dan naar een workshop van Amandula!
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. 

Datum:   Thema:
ma. 09/12 of za.  14/12 Engelen (op zwart papier)
ma. 13/01 of za.  25/01  Een nieuw jaar …..
ma. 03/02 of za.  15/02 Carnaval: maskerade
ma. 02/03 of za.  14/03 De zee: eb en vloed

Tijd: 10.15 - 12.30 uur Kosten: 15 euro per workshop

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

www.amandula.nl/workshops

Mw. Adri Deur
Eikbosserweg 69
1214 AG Hilversum

van drukte  -  naar rust



3

Heeft u vragen over (brand)veiligheid of hoe kun 
je brand voorkomen? Waar hang ik de rook- en 
koolmonoxidemelder het best op en is mijn huis wel 
veilig? De brandweer kent u natuurlijk van de rode 
auto’s, die zich met veel lawaai spoeden naar een 
brand of ongeval. Maar wij doen meer! Voorlichting 
geven over boven gestelde vragen bijvoorbeeld. 
Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen. Na 20 jaar 
in de uitrukdienst ben ik sinds kort werkzaam binnen 
de afdeling risicobeheersing en brandveilig leven 
binnen de brandweer Gooi en Vechtstreek.  Naast 
mijn dagelijkse werkzaamheden binnen deze afdeling 
ben ik ook actief als wijkbrandweerman voor de 
postcode gebieden 1214 en 1215. Het geeft mij veel 
voldoening om samen met mijn collega’s in de andere 
wijken, het risico op brand te verminderen door het 
geven van voorlichting. 

De wijkbrandweer : Samen met de gemeenten is er 
afgesproken dat er in elke wijk een brandweermens 
m/v voor een aantal uren per week beschikbaar is.  
Deze is makkelijk te bezoeken, laagdrempelig, en 
geeft gevraagd, maar ook ongevraagd, informatie 
over brandveiligheid. Ik zal vaak aanwezig 
zijn op buurtbijeenkomsten (u herkent mij aan 
mijn brandweeruniform) en heb ook regelmatig 
spreekuren in deze wijken. Wij hebben veel folders 
over heel veel brandweervragen en zelfs sommige in 
meerdere talen. Als de taal een probleem is, zorgen 
we voor een oplossing. 

EVEN VOORSTELLEN:  
wijkbrandweerman Jeroen Wiegers 

Heartfelt geeft Workshops en trainingen aan werkenden en werkzoekenden om ze meer inzicht 
te geven over zichzelf en toe te werken naar een balans in lichaam en geest. Door middel van 
creativiteit, spel, lessen over keuzes en doelen als prioriteit, wil Sanne laten zien hoe je weet wie je 
bent. Hoe meer balans hoe zekerder je wordt, je fitter voelt en steviger in je schoenen staat. 
Met deze identiteitsontwikkeling kun je in zes stappen werken naar een goede balans. 
Wilt u meer weten? Kom naar de gratis kennismakingsworkshops Core Identity door Sanne 
Hartveld van HeartFelt Emotional Intelligence Consultancy. 
Locatie: Regenboogkerk, Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum, zaal: Rood. 
Data: 7 januari, 4 februari en 3 maart 2020 , dus elke eerste dinsdag van de maand!  
Tijd: van 10 – 12 uur ’s morgens. Meer informatie over de Workshops en aanmelden kan via: 
https://www.werkinjeeigenwijk.nl/contact-opnemen of http://heartfeltidentity.com 
Bel 06 404 145 60 of 06 36 115 488

Soms zullen we ook bij 
u in de buurt speciale 
voorlichtingsbijeenkomsten 
geven over brandveiligheid. 
Dat zullen we dan ruim 
van te voren aankondigen 
in de wijkkranten, 
websites en spreekuren. 
Als u voor uw groep (van 
kinderdagverblijf, VVE  
tot en met bejaardensoos) een voorlichting wilt 
ontvangen, kunt u mij natuurlijk bellen, mailen of 
bereiken via social media! We kunnen samen met u 
uw woning bekijken en adviseren op het gebied van 
brandveiligheid. Er is een lijst van punten die we dan 
met u langslopen. Deze woning-check is geregeld met 
een afspraak en net als alle informatie: Helemaal gratis! 

Waar vindt u mij? U vindt mij iedere eerste 
donderdag van de maand in winkelcentrum De 
Heigalerij van 17:00-18:00. En elke 3e maandag van 
10:00 tot 11:00 uur in De Kleine Lelie.
Heeft u vragen: Wijkbrandweer-Hilversum@
brandweergooivecht.nl of tel: 06-830 80 223.  
Centraal telefoonnummer: 035-6885555. 
Social Media: Facebook: Wijkbrandweerman 
Hilversum. Twitter: @WBW Hilversum. 
Bij echte spoed bellen met 112.  

Vriendelijke groet, Jeroen Wiegers.    

Zie verdere informatie: 
website Hilversum Zuid 
en de flyers op de ramen 
van De Kleine Lelie.

SPECIALE ACTIVITEITEN IN DECEMBER IN DE KLEINE LELIE
Zaterdag 7 december KERSTMARKT,  Diependaalse Kerk,  16:00-20:00 uur
Zondag 8 december DECEMBERBINGO, Zoutkeet,  14:00-16:00 uur
Vrijdag 13 december KINDERKERSTDISCO, Beatrix Muziek,  18:30-20:00 uur
Zaterdag 14 december KERSTDISCO gehandicapten, De Koepel,  20:00-22:00 uur 
Zondag 15 december KERSTMARKT, De Kleine Lelie,  11:00-14:00 uur
Maandag 16 december KERSTDINER VRIJWILLIGERS, Kleine Lelie,  17:30-20:30 uur
Dinsdag 17 december KERSTBINGO Trefpunt, Egelantier,  14:00-16:00 uur
Woensdag 18 december KERSTAVOND GEHANDICAPTEN, Kleine Lelie,  19:00-20:30 uur
Vrijdag 20 december  KERSTFOODKITCHEN, Kleine Lelie,  17:30-19:30 uur
Zondag 22 december  KERSTBINGO, Kleine Lelie,  14:00-16:00 uur
Zondag 22 december  KERSTWANDELING, Bethlehemkerk,  17:00 uur
Donderdag 2e Kerstdag  KERSTKOFFIETAFEL, Kleine Lelie,  10:30-12:00 uur
Vrijdag 27 december  OUD en NIEUW LUNCH, Kleine Lelie,  12:00-13:30 uur
Maandag 6 januari  NIEUWJAARSKNUFFEL, Kleine Lelie,  17:00-19:00 uur
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Woondienstencentrum

De Egelantier
“Het Huis Van De Buurt”

Hoe leuk was het tijdens 
de zomermaanden in De Egelantier:

Tijdens de zomermaanden was het weer reuze gezellig met een groot aantal activiteiten die goed 
bezocht werden door onze bewoners, familie en wijkbewoners.

Van alles kwam voorbij, van de huifkarrentocht tot een Spaans feestje.
Een kleine impressie...

       

LET OP
U als wijkbewoner bent altijd welkom om aan te sluiten bij onze diverse activiteiten.
Vanaf 1 november moet er voor de muziekactiviteiten en andere activiteiten in de Brasserie 
een kaartje worden gekocht. De prijs hiervoor ziet u achter de activiteit staan in het overzicht. 
Deze kaartjes kunt u kopen elke dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur in het info punt op de begane 
grond. U krijgt altijd tijdens de activiteit een kopje koffie of thee dit zit bij de prijs in. Kaartje 
kunt u bij uitzondering ook nog kopen op de dag zelf.
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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.

Het Ontmoetingscentrum is open:
Maandag: van 10:00 tot 16:00 uur (met de mogelijkheid te blijven lunchen) 
Even week middag:  spelletjes middag . Oneven week: middag live muziek
Woensdag is er van 13:30 tot 16:00 uur op de even weken Zangvereniging 
Donderdag 10:00 tot 16:00 uur (met de mogelijkheid te blijven lunchen)
In de ochtend is om en om val preventie/sjoelen en koersbal, in de middag geheugen fit
Meer info bel Faye Franssen 035 7609403 of mail ffabj.franssen@hilverzorg.nl

Activiteiten De Egelantier:
December
4 december Kaarten maken 13:30 uur € 2,50 contante betaling Brasserie
10 december Modeverkoop Kerkhof mode 14:00 uur in de Hal
11 december Muziekmiddag Fratres Carona kerst Special € 2,50 kaartje kopen infopunt
12 december Modeverkoop Sen Fashion 14:00 uur in de hal
20 december Kerstdiner (prijs op te vragen bij info punt)
23 december Kerstbingo 19:30 uur Brasserie € 4,00 contante betaling
30 december Oliebollenbal met het Delta Combo € 3,00 kaartje kopen infopunt

Januari
15 januari kaarten maken Brasserie 13:30 uur € 2,50 contante betaling
16 januari Muziekoptreden Eemjazz 14:00 Brasserie € 2,50 kaartje kopen infopunt
28 januari Modeverkoop Kerkhofmode 14:00 in de hal

Februari
11 februari Muziekmiddag Brasserie 14:00 uur € 2,50 kaartje kopen infopunt
12 februari kaarten maken Brasserie 13:30 uur € 2,50 contante betaling
19 februari Modeverkoop H&A mode14:00 uur Hal

Wij zijn op zoek

Wij zoeken een vrijwillige chauffeur die regelmatig kan rijden met een bus voor 

uitstapjes en 1x per 2 weken naar het zwembad in Bussum.

Heeft u nog wat vrije tijd en lijkt het u leuk om onze bewoners en wijkbewoners te 

vervoeren neem dan even contact met ons op.

Gabie vd Klein

06 - 20254939
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Inez praat met... 
Kelly de Graaf, 
assistent manager 
bij ICI PARIS XL

Voor het interview van de december 
Bloembak loop ik binnen bij het luxe 
pand van ICI PARIS XL op de Gijsbrecht. 
Ik praat met Kelly de Graaf, assistent 
manager van deze zaak, opgegroeid in 
Hilversum-Zuid. Als klein kind was ze 
al vaste bezoeker bij buurthuis De Lelie 
waar haar moeder Astrid ruim 24 jaar 
heeft gewerkt. Als kleuter liep ze al met 
haar poppenwagen en kindermake-up 
door De Lelie als een echte diva. Kelly is 
vanaf jonge leeftijd al bezig met make-
up. Deze passie heeft haar niet losgelaten 
en na de middelbare school heeft ze de 
opleiding van schoonheidsspecialiste 
afgerond. Ze begon als bijbaantje bij een 
drogisterij en daar is haar liefde voor 
parfum ontstaan. Uiteindelijk is ze na 
wat omzwervingen helemaal op haar 
plek bij ICI PARIS XL in 
haar eigen buurt.

Kelly en haar vriend Ron 
verwachten hun eerste kindje 
in april en de baby krijgt een 
grote (stief)broer Ralph die 
zich hier op verheugd. Ook 
in de werksfeer is er veel om 
naar toe te leven. ICI PARIS 
XL zit bijna een jaar op de 
Gijsbrecht en de eerste week 
van december (start zondag 1 
december) is het een feestweek 
in de winkel. Filiaalmanager 
Shannon van Rossum komt 
erbij zitten en samen vertellen 
ze enthousiast over het 
1-jarig bestaan van de winkel en welke feestelijke 
activiteiten er komen. Nieuw is dat er een salon 
komt waar je een huidproduct kan testen i.p.v. dat je 
een klein proefmonster meekrijgt. In de feestweek 
komt er een geurproeverij. Als je parfum koopt dan 
staan de ingrediënten op de fles maar nu kun je 
echt ervaren waar de geur vandaan komt met een 
geurproeverij. Topcadeau: wat een heel mooi cadeau 
wordt voor de Feestdagen is dat je in deze week een 
fles parfum kan kopen waar je een persoonlijke 
boodschap in kan laten graveren. Als u iets koopt in 
deze week kunt u aan het Rad van Fortuin draaien 
en een klein cadeautje winnen. Ten slotte kun je in 
de photobooth een leuke foto laten maken. Hou deze 

week dus in de gaten en op vrijdag is de winkel altijd 
tot acht uur ’s avonds geopend. 

Kelly vertelt dat ze het fijnste aan haar werk vindt 
dat ze ook echt iets voor de klant kan betekenen. 
Met bijvoorbeeld een huidanalyse op maat of make-
up advies. Er is voor iedereen tijd en aandacht, of 
je nu iets groots of kleins komt kopen. Buiten de 
bekende producten die verkocht worden hebben 
ze ook veel huismerkproducten waaronder de lijn 
Scento met o.a. grote geurkaarsen. Een leuk weetje 
is dat ICI PARIS XL is opgericht door het echtpaar 
Brenig uit Brussel. Zij hebben een passie voor 
parfum en schoonheidsproducten en ze begonnen 
in de wijk Ixelles in Brussel een parfumwinkeltje. De 
plaatsnaam werd afgekort tot XL. ICI PARIS XL wil 
dus eigenlijk zeggen ‘hier in Ixelles brengen wij Parijs 
naar je toe’. Tegenwoordig zijn er bijna 300 winkels in 
de Benelux. 

Al vroeg bezig met make-up

Kelly voor ICI PARIS XL Gijsbrecht

Interview: Inez Hammers-Baartwijk  

Foto’s van Kelly de Graaf



7

INLOOPSPREEKUREN  (KOSTELOOS)
Zorgspreekuur Zuid    iedere dinsdag 15:30-17:00 uur        Voor allerlei vragen over mantelzorg, thuiszorg, 

begeleiding en hulp : kortom zaken waar u zich zorgen over maakt. Voor uzelf, maar ook als u zich zorgen maakt over anderen. Met 

deelname van MEE-consulenten, Maatschappelijk Werk, Mantelzorg.

Spreekuur Weg & Wijzer iedere dinsdag 15:30-17:00 uur       Voor alle vragen rondom administratie, inkomen, 

toeslagen, voorzieningen, werk en huisvesting. Een team staat klaar om u op weg te helpen.

Spreekuur Ombudsteam PvdA 1e 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 9:30-11:00 uur      Voor hulp bij het gebruik van de computer, laptop of 

tablet, of bij het beheren van digitale fotobestanden, en zaken vanuit de Digitale Overheid. Vrijwilligers staan voor u klaar. 

Wijkspreekuur Zuid 2.0   1e  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, 

buurtcoördinator, BOA’s en de wijkbrandweer. Let op: Dit spreekuur is zowel in de Heigalerij als in De Kleine Lelie (zie info blz.1).

Vragenuurtje ieder dinsdag 14:00-15:00 uur Voor alle “gewone” vragen waar u mee zit. 

ACTIVITEITEN BUURTHUIS DE KLEINE LELIE ’19 / ’20

WIE IS WIE: 
omdat er in de afgelopen tijd diverse nieuwe Versa-gezichten bij gekomen, willen wij ons weer even aan uw voorstellen : 
Robin Hessels 06-13052159 rhessels@versawelzijn.nl  (sociaal juridies dienstverlener) 
Charly Filet 06-11079113 cfilet@versawelzijn.nl  (beheerder)
Hassan Oumhame 06-50632927 houmhamed@versawelzijn.nl  (jongerenwerk)
Lesley van Thiel 06-82901233 lthiel@versawelzijn.nl   (kinderwerk tijdelijk)
Aniel Siriram 06-13965864 aniel.amwzuid@versawelzijn.nl  (maatschappelijk werk)
Fatiha Achrifi 06-47918657 fachrifi@versawelzijn.nl  (mantelzorgconsulent)
Gert Bos 06-19227082 gbos@versawelzijn.nl (buurtopbouwwerk)

HUISBEZOEK voor ouderen zijn er ook in Hilversum Zuid. In 

Hilversum Zuid zijn er ouderen die hun leven lang al zelfstandig 

wonen. Maar soms wordt het lastiger als je wat minder goed uit 

de voeten kunt. Vanuit het project Preventief Huisbezoek zijn 

er vrijwilligers die door u uitgenodigd kunnen worden om eens 

samen met u te kijken naar uw eigen woonsituatie. Wat gaat goed 

en waarbij zou u wel eens geholpen willen worden? Of wilt u graag 

eens iemand op bezoek krijgen? Informatie: Gert 06-19227082 of 

gbos@versawelzijn.nl . 

SAMEN ETEN IN DE KLEINE LELIE: wij zoeken met spoed naar 

vrijwilligers die twee keer per maand iemand een bezoek willen 

brengen.

BUURTLUNCH: Op de 4e vrijdag (ook op 27 december) van 

de maand is er een BUURTLUNCH in de Kleine Lelie. Het is 

bedoeld voor oudere buurtbewoners, die anders vaak thuis 

alleen eten. De maaltijd wordt verzorgd vanuit de Verbinding 

(samenwerkingsverband van kerken) en is voorlopig gratis. Het 

is in de KLEINE LELIE, Hilvertsweg 89-91. Heeft u vervoer nodig ? 

Laat het weten via voorhilversum@gmail.com.

ALARMLUNCH: Een maandelijkse lunch op de 1e maandag van 

de maand, om 12.00 uur. Inderdaad, als de sirenes worden getest. 

Heerlijk gemaakt door vrijwilligers. Het is van 12.00-13.00 uur en is 

kosteloos. Informatie bij Lilian : lmartins@versawelzijn.nl.  

FOODKITCHEN 1.0 en nu ook 2.0: Voor mensen die het niet breed 

hebben en een steuntje in de rug wel goed kunnen gebruiken is er 

iedere 1e vrijdag van de maand een FOODKITCHEN: een lekkere 

gratis maaltijd, gekookt door vrijwilligers vanuit de verschillende 

kerken. Het is van 17.30 – 19.30 uur. Vrije inloop. 

1000 Hills Church, Neuweg 148 (hoek Neuweg / Gijsbrecht). 

Op de 3e vrijdag wordt er een Foodkitchen 2.0 aangeboden in de 

Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91. Ook van 17.30-19.30 uur, gratis. 

Vooral voor buurtbewoners die weer eens samen willen eten. Dit is 

mede mogelijk gemaakt door de Albert Heyn op de Gijsbrecht.

KINDERWERK EN JONGERENWERK: Vanwege een ongeluk moeten 

we al een tijdje onze nieuwe collega Hassan missen, maar gelukkig 

kan hij alweer wat taken oppakken. DE BUS voor jongeren is weer 

actief in Hilversum Zuid. Op de dinsdag en donderdag staat de Bus 

in de Oude Haven. Van 19:00-21:00 uur is daar ruimte om te hangen, 

te kletsen en voor spelletjes. 

Gelukkig hebben we Leslie van Thiel bereid gevonden om de 

activiteiten voor kinderen op te zetten. Het betreft de KINDERINLOOP 

op de woensdag van 14:00-15:30 uur, in de Paulusschool. Ook 

de KINDERDISCO op de 2e vrijdag van 18:30-20:00 uur in het 

Beatrixgebouw, gaat door. En de HUISWERKBEGELEIDING  wordt 

samen met de scholen weer opgezet. Hassan van jongerenwerk: 06-

50632927 of houmhamed@versawelzijn.nl . 

Informatie over kinderwerk bij Lesley van Thiel: 0682901233 of 

lthiel@versaweelzijn.nl     Let ook op de website van HilversumZuid.

ACTIVITEITEN DE KLEINE LELIE 

Koffieinloop: Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u zo maar 

eens binnenlopen in de Kleine Lelie. De koffie en thee staan voor u 

klaar. Loop eens binnen van 9:30-11:00 uur. 

Seniorenkoffieochtend: Op de vrijdag hebben vrijwilligers van 

10:30-12:00 uur de koffie klaarstaan. 

Kaarten Maken: Op maandag kunt u meedoen bij het kaarten 

maken. Het is een gezellige groep. Het kost 1 euro per keer en is van 

13:30-15:30 uur.

Open Handwerktafel met koffie: Dinsdags hebben we de koffie klaar 

staan voor geoefenden en ongeoefende die het leuk vinden om bezig te 

zijn met een handwerken. Het is kosteloos en is van 13:30-1:.30 uur.

Tekentafel: Op donderdag kunt u meedoen aan de Tekentafel. Van 

9:00-10:30 uur gaan mensen met diverse leuke tekenopdrachten aan 

de slag. Onder leiding van Wim Bos.    

Creagroep Ans: Op de vrijdagmiddag beginnen we met een 

Creaclub voor volwassenen en senioren, in de Kleine Lelie. 

Veel gevarieerde dingen zijn mogelijk. Kom maar eens langs.        

Vrijdag 14:00-16:00 uur. Het kost € 7,00 per maand.   >
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Tijdens de vorige Bloembak editie heb ik het met u gehad 
over, ‘wat u kunt doen als u zich regelmatig alleen voelt’. 
In deze Bloembak editie ga ik het met u hebben over 
hoe u iemand kunt helpen die worstelt met gevoelens 
van eenzaamheid. Van hoeveel mensen uit uw buurt 
vermoedt- of weet u dat zij zich tijdens bijvoorbeeld hun 
verjaardag of een feestdag alleen voelen? Of dat niemand 
om ze bekommert zodra ze ziek zijn. Durft u bij uw buren 
aan te bellen om te vragen hoe het ermee staat? Is het 
mogelijk om hen bij u thuis uit te nodigen voor een kopje 
koffie of thee? Let bij dit aanbod wel op ‘wat ze uitstralen’. 
Zit Iemand wel te wachten op deze aandacht? Iemand met 
weinig sociale contacten hoeft zich namelijk niet altijd 
eenzaam te voelen. Sommige mensen vinden het juist 
fijn om alleen te zijn. Vaak zoekt iemand veel contacten 
om zich heen. Met een paar betrouwbare mensen zoeken 
zij vooral een gevoel van verbondenheid en zingeving. 
Maak het gevoel van eenzaamheid pas bespreekbaar 
zodra die persoon er zelf mee komt, of als jullie band daar 
sterk genoeg voor is. Hiermee voorkomt u dat iemand 
zich voortijdig terugtrekt uit de omgang. Begin tijdens 
zo’n contact over oppervlakkige onderwerpen, zoals het 
weer of het nieuws. Spreek iemand vooral aan op diens’ 
kracht, wat hij of zij echt leuk vindt of waar hij of zij 
echt goed in is. Misschien kan die ander u ergens mee 
helpen. Hoe handig is iemand met bijvoorbeeld internet 
of met de tuin? Als de ander alsnog het aandurft om zijn 
of haar eenzame gevoelens met u te delen, toon dan uw 
oprechte waardering. Over dit ongemakkelijke onderwerp 
heeft iemand  - juist u - in vertrouwen genomen. Wijs die 
persoon dan de weg richting bijvoorbeeld een huisarts, de 
hulpverlening of een (gratis) telefonische hulplijn (0900 - 
0767). Vooral als dit nare gevoel ‘s avonds of ‘s nachts de 
kop op steekt. Ook kunt u iemand uitnodigen - of zelfs een 
keer meenemen - naar een activiteit die u zelf ook doet. 

Heeft u verder nog vragen over dit onderwerp, dan kunt 
u mij bellen of Whats Appen op het nummer; 06 – 139 
65 864. Of loop eens gezellig binnen in wijkcentrum De 
Kleine Lelie (Hilvertsweg 89-91). 

Hartelijke groet, Aniel Siriram. 

Buurt pagina : WWW.HILVERSUMZUID.NL
Een overzicht van de activiteiten van De (Kleine) Lelie, 

inloopspreekuren en bijzondere momenten, kan men 

terugvinden op de website www.hilversumzuid.nl . 

Papieren informatie is te vinden op het 

Wijkinformatiepunt De Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91. 

FRUITFIETS: Er zijn mensen voor wie de winkels van de Gijsbrecht 

net te ver weg zijn. Daarom staat er nu iedere vrijdag van 10.00-13.00 

uur de FRUITFIETS bij de Egelantier. Deze bakfiets van Gijsbrecht 

Groenten wordt helemaal volgeladen met fruit, vers sap en andere 

gezonde groene producten. 

TELEFOON CONTACTCIRKEL, 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 

telefoon-contact 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. Aan het einde van het schema is de cirkel 

rond. Voor familie (en voor uzelf) is het prettig om te weten dat er 

dagelijks even contact met u is. Is dit iets voor uzelf of een bekende? 

U wordt uitgenodigd om contact op te nemen met : 

Mw Steinvoort (035-6241670), Mw Fennis (035-6424729) of 

Mw Hilhorst (035-6237844). 

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 ook een 

initiatief van de 1000HillsChurch. 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). 

ALZHEIMER CAFE HILVERSUM: Maakt u zich zorgen over iemand 

(of uzelf)? Iedere 2e woensdag van de maand is er voor u een 

Alzheimer Café. Hier komen zaken aan de orde komen waar men 

tegen aanloopt als men in de eigen omgeving met dementie te maken 

krijgt. Bv. 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 1 op 1 uw eigen vragen te stellen aan de 

aanwezige deskundigen. Het is van 19.30-21.00 uur. Toegang en 1e 

kop koffie zijn gratis. Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a. De 

flyers met het programma zijn af te halen in de Kleine Lelie. U hoeft 

er niet alleen voor te staan.

GLUREN BIJ DE BUREN: Op zondag 9 februari is de Kleine Lelie 

weer een podium voor lokale artiesten uit de buurt.

Wie wil zijn of haar talenten laten zien aan buurtbewoners en 

bezoekers. De entree is gratis. Voor verdere informatie : website 

Hilversum Zuid, of lees de flyers op het raam van De Kleine Lelie. 

Mail naar hilversum@glurenbijdeburen.nl  kan ook. 

 >  Syrisch Contact: Op zaterdag is De Kleine Lelie in gebruik 

gegeven aan een actieve groep. Zij zorgen o.a. voor taallessen 

(Nederlands, Engels of Arabisch) aan volwassenen en kinderen. 

Heeft u interesse loop dan eens langs tussen 10:00- 17:00 uur. 

Vragen naar Dhr. Adnan en Dhr. Mohammed.

Buurtboekenkast + Geef-en-Neem-tafel: Boeken en allemaal 

kleine spulletjes die u zo maar mee mag nemen. U mag ook zelf 

spulletjes daar neerzetten. Iemand anders is er misschien weer blij 

mee. Als we open zijn kunt u even binnen lopen. We hebben nog 

ruimte voor uw nieuwe ideeën en initiatieven. Contact via gbos@

versawelzijn.nl 

ACTIVITEITEN BUURTHUIS DE KLEINE LELIE ’19 / ’20

COLUMN Aniel Siriram, 
maatschappelijk werker: 

Helpen 
bij 
eenzaamheid
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A taste of Christmas: 
7 december bij de Diependaalsekerk (Diependaalselaan 138): 

Hou jij van gezelligheid en vind je het leuk om alvast een voorproefje te 
krijgen van Kerst? Kom dan op zaterdag 7 december tussen 16:00 en 20:00 
uur naar indoor-Kerstmarkt A Taste of Christmas.  Je kunt iets o.a. iets lekkers 
eten, je eigen kerstversieringen maken enz. Tussendoor kun je op het terras 
gaan zitten bij de grote kerstboom. Hier krijg je een drankje aangeboden 
en kun je even bijpraten. Daarna kun je plaatsnemen in het theater, waar 
van alles te zien en horen is: het Kerstverhaal, muziek, een quiz, en nog 
meer. Voor jong en oud! Alles is gratis, de kerk trakteert met dank aan de 
geloofsgemeenschappen Diependaal en Vitamine G. 

Foto: Gert bos

IN DE BUURT: Mijn week begint altijd op dinsdag. 
Dan ga ik naar de seniorengym in het Beatrixgebouw. We 
gymmen daar in een groepje van 12 en worden begeleid 
door Olinda. Iedereen in ons groepje is al wat ouder, van 
zo’n 67 tot 92 jaar. Voor ons dus geen rekstok of ringen en 
zeker geen salto’s. We staan steeds met beide benen op de 
grond.

Lopend of zittend komen al onze spieren aan de beurt; 
er wordt aan ons evenwicht gewerkt en ons geheugen 
wordt op de proef gesteld. En dat alles op muziek. Na 
alle bewegingen zorgt Hans van het Beatrixgebouw voor 
koffie. Dan zijn onze praat- en lachspieren aan de beurt.
De hele week kan voor mij daarna niet meer stuk. 
(Onze docente is: Olinda Woning, voor informatie 
tel.: 06 2370 7748 of mail: olinruud@ziggo.nl). 
Vriendelijke groet, Erna Booij

KERSTKNUTSELTIP: 
iedereen heeft wel oude 
knopen in huis en ze zijn 
ook goedkoop te krijgen bij 
een tweedehands winkel. 
Maak een Kerstboompje 
van uw oude knopen als 
decoratie. Begin met ca.4 
dezelfde maat bruine 
knoopjes voor de stam en 
daarna de grootste knoop. 
De knopen die volgen zijn 
steeds wat kleiner dan de 
voorgaande en zo ontstaat 
er vanzelf een boomvorm. 
Bovenop als laatste 
komt het mooiste knoopje, 
de Kerstboomster. 
Veel succes!  

Heeft u ze al gezien? Op meerdere 
plekken in de stad zijn inmiddels 
muurgedichten verschenen. Op 
de markt en de bibliotheek zijn 
bijvoorbeeld prachtige exemplaren 
te bewonderen. Naast gedichten 
van de stadsdichter zijn er ook 
gedichten van bewoners of jongeren 
gerealiseerd. Als gemeente willen 
we de zichtbaarheid van kunst 
en cultuur vergroten en zo het 
Hilversumse leefklimaat verbeteren. 
Het project ‘Straatpoëzie’ is hier een 
onderdeel van. 

Er is binnen dit project veel ruimte 
voor de creativiteit die Hilversum 
en haar inwoners te bieden hebben. 
Wilt u ook iets bijdragen? Weet u een 
plaats waar poëzie een fantastische 
toevoeging zou zijn? Of heeft u 
een ander mooi idee? Alle tips zijn 
welkom. U kunt contact opnemen via 
onderstaand emailadres en ontvangt 
zo spoedig mogelijk antwoord. 
Wij zien uit naar uw reacties en 
suggesties! cultuur@hilversum.nl
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Zonnebloemstraat

Frederike is voor 

ons weer door de 

Bloemenbuurt gefietst 

en werd deze keer 

geïnspireerd door de 

Zonnebloemstraat 

en heeft voor u deze 

prachtige zonnebloem 

getekend!

KOM NAAR DE KERSTMARKT 
IN DE KLEINE LELIE 
op zondag 15-12-2019!

De Loterijcadeaus worden u aangeboden door: de binderij, intertoys, bloemenhuis lobelia, edison electra, sokken en zo, 
le fournil, cambridge, buon gusto, obdeijn, christine le duc, vaww, rooom, kick music, zuidzeven, kings and queens, fotipack, 
bruna, lodz, mijn hemel, de gijsbrecht groente en fruit speciaalzaak, carizma, aleyna, albert heijn gijsbrecht, 
meijer orthopedie, dierenspeciaalzaak langhout, juwelier de kroon, mode antoinette, de huiskamer, chocolaterie quatre 
seasons, sjoe schoenmakerij, café geer, ici paris xl, c’est bon, stoerkids, chanodet fashion, balthazar kookwinkel, sinar djaya, 
bella royale, pitti donna, sigarenmagazijn ’t haasje, studio pasta, pearle, mc crispy, lucky house, slagerij kroon, parket huys, 
kapsalon dya, van de loosdrecht wonen, de kroes speciaalslager, visspecialist van middelaar, gordijn & vloer, le coq kippenhuis, 
cafetaria lunchroom zuid, ciao pizzeria, stomerij de circel, kaaskamer hooi en klomp, heinz home, botanica groendecoraties, 
carlo knippen & zo, bertram & brood, basic beesies, de gruiterij en bibelebon kinderatelier.

Op zondag 15 december bent u van harte 
welkom bij de Kerstmarkt in De Kleine Lelie 
van 11:00 uur tot 14:00 uur op Hilvertsweg 89-
91. Er is veel moois te koop onder het genot van 
een kopje warme chocolade en een kerstkoek 
die u van de standhouders krijgt aangeboden. 
Er zijn verse bloemstukken, kerstartikelen 
en cadeaus te koop, fotografe Yvonne heeft 
speciale kerstaanbiedingen, er is handgemaakte 
keramiek en ook kettingen, sjaaltjes, zelfgebreide 
kindervestjes en poppensjaaltjes, brocante, 
handgeschilderde miniatuurschilderijtjes, 
genieten van een handmassage enz. 

LET OP: er is een geweldige loterij met circa 100 
prachtige prijzen die beschikbaar zijn gesteld 
door buurtwinkeliers. Voor € 2,00 kunt u een 
lot kopen en zo’n geweldige prijs winnen (max. 
3 loten per persoon). Het geld van de loterij 
gaat naar het goede doel: Dierenasiel Crailo. 
Dierenspeciaalzaak Langhout heeft tot onze 
vreugde aangeboden om in december met ons 
inkopen voor Crailo te halen met flinke korting!

€ 2,00 per lot
(max 3 loten p.p.)



	 

 Yvonne van Woudenberg | Fotografie 
 www.yvonnevanwoudenberg.com    

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

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

 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. 
 

TIP: geef een fotoshoot kado!

Hier had 
uw advertentie 
kunnen staan!

Zie colofon voor meer 

informatie om uw bedrijf 

onder de aandacht te 

brengen bij 

3000 buurtbewoners.

Gitaarles
     voor Kids!

Gitaarles in de 
Bloemenbuurt

Voor kids vanaf 8 jaar:
notenlezen en akkoorden 

spelen. Ook aan huis.
30 minuten vanaf Є 17,- 

peterhendriks.org

Care4Balance
Praktijk voor voetrefl exologie, 

(sport)massage en voedingsadvies
Voor meer informatie:

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

www.care4balance.nl



Belangrijke telefoonnummers:

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

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.
Robin Hessels sociaal juridisch dienstverlening: 
rhessels@versawelzijn.nl of 06-13052159
Lesley van Thiel tijdelijk kinderwerk: 
lthiel@versawelzijn.nl of 06-82901233
Fatiha Achrifi Wonen, Werken, Mantelzorg: 
fachrifi@versawelzijn.nl 

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
Nathalie Jasper Buurtsportcoach Zuid: 
n.jasper@hilverzorg.nl  06-35115604
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

 Alarmnummer  112
 Brandweer Gooi en Vechtstreek  035-6885555
 Politie Gooi en Vechtstreek/wijkagent  0900-8844
 Sociaal Plein  035-6292700

 Ziekenhuis Tergooi  088-7531753
 GAD  035-6991888
 GGZ  035 6557555
 Dierenambulance 
 Gooi en Vechtstreek  035-6830300

Medewerkers van De Bloembak zijn: 

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 inzenders van de binnenge-

komen kopij. Oplage 3000 exemplaren. Deadline kopij voor de 

volgende Bloembak is vrijdag 31 januari, eerder mag altijd. 

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.  

De volgende Bloembak verschijnt 1 maart 2020

Colofon:
✃


