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De uiterste inleverdatum voor de 

volgende wijkkrant is 21 september 

Van de redactie 

Beste Lezers, 
 
Wij stellen graag twee nieuwe redactie-
leden aan u voor; Jaco van der Velden en 
Giegie Liem. Jaco is vervanger van Gert 
Bos. Hij is opbouwwerker voor Hilver-
sum Zuid 1214 en 1215 (Wijkcentrum De 
Kleine Lelie, Versa Welzijn). Het is prettig 
om hem erbij te hebben en kennis te 
kunnen delen. Daarnaast is Giegie Liem 
ons komen versterken als vormgever, hij 
neemt het stokje over van Joyce van 
Akkeren.  
 
We zijn heel blij met deze versterking op 
onze redactie. Vindt u het ook leuk om bij 
de redactie aan te sluiten? Neem dan 
contact op met redactie1215@gmail.com 
 
Voor het verspreiden van de wijkkrant 
zijn wij op zoek naar bezorgers. Dit is 
ongeveer een uurtje werk, 3 keer in het 
jaar. De krantjes worden bij u thuis af-
geleverd, u hoeft ze alleen nog te be-
zorgen in de betreffende straat/straten. 
Aanmelden als reserve bezorger kan ook, 
dan wordt u alleen benaderd wanneer 
een bezorger verhinderd is.  
 
Helpt u ons met het bezorgen van de 
wijkkrant? Neem dan contact op met  
redactie1215@gmail.com. 

 
 
In de vorige wijkkrant kon u veel lezen 
over duurzaamheid, helaas kon de week 
van de duurzaamheid niet doorgaan van-
wege het Corona virus. Dat was een zwa-
re tegenvaller voor alle medewerkende 
partijen. 
Achter de schermen wordt nog steeds 
gewerkt aan de voortgang van wijk 
gerelateerde activiteiten. We hopen dat 
u weer veel leesplezier aan deze wijk-
krant beleeft. U kunt hier ook zelf aan bij-
dragen, door een leuk informatief of 
geschiedkundig wijk gerelateerd stuk aan 
te leveren. 
 
Uiterste inleverdatum voor de volgende 
wijkkrant is 21 september. 
 
Veel leesplezier, tot de volgende 
wijkkrant. 
 
Redactie Wijkkrant 1215 
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Nieuwe opbouwwerker in Hilversum Zuid (postcodegebied 1214 en 1215) 

Wijknieuws 

Ik ben Jaco van der Velden en ruim 2 ½ 
jaar werkzaam geweest als opbouw-
werker in Hilversum Noord voor Versa 
Welzijn. Daarvoor heb ik ruim 9 jaar 
jeugdwerk gedaan in Hilversum, ook 
voor Versa Welzijn. Ik heb met erg veel 
enthousiasme gewerkt in Hilversum 
Noord en heb een groot netwerk weten 
te creëren waar de bewoners mij voor 
in konden zetten. 
 
In Hilversum Zuid zie ik een nieuwe uit-
daging om ook hier een netwerk op te 

zetten samen met inwoners. Om samen 
de wijk Zuid nog mooier te maken. 
Wie ben ik? Ik ben een enthousiaste 39-
jarige Barinees Baarn). Daar woon ik met 
mijn vriendin en twee prachtige 
dochters. Jente van 3 jaar en Lara van 8 
jaar. En onze kat Mek en hamster Pip. 
 
Het is mijn passie om met mensen te 
werken en samen te onderzoeken hoe 
iedereen mee kan doen in de samen-
leving. Ik vind netwerken en nieuwe 
mensen ontmoeten heerlijk! 

Zou je me beter willen leren kennen? 
Ik ben bereikbaar via onderstaande ge-
gevens en kom graag in contact. 
Het liefste live onder het genot van een 
bakje koffie of thee. 
 
Dus: Wil je me beter leren kennen? 
Heb je een goed idee voor de buurt? 
Mis je iets in de buurt? Wil je iets delen? 
Heb je ergens ondersteuning bij nodig? 
Of gewoon zin in een bakkie en een 
praatje? 
 
Neem dan even contact met me op, 
dat zou ik leuk vinden!  
 
Tot gauw!  
 
Groetjes, 
Jaco van der Velden 

jvelden@versawelzijn.nl  

06-13966530 

Beste Lezers, 
 
In de vorige wijkkrant stond veel infor-
matie over de week van de duurzaam-
heid, een initiatief van het Netwerk waar 
hard aan is gewerkt. 
In de week vóór de week van de duur-
zaamheid hebben de redactieleden en 
bezorgers ervoor gezorgd dat de wijk-
krant op tijd bij u in de brievenbus lag. 
 
Helaas gooide het Corona virus roet in 
het eten. Het werk hebben we echter 
niet voor niets gedaan. 
We hopen dat, als de regels versoepelen, 
of nog mooier het virus weg is, we het 
programma alsnog kunnen uitvoeren. 
 

 
Verder ligt het Netwerk een beetje stil, 
de onderlinge contacten zijn er wel maar 
er valt niet zoveel te organiseren in deze 
tijd. 
 
De langste pannenkoekentafel kan dit 
jaar ook niet doorgaan. Maar staat zeker 
op de lijst om volgend jaar weer op te 
pakken. 
 
De Kerstwandeling behoort misschien 
wel tot de mogelijkheid, in september 
starten we met de voorbereidingen. We 
hopen op een Kerstwandeling zonder 1.5 
meter maatregelen. We houden echter 
wel de richtlijnen van het RIVM aan. 
 

 
Het is goed om met het Netwerk weer 
bij elkaar te komen, vanwege de con-
tacten. 
 
Maar ook om informatie uit te wisselen 
wat de Coronatijd met de betreffende 
organisaties gedaan heeft. 
 
Kortom; we gaan weer verder waar we 
gebleven zijn, maar met een heel andere 
ervaring dan iedereen gedacht had. We 
hopen wijzer en creatiever uit de strijd te 
komen, en de wijkbewoners weer mooie 
evenementen aan te kunnen bieden. 
 
Marg Tax  

De week van de duurzaamheid  

mailto:jvelden@versawelzijn.nl


Onlangs vierde Henk Zomer uit de J.P. 
Coenstraat zijn 91e verjaardag. De 1,5 
meter verjaardagroute met stoep-
bezoek. Vanwege corona was alles naar 
de straat verhuisd. Aan beide zijdes van 
de straat zaten diverse buren.  
 
Meer dan 50 familieleden en vrienden 
kwamen langs rijden en zo kon er steeds 
in kleine groepjes een praatje met de 
jarige gemaakt worden. Op gepaste af-
stand kreeg iedereen gebak, want ‘’wie 
jarig is trakteert’’. Henk heeft deze 
verjaardag als heel speciaal ervaren, 
intenser en betrokken door iedereen.  
 
Henk kwam in 1960 in de J.P. Coenstraat 
wonen. Hij en zijn vrouw Tineke werkten 
zoals zovelen in de straat bij Philips. Bij 
Philips werkten veel expats, als 
werknemers maar ook als stagiaires. 
Aangezien Tineke en Henk met twee 
kleine kinderen een benedenetage 
huurden en een Iraakse stagiair in huis 
namen kregen zij een huis toegewezen 
en verhuisden zij naar het nieuwe deel 
van de  J.P. Coenstraat.  De gemeente 
had samen met Philips en de Omroepen 
besloten het nieuwe gedeelte van de J.P. 
Coen zo in te delen dat alle even 
nummers aan Philips medewerkers 
werden toegewezen en alle oneven 
nummers aan de medewerkers van de 
omroepen. 
 
In 2018 werd Henk door zijn dochter 
Ellen gevraagd haar te vergezellen naar 
het raadhuis omdat zij daar een onder-
scheiding zou krijgen. 
En omdat Henk ook vaak mensen reed 
werd hij uitgenodigd door ANWB 

Automaatje om samen met Ellen naar 
het feest te komen.  
Ter plaatse was het Henk zelf die naast 
de burgemeester op de foto ging. Hij 
kreeg een lintje opgespeld en werd 
benoemd tot lid in de Orde van 
OranjeNassau voor zijn jarenlange vrijwil-
ligerswerk voor het Fietsgilde ’t Gooi. 
Zij hebben het lintje aangevraagd en 
mede mogelijk gemaakt. Ook zijn jaren-
lange vrijwilligerswerk voor de veteranen 
van het Regiment Huzaren van Boreel en 
binnen de zorgcentra van Inovum. 
 
In de buurt is Henk graag onder de 
mensen, altijd in voor een praatje. Tot op 
hoge leeftijd nog in goede gezondheid en 
zeer actief met o.a. fietsen en zeilen. De 
laatste jaren, wat wil je met 91 jaar, 
ondervindt hij hier en daar gebreken 
maar Henk is positief ingesteld en maakt 
er het beste van. 
 
 

Op zomerse dagen worden al gauw de 
stoelen bij elkaar gezet op straat. Poker- 
avondjes of andere kaartspelletjes met 
kleine inzet? Henk bekwaamt zich erin, 
en speelt online oefentoernooitjes zodat 
zijn buren er niet met zijn AOW vandoor 
gaan.  
 
Weekendje weg met de buurt? Niet 
zonder Henk. Zo hebben de bewoners 
van zeven bij elkaar gelegen huizen zich 
enkele keren verzameld in een grote 
vakantievilla.  Legendarisch is dat ook 
Henk, begin 80, in een kano een woeste 
rivier in de Ardennen bedwong. We 
moesten wel beloven dit niet aan zijn 
kinderen te vertellen anders zou hij 
namelijk op zijn donder krijgen! 
 
We hopen Henk zijn verjaardag volgend 

jaar weer te vieren, en dan zonder af-

stand te moeten houden. 
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Henk Zomer 91 jaar 

Hilversum aardgasvrij 

Heel Nederland gaat stoppen met het 
gebruik van aardgas. De gemeente Hil-
versum wil in 2040 van het aardgas af 
zijn. Dat heeft gevolgen voor alle wonin-
gen en gebouwen in de stad. Wij gaan 
koken en stoken op andere duurzame 
energiebronnen. Een grote klus. 
De komende jaren gaan we, samen met 
bewoners en andere betrokkenen, hier 
plannen voor maken. 

 
Veel Hilversummers zijn al bezig met het 
verduurzamen van hun woning. Denk 
hierbij aan het moderniseren van een 

(nieuwe) woning, maar ook bij een ver-
bouwing of de wens om duurzamer te 
gaan leven en het willen investeren in 
maatregelen die zich terugverdienen. 
Dat is goed. U hoeft niet te wachten tot 
uw wijk van het aardgas af gaat. 

 
U kunt uw huis nu al voorbereiden op 
een toekomst zonder aardgas. In veel 
gevallen levert dat direct meer comfort 
op en een lagere energierekening. Het 
isoleren van uw woning of zonnepanelen 
plaatsen zijn bijvoorbeeld maatregelen 
waarvan u geen spijt krijgt, ongeacht de 

keuzes die voor uw wijk nog volgen in de 
toekomst. Laat u wel altijd goed en pro-
fessioneel voorlichten. 
 
Voor meer informatie: 
https://aardgasvrij.hilversum.nl/
Home_Hilversum_aardgasvrij 

https://aardgasvrij.hilversum.nl/Home_Hilversum_aardgasvrij
https://aardgasvrij.hilversum.nl/Home_Hilversum_aardgasvrij
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Eenzaamheidsvirus 

Wijknieuws 

Beste inwoner 
  
In mijn werk kom ik regelmatig 
mensen tegen die zich ‘alleen voe-
len’. De één heeft weinig tot geen 
mensen om zich heen. De ander er-
vaart vooral onvoldoende steun van-
uit zijn of haar omgeving. Gevoelens 
van ‘alleen zijn’ kunnen op iedere 
leeftijd ‘de kop op steken’. Niet 
alleen bij ouderen. Aan wie als eerste 
wordt gedacht. Maar de laatste jaren 
verschijnen er ook steeds meer be-
richten over eenzaamheid, dat al op 
hele jonge leeftijd kan starten. Door-
dat een hoop mensen zich schamen, 
is er veel moed nodig om openlijk 
voor deze gevoelens uit te komen.  
 

Stel dat u zich, net als een miljoen 
anderen, hierin herkent! Wat zou 
voor u helpend kunnen zijn? Zou u 
graag leuke activiteiten met ‘gelijk-
gestemden’ willen ondernemen? Wat 
zou u graag met anderen willen 
doen? Lijkt het u leuk om wat vaker 
‘tussen (nieuwe) mensen te be-
geven?’ Tijdens bijvoorbeeld één van 
de koffieochtenden of andere buurt-
activiteiten in De Kleine Lelie. Of 
vindt u het juist belangrijker om met 
een paar mensen hele goede 
contacten te ontwikkelen? Hoe rea-
listisch zijn uw verwachtingen ove-

rigens? Verwacht u meteen een diep-
gaande vriendschapsband met ande-
ren te ontwikkelen? Of realiseert u 
zich dat jullie eerst ruim de tijd 
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 aan-
durft om contacten met nieuwe 
mensen te leggen? Welke positieve 
eigenschappen kunt u inzetten om 
een goede relatie met de ander te 
onderhouden? Waarschijnlijk vertel 
ik u niets nieuws ‘dat het onder-
houden van een langdurig contact‘ 
eigenlijk geen eenrichtingsverkeer 
mag zijn. Over en weer vraagt het om 
sociale vaardigheden als: belang-
stelling, hulpvaardigheid, openheid 
en de bereidheid om naar elkaar te 
luisteren.  
 

Als ‘gevoelens van alleen zijn’ ont-
staan doordat een geliefd persoon uit 
uw leven is weggevallen, dan zou ‘het 
delen van gemis’ met bijvoor-beeld 
‘lotgenoten’ waarschijnlijk, een méér 
helpende, eerste stap kunnen zijn. 
Wonen uw kinderen of naaste familie 
niet in de buurt? Dan kan een 
Contactcirkel ook een prettige en 
veilige manier zijn om dagelijks toch 
even telefoon-contact te hebben met 

anderen, die in dezelfde situatie ver-
keren. Een cirkel bestaat uit 5 per-
sonen. 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) kan het 
prettig zijn om te weten dat er 
dagelijks even contact met u is. U 
wordt uitgenodigd om contact op te 
nemen met: 
 
Mw. Steinvoort (035-6241670), 
Mw. Fennis (035-6424729) of 
Mw. Hilhorst (035-6237844).  
 

Heeft u behoefte aan méér tips en 
handvatten, dan kunt u mij bellen of 
e-mailen op onderstaande gegevens. 
Door de intelligente versoepelings-
maatregelen zijn de ontmoetings-
activiteiten in De Kleine Lelie lang-
zaam weer aan het opstarten. Maar 
wij hopen de activiteiten in dit wijk-
centrum weer snel uit te kunnen 
breiden naar het oude ‘normaal’. 
Zodat u dan ook weer spontaan 
bij ons naar binnen kunt lopen. 
 

Hartelijke groet 
Aniel Siriram 
Maatschappelijk werker 

Kinderhoekje: 

tekening James  

 
 

James uit de 
Staringlaan heeft een 

mooie tekening 
gemaakt voor het 

kinderhoekje.  
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Kaboutertuin 

Buurtinitiatieven 

Herman woont al 65 jaar in Hilversum 
aan de Johan de Wittstraat en verzamelt 
tuinkabouters. De eerste twee tuin-
kabouters kregen Herman en Corrie op 
hun trouwdag in 1954. Herman heeft er 
inmiddels meer dan 150! De grootste 
collectie tuinkabouters is te bewon-
deren in zijn tuin. 

Door zijn tuinkabouter verzameling 
heeft zijn tuin al veel media-aandacht 
gekregen (o.a. Man Bijt Hond), dagelijks 
stoppen er veel mensen bij de tuin van 
Herman om de tuinkabouters goed te 
bekijken. Herman onderhoudt de tuin-
kabouters door ze regelmatig op te 
knappen en te schilderen, ook zet hij er 

bordjes bij met informatie over de tuin-
kabouter. Zo kreeg hij ooit een bijzonder 
exemplaar uit Zuid-Afrika van een 
vriend.  
 
Zijn dochter vertelt: 
‘’Je kan mijn vader niet blijer maken dan 
met een tuinkabouter’’. 

Mijn buur verdient een bloemetje!  

Ken jij iemand die zich actief inzet voor 

een fijne leefomgeving of voor verbin-

ding zorgt in jouw wijk? 

De redactie komt graag langs met een 

bloemetje bij deze buurvrouw of buur-

man. Stuur een e-mail naar 

redactie1215@gmail.com met zijn/haar 

naam, adres en telefoon-nummer. 

Vermeld hierbij waarom deze buurman 

of buurvrouw een bloemetje verdient. 

 

Een kinderhoekje in de wijkkrant  

Wij zijn op zoek naar kinderen die graag 

tekenen, schrijven of iets anders leuks 

voor onze wijkkrant kunnen betekenen. 

Hier maken wij graag ruimte voor in de 

wijkkrant. Inzendingen graag naar: 

redactie1215@gmail.com 

 

Ook zijn enthousiaste redactieleden voor 

deze wijkkrant nog altijd welkom! 

Oproepjes 
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Activiteiten in de wijk 

Tijdens de Corona zijn bijna alle activiteiten gestopt. Vanaf juni beginnen de activiteiten weer langzaam op 
te starten. Sommige locaties zijn nog helemaal dicht tot 1 september en op andere locaties starten wel al  
activiteiten. In deze editie is het niet mogelijk om alle activiteiten op een rijtje te zetten omdat dat steeds  
wijzigt. Voor actuele activiteiten verwijzen we je door naar de website of naar de contactpersoon die er meer 
over kan vertellen.  

Wijkagenda 

DE ZOUTKEET 
 
Alle activiteiten van de Zoutkeet zijn stopgezet en zullen naar verwachting in september weer van start gaan. 
www.zoutkeet.nl  
 
Contact: bestuur@zoutkeet.nl; 035– 62 42 822 

DE EGELANTIER 
 
In de Egelantier zijn er alleen op kleine schaal activiteiten voor eigen bewoners.  
www.hilverzorg.nl/de-egelantier   
 
Contact: Gabie van der Klein; gg.vander.klein@hilverzorg.nl; 035– 760 8002 

BETHLEHEMKERK 
 
De activiteiten van de Bethlehemkerk starten weer langzaam op.  
www.bethlehemkerk.nl 
 
Contact: Edwin Zwart; koster@bethlehemkerk.nl; 06– 38 82 46 16 

WIJKCENTRUM DE KLEINE LELIE 
 
Koffie inloop:    elke maandag en vrijdag        van 9:30—11:30 
Kaarten maken:  elke maandag             van 13:30—15:30 
Dartgroep:     elke maandag             van 19:00—21:30  
Handwerktafel:   elke dinsdag              van 13:30—15:30 
Open tekentafel:  elke donderdag             van 9:30—11:30 
 
Wegens de Corona maatregelen, kan er maar één groep tegelijk in de Lelie aanwezig zijn. 
Grote groepen waarbij 1 1/2 meter afstand niet lukt zullen voorlopig niet doorgaan. 
Gaandeweg komen er wel steeds meer activiteiten bij. 
Kijk voor het actuele programma op de website van Hilversum Zuid bij activiteitenoverzicht de Lelie.  
www.hilversumzuid.nl   
 
Contact: Jaco van der Velden; Hilvertsweg 89-91; jvelden@versawelzijn.nl; 06-13966530 

STICHTING MAATJESPROJECT GOOI EN VECHTSTREEK 
 
Fietsclub:      elke 3de vrijdag van de maand    van 9:30—12:30  
Creaclub ochtend: elke woensdagmorgen         van 9:30—12:30  
Creaclub middag: elke woensdagmiddag         van 13:00—15:00 
Kookclub:      elke 2de donderdag van de maand  van 17:30—20:00 
Wandelclub:    elke 2de vrijdag van de maand    van 9:30—12:30 
Koffie inloop:    elke 1e vrijdag van de maand     van 13:30—15:30 
www.maatjesprojectgooi.nl/ activiteiten 
 
Contact: Orchideestraat 8; info@maatjesprojectgooi.nl; 035– 640 0061 

https://hilverzorg.nl/de-egelantier
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Mijn buur verdient een bloemetje! 

Wijknieuws 

Helen heeft ervoor gezorgd dat haar 
buurtgenoot Marlie in het zonnetje werd 
gezet. Zij stuurde de redactie van de 
Wijkkrant 1215 het volgende bericht: 
 
‘’Marlie heeft het initiatief genomen met 
het starten van de Whatsapp groep 
Nabuurschap voor de bewoners van het 
Zuidererf (Van Gelderlaan en Van der 
Zaenlaan). Ook organiseert zij voor de 
mensen uit de buurt af en toe een koffie 
ochtend bij haar thuis. Het nabuurschap 
is een heel mooi initiatief. Er ontstaat 
meer verbinding tussen bewoners in de 
buurt. 
Bijvoorbeeld een boodschap doen voor 
iemand die ziek is. Of een praatje maken 
om vereenzaming te voorkomen. En nu 
tijdens het Corona-virus bewijst de 
Whatsapp groep haar waarde. Mensen 

bieden spontaan aan om kinderen op te 
vangen van zorgmedewerkers. 
Zonder Marlie’s initiatief en volharding 
om de groep levendig te houden was dat 
niet mogelijk geweest. 
 
Kortom: Marlie verdient een bloemetje!” 
 
Mijn buur verdient een bloemetje! 
Ans dacht direct aan haar partner Evert 
bij het lezen van het oproepje in de 
Wijkkrant 1215.  
 
‘’Evert is al jaren druk in de weer om 
mensen in de JP Coenstraat te helpen 
waar nodig. Evert is 77 jaar en een man 
die niet stil kan zitten. Regelmatig komt 
hij met verhalen thuis, hij is goed op de 
hoogte van wat hier gebeurt. Dit niet uit 
nieuwsgierigheid maar om, indien nodig, 
te helpen.  
 
Is er een buur ziek? Dan staat Evert klaar 
om medicijnen te halen of mee te gaan 
voor een ziekenhuisbezoek.  Zelfs buren 
waarvan de hond of kat ziek is brengt hij 
naar de dieren-faculteit in Utrecht. Als 
Evert ziet dat de gordijnen lang dicht 
zitten bij een buur dan zoekt hij uit wat 
er aan de hand is. Is er een geboorte of 
overlijden in de straat? Dan stuurt Evert 
een kaartje of haalt hij geld op voor een 
bloemetje. 
 
Ook voor de jaarlijkse buitenspeel-
dag gaat hij langs bij winkels en be-
drijven om deze dag tot een groot succes 
te maken. En afgelopen december stond 

er hier bij ons in de tuin een kraam waar 
de mensen hun bestelde oliebollen kon-
den ophalen. De opbrengst was voor een 
project in Roemenië. 
 
Zelf ben ik pas sinds kort met pensioen 
en dus niet zo op de hoogte van wat er 
speelt in de straat.  Ik vind het ook be-
langrijk dat je naar je medemens om-
kijkt, maar zonder hem zou er zeker niet 
zoveel gebeuren in de JP Coenstraat. 
  
Ik maak wel eens een grapje dat vrou-
wen alles willen weten, maar in dit ge-
val is het zeker het werk van Evert. 
Hij vindt het normaal en misschien is het 
dat ook wel. Toch gun ik hem graag dat 
bloemetje.’’ 

Componist Jacques Beers (1902-1947)  

De podcast is gratis te beluisteren via 
 

https://www.nporadio4.nl/75jaarbevrijding 

https://www.nporadio4.nl/podcasts/supplement                                    

Als lezer van de Wijkkrant 1215, wil ik 
graag een mooie podcast over een com-
ponist uit de buurt onder de aandacht 
brengen. Het is zelfs mogelijk dat er nog 
lezers zijn die hem of zijn gezin kenden. 
 

Het gaat om componist Jacques Beers 
(1902-1947) die aan de hei (!) in de 
Frederik van Eedenlaan woonde tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog. Hij 
werkte als muziekregisseur bij de om-
roep en werd op St. Barbara begraven. 

http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN1878-2Fk9B-2Fsl-2FOngShiBfk801Ly0qm30Q-2FLnwbjx5ml-2FbTEeT3Ul_U7u-2F-2BKQYagY-2FVtgDO0hOoPebPIMM6KOEfQeNRsAsBv32UG7dkwhkrOX2FVPiXnTh-2FIuw3OvFqtnKlVfz-2BID7pSAuepb0YaOCTbn-2FFDwEYlK-2FGi8Lu7DxTw8usN2
http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=6kSbbF03w41sgZWbN1878yLZkzyIdcxGXPLLrFMMo7bNiQESTYO8rQuB7xgBlSPEvx7Dr1fXhfplbptbilQqkA-3D-3Ddpvu_U7u-2F-2BKQYagY-2FVtgDO0hOoPebPIMM6KOEfQeNRsAsBv32UG7dkwhkrOX2FVPiXnTh-2FIuw3OvFqtnKlVfz-2BID7pSAuepb0YaOCTbn-2FFDwEYlK
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1. Er in de wijk een aantal straten in het verleden alleen 
bewoond werd door, aan de oneven kant medewerkers van 
de omroep en de even kant Philips medewerkers. Dit was 
onder andere in de J.P.Coenstraat. En op de Banckertlaan 
was het per flat anders. De ene flat voor de omroep en de 
andere voor Philips. 
 

2. De Heigalerij het eerste overdekte winkelcentrum van 
Nederland was. 
 

3. Er een H.T.S. op de Kolhornseweg stond, op de plaats waar 
nu woningen staan tegenover de Nieuwlandseweg. 
 

4. Chatham vroeger winkelstrook heette, omdat er allemaal 
winkeltjes op een rij stonden. 
 

5. Hilversum Zuid van de Utrechtseweg tot en met 
Kerkelanden loopt en uit vier postcodes bestaat. 
 

6. Zonnestraal een sanatorium was voor T.B.C. patiënten, 
opgericht door Jan van Zutphen en gefinancierd door het 
fonds “De koperen stelen”. Dit fonds was opgericht voor de 
Amsterdamse diamantslijpers. 
 

7. De speeltuin op drie verschillende plaatsen in Hilversum 
heeft gestaan, eerst op de Havenstraat op de plek waar nu 
de skate baan en speelvelden zijn, toen op de 
J.P.Coenstraat waar nu de Montessori school staat, en tot 
slot op de Zoutmanlaan. 
 

8. Waar de speeltuin nu staat een verwaarloosd grasveld lag, 
waar veel puin in lag afkomstig van de bouw van de flats 
van Neslaan, Zweerslaan. 
 

9. De speeltuin, bestaande uit een houten keet een paar 
schommels, wippen en ringtoestellen, door enthousiaste 
buurtbewoners uit de omliggende flats, naar de huidige 
bestemming is verhuisd, met onder nadere bakfietsen en 
kruiwagens. 

 
 
Weet u ook leuke dingen uit deze wijk?Stuur ze naar 
redactie1215@gmail.com. 
 
We hopen dan in de volgende wijkkrant uw wijkweetjes te 
lezen. 
 

 

Buurtinitiatieven 

 
Wijkweetjes Wist je dat??? 

Activiteiten/nieuws Zoutkeet 

De zoutkeet 
 
De zoutkeet en de speeltuin blijven helaas dicht tot         
1 september. Het bestuur wil de verantwoording niet 
dragen, veel van van onze vrijwilligers behoren tot de 
risicogroep. We zeggen beter safe dan sorry. 

Het is ook bijna niet werkbaar, na elke activiteit moet 
alles schoongemaakt worden wat aangeraakt is. Deur-
knoppen tafels, stoelen, lichtknopjes, toiletten enzo-
voort. 

We hebben hier heel lang en diep over nagedacht, en 
verschillende vergaderingen voor bijeen geroepen. 

Het is erg jammer voor iedereen, maar we hopen dat er 
in september al een verdere versoepeling van regels 
komt. 
Dit stuk is half juni geschreven dus wie weet wat er dan 
allemaal veranderd is. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bestuur informatie 
 
Er  heeft een belangrijke verandering plaatsgevonden, 
na 40 jaar vrijwilligerswerk, waarvan 32 jaar in het be-
stuur en 24 jaar als voorzitter, heb ik mijn functie neer-
gelegd. Paulette Hooijer de tweede penningmeester, is 
ook gestopt.  
 
Gelukkig is het bestuur versterkt met twee dames, 
Michanou Selbery en Linda Hengelveld. 
Ook hebben we een goede opvolger als voorzitter ge-
vonden in Vincent Koch, alle drie de wijkbewoners zijn 
erg enthousiast en betrokken. 
 
Het is mooi geweest, tijd voor mezelf en voor nieuwe 
ideeën in het bestuur. Donderdag 4 juni heb ik het stokje 
overgedragen aan Vincent en ik hoop dat hij er net 
zoveel plezier aan beleeft als ik altijd heb gehad. 
 
Voorlopig, zolang ik het leuk vind, blijf ik nog wel vrij-
willigerswerk doen en blijf ik ook nog meedraaien in de 
speeltuin, het Netwerk en in de redactie. 
Dus vervelen ga ik me nog steeds niet. 
 
Ex voorzitter, 
Marg Tax 

mailto:redactie1215@gmail.com
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Belangrijke adressen en telefoonnummers Wilt u hier ook bij staan? Laat het ons weten! 

Wijkagent 1215 
René ten Teije, bereikbaar via tel: 0900 8844 of e-mail: 
rene.ten.teije@politie.nl  
 
Wijkagent 1214 Linda de Jong , bereikbaar via  
tel: 0900 8844 of e-mail: linda.de.jong.1@politie.nl  

HeiKRACHT, e-mail info@heikracht.nl, www.heikracht.nl 
 
Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum, 
tel: 035 624 6045 

De Verbinding (Pniëlkerk), Van Ghentlaan 47,  1215 PN 

Hilversum, tel: 035 631 0220 

 
De Egelantier (Hilverzorg), Egelantierstraat 194,  
1214 EH Hilversum, tel: 035 760 8002 

De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3,  1215 PR Hilversum,  
tel: 035 624 8822 
 
Kinderdagverblijf Kikkerrik, Banckertlaan 132-B, 1215 
RH Hilversum, tel: 035 628 1410, e-mail: info@kikkerrik.nl  
 
Winkelcentrum De Heigalerij, Van Hogendorplaan,  
1215 EH Hilversum 

Van Hasseltschool, Banckertlaan 130, 1215 RH Hilversum, 
tel: 035 624 4375, e-mail: b.vanderzanden@proceon.nl  
 
Savornin Lohmanschool, Van Ghentlaan 51,  1215 PN 
Hilversum, tel: 035 624 0261, e-mail: post@savorninlohman.nl 
 

Kinderopvang De Hasselbraam, Banckertlaan 130,  

1215 RH Hilversum, tel: 035 6219568 

OBS Elckerlycschool, Van Hogendorplaan 1-a, 1215 EG 
Hilversum, tel: 035 624 9150, e-mail: info@elckerlycschool.nl 

 

Montessorischool-Zuid, J.P. Coenstraat 41, 1215 KN 
Hilversum tel: 035-6215057, e-mail: info@mtsz.nl 

 
BSO Basisbende, Van Hogendorplaan 1c, 1215 EG  
Hilversum, tel: 035 628 2095,  e-mail:  
manager-basisbende@binkkinderopvang.nl  
 
Andere organisaties: 
 
Amaris Zuiderheide, Klantcentrum tel: 085 021 4040 of 
info@amaris.nl en activiteitenbegeleiding tel: 06 1330 0914 
of C.velsen@amaris.nl, www.amaris.nl/woningen-met-zorg/
woningen-met-zorg/zuiderheide/ 
 
Buur zoekt Buur, Om onderling hulp en activiteiten te  
bieden/vragen binnen eigen postcodegebied (kortdurende/
eenmalige vragen), e-mail: bzbhilversum@versawelzijn.nl,  
tel: 035 625 0000, www.versawelzijn.nl  

 

Buurtcoördinator, Trude van de Ven, tel: 06 1006 0411 en 
e-mail: t.vandeven@hilversum.nl 

Buurtsportcoach Zuid Mark Aarts,  
e-mail: m.aarts@binkkinderopvang.nl  
 
Hilversumzuid.nl, website met veel informatie o.a. over 
activiteiten in Hilversum Zuid 
 
Humanitas 't Gooi, biedt mensen oa steun bij rouw of 
ingrijpende gebeurtenis, sociaal contact en hulp bij 
administratie,  
tel: 035 628 6093, e-mail: tgooi@humanitas.nl,  
www.humanitas.nl/afdeling/t-gooi/  
 
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, tel: 035 692 6384, 
e-mail: gezinsopvoedcoachHSUM@jggv.nl, www.jggv.nl 
 
Gezondheidscentrum Eedenburgh, huisartsen, 
apotheek, kinderarts, Jeugd en Gezin, fysiotherapie, diëtisten 
etc., Frederik van Eedenlaan 13 C-D, 1215 EK Hilversum  
 
Landgoed Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH  
Hilversum, tel: 035 538 5400, e-mail: info@zonnestraal.org  
 
Seniorenvereniging Senver, Kerkelandenlaan 29B, 1216 RR 
Hilversum, tel : 035 685 0442 
 
Sociaal en Maatschappelijk Werk VERSA Welzijn 
- opbouwwerker Hilversum Zuid, Jaco van der Velden 
   e-mail: jvelden@versawelzijn.nl, tel: 06 13 96 65 30 
- consulent Wonen, Welzijn en Mantelzorg, Fatiha Achrifi  
   e-mail: fachrifi@versawelzijn.nl, tel: 06 4791 8657  
- algemeen maatschappelijk werk, Aniel Siriram  
   e-mail: aniel.amwzuid@versawelzijn.nl, tel: 06 1396 5864  
 
Sociaal Plein, voor elke hulpvraag op het gebied van werk, 
inkomen, (jeugd)zorg en ondersteuning. Inloopspreekuur (geen 
afspraak nodig) maandag t/m vrijdag 09.00 – 13.00 en op 
donderdag 17.00 – 19.30 uur. Adres: Wilhelminastraat 1-19, 
Hilversum, tel: 035 629 2700 
 
Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek  
Voor mensen in isolement die met een vrijwilliger leuke,  
ontspannende activiteiten willen ondernemen. Adres:   
Orchideestraat 8, 1214 BJ Hilversum, tel: 035 640 0061, e-mail: 
info@maatjesprojectgooi.nl, www.maatjesprojectgooi.nl 
 

Weg en wijzer, voor gratis (thuis) hulp bij o.a. administratie, 

formulieren, inkomen, toeslagen, voorzieningen en werk.  
tel: 035 623 1100 (balie Versa Welzijn) 

 
Woondienstencentrum De Egelantier 
Egelantierstraat 194, Hilversum, tel: 035 760 8002 

Nuttige informatie 
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