
Beste Buurtgenoten
Veel plezier met het lezen van deze december Bloembak. 

U kunt in dit wijkmagazine allemaal informatie en tips 
vinden over uw eigen buurt. Heeft u een leuk idee voor de 
Bloemenbuurt, wilt u reageren op een artikel in deze Bloembak 
of heeft u een bijzondere hobby of verzameling? U kunt uw 
vragen of kopij sturen naar bloembakredactie@gmail.com. De 
redactie wenst u een warme en mooie winter toe. 

Vanaf deze decembereditie zal onze wijkwethouder van 
Hilversum Zuid, Arno Scheepers, een vaste column hebben in 
De Bloembak. Arno, van harte welkom namens de redactie!

december 2020

Een vreemde herfst. Het zijn gekke tijden. Formeel is Nederland nog 
niet in een volledige lockdown. Je ziet ook nog wel vrij veel mensen op straat 
en in het Hilversumse verkeer lijkt het alsof er nooit een Corona crisis heeft 
plaatsgevonden. In de praktijk echter voelt het wel vaak als een lockdown.

Ik zelf werk vrijwel de hele dag thuis, want als college van Burgemeester en 
Wethouders vinden we het niet langer verantwoord op het raadhuis te vergaderen. 
Dat betekent vaak uren achter elkaar digitaal vergaderen op een zolderkamer. 
Begrijp me niet verkeerd hoor, ik ben dolblij nog steeds door te kunnen werken 
en ook digitaal is mijn werk als wethouder heel mooi en eervol, maar ik mis het 
contact met mensen wel ontzettend. Want als wethouder ben je toch op je best in 
de stad en niet achter je bureau. Toch heeft het vele thuis werken overigens ook zo 
zijn voordelen. Ik ben een paar maanden geleden opnieuw vader geworden van een 
prachtige dochter, en ik kan nu tussen het digitale vergaderen door af en toe tijd 
met haar doorbrengen, wat ik een enorm geschenk vind! Daarnaast kijken we door 
het feit dat we niet op reis kunnen met andere ogen naar Hilversum en merken we 

hoe prachtig onze stad en de omgeving zijn. En dat is ook veel waard!Ook in Hilversum Zuid is het effect van alle Corona 
maatregelen goed te merken. Gelukkig is de Gijsbrecht nog steeds levendig en zijn de ondernemers hier goed in staat 
zich moedig door de crisis heen te slaan, maar een stuk rustiger is het wel in Zuid. Geen mensen bij restaurant Parc, geen 
koffie drinken bij Sees, niet afspreken met mensen in de Kleine Lelie, een plek waar ik ook regelmatig mijn wijkspreekuur 
houd, geen diners in de Bethlehemkerk: het is al met al een beetje een kille herfst. Toch zou ik willen zeggen: houd nog 
even vol. Koester het feit dat je gezond bent, dat het ook thuis met je gezin heel warm en gezellig kan zijn, geniet van de 
prachtige Hoorneboegse heide en doe vooral al je boodschappen lokaal. Zo komen we samen de winter door. En kunnen 
we uitzien naar betere tijden!
  Arno Scheepers, Wijkwethouder Hilversum Zuid

Ontwikkelingen nieuwe wijkcentrum De Lelie
In oktober 2020 heeft de Gemeente Hilversum besloten dat Versa Welzijn het beheer krijgt van het nieuwe 
wijkcentrum De Lelie, die 3 jaar geleden afgebrand is. Momenteel is er een klankbordgroep actief die bestaat 
uit inwoners en andere betrokkenen van wijkcentrum De Lelie die deze een warm hart toedragen. Er is een plan 
van eisen gemaakt waarin alle input is meegenomen die de afgelopen drie jaar is verzameld in de buurt en door 
vrijwilligers van De Lelie. Met als doel een geheel nieuw wijkcentrum op het perceel van de oude Lelie op de 
Leliestraat samen met de Paulusschool en Bink kinderopvang; een multifunctionele accommodatie. Hoe dit er 
precies verder uit komt te zien weten we nog niet. Dit zal te maken hebben met de architect, de materiaalkeuze, 
het budget en de plaatsing. Wel maken wij ons hard voor een warme ontmoetingsplek in de wijk waar iedereen 
welkom is. Een plek waar alle activiteiten die voorheen plaatsvonden in de Lelie hun plekje weer terug kunnen 
krijgen en waar ruimte is voor prachtige nieuwe initiatieven! Er 
zijn al belangrijke stappen gezet, op naar de volgende! Wil je op de 
hoogte blijven? Wil je meedenken? Laat het ons weten! Mail naar 
kbgdenieuwelelie@gmail.com of loop binnen bij De Kleine Lelie op 
de Hilvertsweg. Actuele informatie over de nieuwe Lelie is altijd te 
vinden op www.hilversumzuid.nl



GOOISE TAFEL
maaltijdservice

Elke dag vers, lekker, makkelijk en gezond

Ontdek onze maaltijdservice
• Wekelijks wisselend menu, aangepast aan het seizoen

• Smakelijke, gezonde en verse maaltijden (en dus geen diepvries)

• 2 ons groenten per maaltijd 

• Vet- en natriumbeperkt 

• Geen overbodige toevoegingen maar verse en eerlijke ingrediënten

• Ruime keuze uit soepen, desserts, vers gesneden fruit en salades

• Warme maaltijdbezorging: maandag tot en met vrijdag

• Aan huis bezorgd door vaste bezorgers

Verse maaltijdbezorging aan huis

GOOISE TAFEL maaltijdservice  |  www.gooisetafel.nl  |  info@gooisetafel.nl  |  Telefoon 035 20 31 277
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Voor ouders van kinderen (1,5-4 jaar) met 
taalachterstand: het Hanen Ouderprogramma! 
 
- ouders krijgen uitgebreid advies om hun kind te 
helpen praten en communiceren 
- 7 bijeenkomsten met andere ouders en 3 
huisbezoeken, gedurende 3 maanden 
- bewezen effectief en vergoed door 
zorgverzekeraars! 
 
Meer weten? Neem contact op met Jente Timmer 
Meertaalpraktijk: 06 46 000 691 
jente@meertaalpraktijk.nl 
www.meertaalpraktijk.nl 

                  

Care4Balance
Praktijk voor voetrefl exologie, 

(sport)massage en voedingsadvies
Voor meer informatie:

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

www.care4balance.nl
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IN DE BUURT: Anna de Swart is zo’n 12 jaar 
geleden verhuisd naar de bloemenbuurt in Hilversum 
waar zij begon met het schrijven van versjes. Haar 
inspiratie haalt zij uit haar eigen leven of uit dat van de 
mensen om haar heen - dichtbij en verder weg.

Anna: “Al zo lang ik mij kan herinneren heb ik iets met 
taal, met woorden. Met het gesproken en het geschreven 
woord. Deze passie uit zich in het zelf schrijven van 
versjes en teksten over het leven, over alle facetten 
van het leven. Ik hoop dat ik andere mensen met mijn 
versjes mag inspireren, bemoedigen en stil doen staan.” 
Een aantal van Anna haar versjes is gepubliceerd en 
in deze bloembak mogen wij ook een versje van Anna 
met jullie delen, een zogenaamde special. Specials zijn 
versjes van Anna met een bijzondere, originele opmaak. 
Wil jij graag deze - of een andere - special aan de muur? 
Ga dan naar annadeswart.nl/portfolio voor meer 
informatie en als je je aanmeldt voor haar nieuwsbrief 
wacht er een cadeautje op je. Wil je reageren naar 
aanleiding van dit versje of heb je een vraag? Mail dan 
gerust naar: versjes@annadeswart.nl

Anna is ook te vinden op social media. Je kunt haar 
volgen via instagram.com/versjes of facebook.com/
versjesvananna.

REGENTONACTIE: 

Na het succes in Hilversum 
Oost, gaat ook in Hilversum 
Zuid (postcode 1214, 1215)  
een regentonnen actie van 
start. De waterschappen, 
waterbedrijven riepen 
ons deze zomer wegens de 
aanhoudende droogte op 
zuinig te zijn met water. 
Een regenton had het leed 
in de tuin enigszins kunnen 
verzachten. En zo’n ton is 
nog duurzaam ook. Bij droge 
periodes met af en toe geringe neerslag is de regenton 
een mooie uitkomst. Het bespaart schoon drinkwater en 
is veel beter voor de planten. Het gebrek aan regenwater 
zorgt voor veel problemen in de landbouw maar ook bij 
de mensen thuis. In de meeste tuinen wordt regelmatig 
gesproeid om de planten in leven te houden. Wilt u 
meedoen aan deze actie, let u dan op de volgende 
punten:

• Huurders van de woningcorporaties Alliantie, 
Dudok Wonen en Gooi en Omstreken dienen 
allereerst contact op te nemen met hun corporatie 
voor toestemming. De corporaties staan overigens 
positief tegenover het plaatsen van deze duurzame 
voorziening! 

• Vanwege het beschermd stadsgezicht in 
postcodegebied 1214, dient de regenton in de 
achtertuin geplaatst te worden. Het is niet toegestaan 
deze aan de voorzijde van uw woning te installeren.

• Zorg er voor dat uw regenton op een goede manier 
wordt aangesloten!

• De regenton inclusief kraantje en aansluitingen krijgt 
u gratis van de gemeente. Een installeer beschrijving 
wordt ook meegeleverd.

• In uitzonderlijke gevallen kan een vrijwilliger u met 
het installeren komen helpen.

Meld u vóór 15 december aan op: 
regentonzuid@gmail.com 

• We hebben 108 regentonnen te vergeven. Wie het 
eerst komt het eerst maalt.

• Vermeld uw naam en adres, ieder huishouden 1 
regenton. 

• U kunt de regenton komen afhalen op 4 momenten. 
• Ná aanmelding en inventarisatie, ontvangt u hierover 

bericht.
• Heeft u vragen? Stel deze via het genoemde 

emailadres. Is dit lastig voor u, vraag dan om hulp 
binnen uw netwerk. Lukt dit ook niet? Dan kunt u 
contact opnemen met Jaco van der Velden van Versa 
Welzijn: 06-13 96 65 30.

nna de war

‘thuis is waar je hart is’

maar waar woon je

als ’t van slag is

in de war of zelfs gebroken

dan woon je in jezelf

help je hart en zet het open

’t heeft je nodig om te helen

om weer ergens te gaan wonen
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Frederike Jeurink heeft deze mooie rozen voor u getekend. 
Ze zijn omgetoverd tot twee unieke Kerstballen die u kunt uitknippen en in de 

boom hangen, of op een kaart kunt plakken met een mooi lintje. 

✃

✃

Ziet u op tegen de donkere dagen voor Kerst? Dan hebben 
wij hier alvast een lichtpuntje voor u. Net als vorig jaar, 
organiseert de Bethlehemkerk namelijk een Levende 
Adventskalender. Tussen 1 en 23 december is er iedere 
dag op een ander adres een open huis waar u in een 
ontspannen sfeer andere buurtbewoners kunt ontmoeten. 
Dit jaar is het open huis niet op privéadressen maar 
in grotere gebouwen zoals bijv. een kerkgebouw, een 
buurthuis of Grand Café Nieuw Zuid in Wooncentrum 
Nieuw Zuid. Steeds op plekken dus waar we gezellig bij 
elkaar kunnen zijn maar waar ook voldoende afstand is 
om rekening te houden met eventuele coronamaatregelen. 
Verschillende kerken en buurtorganisaties doen mee. 

De lijst met deelnemers en data staat in november op de 
website van de Bethlehemkerk. Hier vindt u ook recente 
informatie. Aan het open huis zijn geen kosten verbonden 
en u mag zo vaak meedoen als u wilt. We hopen er met 
elkaar een hele gezellige decembermaand van te maken. 
Doet u ook mee? U bent van harte welkom!

Voor vragen kunt u mailen naar: 
adventskalender@bethlehemkerk.nl

WELKOM BIJ HET OPEN HUIS VAN 
DE LEVENDE ADVENTSKALENDER!
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Woondienstencentrum

De Egelantier
“Het Huis Van De Buurt”

Moeilijke tijden
In de hele wereld draait alles om Corona, in alle landen om ons heen lopen de besmettingen steeds 

weer op. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat we dit virus onder controle krijgen.
Hiervoor doet Dhr. Rutte een dringend beroep op ons gezonde verstand en vraagt ons om alle 
contacten te beperken. Hierdoor raken veel mensen in een isolement en voelen zich eenzaam.

Laten we proberen eens te kijken bij wie we in de straat iets kunnen betekenen, een praatje bij de 
deur, kook eens wat extra en breng het langs bij een oudere in de straat, alle beetjes helpen om minder 

eenzaam te zijn.

Heb ik Corona
Wij krijgen veel vragen over “wanneer moet ik een test laten doen” , ik ben verkouden maar wat is het 

verschil met de corona verschijnselen?
Daarom dit overzicht, hopelijk geeft dit wat duidelijkheid 

Mondkapje dragen verplicht:
 Activiteiten en toegang tot de Brasserie

 Onze activiteiten zijn alleen toegankelijk voor onze eigen bewoners.
 Voor een bezoek aan de Brasserie gelden de op dat moment geldende maatregelen.

 Dit kan dus betekenen dat de horeca dicht is en er geen gasten van buiten gebruik kunnen maken  van 
de Brasserie.
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Ik ben nu 3,5 jaar eigenaar van Bertram & Brood en ook 
ben ik bestuurslid van de ondernemersvereniging van 
de Gijsbrecht. Ik heb met veel plezier en hard werken 
een sfeervolle en gezellige zaak opgebouwd (strak 
gepresenteerde heerlijke producten, verse bloemen, 
swingende muziek, met veel aandacht voor de klant), die 7 
dagen per week vanaf 07:00 geopend is. Verse croissantjes 
ook op zondag dus, haha.
Natuurlijk zijn wij ook getroffen door corona: geen zakelijke 
klanten meer (levering kantoren/horeca) en nu voor de 
tweede keer ook geen horeca meer in onze eigen zaak. 
Alle tafels en stoelen (ook van het terras) staan weer in de 
kelder. En ik had net zo’n leuk extra terras gekregen. Met 
die prachtige bloembakken! Honderden positieve reacties 
gekregen dat de straat er zo ontzettend van opfleurde. 
Het komt vast wel terug. Gelukkig heeft iedereen brood 
nodig, dus dat is de kurk waar het bedrijf nu op drijft. Mijn 
halflege zaak probeer ik nu zo spectaculair mogelijk in Sint 
en Kerst thema op te vullen om er toch voor iedereen een 
feestje van te maken.

Het is een vervelend jaar, maar dat geldt voor zovelen. Nu 
iedereen in zijn beweging wordt beperkt blijkt ook een 
andere functie van Bertram & Brood essentieel te zijn. Onze 
sociale buurtfunctie. Buurt/wijkbewoners maken ondanks 
(of dankzij) alle maatregelen graag een wandelingetje 
naar de bakker voor brood en lekkernijen om het thuis 
zitten wat te veraangenamen of voor een kop koffie en 
een broodje to-go. Maar ook voor een babbel met ons 
en met andere buurtbewoners om te kijken hoe het met 
iedereen gaat en om hulp aan te bieden. Dit hoor ik van 
meerdere ondernemers in de straat. Wij wisten dit al wel, 
maar tijdens deze crisis is voor ons bewezen hoezeer wij 
als winkelgebied zijn verankerd in de wijk. Dat wij meer 
zijn dan alleen een winkel om de hoek. En dat het voor alle 
omwonenden ook belangrijk is dat wij goed uit deze crisis 
komen en in de toekomst blijven voortbestaan.

Buurtbewoner Joost Verhaaren

Dus steun je winkelier op de hoek: SHOP LOCAL. De 
Gijsbrecht is er ook voor jullie en zorgt mede voor 
samenhang in de wijk. Anders is een verarming, 
verloedering en verpaupering en waardedaling van de wijk 
de realiteit (zie hoe het de Havenstraat gegaan is). Kopen 
op internet is soms goedkoper, maar dat is een op-korte-
termijn gelukje. Veel van het geld wat daar wordt besteed 
vloeit direct weg uit Hilversum en zelfs Nederland. En daar 
wordt geen belasting over betaald en dus blijft er minder 
geld hier beschikbaar voor de dingen die wij met z’n allen 
belangrijk vinden. Dus op (vrij korte) termijn verarmd 
de straat, de wijk, Hilversum en zelfs Nederland. Ikzelf 
koop heus wel eens wat op internet, maar ik vraag mezelf 
eerst af of de Gijsbrecht het niet heeft. Vaak stap ik dan op 
m’n fiets en haal het artikel bij een deskundige winkelier, 
die mij meteen van uitleg en andere service voorziet en 
waar ik gewoon naar terug 
kan gaan met vragen of 
ruilingen. Dat scheelt qua 
duurzaamheid ook weer vele 
pakjes die niet heen en weer 
gestuurd moeten worden 
met al die bezorgbusjes die 
de straat zo vaak blokkeren. 
En ik bouw een band op 
met deze winkelier. Wel zo 
fijn! Daarnaast kun je ook 
bij veel Gijsbrecht winkels 
online shoppen. Binnenkort 
volgt er zelfs een online 
shop mogelijkheid voor 
de hele Gijsbrecht samen 
(degijsbrechtwinkelen.nl)! Hoe 
handig!

Visie van de ondernemingsvereniging over de 

Gijsbrecht van Amstelstraat in de nabije toekomst.
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Om de toekomst na corona ook veilig te stellen willen 
wij als ondernemersvereniging van de Gijsbrecht dat de 
straat wordt heringericht. Om het op te kunnen nemen 
tegen die stijgende populariteit van internetaankopen, 
moeten wij een aantrekkelijk winkelgebied zijn. Daar 
valt nog wel het een en ander te winnen. Officieel is de 
Gijsbrecht een winkelgebied met een 30 km-zone. In de 
praktijk wordt dit niet gehandhaafd en ligt de nadruk 
volledig op autoverkeer. Daarnaast krijgt het winkelend 
publiek veel te weinig ruimte (nu nog meer actueel door 
corona), staat de ruimte gevaarlijk vol en zijn straatstenen 
en -meubilair danig aan vervanging toe. Er is al meer 
dan twintig jaar niet in de Gijsbrecht geïnvesteerd. 
Schandalig eigenlijk! De winkels doen zo hun best, maar 
de publieke ruimte buiten is versleten en functioneert 
niet zoals nodig is. Ondernemende types als wij zijn, is de 
ondernemersvereniging zelf al heel ver met de plannen 
voor een herinrichting: mooie identieke bestrating van 
gevel tot gevel (plein gevoel), bredere trottoirs, makkelijker 
in- en uitparkeren, stijlvol straatmeubilair etc. Allemaal 
professioneel uitgewerkt. En de auto mag gewoon blijven, 
hoor. Graag zelfs! Hij moet zich alleen onderhand eens 
qua snelheid aanpassen aan de hoofdfunctie van de straat: 
een aangenaam winkelgebied voor iedereen. Uiteindelijk 
ligt de beslissing bij de gemeente en daar is nog behoorlijk 
wat druk nodig. Alle beetjes helpen, dus laat gerust van je 
horen.

Ook al ver in de ontwikkeling is de goederenhub. Veel 
van het vrachtverkeer en al die bezorgbusjes leveren 
dan niet meer de hele dag door op de Gijsbrecht af, 
maar de goederen worden vanuit een hub aan de rand 
van Hilversum op gewenste tijden met elektrische 
karretjes naar de winkels gebracht. Minder vervuiling, 
minder drukte, betere doorstroming, meer ruimte voor 
herinrichting. Win, win, win, win! Wij doen er dus alles aan 
om de Gijsbrecht en onze winkels zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken. Natuurlijk voor onszelf, maar wij blijken 
hetzelfde belang als de buurt/wijkbewoner te hebben. Heel 
Hilversum-Zuid zit in ons DNA en andersom gelukkig ook. 
Alles hangt samen en samen zorgen we voor een prachtige, 
gezellige, sociale en actieve wijk.

Eenzaamheid in Coronatijd
Beste lezer, tijdens deze gedeeltelijke Lockdown worden 
wij geacht het aantal sociale contacten zoveel mogelijk te 
beperken. We moeten bijvoorbeeld zo min mogelijk bezoek 
ontvangen. We kunnen steeds minder naar een leuke 
activiteit. En als dat wel het geval is, dan graag op minimaal 
anderhalve meter. Voor velen voelt dit nieuwe gedrag zó 
tegennatuurlijk. Waarschijnlijk vertel ik u niets nieuws 
als ik stel dat een hoop mensen tijdens deze Coronacrisis 
(nog verder) in een isolement terecht kunnen komen. 
En dan komen ook nog eens die feestdagen eraan. Deze 
‘vreesdagen’ kunnen mensen nog verder de eenzaamheid 
induwen. Niemand weet hoelang we ons aan deze bizarre 
regels moeten houden. Maar de verwachting is dat we nog 
maanden met deze situatie opgescheept zullen zitten. En 
dan zouden de maatregelen binnenkort ook nog eens extra 
aangescherpt kunnen worden. Waardoor wij nog verder 
beperkt gaan worden in het aantal mensen die wij mogen 
ontmoeten. In belang van ieders’ gezondheid en veiligheid 
moeten wij echter wél vol blijven houden.

In deze nare periode zijn velen vooral bezig met alle 
beperkingen die, juist hén, wordt opgelegd. Maar probeer 
ook eens stil te staan bij de vraag ‘van hoeveel mensen u uit 
uw buurt vermoedt- of weet dat zij zich tijdens deze periode 
extra alleen kunnen voelen? Denk bij eenzaamheid niet 
alleen aan lichamelijk kwetsbare ouderen. Maar ook (jong) 
volwassenen kunnen om verschillende redenen kampen 
met eenzame gevoelens. Juist in deze semi-Lockdown kan 
het zeer waardevol zijn als u af en toe bij uw buurman of 
buurvrouw aanbelt om te vragen hoe het gaat. Hebben 
ze bijvoorbeeld wat praktische hulp of boodschappen 
nodig? En als het, door bijvoorbeeld uw gezondheid, niet 
verstandig is om bij iemand op bezoek te gaan, probeer die 
persoon af en toe te (beeld)bellen, voor een luisterend oor. 
Vooral als u merkt dat dit soort nare gevoelens ‘s avonds of 
’s nachts bij iemand ‘de kop op steken’, wijs die persoon dan 
de weg richting bijvoorbeeld de (gratis) telefonische hulplijn 
(0900 - 0767). Heeft u verder nog vragen over dit onderwerp 
of ideeën hoe wij mensen in deze nieuwe situatie nog beter 
kunnen helpen, dan kunt u mij bellen, WhatsAppen of 
e-mailen. En kent u iemand die juist in deze periode toch 
wat extra aandacht kan gebruiken dan kunt u ook contact 
opnemen met mijn collega Jaco van der Velden. Dan komt 
hij met een bakje koffie bij die persoon aan de deur voor 
een gezellig praatje.

Hartelijke groet, Aniel Siriram, Maatschappelijk werker / 
Versa Welzijn / Hilversum Zuid
T. 06 – 139 65 864, E. aniel.amwzuid@versawelzijn.nl



8

Een automobilist rijdt door nadat hij tegen een geparkeerde 
auto is gebotst en u heeft z’n kenteken genoteerd. Er 
lopen vreemde mensen door de straat die opvallend veel 
belangstelling hebben voor het huis van de buren of 
de geparkeerde auto’s. Het zijn maar twee willekeurige 
voorbeelden van meldingen uit de dagelijkse praktijk, waar 
de politie blij mee is. 
 
Achteraf spijt
En niet alléén zij. De eigenaar van de geparkeerde auto 
kan door de melding zijn schade verhalen en door de tip 
over vreemde snoeshanen wordt mogelijk een inbraak 
of autokraak voorkomen. Niemand die dan dankjewel 
zegt. Maar de politie heeft genoeg voorbeelden waarin 
buurtgenoten achteraf zeggen spijt te hebben dat zij niet 
belden.

 
Handig
Twijfelt u toch? Agenten komen liever voor niets, dan te 
laat, dus bel dan voor alle zekerheid toch het alarmnummer 
112 (bij acute zaken), of het algemene nummer 0900-8844 
(als het minder haast heeft). Probeer ook kenmerken van 
dader(s) en vervoermiddel(en) te noteren, want soms kan 
de politie niet direct op uw telefoontje reageren. Dan is een 
kladje wel zo handig.

Preventietips van uw wijkagenten 

René (1215) en Linda (1214)

• Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed 
hang- en sluitwerk op ramen en deuren.  

• Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan 
niemand ze met een stukje plastic openen. 

• Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er 
dan niet met een handigheidje bij.

• Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? 
Snoei struiken. Plaats buitenlampen.

• Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s 
nachts in de tuin. Inbrekers gebruiken ze graag.

• Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere 
vinder het huis binnen.

• Leg de huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw 
huis. Inbrekers kennen al die plekjes.

• Leg geld, sieraden of andere waardevolle spullen niet op 
een van buiten zichtbare plek.

• Heeft u vaker waardevolle spullen in huis of woont u 
afgelegen? Overweeg dan een kluis of alarmsysteem.

• Bent u een paar dagen - of langer - van huis? Zorg dat 
het er ‘normaal bewoond’ uitziet. Laat buren, familie of 
vrienden post opruimen. Gebruik tijdschakelaars voor 
wisselende verlichting.

• Meldt niet op voicemail en sociale media dat u weg bent.

Tips na ontdekking van inbraak

Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten. Bel 
alarmnummer 112 en wacht op de politie. 
Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun 
signalement, het kenteken van de auto of brommer en de 
richting waarin zij verdwenen.
Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor een afspraak met de 
politie om aangifte te doen.
           
Een groot deel van de jaarlijks door de politie 
opgeloste misdrijven is te danken aan tips. Wie iets 
wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag 
doen; telefonisch, per mail, brief, of mondeling op het 
politiebureau. Een andere optie is Meldpunt Anoniem 
(0900-8070). Als het maar gebeurt. Dan kan de politie de 
daders aanpakken en wordt het gebied voor iedereen 
weer veiliger.

Linda de Jong
Wijkagent 1214   
linda.de.jong1@politie.nl

René ten Teije
Wijkagent 1215
rene.ten.teije@politie.nl



9

✃
✃

Twee extra 
Kerstballen voor u
De keramiek sneeuwpoppen zijn 
gemaakt door Inez Hammers-
Baartwijk. Het roodborstje 
staat symboliek voor de winter. 
De winter is ook de tijd dat het 
roodborstje zich dicht bij de 
huizen waagt. Het leefgebied van 
het roodborstje is grote delen 
van Europa tot bij de Poolcirkel 
en in West-Azië. Het roodborstje 
broedt graag in gaten en spleten 
in muren, aan de slootkant of in 
een heg, in klimop, bos, park en 
tuin. De kans is dus best groot 
dat je dit leuke vogeltje, wat zo 
mooi kan zingen, tegenkomt! 
Eigenlijk is het maar een klein en 
iel vogeltje maar ze zetten hun 
veren op zodat ze langer warm 
blijven. De veren sluiten de lucht 
in wat als een klein kacheltje 
werkt. Het vogeltje zal niet snel 
sterven door de kou maar wel 
door verhongering. Daarom 
graag in een strenge winter 
bijvoeren met vogelzaadjes. Het 
roodborstje staat symbool voor 
hoop zoals de witte duif symbool 
staat voor Vrede.
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EVEN VOORSTELLEN: 
De nieuwe beheerder/sociaal 
verbinder van De Kleine Lelie

Een aantal van jullie kennen mij al, 
maar voor wie ik nog niet ontmoet 
heb wil ik me even voorstellen. Mijn 
naam is Elfie en ik ben de nieuwe 
locatiebeheerder/ sociaal verbinder 
in De Kleine Lelie. Ik draai nu 
een paar maanden mee en ik ben 
erg fijn ontvangen door alle lieve 
vrijwilligers en bezoekers bij De 
Kleine Lelie. Ik leer de wijk steeds 
beter kennen, met de mooie huisjes, 
gezellige winkels en vrolijke drukte. 

Zelf woon ik in Hilversum Noord, 
vlakbij de hei, samen met mijn man, 
zoon van 12 en dochter van 8. Ik 
hou van muziek, natuur, koken en 
tuinieren. Ik heb een grote moestuin 
in Kortenhoef waar ik elk weekend 

te vinden ben. Voor vragen over De Kleine Lelie, ben ik 
jullie aanspreekpunt. Dus schroom niet om contact met me 
op te nemen. Ik heb enorm veel zin om samen met jullie 
De Lelie nòg gezelliger te maken voor iedereen hier uit de 
buurt. 

Groeten, Elfie Bakker.

Mail: ebakker@versawelzijn.nl  Tel: 06- 82 65 92 33
Werkdagen: maandagmorgen, dinsdagmorgen, 
donderdagmorgen en vrijdagmorgen.

De redactie van De Bloembak wenst u Fijne Feestdagen toe. 
Dat we in 2021 weer een begin mogen maken met het leven 

wat voor iedereen altijd zo ‘normaal’ leek, maar in het 
afgelopen jaar ineens niet meer mogelijk was. Let een beetje 

op elkaar, help elkaar en blijf bovenal gezond!

De telefooncirkel is een initiatief wat georganiseerd 
wordt door Het Rode Kruis en in Hilversum zijn er 
meerdere telefooncirkels. Een groep vrijwilligers belt 
elkaar dagelijks tussen 8:30 uur en 9:00 uur ’s morgens 
om even kort te vragen “hoe gaat het met je? ”of “wat ga 
je vandaag doen?”. Het zijn korte gesprekken om even 
contact te hebben en het belangrijkste doel is veiligheid 
en gezelligheid. Daar vloeien vaak leuke afspraken 
uit voort. Elke dag ‘draait’ de telefooncirkel volgens 
een vooraf opgesteld rooster. De leidster belt de eerste 
persoon en als het gesprek klaar is belt die persoon de 
volgende op de lijst, etc. De laatste deelnemer sluit de 
cirkel af met een telefoontje naar de leidster. 

Wilt u meedoen als vrijwilliger of geeft het u een veilig 
gevoel als u zelf op de lijst komt om gebeld te worden? 

U kunt contact opnemen met:
Mw. Fennis (035-6424729) of Mw. Hilhorst (035-6237844). 

Informatie 
over de 
Telefooncirkel



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

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

Informatie 
over de 
Telefooncirkel

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



Belangrijke telefoonnummers:
 Alarmnummer  112
 Brandweer Gooi en Vechtstreek  035-6885555
 Sociaal Plein  035-6292700
 Ziekenhuis Tergooi  088-7531753

 GAD  035-6991888
 GGZ  035 6557555
 Dierenambulance 
 Gooi en Vechtstreek  035-6830300

Aan dit nummer werkten mee:  Inez Hammers-Baartwijk, Jaco van der Velden, Arno Scheepers, Frederike 

Jeurink, Joost Verhaaren, Anna de Swart, Elfie Bakker, Aniel Siriram, Trude van de Ven, Gabie van der 

Klein, Jan Pieter de Swart en Cathy van der Knaap. Met dank aan onze adverteerders, de inzenders van 

de binnengekomen kopij en aan Hanneke Klasen voor de coördinatie van de verspreiding. Oplage 3000 

exemplaren. Deadline kopij voor de volgende Bloembak is vrijdag 29 januari 2021, 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 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 maart 2021. 

Colofon:
✃

Anneke Bijleveld Sociaal Werker Vrijw. Thuishulp 
abijleveld@versawelzijn.nl  06-49377171
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. 
WEG EN WIJZER: informatie over alle 
thuisadministratie, alleen op afspraak: 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

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  06-82659233
Aniel Siriram Maatschappelijk Werker: 
aniel.amwzuid@versawelzijn.nl  06-13965864.
Leslie van Thiel Kinderwerk: 
lthiel@versawelzijn.nl  06-82901233
Fatiha Achrifi Wonen, Welzijn, Mantelzorg-
ondersteuning: fachrifi@versawelzijn.nl
Trude van de Ven Buurtcoördinator:
 t.vandeven@hilversum.nl   06-100 60 411


