
Beste Buurtgenoten
Veel plezier met het lezen van deze Bloembak! Deze 
editie staat in het teken van het vertrek van Gert 
Bos, buurtwerker Hilversum Zuid. Na vele jaren het 
gezicht te zijn geweest voor de buurtbewoners van 
Hilversum Zuid en met name buurthuis De Lelie in 
onze Bloemenbuurt, gaat hij van zijn welverdiende 
pensioen genieten! Gert heeft in zijn lange carrière 
zoveel mensen ontmoet dat het onmogelijk is om al 
zijn contacten in deze Bloembak te laten terugkomen. 
U vindt hier een deel van zijn collega’s, vaste 
bezoekers van De (Kleine) Lelie en de vrijwilligers 
met een persoonlijke boodschap. Op vrijdag 25 
september is er gelegenheid Gert te ontmoeten op 
zijn feestelijke afscheidsdag. Wilt u meer informatie over deze dag stuurt u dan een mail naar 
bloembakredactie@gmail.com. 
LET OP: Gert zijn beroemde sleutelbos is verstopt in deze Bloembak. Als u hem vindt, mail dit dan naar de 
redactie. Uit de inzendingen wordt een winnaar gekozen en hij/zij krijgt een bon van € 7,50 voor een lekker 
groot ijsje of milkshake. De redactie wenst u een prachtig najaar toe!

september 2020

Sinds 1930 is er aan de Zonnelaan een openbare tuin 
gevestigd waar iedereen gratis naar binnen kan lopen 
om te genieten van allerlei mooie planten, zowel echte 
tuinplanten als wilde planten. Het toegangspad ligt 
tussen huisnummers 4-6. 
Het aanleggen van de tuin gebeurde onder leiding van Dr. 
Jan Costerus, een gepensioneerde biologieleraar. Eens een 
leraar, altijd een leraar, want nog altijd zijn alle planten 
voorzien van bordjes met daarop hun wetenschappelijke 
naam en, als die er is, hun gewone Nederlandse naam. 
Soms moet je wel even goed zoeken naar het juiste 
bordje, want planten gaan vaak hun eigen gang. Komt 
u daarbij een paaltje met QR code tegen? Dan is het de 
moeite om die te scannen met uw smartphone. Daarmee 
wordt u direct verbonden met een informatief artikeltje 

over de betreffende planten op www.costerustuin.
nl. U kunt op onze website deze informatie ook vinden 
onder het kopje: Plantencollectie. De tuin wordt in stand 
gehouden door een enthousiaste groep vrijwilligers onder 
voorzitterschap van Bert Beijer, die u altijd met vragen 
over de tuin kunt bereiken onder 06-30044056. Tijdens 
Open Monumentendagen op 12 en 13 september is er van 
10:00-16:30uur van alles te doen op de tuin. Op 3 oktober 
is er onze Planten uitgifte van 10:00 tot 12:00uur, waarbij 
overtollige planten kunnen worden meegenomen. Deze 
Plantenuitgifte is altijd druk bezocht, dus we stellen een 
limiet van 5 planten die per persoon/huishouden mogen 
worden meegenomen. Heeft u zelf planten over: neem ze 
mee! Maakt u weer iemand anders blij mee. 
Tot ziens in de Costerustuin! 

Scootmobielclub. Voor een bewoner uit Zuid ben ik op zoek naar mensen die het 
leuk vinden om samen met de scootmobiel eropuit te trekken. Dag en tijdstip samen te bepalen. 
Het zou leuk zijn als we een groepje samen kunnen brengen. Lijkt het je leuk om mee te doen? 
Of ken je iemand? Neem contact op met Jaco van der Velden; Opbouwwerker Hilversum Zuid; 
jvelden@versawelzijn.nl / 06-13966530.

De Costerustuin in Hilversum – een prachtig stukje groen

Beste Gert, vrijwilligers staan centraal, zo heb ik dat bij jou altijd ervaren. In 

2013 kwam ik overgewandeld vanuit de Geus en vanaf het begin voelde ik me 

erg welkom. Je liet me vrij, je hielp me waar nodig was, je inspireerde en kwam 

regelmatig even langs om te vragen hoe het met me ging, met de taalles voor 

buitenlandse mannen of met de computer inloop. Gert, bedankt voor alles, het 

ga je goed en ik hoop je snel weer terug te zien op de computerinloop. Voor een 

zelfverklaarde digibeet zoals jij zal er altijd plaats zijn. Hartelijke groet, Harry.
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Cursus
Italiaans

12 lessen, max 10 cursisten
€ 260,- excl. lesmateriaal
Medio september starten nieuwe (online)
groepscursussen op verschillende niveaus.

ItalRosa.nl / 06 20 19 07 46

ItalRosa

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

Esther Seignette Professional Organizing

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

Hallo
buren!

Beste buren,

Ik ben Marco van Autobedrĳf Heĳwegen
Techniek en uw nieuwe buurtgarage.
Ik ben vanuit het centrum verhuisd naar
de mooie Eikbosserweg.

Uw auto is van harte welkom voor APK,
onderhoud, reparatie, bandenservice en
aircoservice.
En uzelf bent natuurlĳk welkom voor
een kop koffie en een praatje.

Graag tot ziens op het nieuwe adres:
Eikbosserweg 240C
1213SC Hilversum

Met vriendelĳke groet,
Marco Heĳwegen

035 77 20 525 / 06 54 647 122
info@heĳwegentechniek.nl
heĳwegentechniek.nl

heijwegen
techniek hilversum
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Howdy Gert! Zo nu met pensioen! We zullen je 
wel missen, toch zo ca. 25 jaar samen verbonden 
met de lelie geweest. Geniet van je pensioen en we 
komen elkaar nog wel eens tegen. Je kan nu ook 
ff wat meer ontspannen. Groetjes van Sander.

Beste Gert, ik heb jaren met je samengewerkt bij de disco voor mensen met een 

beperking en dat was geweldig! Zo als jij omging met deze doelgroep en hun 

ouders daar heb ik echt respect voor. Waar ik je ook heel dankbaar voor ben 

is de belangstelling naar mij toe. Altijd even vragen hoe het met me ging en 

me ouders. En nu is de tijd van de lelie over en kan je nog meer genieten van 

je vrouw, kinderen en kleinkinderen. Het gaat je goed en hoop je nog is te zien 

binnen de lelie. Groetjes, Imre.

Dag Gert,

Dankjewel voor alle leerzame jaren. Het was fijn om 

met jou samen te werken. Er was altijd tijd om even met 

je te overleggen of om gewoon even een praatje te maken. 

Ik wens je het allerbeste, veel geluk en plezier! Leslie 

Al koffie drinkend en koekjes 
uitdelend; Gert je weet vast 
nog wel dat jouw naam altijd 
op de koekjes staat. Wij, 
Marisa en Henriëtte, willen je 
heel hartelijk danken voor de 
gezellige en leerzame uurtjes.
Ga genieten van je pensioen en 
kom nog eens koffie drinken 
bij ons in de Lelie. Henriëtte en 
Marisa, gastvrouwen en mede-
helpers van de Food Kitchen.

Dag in, dag uit. 

Daar altijd in de buurt.

Dank je wel Gert! 

Frederike

Beste Gert, na jarenlang mijn collega geweest te zijn, neem ik nu jouw taak over 

in Hilversum Zuid en vooral in De kleine Lelie. Wat is er de afgelopen tijd veel 

ontstaan! Ik heb een enorme berg informatie van jou ontvangen waar ik mee aan 

de slag kan. Daar ben jij zeer zorgvuldig in geweest. Ik kan jouw aanwezigheid, 

jouw aura natuurlijk niet over nemen. Jij bent een graag geziene gast in Zuid, 

de man met de lange haren, de baard en de afritsbroeken. Ik denk dat niemand 

jou zal vergeten! Ik ga verder ‘bouwen’ waar jij bent gestopt en beloof dat ik er 

iets moois van ga maken! Ga maar lekker genieten van je vrijheid en je tijd als 

opa, als man, als vader, als Gert.... We spreken elkaar! Groetjes Jaco
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Interview met buurtbewoner René Mulder
Op de Neuweg 116 in De 
Bloemenbuurt zit ‘De 
Vriendenkamer’, de winkel 
van René Mulder. Deze 
Hilversummer heeft naast de 
nodige horecaervaring van 
1999 tot en met 2008 met veel 
plezier in zijn winkel in Haarlem 
gewerkt. De Vriendenkamer is 
eenzelfde soort winkel als René 
in Haarlem had. Het inkopen 
doet de bijna 70-jarige René nog 
steeds met alle liefde zelf en 
hij streeft ernaar om oude en 
nieuwe spullen te combineren.

Als je de winkel op de Neuweg instapt zie je gelijk 
diverse spullen staan die de aandacht trekken. Het 
is een mix tussen vintage, kunst, design, glas-en 
aardewerk en verzamelspullen. Er is voor elk wat 
wils. Je kan er iets unieks kopen van € 5 tot in de 
duizend. 

René krijgt ook weleens spullen aangeboden maar 
weet zo goed wat hij zelf in de winkel wil dat hij het 
lang niet altijd opkoopt. Zijn vrouw zegt dan ook met 
regelmaat: “Als jij het niet leuk vindt, wil dat niet 
zeggen dat de klanten het niet leuk vinden”. Niet 
alleen de unieke spullen maken René gelukkig, door 

zijn winkel heeft hij een zeer mooie vriendschap 
gesloten met vaste klant Martin. Nu de gezondheid 
van Martin achteruit gaat is René diegene geworden 
die hem helpt waar hij kan.

In de winkel rouleren met regelmaat mooie 
schilderijen, etsen, klein meubilair etc. Hij heeft ook 
een bibliotheekhoek gemaakt waarin vooral boeken 
over kunst te koop zijn, maar er zitten ook boeken bij 
over het Gooi en Hilversum. Kortom, een winkel om 
heerlijk rond te snuffelen en misschien zelfs de schat 
te vinden waar je al zo’n lange tijd naar op zoek bent!

INFO: De winkel is open op donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. Onder de naam 
De Vriendenkamer ook te volgen op Facebook en 
Instagram. Heeft u een vraag dan kunt u bellen naar 
06-24751988.  

Interview Inez Hammers-Baartwijk

Acrobaten aan de deur
Ed en Jorga van Fabuloka zijn acrobaten. Zij spelen elke zomer hun 
voorstellingen op diverse festivals in binnen-en buitenland. Helaas 
ging dat deze zomer anders, dus verzonnen ze een nieuw project. Ed en 
Jorga gaan langs de deuren met kleine actjes. Ze spelen in verschillende 
steden en zaterdag 25 juli was Hilversum Zuid aan de beurt. Ze belden 
onaangekondigd aan bij verschillende mensen, waarna ze voor de deur een 
kort actje lieten zien. Geheel gratis, want ze hebben subsidie gekregen voor 
dit project om zichzelf van te betalen. Zijn ze niet bij jou geweest en ben je 
benieuwd? Of heb je ze gezien en wil je meer van Ed en Jorga weten? Op 
hun website en op Facebook en Instagram delen ze hun verhalen.
www.fabuloka.com | www.facebook.com/fabuloka | Instagram @
Fabuloka_circustheater 

Beste Gert,
Dank je wel voor de fijne samenwerking in Hilversum Zuid. 
Ik heb dit bijzonder prettig ervaren. Wij hebben mooie dingen samen 
meegemaakt en helaas ook verdrietige dingen. En nu ga je van jouw wel 
verdiende pensioen genieten. Succes met je vrije tijd en geniet er van!
Hartelijke groet, Kati.
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Hallo beste Gert! Wat ben ik blij dat mijn laatste werklocatie 
De Kleine Lelie is geweest, want ook ik zit in hetzelfde 
schuitje als jij, wij hoeven niet meer, nee we mogen niet 
meer werken. Kers op de taart voor mij is, dat ik samen 
met jou als collega daar mocht zijn. Het maakte dat ik mijn 
laatste periode van werken zo mooi heb kunnen afsluiten 
en nooit meer zal vergeten. We hadden eigenlijk al meteen 
een click samen, ik zag in jou meteen die mensen mens die 
bij alles wat je deed dacht aan: het is van, voor, en door de 
mensen. “Charly als je niet weet wat je moet doen, moet je 
je maar afvragen of het goed voor hen is”, kijk daar kon ik 
wat mee, want aan jouw enorme ervaring kon ik niet tippen 
en soms moet je ook wel eens dingen doen waar je nog niet 
direct de ervaring voor hebt. Wat me altijd zal bijstaan is 
dat na een jaar van hard werken en soms ploeteren het 
vooral jouw ding was om al die vrijwilligers, die jij aan je wist te verbinden voor de Lelie, 1 avond aan het eind van het 

jaar in het zonnetje te zetten. Eten verbindt zei je altijd, dat deed je graag! Maar het liefst samen 
met al je geliefde mensen om je heen. Je had een voorliefde voor gezellige aankleding, met vooral veel 
sfeerverlichting, dat was me al opgevallen. Maar afgelopen december toen we voor de zoveelste keer 
vrijwilligers er op uit hadden gestuurd om nog wat extra licht er bij te halen dacht ik wel even, wat 
bezielt die man! Nog diezelfde avond voor het diner zag ik je, met je behaarde kop, inspecterend rond 
kijken onder al die duizenden lampjes. Je was eindelijk tevreden en ik zag je denken, ja zo kan ie wel. 
Wat ben je toch een fantastisch vent Gert, bedankt voor alles man! Charly Filet (destijds beheerder/
social beheerder)

Hoi Gert, bedankt voor al je goede inzet en 
je luisterend oor. Je maakte altijd even tijd 
om tot een goede oplossing te komen. Dank je 
voor alles. Groetjes van Bep. 

Hoi Gert ik wil je langs deze weg even bedanken voor de 
goede zorgen en steun, voor alle dingen die jij voor me 
hebt gedaan. Groetjes, Gerrit.

Dag Gert, 
we hebben 
kort samen 
gewerkt. 
Maar wat ik 
heb gezien, je 
bent een topper 
in je werk. Nu 

eindelijk even niks meer, geniet van je 
rust. We hopen je snel te zien. Groet 
Hassan

Via deze weg een 
woord van dank 
voor je tomeloze 
inzet al die jaren 
bij De Lelie. Door 
de jaren heen is 
er veel veranderd. 
Maar je bleef altijd 
positief en paste 
je weer aan. Dat is 
je kracht en zeer 
gewaardeerd door 
iedereen. Het ga 
je goed en lekker 
genieten van 
alles wat voorbij 
komt. Wens je 
het allerbeste en 
nogmaals bedankt. 
Met vriendelijke 
groeten, 
Ineke Scheper.

Lieve Gert. Dank voor alle jaren dat jij er was in De (Kleine) Lelie. 

En dan bedoel ik niet dat je daar aan het werk was, nee je was 

er voor iedereen die wat aan jou kwijt wilde. De vergaderingen 

voor De Bloembak, de BAR-ZUID en mijn vele activiteiten zorgden 

ervoor dat we elkaar vaak zagen. Maar de momenten buiten al 

die vergaderingen om zijn voor mij ook belangrijk. De vele keren 

dat je mij apart nam toen mijn ouders waren overleden, “Hoe gaat 

het nu echt met je?”. Je wijze lessen neem ik mee en onze knuffels 

zal ik missen! Dank voor alles en geniet met je dierbaren van de 

vrijheid die voor je ligt. Liefs, Inez.

Beste Gert,
Dank je wel voor de mooie tijd die 
we samen hebben gewerkt. Nu je 
gestopt bent met 
werken is het de 
hoogte tijd om te 
gaan genieten van 
de leuke dingen van 
het leven. Succes, 
Fatiha. 
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EVEN VOORSTELLEN:
Nieuwe Opbouwwerker in Hilversum Zuid (postcodegebied 1214 en 1215)

Hallo allemaal! Ik ben Jaco van der Velden en ruim 2 ½ 
jaar werkzaam geweest als Opbouwwerker in Hilversum 
Noord voor Versa Welzijn. Daarvoor heb ik ruim 9 jaar 
het jeugdwerk gedaan in Hilversum, ook voor Versa 
Welzijn. Ik heb met heel erg veel enthousiasme gewerkt 
in Hilversum Noord en een enorm netwerk weten te 
creëren waar de bewoners mij voor in konden zetten. In 
Hilversum Zuid zie ik voor mezelf een nieuwe uitdaging 
om ook hier een netwerk op 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 2 prachtige dochters. 
Jente van 3 jaar en Lara van 9 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 
samenleving. Ik vind netwerken en nieuwe mensen 
ontmoeten heerlijk! Mis je een bepaalde activiteit in 
de buurt en zou je dat samen op willen zetten? Wil je 
iets doen voor een ander? Heb je een goed idee voor de 

buurt? Zou je graag iets willen 
doen maar weet je niet zo goed 
wat? Heb je ergens ondersteuning 
bij nodig? Als Opbouwwerker 
in Hilversum Zuid kun je me 
o.a. hiervoor benaderen. Ik ben 
bereikbaar via onderstaande 
gegevens en de koffie/ thee staat 
altijd klaar! Mijn werklocatie is 
de Lelie op de Hilverstweg 89-91, 
maar ik ben ook veel in de wijk te 
vinden of kom bij u thuis. Ik hoop 
snel veel van jullie te spreken! Schroom niet om mij te 
bellen, te mailen, te appen of mij te volgen op Facebook of 
Twitter. Samen maken wij Hilversum Zuid nog mooier! 

Groetjes, Jaco van der Velden
jvelden@versawelzijn.nl ,06-13966530. 
Twitter: https://twitter.com/versajaco
Facebook: 
https://www.facebook.com/jaco.vandervelden.79

 9 September feestelijke 
  opening van de Bukbieb    
   in Hilversum Zuid 

Iedereen is welkom! 
Kom je ook naar de opening? Vanaf 14:00 uur bij de 
Goudenregenschool op de Goudenregenlaan 1 in Hilversum 

Neem 
een eigen 
boek mee!

Beste Gert, Jij bent een 
buurtwerker puur sang:
• warm
• betrokken
• inclusief
• verbindend
Jij was het huis van de buurt.
Trude van de Ven, Buurtcoördinator Zuid 
2018 tot nu 

Gert een bezige bij in H’sum-Zuid.
Mensen-mens in hart en nieren;
Verbindingen leggen, luisterend oor , schouder om op 
te steunen. Gert en zijn Sonjaaa  (nog mijn collega 
soc. cult werk bij de Geus en SIS). Ja, dat is Power, 
geen bonjaaa. Buurtcentrum De Kleine Lelie, het 
kloppend hart van H-Zuid. Daar kan je niet omheen, 
drukte van belang, punt uit. De Kleine Lelie, Ons 
Gebouw, SHG, SIS , Jan Kort, Gonnie (v Reede), Vele 
teamsamenstellingen, gemeente-uitdagingen tot Versa 
welzijn. Vrije Tijd, blije Tijd, “kent geen tijd” .Met 
enorm veel enthousiasme, gedrevenheid en compassie- 
de zaterdagavond disco’s, vrijwilligers versterken, 
Mannen-met-Pannen, scootmobieltochten, samen eten 
en koffie drinken.. te veel om op te noemen. Geen 
klus was je te teveel; Gert wat een PASSIE !! Zeer 

gewaardeerde collega.. 
geniet lekker verder, 
samen met jouw Sonja 
en (klein)kinderen. 
Heerlijk met Pensioen. 
Verder genieten van 
reizen & Heb Lef. Het 
meervoud is  “Leven “. 
Tukkie.  

Lieve Gert! Ik ga jou missen maar 
ook het feit dat je een wandelend 
buurtarchief bent. Bedankt voor de 
fijne samenwerking al die jaren. Ik 
heb het ook altijd erg gewaardeerd dat 
je Buurtpost Zuid al die jaren hebt 
ondersteund en ook namens Buurtpost 
Zuid wil ik je daarvoor bedanken. 
Liefs, Jacqueline.
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Wat zullen wij Gert 
missen allemaal! 
Maar er is goed 
nieuws: knip Gert 
voorzichtig uit 
en hij blijft 
voor altijd 
bij je!

Hoi Gert, wat fijn dat je nu 

eindelijk van je pensioen kan 

gaan genieten. Alle tijd om 

te reizen (mits de corona het 

toelaat) en genieten van je 

kleinkind. Je hebt het zeker 

verdient! Al die jaren in de 

Lelie stond je klaar voor 

iedereen. Niets was je teveel, alles deed je gewoon. 

Je bracht veel gezelligheid onder de mensen die het 

zo hard nodig hadden! Je hoorde iedereen aan en 

loste veel problemen op. De Lelie voelde voor mij als 

een ‘tweede thuis’. Even andere mensen opzoeken en 

een praatje maken. Het was altijd gezellig! Bedankt 

Gert voor je goede zorgen! Je was als een zonnetje 

voor heel veel mensen, het ga je goed! Liefs, Petra.

Beste Gert, ondanks deze vreemde Corona-
periode laten wij jouw vertrek niet onopgemerkt 
voorbij gaan. Daarvoor heb jij voor een hoop 
buurtbewoners het nodige betekend. Rond 
jou vertrek durf ik zelfs te stellen dat wij 
een heus ‘tijdperk’ gaan afsluiten, waarin 
veel buurtbewoners decennialang met jou zijn 
meegegroeid. Jouw informele, no nonsens 
benadering, jouw georganiseerde chaos blijkt inmiddels ook heel goed bij mij 
te passen. Omdat je, met al je ervaring, veel zaken ondertussen prima onder 
controle wist te houden. Rest mij om je te danken voor onze korte maar 
krachtige samenwerking en jouw gestelde vertrouwen in mij, Na ‘ik weet niet’ 
hoeveel jaar ga jij hopelijk genieten van een welverdiend pensioen. Maar kijk je 
wél uit...dat je niet in het zwarte gat valt? Hartelijk groet, Aniel Siriram.

✃

Lieve Gert, na al die jaren (sociale) inzet voor 

De Bloemenbuurt en Hilversum is er nu meer tijd 

gekomen voor rust, ontspanning en vertier met onder 

andere de kleinkinderen. Dat wens ik je allemaal toe 

en ik dank je voor het doorgeven van jouw ervaring 

en kennis binnen het opbouwwerk. Het ga je goed en 

hopelijk tot ziens in Hilversum! Groeten, Sandra Zamir.

Beste  Gert, op je hele werkzame leven 
hebben we maar een kleine periode samen 
gedeeld in Zuid. Maar wat een periode! 
Buurthuis De Lelie – ik begon er net 
een beetje te wennen – is afgebrand. 
Een hele schok voor heel veel 
buurtbewoners en zeker ook voor 

jou. Je was behoorlijk 
ontheemd. Maar met de 
komst van de Kleine Lelie 
was er toch nog een 
plekje om er te kunnen 
zijn voor heel veel 
buurtbewoners! Het ga 
je goed. Ute Hoogeveen, 
Buurtcoördinator Zuid van 
eind 2015 – 2018. 

Hoi Gert, heel veel plezier in de komende tijd. En vooral 
verwonder je over alles wat je ziet, hoort, enz. Weet wel 
dat je per seconde 500.000 nieuwe cellen in je lichaam 
aanmaakt. Heel lang geleden waren we ook verwondert toen 
we allebei dachten dat de hele lastige vrijwilliger mevr. Bos 
de moeder van jou (Gert Bos) was. En jij dacht dat het mijn 
(Wim Bos) moeder was. Na een tijdje kwamen we er achter 
dat we toch geen broers waren. 
Wat wel jammer was. Maar er 
bleef in de jaren daarna toch het 
gevoel van familie van elkaar zijn. 
We zien elkaar vast wel weer eens 
in de toekomst. Misschien wel bij 
het Kerstdiner? Nogmaals veel 
plezier, geluk enz. Groet, Wim Bos
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Meidoornstraat
Frederike fietst een laatste keer door de straten van 

onze Bloemenbuurt om inspiratie te vinden voor haar 

botanische tekening. Deze serie houdt op maar gelukkig 

blijft ze de lezers verrassen met haar mooie illustraties. 

Wat dat precies is, kunt u zien in de december editie!

Column van Aniel Siriram 
Thema: Afscheid en loslaten

Beste lezer, zoals je merkt, gaat een 
groot gedeelte van deze Bloembak editie 
over het onderwerp ‘afscheid’. Afscheid 
van onze buurtwerker Gert Bos die na 
vele jaren hopelijk gaat genieten van 
een welverdiend pensioen. Voor met 
name Gert is de reden van afscheid dan 
ook erg fijn. Voor velen zal zijn vertrek 

ongetwijfeld wat onwennig aanvoelen. Want, dat is wat 
‘afscheid en loslaten’ vaak met ons doet. Ons achterlaten met 
een onwennig gevoel. Vanuit mijn vakgebied komt het thema 
‘afscheid en loslaten’ ook geregeld voor. Naast het (vrijwillig) 
vertrek van collega’s kent iedereen wel eigen situaties, waarin 
‘afscheid en loslaten’ kan worden ervaren. Bij ‘afscheid’ 
proberen mensen vrijwel altijd ‘een oude situatie los te laten’, 
om uiteindelijk een nieuw soort evenwicht te vinden. In de 
meeste situaties gaat deze overgang zeer geleidelijk, subtiel 
en merk je daar eigenlijk weinig van. In andere situaties kan 
‘het loslaten’ echter wél lastig zijn en de nodige emoties, als 
verlies en gemis, oproepen. Hoe dichter iemand emotioneel 
tot ons staat, des te lastiger ‘het proces van loslaten’ ervaren 
kan worden. Soms kan zo’n periode van loslaten lang duren, 
waarbij de emoties in golfbewegingen kunnen opkomen en 
weer wegebben. Een periode van loslaten kan extra worden 
bemoeilijkt, na een plotselinge gebeurtenis.  Hoe ga jij 
eigenlijk om met het proces van afscheid en loslaten? Neem jij 
de tijd om zo’n loslatingsperiode goed te doorlopen? Geef jij je 
emoties zoveel mogelijk ‘de ruimte’ zoals veel geleerden ons 
adviseren. Bij wegstoppen van gevoelens zullen de emoties 
alleen maar sterker worden en op ongewenste momenten 
opduiken. Durf je wel eens steun bij iemand te zoeken, 
die vertrouwd of prettig reageert, of ga je het liefst zo snel 
mogelijk over tot de orde van de dag? Voor sommige helpt het 
juist om afleiding te zoeken, aandacht op iets anders te richten 
en nieuwe herinneringen te maken. Lezers die wel eens met 
mij hebben gesproken, weten dat ik nooit zal zeggen ‘wat goed 
of fout’ is’. Maar, sta vooral eens stil bij de manier waarop jij 
hiermee omgaat, wat bij jou past en neem je reacties vooral 
serieus. Heb je behoefte om verder over dit onderwerp door 
te praten, dan weet je mij te vinden.
Hartelijke groet, Aniel Siriram. 
Maatschappelijk werker tel: 06 – 139 65 864.

Vrijwilligers voor preventieve huisbezoeken gevraagd. Mensen 

moeten steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Vanuit 

de gemeente krijgen inwoners van 75+ een brief waarin er een 

huisbezoek aangeboden wordt. Tijdens dat huisbezoek stelt 

de vrijwilliger vragen en kan informatie geven over allerlei 

voorzieningen waardoor men zo lang mogelijk comfortabel thuis 

kan blijven wonen. Vrijwilligers krijgen een training en kunnen 

zelf afspraken inplannen. Je leert wat je zoal kunt verwachten, 

hoe je je op moet stellen en waar je op moet letten. Wil je meer 

informatie of je aanmelden, neem dan even contact op met Jaco 

van der Velden: jvelden@versawelzijn.nl / 06-13966530.

Lieve Gert, ik ken  je al wat jaren, 

ook ten tijde dat ik betrokken was 

in de redactie van de Bloembak als 

vrijwilligster. Je stond altijd voor 

iedereen klaar en was zeer betrokken 

met de Lelie en na de brand, met de 

Kleine Lelie. Heel leuk dat ik door 

jouw toedoen en van Charly nu mijn 

eigen schilderclub Fleur en Kleur heb kunnen opstarten 

afgelopen november in De Kleine Lelie waar ik veel plezier 

in heb. Het ga je goed Gert en geniet van je Pensioen, zal je 

missen. Daphne Bremer

Gert, ik heb je ongeveer 1,5 jaar geleden 

leren kennen in De Kleine Lelie. Ik was nog 

druk doende met mijn verhuisdozen te 

legen en pas een nieuw stekkie gevonden 

van Limburg naar het Gooi. Dat was even 

‘veel’ wennen. Gert, jij als opbouwwerker 

in de Kleine Lelie, je hebt mij destijds 

wegwijs gemaakt in mijn buurt en veel 

mogelijkheden aangeboden om mijn vrije tijd in te vullen. Een 

hartelijk eenvoudig persoon, midden tussen de mensen en je 

gaf ieder zijn ruimte om er te mogen zijn zoals je bent en te 

geven en te delen wat je kunt. Gert, bedankt en geniet nog 

lang in goede gezondheid van jouw vrije tijd en wellicht tot 

ziens zonder een grote bos sleutels aan je broek! Het gaat je 

goed! Lucille   
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Meidoornstraat

Dag & tijd Activiteit Kosten € Info/aanmelden
MAANDAG
Ma 09.30-11.30 Koffie inloop Gratis 
Ma 10.00-11.00 Wijkspreekuur Brandweer Elke 3de week van de maand
Ma 13.30-15.30

Kaarten maken € 1 per keer Marian van der Veer
Ma 15.45-17.15 Tekenles groep 4 t/m 8

(Vanaf maandag 21 sept) € 3 per keer Arnolda Bakker en Stefania 
Vicario

Ma 19.00-21.30 Dartgroep € 4 per maand David Pott
DINSDAG
Di 9.30-11.30 Schilderen / tekenen 

Fleur en kleur
€ 3 per maand Daphne Bremer

Di 13.30 - 15.30 Handwerktafel Gratis Trees van Dijk 
Di 15.30-17.30 Spreekuur weg en wijzer 

(financieel spreekuur)
Tijdelijk alleen op afspraak

Gratis Afspraak via 035-6231100

Di 19.00-20.00 Spreekuur Ombudsteam 
PVDA

Gratis Elke 1e dinsdag van de 
maand Nelleke Degenhart

WOENSDAG
Wo 14.00 – 15.30 Kinderinloop (Versa Welzijn) €1 per keer IN DE PAULUSSCHOOL

Leslie van Thiel
DONDERDAG
Do  09.00-10.30 Open tekentafel Gratis Wim Bos 
Do 09.30 - 11.30 Seniorweb computerhulp Gratis MOMENTEEL ALLEEN OP 

AFSPRAAK
computerslelie@gmail.com

VRIJDAG
Vr 09.30-11.30 Koffie inloop Gratis
Vr 12.30-15.00 Herstelwerkgroep GGZ Gratis (via aanmelding) Fenna Koopmans 

06- 51 29 40 36
Vr 14:00- 16:00 Creaclub Gratis Hannie Kastelein
Vr 18.30- 20:00 Kinderdisco (groep 3 t/m 8) €1,50 BEATRIX MUZIEKGEBOUW

Leslie van Thiel (Versa 
Kinderwerk)

Ma, di, wo Ambulant Jongerenwerk Hassan Oum ‘hamed

ACTIVITEITENOVERZICHT
Wijkcentrum De Lelie – Hilverstweg 89-91 - 1214 JB HILVERSUM
In de overzicht treft u (onder voorbehoud) alle activiteiten aan die vanaf september gaan 
starten in wijkcentrum De Kleine Lelie. Er zullen gaandeweg meer activiteiten bijkomen. 
Houdt hiervoor ook de website www.hilversumzuid.nl in de gaten.
Inwoners van alle leeftijden die iets willen ondernemen in het wijkcentrum of in de wijk zijn 
van harte welkom. Ook kan men met vragen of voor advies terecht bij de sociaal werkers. 

Voor meer informatie: Jaco van der Velden; jvelden@versawelzijn.nl, 06- 13 96 65 30

Ik heb Gert Bos pas echt persoonlijk leren kennen na de beruchte brand in De Lelie in 
2017. Door een oproep van Gert aan buurtbewoners, ben ik bij een buurtbijeenkomst in 
het Carolus-huis aangeschoven. Gert probeerde daarbij de buurt weer bijeen te rapen en 
naar de toekomst te leren kijken. Ofschoon De Lelie nog niet is herbouwd, is er in dat 
opzicht achter de schermen veel gebeurd. Immers, door Gert’s inspirerende leiding werd een 
buurtstichting opgericht. Werd er ook voor gezorgd dat de gemeente de grond met opstallen 
van De Parochie overnam, werd er geld op de gemeentelijke begroting gereserveerd en werd 
er begin dit jaar een raadsbesluit genomen om De Lelie te gaan herbouwen. En bij dat 
alles, ging Gert gewoon door met alle dagelijkse bezigheden in de hele wijk. Ik heb Gert in 
de afgelopen drie jaar leren kennen als iemand die ‘groot kan denken, maar ook klein kan 
doen’. Dus een visie op de toekomst hebben en toch ook aan buurtbewoners vragen hoe het met hem of 
haar (of de familie) persoonlijk gaat. Kortom, dat vind ik klasse. Wat ik ook klasse vind, is dat Gert tot 
de laatste dagen van zijn actieve rol en functie in onze wijk, er steeds ‘vol’ voor is blijven gaan. Gert was 
de eerste die van alle buurthuizen in Hilversum met een Corona-nieuwsbrief kwam; gevolgd door nog enkele 
nieuwsbrieven er achter aan. Kortom, Gert kon vanwege de Corona-omstandigheden niet rustig afbouwen 
naar zijn pensionering toe, maar deed dat ook niet. Integendeel, hij deed er nog een schepje boven op. 
Gert, grote dank voor wat je voor ons in de  wijk en buurten hebt gedaan en betekend. Ik wens je veel 
krijgsmans geluk toe in je verdere leven. Jan Slingerland, wijkbewoner.
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Woondienstencentrum

De Egelantier
“Het Huis Van De Buurt”

Onze deuren zijn weer open
Na maandenlang afgesloten te zijn in verband met het Corona Virus heeft De Egelantier haar deuren 

weer geopend. U bent als wijkbewoner dan ook van harte welkom om weer gebruik te maken van 
de faciliteiten in De Egelantier, mits u geen coronaklachten heeft. Beschermen van onze kwetsbare 

doelgroep blijft een must!

Wat betekend dit voor u:
Wilt u komen eten in onze Brasserie?

• Vooraf reserveren, met registratie van naam, adres en telefoonnummer
• Handen desinfecteren
• Alles op 1,5 meter afstand

De Brasserie is open van 10.15 tot 18.00 uur (warme maaltijd 17.00 uur)
U kunt reserveren via 035 7609407

Externe klanten voor de Fysio, Pedicure en de kapper
• Externe klanten komen op afspraak en volgen de looproutes
• Als men klaar is vertrekt men, blijven hangen klinkt gezellig 
  maar de bescherming van onze bewoners staat voorop
• Er zijn vaste dagdelen beschikbaar voor klanten van buitenaf.

Bij alle ingangen en liften hangt een pomp om je handen te desinfecteren, deze verplicht gebruiken.

U kunt ook weer gebruik maken van het Biljart tussen 10.00 en 18.00 uur. (buiten deze tijden geen 
toegang tot het Biljart)
Hiervoor gaat u via de Brasserie (niet onder het afzetlint door maar via de ingang), hiervoor gelden 
dezelfde regels als eten in de brasserie. 

Activiteiten:Voor de komende tijd alleen toegankelijk voor bewoners Van het Zorgcentrum.

          Vanaf 21 augustus zal de fruitfiets weer bij de Ingang staan. 

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met tel: 035 -7609403 

(maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 15.30 uur). 



Een onvergetelijke vakantie vijfdaagse voor senioren en 
mensen die niet meer gemakkelijk de deur uit komen. De 
stichting biedt vijf ongedwongen dagen met excursies, een 
volledig verzorgd programma, veel persoonlijke aandacht 
en begeleiding van twee gastvrouwen met verpleegkundige 
ervaring. Op 14 september a.s. tot en met 18 september 
vertrekken wij naar het mooie Twente.

De groep logeert in het Theater Hotel Hotel van de Van der Valk in 
Almelo. Voor de heen- en terugreis en voor alle excursies staat een 
luxe touringcar ter beschikking; met maximaal 25 personen in een 
64-persoons bus. De bus en de chauffeur blijven de hele reis bij de 
groep. Het is op basis van vol pension en ook de excursies zijn bij de 
prijs inbegrepen ook voor de koffie met gebak wordt gezorgd.

Jaarlijkse traditie
De stichting  bestaat al sinds 2001 heeft inmiddels al heel wat 
vakantieweken voor senioren georganiseerd. Het initiatief ontstond 

jaren geleden toen de belangstelling voor de reizen van de senioren 
steeds groter werd. Deelnemers komen uit Hilversum en wijde 
omgeving.

Mooie herinnering
Na afloop ontvangen de deelnemers elk jaar een uitgebreid reisverslag 
met foto’s en een DVD Voor de reis van komende april nog een aantal 
plaatsen beschikbaar zijn.

Mee naar Almelo?
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 het hotel en alle excursie 
locaties. 
Lijkt het u wat om mee te gaan naar Almelo van 14 tot met 18 
september aanstaande? Aarzel dan niet en vraag een informatie en 
het programma aan via telefoonnummer 06 51 17 63 32. 

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

“Stichting Reizen Gezelligheid Kent Geen Tijd” 
      Organiseert dit najaar weer een vijf daagse reis

KOM NAAR

 ONZE WINKEL EN  

MAAK KANS OP EEN

GRATIS
DRAAIFAUTEUIL 

MEES OF RICO!*

volop keuze
  Maten in Small, Medium en Large
  Elektrisch verstelbaar d.m.v. 2 

motoren
  Mogelijk met een accu (draadloos)
  7 draaibare pootvarianten
  33 stofkwaliteiten in 

 bijna 100 kleuren
  6 ledersoorten in meer 

 dan 50 kleuren

VANAF

€ 599,-
IN STOF

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

relax!
WONEN

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

VAN DE LOOSDRECHT



Belangrijke telefoonnummers:

Wijkwebsite www.hilversumzuid.nl heeft veel 
up-to-date informatie over uw eigen buurt.
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.
Nextdoor: deze site wordt veel gebruikt voor 
onderling contact in de buurt. www.nextdoor.nl
Wijkagent bereikbaar via 0900-8844. 
Postcodegebied 1214 Linda de Jong mail: 
linda.de.jong.1@politie.nl en postcodegebied 1215 
René ten Teije rene.ten.teije@politie.nl

Sociaal en maatschappelijk werk in de wijk: 
Jaco van der Velden Opbouwwerk: 
jvelden@versawelzijn.nl 06-13966530
Elfie Bakker Beheerder De Kleine Lelie: 
ebakker@versawelzijn.nl
Aniel Siriram Maatschappelijk Werker: 
aniel.amwzuid@versawelzijn.nl  06-13965864.
Lesley van Thiel Kinderwerk: 
lthiel@versawelzijn.nl  06-82901233
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

 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 Inez Hammers-Baartwijk, 

Jaco van der Velden, Frederike Jeurink, Aniel Siriram, Trude van 

de Ven, Gabie van der Klein, Jan Pieter de Swart, Cathy van der 

Knaap en Hanneke Klasen. Met dank aan onze adverteerders 

en aan de inzenders van de binnengekomen kopij. Oplage 3000 

exemplaren. Deadline kopij voor de volgende Bloembak  is 

vrijdag 23 oktober eerder mag altijd! 

Advertenties: u kunt adverteren in De Bloembak. Een 1/8e 

advertentie kost € 15,- een 1/4e advertentie kost € 30,- en een 1/2 

pagina 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 Ontwerpfabriek.  

Mail en informatie: bloembakredactie@gmail.com 

t.a.v. Inez Hammers-Baartwijk.  

De volgende Bloembak verschijnt 1 december 2020. 

Oproep: heeft u een bijzonder verhaal of hobby waarover u 

geïnterviewd wilt worden, mail dan naar de redactie.

Colofon:
✃

Hassan Oumhamed Tienerwerk/Jongerenwerk: 
houmhamed@versawelzijn.nl  06-50632927
Priyani Dittner Sociaal Juridisch Dienstverlening : 
pdittner@versawelzijn.nl 06-82854743

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 

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.
WEG EN WIJZER: informatie over alle 
thuisadministratie 035-6231100

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


