maart 2020

Beste Buurtgenoten

Veel plezier met het lezen van deze maart 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 wenst u een zonnig voorjaar toe!

BUITENSPEELDAGEN
woensdag 10 juni en zaterdag 13 juni
Tegenwoordig speelt 1 op de 5 kinderen maximaal
een keer per week vrij buiten. Tijdens de Nationale
Buitenspeeldag kunt u uw straat voor één dag voor
het verkeer laten afsluiten. Kinderen kunnen dan
onbelemmerd en veilig op straat spelen. Lekker spelen
met vriendjes, leuke spelletjes doen en vies worden! Wilt
u meedoen met uw buren om er een leuke dag voor de
buiten spelende kinderen van te maken en misschien na
afloop een straat-BBQ? Leuk! Tijd voor nieuwe sociale
contacten tussen de volwassenen in de wijk en nodig
ook die eenzame buurvrouw eens uit. Bewoners kunnen

ALZHEIMER CAFE HILVERSUM

Maakt u zich zorgen over iemand (of uzelf)? Iedere 2e
woensdag van de maand is er een Alzheimer Café waar
steeds zaken aan de orde komen waar men tegen aanloopt
als je in de eigen omgeving met dementie te maken krijgt.
Er zijn bijvoorbeeld verschillende vormen van dementie.
Of wilt u weten wat het verschil is tussen vergeetachtigheid
en dementie? Een niet-pluis gevoel hebben. Hoe moeilijk
is het als je partner niet meer degene is die hij/zij was. Er
is de mogelijkheid om één op één
uw eigen vragen te stellen aan de
aanwezige deskundigen. Het is van
19:30 tot 21:00 uur en de toegang en
eerste kop koffie zijn gratis. Waar:
Wijkcentrum De Koepel, Kapittelweg
399a, Hilversum. De flyers met het
programma zijn af te halen in De
Kleine Lelie op Hilvertsweg 89-91.

tijdens de buitenspeeldag knelpunten op het gebied van
verkeersveiligheid aan de gemeente en politie tonen.
De gemeente levert hekken om de straat af te zetten en
vanuit Versa / De Lelie kunt u informatie en hulp krijgen.
Versa Welzijn ondersteunt buurtbewoners en coördineert
de Buitenspeeldag. Ieder jaar doen er weer meer straten
mee. Op 8 april is er een informatieavond in Wijkcentrum
de Geus, op Geuzenweg 84 van 19:30 tot 21:00 uur.
U kunt uw straat aanmelden, dit kan tot woensdag 22
april bij Lilian Martins, 06-13965784
of via mail: buitenspeeldaghsum@versawelzijn.nl

WEEK VAN DE DUURZAAMHEID
Er zijn veel mensen die zich inzetten voor het
vergroten van Duurzaamheid. In Hilversum
Zuid is een initiatief ontstaan om eind maart een
Week van de Duurzaamheid te organiseren met
verschillende onderdelen die o.a. in De Zoutkeet en
Bethlehemkerk zullen plaatsvinden. Onderdelen
van deze week zijn (onder voorbehoud) : Zaterdag 21
maart - Informatiemarkt met informatie vanuit o.a.
Heikracht, Hilverzon, Hilversumse Energie Transitie,
GAD, Tiny Houses. Maandag 23 maart - Presentatie
verduurzaming woning debat duurzaam wonen,
verzorgd door HET. Dinsdag 24 maart - Lezing over
duurzaamheid en Tiny Houses. Woensdag 25 maart –
Koken tegen Verspilling, een activiteit van Heikracht.
Voor verdere informatie: duurzaamzuid@gmail.com .

ONZE NIEUWE RELAX-TOPPERS.
GA ER MAAR EVEN VOOR ZITTEN.

Maatwerk mogelijk

Gijsbrecht van Amstelstraat 91-95
HILVERSUM
WWW.LOOSDRECHTWONEN.NL

ItalRosa
Al 20+ jaar cursussen Italiaans,
privé en in groepsverband
www.ItalRosa.nl

Esther Seignette Professional Organizing

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!

Samen plaats maken voor ruimte
Heeft u last van te veel spullen om u heen? Een volle
garage? Heeft u geen idee waar u moet beginnen?
Het is fijn om dan iemand naast u te hebben die dat
wél weet en u kan helpen. Ik help graag!
Na een vrijblijvend intakegesprek kijk ik waar voor u
de behoeften en wensen liggen en maken we samen
een plan. We gaan samen plaats maken voor ruimte.
Bel voor een vrijblijvend gesprek: 06-21843953
of kijk voor tarieven en meer informatie op
www.esther-pro.org

Esther Seignette

Professional Organizing

IN DE BUURT: ‘t Hofje
Naast De Cocon op de Neuweg zit een plek met 34
bewoners. Margriet Snoek is een bewoonster die
zich graag inzet voor haar buurt of ’t Hofje zoals de
bewoners het zelf noemen. Ze is al jaren bezig met
een groep van vijf bewoners (40 t/m 80 jaar) om
het woongenot prettig te houden in de straat maar
vooral ook om te zorgen dat mensen zich gehoord
voelen en dat er een luisterend oor is. Zelf ervaart
Margriet geen overlast van de naaste buren, de
daklozenopvang De Cocon. Wel zit ze daar in de
commissie zodat ze weet wat er speelt. Eén van de
dingen die vooral in het voorjaar en zomer opvallen
in ’t Hofje zijn de vele kleurrijke bloembakken. Ooit
heeft Margriet die voor een klein bedrag kunnen
kopen van de Trappenberg. Na IJsheiligen koopt
de bewonerscommissie bij Ome Joop heel veel
éénjarige bloeiers en dat zorgt er lange tijd voor dat
het gezellig wonen is voor de buurtbewoners. Maar

er wordt niet alleen aan
het straatbeeld gedacht,
ook aan de bewoners zelf.
Als er iemand lange tijd
ziek is dan wordt er een
bloemetje gebracht of een
cadeautje als er een baby
geboren is. Zo zorg je voor wat meer
saamhorigheid in de buurt. Wilt u zelf ook meer
doen voor uw eigen straat maar weet u niet precies
waar u moet beginnen? Neem dan contact op met uw
buurtcoördinator (zie achterzijde Bloembak).
OPROEP: Margriet is rugpatiënt en het wordt voor
haar steeds moeilijker om de vele bloembakken met
een gieter water te geven. Woont u in de buurt en
wilt u helpen? Adopteer dan tijdens de bloeiperiode
een bloembak om die te verzorgen. Meer informatie
bij Margriet Snoek, Neuweg 135.
Artikel Inez Hammers-Baartwijk

“Wim zet zich als geen ander in voor de medemens en zoekt naar allerlei manieren om de
minder bedeelden aan het werk te krijgen. Hij doet dit door te netwerken en initiatieven
te tonen richting gemeentes. Daarnaast draagt hij zijn formule uit via Social media en via
mond-tot-mond reclame”.
Wil je weten welke maatwerkoplossing WerkInJeEigenWijk jou kan bieden? Wij zijn hierin
uniek dankzij onze succesvolle WerkVINDSoftware. Bel dan gerust eens met Wim van
Oudheusden van non-profit sociaal ondernemer WerkInJeEigenWijk (niet commercieel dus)
om met ons kennis te maken bij een kopje koffie. Tevens kunnen dan al jouw vragen worden
beantwoord door het WerkZoekersServicePunt WZSP, geopend voor adviezen over Werk &
Inkomen tegen een vrijwillige bijdrage; wij bieden ook hulp bij reguliere arbeidsbemiddeling, stages, leerwerkplekken, banen
en zelfstandig ondernemerschap. Wij helpen dat te realiseren als sociaal ondernemer zonder winstoogmerk! Openingstijden:
• Op afspraak in buurthuis of bibliotheek van uw keuze in Bussum, Hilversum, Loosdrecht of de Bilt of in De Melkfabriek,
Larenseweg 32, 1221CN Hilversum
• Dinsdags van 10-12 uur: GRATIS spreekuur ZichtInDeTunnel (inloop) en Workshop Core Identity (op afspraak),
Regenboogkerk, Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum, zaal: Rood. Aanmelden? Meer informatie?
https://www.werkinjeeigenwijk.nl/contact-opnemen / 06 404 145 60

PRAAT MEE IN DE BUURTKAMER!
Weet u nog dat er afgelopen december in
buurthuis De Kleine Lelie een gezellige
Kerstmarkt was? Er zijn veel bezoekers op
afgekomen en het was een groot succes! Er was
een loterij met een grote tafel met allemaal
prijzen gedoneerd door winkeliers van de
Gijsbrecht en de Hilvertsweg. De bezoekers
konden voor € 2,- per lot lootjes kopen om kans
te maken op zo’n mooie prijs. Samen met Arthur
van Dierenspeciaalzaak Langhout is er een
auto vol met dierenvoer naar Dierenasiel Crailo
gebracht. De medewerkers van het asiel waren hier zeer verguld mee!
De schenking had een waarde van over de € 400.

Heeft u leuke ideeën voor uw buurt?
Of heeft u vragen over zorg, welzijn,
ondersteuning, financiën, wonen, veiligheid
en leefbaarheid? Loop eens binnen, de
koffie staat klaar! Adres: Resedastraat 20.
Linda (wijkagent), Trude (buurtcoördinator),
Corinne (Dudok Wonen) v.l.n.r.
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Woondienstencentrum

De Egelantier
“Het Huis Van De Buurt”
Ontmoeten in de wijk
U bent van harte welkom bij het ontmoeten in de Brasserie op maandagochtend, dinsdagmiddag en
donderdagochtend.
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. Voor meer info kunt u terecht bij
Patricia Gort te bereiken via 035 -7608002.

Info voor de wijkbewoners
omtrent aanbod activiteiten
U als wijkbewoner bent altijd welkom om aan te sluiten bij een groot
aantal van onze activiteiten. Voor deze activiteiten word een kleine
vergoeding gevraagd, deze ziet u staan achter de activiteit. U krijgt voor
deze prijs de activiteit en een kopje koffie/thee. Let Op: De bewoners die
met indicatie in ons zorgcentrum wonen gaan altijd voor, dit kan betekenen dat er soms geen plaats
is voor u als wijkbewoner.

Belevingstuin
Voor onze belevingstuin zijn wij
op zoek naar: Fruitboompjes /
Bloeiende planten / Kruiden /
Tomatenplantjes enz. Mocht u nog
iets moois over hebben vanuit
uw eigen tuin dan zouden wij het graag gebruiken voor onze
tuin. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gabie van de Klein 06
20254939

Wij zijn met spoed 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 van de Klein: 06-20254939
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Activiteiten De Egelantier:
Maart

Woensdag 4 maart: Muziekmiddag Muziek met Passie 14:00 uur Brasserie € 2,50
Woensdag 11 maart: kaarten maken 13:30 uur Brasserie € 2,50
Maandag 16 maart: Bingo 19:30 uur Brasserie € 4,00
Dinsdag 17 maart: Egelander Muzikanten 19:30 uur Brasserie Gratis
Dinsdag 24 maart: Lingerie/ondermode verkoop 10:00 – 12:00 uur Hal begane grond

April

Maandag 6 april: Paasbingo 19:30 uur Brasserie € 4,00
Woensdag 8 april: kaarten maken 13:30 uur Brasserie € 2,50
Woensdag 8 april: muziekmiddag Fratres Corona 14:00 uur Brasserie € 2,50
Vrijdag 10 april: Themadiner Lente € 18,50 p.p. incl. live muziek, excl. drankjes
(muntjes a € 1,50 vooraf te koop bij de Brasserie) opgeven kan bij Gabie van de Klein op de 2de
etage of 06-20254939
Let op: betalen kan alleen contant, geen pin!!
Zaterdag 18 april: Voorjaarsmarkt 11:00 tot 15:00 uur Hal begane grond
Donderdag 30 april: Modeverkoop Sen Fashion 14:00 uur Hal begane grond

Mei

Maandag 11 mei: Bingo 19:30 uur Brasserie € 4,00
Woensdag 13 mei: Kaarten maken 13:30 uur Brasserie € 2,50
Maandag 25 mei: Pantoffel/schoenen verkoop 10:00 – 12:00 hal begane grond

Open Dag 18 maart 2020

Van 09:00 - 12:00 uur, Irisstraat 2 in Hilversum-Zuid
Waar gaat het om op de Paulusschool?
Leerlingen op de Paulusschool krijgen Engels vanaf groep 1, werken met
thema’s en leren met en gebruik te maken van digitale leermiddelen. In
de ochtend ligt de focus op rekenen, taal en schrijven. Deze vaardigheden
komen in de middag terug tijdens het International Primary Curriculum.
Kortom: leerlingen leren samen en zelfstandig, onderzoekend leren over de
wereld om hen heen: #daargaathetom.

www.paulusschoolhilversum.nl
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Een grote stap naar een nieuwe Lelie!
In maart dit jaar is het al weer 3 jaar geleden dat
buurthuis De Lelie is afgebrand, nog altijd een
droevige dag voor de Bloemenbuurt. Hoewel De
Kleine Lelie het afgelopen jaar gelukkig een goede
plek is gebleken als tijdelijke vervanger, heb ik
gemerkt dat veel mensen in de Bloemenbuurt
heel graag een echte, nieuwe Lelie terug zouden
willen zien. De gemeente is al een tijdje bezig te
onderzoeken hoe de nieuwe Lelie vorm moet krijgen.
Samen met de Paulusschool, Bink Kinderopvang,
Buurtpost Zuid en Versa Welzijn proberen we een
gebouw te ontwerpen waar straks een nieuwe
school, kinderopvang en ‘last but nog least’ een
Nieuwe Lelie samen een levendig nieuw hart van de
bloemenbuurt gaan vormen. Ik heb in de buurt de
nodige zorgen gehoord of er wel daadwerkelijk een
nieuwe Lelie gaat komen. Ik begrijp dat goed, we zijn
immers al een tijdje bezig. Er is echter goed nieuws!
In december heeft het college ingestemd met een
belangrijke stap naar een nieuwe Lelie: we gaan de
gemeenteraad vragen om een budget dat gebruikt
gaat worden op het nieuwe gebouw met daarin de

school, de kinderopvang
en natuurlijk de nieuwe
Lelie te ontwerpen.
Heel belangrijk: bij
het ontwerp gaan we
de architect vragen
ervoor te zorgen dat het
buurthuis een eigen,
herkenbaar karakter
heeft én te proberen
een zo groot mogelijk
deel van de oude Lelie
te betrekken. Als de
gemeenteraad dit
budget goedkeurt, kunnen we aan de slag! Tot nu toe
hebben we met alle betrokken partijen heel plezierig
samengewerkt. We zijn het niet altijd eens geweest,
maar zijn uiteindelijk samen tot deze belangrijke
nieuwe stap gekomen. Daar ben ik ontzettend blij
mee, ik kijk dan ook erg uit naar het vervolg!
Arno Scheepers
Wijkwethouder Hilversum Zuid

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.
Kijk ook op https://nextdoor.nl/. Nextdoor is hét lokale
platform waar buren contact kunnen leggen, nuttige
informatie kunnen uitwisselen en goederen en diensten
kunnen verhandelen.

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. 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. Interesse 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).

SENIOREN: blijf fit!
Als u nog zelfstandig woont en u wilt onder de
mensen blijven komen, is het belangrijk om fit
te blijven. Anders komt u de deur niet meer zo
makkelijk uit. Op de dinsdagochtend zijn er 2
groepen Seniorengymnastiek die u helpen om uw vitaliteit te
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behouden en te verbeteren. Om 09:45-10:45 en 10:30-11:30
uur, in het gebouw van de Beatrix Muziek (hoek Neuweg/
Bosdrift).Het kost € 47,50 voor 10 weken. Informatie: Olinda
Woning 06-23707748.

HUISBEZOEK voor
ouderen? Ook in Zuid.
Ook 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. Informatie: Gert Bos 06-19227082 of
gbos@versawelzijn.nl. U kunt ook contact opnemen voor als u
zich zorgen maakt over iemand uit uw straat.

KLEDINGBANK +
buurtboekenkast
en de Geef-enNeem-tafel
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 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). In de Kleine Lelie is er een Buurtboekenkast
waar u gratis boeken kunt halen (en brengen) en ook een
Geef-en-Neem-tafel voor kleine spullen.

VASTE COLUMN VAN
Aniel Siriram, maatschappelijk werker
Beste Lezer, regelmatig krijg ik inwoners, die te
maken hebben met overlast van buren. Denk hierbij
aan: geluidsoverlast, harde muziek, overlast van
kinderen, pesterijen of vernielingen. Natuurlijk zijn
er situaties waarbij ‘eenvoudig praten’ geen zin meer
heeft. Maar we hoeven niet bij iedere irritatie meteen
naar de woningbouw of de wijkagent. De kans dat
een instantie of een rechter besluit dat uw buren weg
moeten is erg klein. Dus moeten wij zelf zorgen voor
een leefbare situatie met onze buren. Sta daarom
eens stil bij de volgende vragen. Wat kunt u zelf doen
om uw ongenoegens met uw buren te verminderen?
Bent u bijvoorbeeld met uw buren gaan praten?
Reageerden ze aangevallen of juist heel begripvol?
In hoeverre denkt u dat uw buren open zullen staan
om samen met u naar een redelijke oplossing te
zoeken? Laat uw ergernissen niet tot het kookpunt
oplopen. Want, dan loopt u de kans dat uw wensen
op een onhandige manier bij de ander binnenkomt.
Met als gevolg dat uw buren zich aangevallen zullen
voelen en in de verdediging zullen schieten. Hoeveel

Violenstraat

begrip heeft u voor de
standpunten en (lastige)
situatie van uw buren? Is
het voor u mogelijk om
eventuele verwijten om
te zetten in duidelijke
wensen? Mochten
jullie er als buren
niet uitkomen dan
kan onafhankelijke
buurtbemiddeling
worden ingeschakeld. Zij luisteren
naar het verhaal van beide partijen zonder daarbij
een oordeel te geven. U kunt buurtbemiddeling
bereiken via het telefoonnummer 035-6231100.
Heeft u verder nog vragen, dan kunt u ook mij
bellen op het nummer 06-13965864. Of kom naar ons
wijkspreekuur op dinsdag van 15:30 tot 17:00 uur in
De Kleine Lelie.
Hartelijke groet, Aniel Siriram.

Frederike is voor ons
weer door de buurt
gefietst en is deze keer
geïnspireerd geraakt
door de Violenstraat.
Ze heeft prachtige
lila/paarse viooltjes
getekend.

Kleurplaten:
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INFORMATIEPAGINA’S OVER BUURTHUIS DE (KLEINE) LELIE
DE NIEUWE LELIE. Wat is de stand van zaken? In
de vorige editie heb ik iedereen een gelukkig nieuw
jaar gewenst, met hopelijk concrete stappen naar de
wederopbouw van een Nieuwe Lelie. En op 10 december
deelde de wethouder Arno Schepers mee dat het college
een budget van 1,5 miljoen beschikbaar wil stellen
aan een Nieuwe Lelie. Dit komt op begin maart in de
gemeenteraad. We hopen dat we verder kunnen. Verder
met wat eigenlijk? Verder met het ontwikkelen van
een nieuwe grote accommodatie waarin naast de Lelie,
ook een nieuwe Paulusschool en een nieuwe locatie
van de Bink-kinderopvang zullen komen. Alles in een
groot modern gebouw? Nee. Vanaf de eerste schetsen
is aangegeven dat wij vanuit de Lelie weer een eigen
herkenbare accommodatie willen. Een gebouw wat
past bij de wijk, maar wat er over 50 jaar nog gebruikt
kan worden. De Buurtpost maakt zich sterk voor het

DE KLEINE LELIE: voor nieuwe contacten,
gezelligheid en informatie
De Kleine Lelie is al bijna anderhalf jaar open voor koffie,
een praatje, huiskamer-activiteiten, samen-eten en kleine
bijeenkomsten. Velen hebben de weg al gevonden. Ook iets
voor u? Ook heeft het een functie als Wijkinformatiepunt
met inloopspreekuren. Voor vragen en informatie: 0619227082 of gbos@versawelzijn.nl

INLOOPSPREEKUREN in De Kleine Lelie
Soms is het handig als iemand even met u meedenkt en
advies kan geven:
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. Contact Aniel Siriram 06-13965864 asiriram@
versawelzijn.nl.
Spreekuur Weg & Wijzer > iedere dinsdag 15:30-17:00 uur
Is uw administratie op orde? Of kunnen wij u helpen bij
bv. formulieren invullen, vragen over inkomen, aanvragen
toeslagen en voorzieningen, werkzoeken, huisvestingszaken.

SAMEN ETEN in de Kleine Lelie:
Eten brengt mensen samen. Waarom steeds alleen blijven?
Zou u wel willen maar bent u onzeker of heeft u problemen
om er te komen? Neem contact op: Gert Bos 06-19227082.
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 12:00-13:15
uur en het kost € 1,00 pp. Vooraf aanmelden 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).
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behoud van de restanten van de Oude Lelie, als cultureel
buurterfgoed.
OPROEP: Er is een Klankbordgroep van vrijwilligers van de
Lelie die meekijkt en meepraat. Deze Klankbordgroep is op
zoek naar mensen met ervaringen als architect, om advies te
kunnen geven en mee te kunnen denken. Bent of kent u zo
iemand? Wilt u dan contact opnemen met Gert Bos:gbos@
versawelzijn.nl Let op de website www.hilversumzuid.nl.
DE OUDE LELIE Eindelijk heeft de Buurtpost loon naar
werken gekregen. De gemeente heeft toegezegd om
binnenkort het terrein van de Oude Lelie op te ruimen en
gebruiksklaar te maken voor gebruik door kinderen uit
de buurt. De lelijke hekken kunnen dan eindelijk weg en
vanuit de Paulusschool krijgt men dan een prettiger uitzicht.
Verdere informatie:ook via www.hilversumzuid.nl .

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.
Wijkbrandweer Zuid > 3e maandag 10:00-11:00 uur
Voor vragen en advies betreffende de brandveiligheid
van uw woonsituatie. Ter preventie kan er ook gratis
woningcheck plaats vinden. Denk ook aan de risico’s van
koolmonoxide.
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.
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 de Wijkagent,
Buurtcoordinator, BOA’s en de wijkbrandweer. Let op: dit
spreekuur is in de Heigalerij.

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 wordt mede mogelijk gemaakt door de
Albert Heijn van de Heigalerij.
BUURTLUNCH
Op de 4e vrijdag van de maand is er een buurtlunch. 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? Contact: voorhilversum@gmail.com .
PANNENKOEKENDAG
Op vrijdag 20 maart vieren we in de Kleine Lelie weer de
Nationale Pannenkoekendag. Kinderen gaan bakken voor
ouderen. Lijkt het u leuk om samen met anderen te komen
genieten? Graag aanmelden bij gbos@versawelzijn.nl. Vol =
vol.

ACTIVITEITEN in de Kleine Lelie
Activiteiten en koffiedrinken doe je samen. Waarom steeds
alleen blijven? Zou u wel willen maar bent u onzeker of
heeft u problemen om er te komen? Neem eens contact op.
Koffie-inloop
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 10:00-11:30 uur.
Senioren-koffieochtend
Op de vrijdag hebben vrijwilligers van 10:00-11:30 uur de
koffie klaarstaan.
Kaarten Maken
Op maandag kunt u meedoen bij het kaarten maken. Het is
een gezellige groep. Het kost € 1,00 per keer en is van 13:3015:30 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
handwerken. Het is kosteloos en is van 13:30-15:30 uur.
Tekentafel
Op donderdag kunt u kosteloos meedoen aan de Tekentafel.
Van 9:00-10:30 uur gaan mensen met diverse leuke
tekenopdrachten aan de slag. Vrijwillige bijdrage.
Creagroepen
Op dinsdagochtend en vrijdagmiddag zijn er Creagroepen
voor volwassenen en senioren, in De Kleine Lelie. Veel
gevarieerde dingen zijn mogelijk. Kom maar eens langs.
Dinsdag 9:30-11:30 uur en vrijdag 14:00-16:00 uur. De groep
op vrijdag is kosteloos. De groep op dinsdag is € 3,00 per
maand.
Teken/schildercursus
Stefania verzorgt vanaf maandag 16 maart weer een nieuwe
cursus. De eerste proefles is gratis. Het zijn acht lessen van
€ 24,00 inclusief de materialen. Het is voor kinderen in de
leeftijdsgroep 5 tot 13 jaar. Tijden: 15:45 uur tot 17:15 uur.

BINGO in Hilversum Zuid
Voor veel mensen is een bingo toch een leuke reden om de
deur uit te gaan:
ZONDAG 8 MAART BINGO,
		 De Zoutkeet, 14:00-16:00 uur
ZONDAG 22 MAART FAMILIEBINGO,
		 De Koepel, 14:00-16:00 uur
DINSDAG 31 MAART BINGO Trefpunt,
		 De Egelantier, 14:00-16:00 uur
ZONDAG 12 APRIL BINGO,
		 De Zoutkeet, 14:00-16:00 uur
DINSDAG 28 APRIL BINGO Trefpunt,
		 De Egelantier, 14:00-16:00 uur
DINSDAG 26 MEI BINGO Trefpunt,
		 De Egelantier, 14:00-16:00 uur
ZONDAG 14 JUNI BINGO.
		 De Kleine Lelie, 14:00-16:00 uur
DINSDAG 30 JUNI BINGO Trefpunt,
		 De Egelantier, 14:00-16:00 uur

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 12:00- 15:00 uur.
Vragen naar Dhr. Adnan.
We hebben altijd ruimte voor uw ideeën en initiatieven.
Neem contact op dan kunnen samen de mogelijkheden
gaan bekijken: gbos@versawelzijn.nl En als u al samen
met anderen iets goeds doet voor de buurt, dan kunt u ook
gebruik maken van onze faciliteiten.
COMPUTERINLOOP Seniorweb		
Steeds meer ouderen gebruiken sociale media om contacten
te onderhouden en om informatie te vinden. Maar je loopt
ook wel eens tegen iets aan.
Hoe voorkom je dat anderen inbreken op uw computer?
Voor hulp bij het gebruik van de computer, laptop of tablet,
of bij het beheren van digitale fotobestanden, en zaken
vanuit de Digitale Overheid staan de vrijwilligers van de
Computerinloop Seniorweb voor u klaar. Het is op dinsdag
en donderdag 9:30-11:00 uur. In De Kleine Lelie, kosteloos.
KINDERWERK EN JONGERENWERK
Op de woensdag is er weer een KINDERINLOOP van 14:0015:30 uur in de Paulusschool. Dit is vooral bedoeld voor
kinderen tot groep 7. Voor de jongsten zijn we bezig met een
peuter/kleuteruurtje. Ook de KINDERDISCO op de 2e vrijdag
van 18:30-20:00 uur in het Beatrixgebouw is weer van start
gegaan. Heeft u vragen of ideeën? neem contact op met
Leslie : 06-82901233. Voor de jongeren is de CONTAINER aan
de Diependaalselaan weer open. Hassan is daar actief. Tel:
06-50632927 of houmhamed@versawelzijn.nl .
Let ook op de website van HilversumZuid.
LELIESOOS
Op de woensdagavond van 19:00-20:30 uur zitten de
activiteiten voor mensen met een beperking in De
Kleine Lelie. Het is weer gezellig met de CREACLUB,
COUNTRYDANSEN, BILJARTGROEPJE en de KOFFIETAFEL.
OPROEP: We zoeken nog een lieve gastheer/gastvrouw die
bij wil dragen aan de organisatie van deze avond.

BRANDVEILIGHEID en de
WIJKBRANDWEER
Als je al jarenlang in je huis woont, ben je je soms niet meer
zo bewust van de risico’s in huis. Vooral voor senioren
leeft de vraag : Hoeveel rookmelders moet ik hebben in
mijn huis? Waar moet ik de rookmelders plaatsen? Heb ik
ook een CO melder nodig? Welke brandblusser is het beste
voor in huis? Waar moet ik verder aan denken? Indien
gewenst komen wij (wijkbrandweer) ook op huisbezoek
om de brandveiligheid bij u thuis met u door te nemen,
we noemen dit een woningcheck. Deze is uiteraard net
als ons overig advies, geheel gratis. We houden ook
inloopspreekuren in Hilversum-Zuid : 3e maandag in De
Kleine Lelie van 10:00-11:00, 1e donderdag van 17:0018:00 uur in Winkelcentrum De Heigalerij. Hoe kunt de
Wijkbrandweer bereiken: 06-83080223 (035-6885555),
wijkbrandweer-Hilversum@brandweergooivecht.nl .
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IN DE BUURT: VERHUISBERICHT
Bloemenzaak Ton’s Binderij van Ton van der Pol is verhuisd! Oude locatie Gijsbrecht van Amstelstraat 192.
Sinds 14 februari heeft Ton de deuren geopend van zijn nieuwe Bloemenshop op de Hilvertsweg 95 (naast
De Kleine Lelie). Ton is gespecialiseerd in Rouw, Trouw en Relaties Bloemwerk met de mooie kwaliteit die u
als buurtbewoner van hem gewend bent. Openingstijden van 09:30 uur tot 17:30 uur en op maandagochtend
gesloten. Ton gaat terug naar de basis in zijn nieuwe winkel en zal zich vooral richten op bloemen, planten,
potten en vazen.

HET: Samen voor schone energie in Hilversum

Sabine Leijgraaf van energiecoöperatie
HET bij een HET e-deelauto.

Sabine Leijgraaf werkt voor energiecoöperatie HET, de
Hilversumse Energie Transitie. HET is een organisatie
van en voor Hilversummers. Een greep uit haar
activiteiten:
Week van de Duurzaamheid 1215: Sabine ondersteunt
Netwerk 1215 bij de organisatie van de Week van
de Duurzaamheid in de wijk. Die vindt plaats van
21-28 maart. Activiteiten zijn onder meer een
informatiemarkt op 21 maart en een presentatie van

HET over duurzaam wonen op 23 maart.
Energieavond: Ook in deze wijk organiseert Sabine
gratis energieavonden: ‘Op zo’n avond bekijken we
samen met een aantal buren hoe je bewuster met
energie om kunt gaan. We geven op een speelse
manier informatie en tips. Sommige Hilversummers
zetten daarna de eerste stappen naar een duurzamer
woning.’
Elektrische deelauto’s: Sabine doet ook mee met
de e-deelauto’s van HET: ‘Dat geeft me vrijheid, ik
heb geen vaste autolasten meer. We hebben nu vijf
elektrische auto’s in onze buurt, die we met een
steeds grotere groep met elkaar delen. Het gebruik
ervan is gemakkelijk, met je smartphone regel je
alles: je reservering, het openen en sluiten. Ik kan het
iedereen aanraden.’
Kerkelanden: HET werkt ook mee aan een onderzoek
naar de haalbaarheid van een warmtenet in de wijk
Kerkelanden. Sabine begeleidt de communicatie en
betrekt de bewoners hierbij.
Meedoen of meer weten? Neem contact op met HET:
info@hetcooperatie.nl of 06 1093 4530. Of kijk op
www.hetcooperatie.nl. Langskomen op maandag 1115 uur in de Kleine Lelie kan ook.

IN DE BUURT:
Peter Hendriks geeft muziekles aan kinderen.
Peter Hendriks geeft gitaarles aan kinderen vanaf 8 jaar en woont in de
Bloemenbuurt. Je krijgt les op een Spaanse gitaar met nylonsnaren. Voor
7-jarigen is er een speciaal instapprogramma en de lessen zijn vaak op
maat gemaakt. Je leert noten lezen en de akkoorden die je leert zijn van
hedendaagse liedjes, vintage hits en in december Sint- en Kerst liedjes. Je
krijgt een rapport en diploma. Ook zijn er lessen voor oudere scholieren en
volwassenen. Kijk voor verdere informatie en prijzen op de website: www.
peterhendriks.org
De lessen zijn bij Peter in de Violenstraat of op verzoek aan huis.
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“Stichting Reizen Gezelligheid Kent Geen Tijd”
Organiseert reizen voor senioren

Een onvergetelijke vijfdaagse vakantie voor senioren en mensen
die niet meer gemakkelijk de deur uit komen. En toch nog graag
een paar dagen weg willen. Dat biedt de Hilversumse “Stichting
Reizen Gezelligheid Kent Geen Tijd’. De Stichting biedt vijf
ongedwongen dagen met excursies, een volledig verzorgd
programma, veel persoonlijke aandacht en begeleiding van ervaren
verpleegkundigen. Maar ook als u geen verzorging nodig heeft kunt
u mee.
Dit jaar gaat de reis naar Wieringermeer waar de groep logeert in
Hotel van de Van der Valk. Voor de heen- en terugreis en voor alle
excursies staat een luxe touringcar met lift ter beschikking; de bus
en de chauffeur blijven de hele reis bij de groep.

Voor alles een oplossing

De staf bestaat uit een zes verpleegkundige, en een technische
man De begeleiding van de deelnemers is dan ook uitstekend
geregeld.Lichte verzorging en begeleiding bij medicijngebruik
behoren als het nodig is ook tot de mogelijkheden. ‘We staan niet

Vrijwel iedereen kan mee

gauw met de handen in het haar’, zegt verpleegkundige Margreet
Vos-van Buuren. Iedereen kan mee, van zeer vitaal tot minder
mobiel. Omdat iedereen zich enorm inzet, vinden we voor alles een
oplossing. Het gaat er vooral om dat we een gezellige week hebben
met z’n allen.’ De Stichting bestaat sinds 2001. Deelnemers komen
uit Hilversum en wijde omgeving.

Mooie herinnering

Na afloop ontvangen de deelnemers elk jaar een fotodag boek als
mooie herinnering, tijdens de reünie.

Mee naar?

Zorgvuldigheid is troef bij de “Stichting Reizen Gezelligheid Kent
Geen Tijd”.
Alle deelnemers krijgen vooraf bezoek van een van de begeleiders.
En ook bezoekt de staf vooraf alle excursie locaties.
Lijkt het u wat om mee te gaan naar, van 29 april tot 3 mei 2019
Aarzel dan niet en vraag om een programma en de prijzen.

Margreet Vos van Buuren, secretaris
“Stichting Reizen Gezelligheid Kent Geen Tijd”, Cameliastraat 13, 1214 EZ Hilversum, tel. 06 511 76 332

Care4Balance
Praktijk voor voetreflexologie,
(sport)massage en voedingsadvies
Voor meer informatie:
Yvon Passé, Ericastraat 70, 1214 EN Hilversum
Tel: 06 273 444 41

www.care4balance.nl

Hier had
uw advertentie
kunnen staan!
Informatie:
colofon bladzijde 12.

w
Zo makkelijk was
een website
maken nog nooit!
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√ inclusief domeinnaam naar keuze
√ geen startkosten
√ geen zorgen over techniek
√ geen jaarcontract
√ hulp van een mens

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

112
035-6885555
0900-8844
035-6292700

Ziekenhuis Tergooi
GAD
GGZ
Dierenambulance
Gooi en Vechtstreek

088-7531753
035-6991888
035 6557555
035-6830300

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.
Hoplr: buurtsite. Zie www.hoplr.com.
Nextdoor: deze site wordt veel gebruikt voor
onderling contact in de buurt, bijvoorbeeld als u
uw huisdier kwijt bent. https://nextdoor.nl

Fatiha Achrifi Wonen, Werken, Mantelzorg:
fachrifi@versawelzijn.nl
Trude van de Ven Buurtcoördinator:
t.vandeven@hilversum.nl 06-100 60 411
Anneke Bijleveld Sociaal Werker Vrijw. Thuishulp
abijleveld@versawelzijn.nl 06-49377171
Hassan Oumhamed Tienerwerk/Jongerenwerk:
houmhamed@versawelzijn.nl 06-50632927

Wijkagent bereikbaar via 0900-8844.
Postcodegebied 1214 Linda de Jong mail:
linda.de.jong.1@politie.nl en postcodegebied 1215
Theo van den Berg theo.van.den.berg@politie.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.

Sociaal en maatschappelijk werk in de wijk:
Gert Bos Buurtopbouwwerker:
gbos@versawelzijn.nl 06-19227082
Charly Filet Beheerder De Kleine Lelie:
cfilet@versawelzijn.nl 06 11079113
Aniel Siriram Maatschappelijk Werker:
aniel.amwzuid@versawelzijn.nl 06-13965864.
Robin Hessels Sociaal Juridisch Dienstverlening:
rhessels@versawelzijn.nl 06-13052159
Lesley van Thiel Kinderwerk:
lthiel@versawelzijn.nl 06-82901233

✃

Colofon:

Klantcontact De Egelantier 035-7608002
(van 10:00 tot 16:00uur)
Jeugd en Gezin: voor vragen over je gezin.
Tel: 035-6926350 of info@jggv.nl of www.jggv.nll
Maatjesproject Gooi en Vechtstreek, 035-6400061 of
www.maatjesprojectgooi.nl

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:
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 binnengekomen kopij.
Oplage 3000 exemplaren. Deadline kopij voor de volgende
Bloembak is vrijdag 1 mei, 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 juni 2020

