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Redactie:
 Deborah Kamman
 Guido van Doorn
 Hannie van der Straten
 Marg Tax
 Trude van de Ven
 Jaco van der Velden
 Giegie Liem (lay-out)

Ingezonden stukken:
Anoniem ingezonden stukken worden niet
geplaatst. Wel kunnen op verzoek naam en
adres achterwege worden gelaten.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten,
te bewerken of zonder opgaaf van redenen
te weigeren.

Reacties en vragen graag e-mailen naar
redactie1215@gmail.com
De uiterste inleverdatum voor de
volgende wijkkrant is 1 februari 2021

Het kost wat meer moeite in deze tijd
om met de redactie te vergaderen.
Met videobellen en een kleiner deel
van de redactie bij elkaar op gepaste
afstand is dat toch gelukt. Er liggen
een heleboel activiteiten stil en er
wordt erg veel afgelast.
We proberen daar wel alternatieven
voor te bedenken, zoals voor de
kerstwandeling die het Netwerk voor
de vijfde keer wilde organiseren.
Daarvoor in de plaats komt nu een
puzzeltocht door wijk 1215, meer
daarover en het deelnameformulier
vindt u in de wijkkrant.
Mocht u ergens behoefte aan hebben
op sociaal gebied in wijk 1215, laat
dat ons weten. Dan kunnen wij dit
terugkoppelen naar het netwerk 1215
of naar de desbetreffende instanties.
U kunt de wensen en/of ideeën
sturen naar redactie1215@gmail.com

Mocht u het liever op papier aanleveren of per telefoon dan kunt u
dat op mijn adres en telefoonnummer kwijt. Marg Tax Van Kinsbergenlaan 15, 1215 RN Hilversum,
035-6242822. Als u een boodschap
inspreekt en uw telefoonnummer,
dan bel ik u zo snel mogelijk terug.
Op de achterkant van de krant staat
het adres van buur zoekt buur. Daar
kunt u ook terecht indien u vragen
heeft of hulp nodig hebt. Het is mooi
als we er voor elkaar kunnen zijn in
deze rare tijd. Vindt u het leuk om
ook mee te denken over de opmaak
en artikelen voor de wijkkrant, meldt
je dan aan op het adres van de
redactie. We kunnen nog steeds mensen gebruiken voor de redactie!
Namens de redactie;
Marg Tax
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Gemeente

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
coronacrisis 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 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 twee 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!

Arno Scheepers

Ook in Hilversum Zuid is het effect van alle coronamaatregelen 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
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Buurtinitiatieven

‘Kerstverhaal door Hilversum Zuid’ 2020
De kerstwandeling ‘kerstverhaal door
Hilversum Zuid’ kan dit jaar (vanwege
de coronamaatregelen) niet gehouden worden zoals de afgelopen 4
jaar. Het netwerk Hilversum Zuid
(1215) laat jullie graag weten dat het
‘Kerstverhaal door Hilversum Zuid’ in
een andere vorm ook dit jaar door zal
gaan. Het wordt een puzzeltocht
door de wijk. Bij 17 locaties komt er
een afbeelding van een kerststal te
staan met daarbij een letter. Deze
letters vormen samen een zin. De
puzzeltocht start op 14 december en
je kunt wandelen en zoeken tot en
met woensdag 6 januari 2021
(Driekoningen). Vind jij alle kerststallen bij de locaties in de wijk? Bij de
locaties zoals de benzinepomp etc,
liggen kerstkaarten die u met een
groet bij een buurtbewoner in de
brievenbus kan doen. Op de scholen
zullen deze kaarten aan de leerlingen
worden meegegeven.



Daarnaast kunnen alle wijkbewoners
meedoen om de wijk in kerstsfeer te
brengen. Denk aan een kerststal,
kerstster, kerstboom of een engel,
voor het raam of in de tuin. Alle
wandelaars kunnen dan in de wijk op
zoek gaan naar mooie kerstversiering
(en versierde huizen tellen zoals bij
de berenjacht in het voorjaar). Hoe
meer hoe beter. Vind jij de meeste
versieringen? Heb jij het mooist versierde huis in de wijk?
Het grensgebied voor de puzzeltocht
loopt van de Banckertlaan, Sweerslaan, Kolhornseweg, Nieuwlandseweg, Tjerk Hiddesweg, Piet Heinstraat, Adm. de Ruyterlaan, Joh. de
Wittstraat, Oud Loosdrechtseweg,
Fred van Eedenlaan, Birkenheuvelweg, Melis Stokenlaan, Diependaalselaan, Van Speijklaan, Van de
Zaenlaan, Van Gehntlaan en weer
terug op de Banckertlaan.


Puzzeltocht Wijk Zuid

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Aantal deelnemers/gezinsleden:

a
*Zie plattegrond op de volgende pagina

Het gebied is dus groter dan je de
afgelopen 4 jaar gewend was. Iedere
deelnemer kan op zijn eigen moment
meedoen en je mag zo vaak gaan
wandelen als je wilt. Je kunt je
‘kerstspeurkaart’ inleveren vòòr
zondag 10 januari 2021 in de brievenbus bij de Bethlehemkerk, Van
Hasseltschool of de Zoutkeet om kans
te maken op een 1ste, 2de of 3de prijs.
De winnaars krijgen persoonlijk bericht, en worden in de volgende wijkkrant bekend gemaakt.
Er zal ook een prijs zijn voor de
mooist versierde huizen in het zoekgebied.
U kunt ons ook vinden op Facebook,
https://www.facebook.com/
kerstverhaaldoorhilversumzuid
LET op: houd je bij het wandelen aan
de coronamaatregelen van de
overheid, zie website R.I.V.M.
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Buurtinitiatieven

‘Kerstverhaal door Hilversum Zuid 2020’
1 Van Hasseltschool
16 Zuiderheide
14 Bethlehemkerk
4 Zoutkeet
9 Montessorischool
10 Van Helmond Sport
2 Pniëlkerk
11 Elkerlyckschool
17 Toppie
12 Heigalerij
13 De Mangerie
8 Jan Jongerïus
15 Reanca (bloemenstal)
3 Tamoil
7 Gerrit (kapsalon)
6 Antieke vaas (bloemenstal)
5 Snackbar Admiraal

Zoekgebied binnen de gele cirkel
Kerstverhaal door Hilversum Zuid – Op zoek naar kerstversiering
in de buurt – Hoeveel versierde huizen zie jij? – Kruis een sterretje
aan op de kaart bij elk mooi versierd raam of huis
– Wij gaan op zoek naar het Licht –
DOE JIJ OOK MEE? HOEVEEL VERSIERDE HUIZEN ZIE JIJ?
v

vv

vv
vv

vv
vv

Mede mogelijk gemaakt door Netwerk 1215
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Wijknieuws
WELKOM
BIJ DE DRIEKONiNGENLUNCH
In de eerste week van januari 2021
kunt u weer meedoen met de Driekoningenlunch. Bij deze lunch kunt u
buurtbewoners ontmoeten, nieuwe
contacten leggen en gezellig samen
eten. Er zijn geen kosten aan verbonden. Kijk in december op de website van de Bethlehemkerk voor
meer informatie en aanmelding.
WELKOM BIJ HET OPEN HUIS VAN
DE LEVENDE ADVENTSKALENDER
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

Kinderhoekje:
Yan uit de Staringlaan

ZOUTKEET:
SINTERKLAASFEEST
Ook in Spanje is het coronavirus nog
aanwezig. Wij hebben regelmatig
contact met de Sint en zijn
medewerkers. Een feest zoals afgelopen jaren is sowieso uitgesloten.
Mocht het toch zo zijn, dat de Sint in
november kan komen, dan gaan wij
in overleg met hem over een aangepast en coronaveilig alternatief
zodat kinderen en de Sint en Pieten
elkaar kunnen begroeten en toezingen. Dit alles met inachtneming
van de dan geldende coronaregels.
Wij houden u op de hoogte.

BINGO EN ROMMELMARKT
Helaas is het coronavirus nog steeds
aanwezig. Iedereen hoopt natuurlijk
dat dit zo snel mogelijk verdwijnt,
maar de berichten zijn momenteel
zeer zorgelijk.
Wij zullen dit jaar geen rommelmarkt
en bingo meer houden. Dit is pas
weer mogelijk als het virus verdwenen is.
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Wijknieuws

Organisator gezocht voor buurtrestaurant!
Voor ons gezellige buurtrestaurant in het zuidwesten van Hilversum zoekt HeiKracht een vrijwilliger die hart heeft voor
mensen, goed kan organiseren en computervaardig is.
Restaurant 1215 is een buurtrestaurant waar we 2x per maand koken voor onze (oudere) buurtgenoten.
Dat doen we met een team van 20 enthousiaste vrijwilliger-koks die samen de heerlijkste gerechten maken.
We koken elke keer voor zo’n 30-40 gasten, waarvan er vele maandelijks komen.
Voor meer informatie zie https://www.heikracht.nl/eten/.
Door Covid-19 zijn we zijn nu tijdelijk gesloten en we wachten even af hoe de ontwikkelingen gaan.
Zodra dat haalbaar is, gaan we weer opstarten.

Vanwege het vertrek van een van onze drie coördinatoren, zoeken we een enthousiaste regelaar
die samen met de andere coördinatoren de organisatie van het restaurant wil doen.
Taken zijn o.a. het bijhouden van de administratie rondom het restaurant, het schrijven van de nieuwsbrief,
coördineren welke koks op de avond aanwezig zijn en zorgen dat er voor hen een gastenlijst beschikbaar is
vanuit de aanmeldingen.
Op de avond zelf hoef je er niet altijd bij te zijn, maar je bent natuurlijk van harte welkom om mee te helpen.
Samen zorgen we ervoor dat het Restaurant 1215 op rolletjes loopt.
Heb je interesse en wil je meer weten?
Bel Caroline op 06-20956732
of Annelene op 06-49906463
We horen graag van je!

Activiteiten in de wijk

Wijkagenda
DAG
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WAT

WAAR

9:00—10:00

Bodyfit

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

9:30—11:30

Koffie inloop (gratis)

Wijkcentrum de Lelie; Hilvertsweg 89-91

10:00—12:00

Bopping Beats (babygroep)

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

12:30—16:30

Boetseerclub Slib

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

14:15—15:00

Activiteiten Buurtsportcoach (4-12 jaar)

Bij de Paulusschool; Irisstraat 2

16:00—17:30

Activiteiten Buurtsportcoach (4-12 jaar)

Gymzaal Goudenregenschool; Goudenregenlaan 1

13:30—15:30

Kaarten maken

Wijkcentrum de Lelie; Hilvertsweg 89-91

9:30—11:30

Schilderclub Painters

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

13:30—15:30

Handwerktafel (gratis)

Wijkcentrum de Lelie; Hilvertsweg 89-91

13:30—16:00

Schilderclub Lelie

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

14:00—15:00

Yoga

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

14:30—16:30

Ontspanningsmiddag senioren

Bethlehemkerk; Loosdrechtseweg 263

13:00—14:30

Activiteiten Buurtsportcoach (4-12 jaar)

Gymzaal Violenschool; Violenstraat 3

14:00—15:30

Kinderinloop 4 t/m 12 jaar Versa Welzijn

Bij de Paulusschool; Irisstraat 2

Crea ochtend

Stichting Maatjesproject; Orchideestraat 8

12:00—17:00

Samen Sterk (gespreksgroep kinderen)

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

13:00—15:00

Crea middag

Stichting Maatjesproject; Orchideestraat 8

20:00—22:00

Tekenclub Palet

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

9:00—11:00

Open tekentafel (gratis)

Wijkcentrum de Lelie; Hilvertsweg 89-91

9:30—11:30

Schilderclub

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

13:45—14:45

Bodyfit

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

15:00—16:30

Theetijd; thee en ontmoeting (gratis)

Wijkcentrum de Lelie; Hilvertsweg 89-91

8:45—12:15

Hatha Yoga

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

9:30—11:30

Koffie inloop (gratis)

Wijkcentrum de Lelie; Hilvertsweg 89-91

Manatap

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

ChiNeng Qigong

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

Manatap

Wijkcentrum De Zoutkeet; Zoutmanlaan 3

Maandag

Dinsdag

Woensdag

9:30—12:30

Donderdag

Vrijdag

19:00—00:00
Zaterdag
9:00—12:00
19:00—00:00
niet wekelijks

1e en 3de donderdag van Instuif
de maand 10:00—11:30

Bethlehemkerk; Loosdrechtseweg 263

21 november
14:00—16:00

Wandelen

Locatie wordt bekendgemaakt,
inschrijven via www.heikracht.nl

18 december
14:00—16:00

Wandelen

Locatie wordt bekendgemaakt,
inschrijven via www.heikracht.nl

Helaas zijn er door corona geen activiteiten voor wijkbewoners in de Egelantier en ook niet bij Zuiderheide
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Wethouder feliciteert honderdste HET deelautorijder
De honderdste HET deelautorijder Veronique Ummels ontvangt felicitaties en een boeket uit handen van
wethouder Bart Heller en Witho Oost van energiecoöperatie HET (Hilversumse Energie Transitie).
Ummels deed samen met haar partner Oscar Timmers al wel aan autodelen: ‘Maar, dachten we, waarom
doen we dat niet elektrisch?’ Toen ze het gingen uitzoeken, bleken ze met HET deelauto zelfs voordeliger uit
te zijn. ‘En ik heb nu drie auto’s op loopafstand.’
Heller: ‘Dat er in twee jaar tijd al honderd deelrijders zijn, is veel sneller dan verwacht. Dat zegt wel iets over
de populariteit van HET deelauto. Energiecoöperatie HET heeft samen met de gemeente een Green Deal om
elektrische deelauto’s en laadpalen te bevorderen. En door gezamenlijk autogebruik komt er ook meer
ruimte in de straat. De klimaatcrisis wordt steeds concreter; we hebben nu twee hete zomers gehad. En het
zijn al dit soort concrete bijdragen zoals elektrisch autodelen die samen de energietransitie vormen.’
Meer weten? Kijk op hetdeelauto.nl

”Een afspraak met een Energiecoach levert nuttige tips op”
Voor een jaren dertig hoekhuis valt er weinig meer in zijn woning te verduurzamen dacht Stefan. Bijna overal
dubbelglas, een goed geïsoleerd dak met tien zonnepanelen en alle kieren netjes weggewerkt. Toch maakte
hij een afspraak met de Energiecoach van HilverZon. Stefan: “Ik was benieuwd naar zijn advies. Bovendien
krijgt iedereen nu een voucher ter waarde van 65 euro bij elk Energiecoachgesprek.”
In de adviezen die hij geeft vindt Erik de Lange, Energiecoach van HilverZon, het belangrijk realistisch te
blijven. Hij raadt Stefan dan ook niet aan om de woning opnieuw te isoleren, hoewel er tegenwoordig betere
materialen op de markt zijn. Juist bij de verduurzaming van oudere woningen die ook in Hilversum Zuid
overal staan, is het volgens de Energiecoach verstandig om nuchter te bekijken wat zinvol is. “Isoleren heeft
zin als dit nog niet gedaan is, maar alles perfectioneren is duur en verdien je niet terug met een lager
gasverbruik”, luidt zijn waarschuwing.
Heeft een Energiecoachgesprek dan wel zin als het huis goed geïsoleerd is? “Toch wel”, zegt Erik. “Eigenlijk
kan ik in elk gesprek aan huis bewoners wijzen op rendabele maatregelen die zij eenvoudig kunnen
uitvoeren. Zo heb ik Stefan aangeraden om XPS-isolatieplaten op de platte daken van de keuken en
dakkapellen te leggen. Dit werkje kunnen bewoners gemakkelijk zelf doen en levert een aanzienlijke
besparing op.

Wijknieuws
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Keteltemperatuur
Stefan zal dit advies zeker meenemen, maar het meest verrast is hij door de oplossing die Erik heeft voor
een verwarmingsprobleem in huis. “In de winter zijn de radiatoren in onze woonkamer in no time warm,
maar blijft de vloerverwarming in de keuken koud. Erik zag dat de temperatuur van onze cv-ketel op 80
graden stond. Op zijn aanraden heb ik de temperatuur verlaagd naar 60 graden.”
Het idee achter dit advies is dat de woonkamer minder snel opwarmt, legt Erik uit. “De vloerverwarming
krijgt daardoor langer de kans om op temperatuur te komen. Daarnaast is het nog zuiniger ook. Leveranciers
en monteurs van cv-ketels stellen de temperatuur standaard vrij hoog in. Eigenlijk vreemd, want het HRprincipe van de ketel werkt beter bij een lagere keteltemperatuur.”
Voucher
De energievoucher heeft Stefan inmiddels verzilverd. “In de bijkeuken heb ik dankzij de voucher drie
inbouwspots van elk 50 watt kunnen vervangen door drie ledspots van 5 watt. Verder zat er nog niet achter
alle radiatoren folie. Ook dat heb ik meteen maar mee besteld. Daarna was er nog veel geld over voor
andere handige bespaardingen, zoals een tijdklok voor buiten. We willen hierop onze vijverpomp
aansluiten.”
“Op aanraden van de Energiecoach hebben we de CV-keteltemperatuur fors verlaagd”
Maak kosteloos een afspraak met de Energiecoach en ontvang een voucher voor duurzame producten ter
waarde van 65 euro.
Ga naar hilverzon.nu/afspraak-energiecoach en vul het formulier in. De Energiecoach neemt dan contact
met je op.

Óók bij HET Coöperatie Hilversumse Energie Transitie kunnen huiseigenaren
gratis een energiecoachgesprek voor hun woning aanvragen.
Hoe bespaar je op een eenvoudige manier thuis energie? Dat kan met energiezuinige lampen, minder
waterverbruik, etcetera. Vraagt u nu een energiecoachgesprek aan, dan krijgt u een tegoedbon ter waarde
van € 65,-. Hiermee kunt u - eventueel met hulp van HET Coöperatie - naar keuze producten bestellen via
Energiebespaarshop.nl. De actie loopt t/m maart 2021 dus wacht niet te lang en neem contact op met
info@hetcooperatie.nl
Inwoners van Hilversum kunnen in verband met de coronamaatregelen telefonisch contact opnemen met
HET Energieloket voor het aanvragen van het gratis energiecoachgesprek (incl. tegoedbon). En voor tips en
advies om geld te besparen op de energierekening.
HET Energieloket: woensdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur 06-53999765
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Extra nieuwsbrief

Gedeeltelijke Lockdown vanaf 14 oktober 2020
Hilversum, 22 oktober 2020
Beste deelnemer, vrijwilliger en betrokkene,
Na het snel verspreidende coronavirus begin dit jaar en de daaropvolgende Intelligente lockdown vanaf 12 maart die
drie maanden duurde heeft de overheid besloten een tweede lockdown in te voeren.
Omdat vanaf maart het fysieke contact tussen deelnemer en vrijwilliger van de een op de andere dag niet meer
mogelijk was hebben wij binnen zeer korte tijd de eenzaamheid, het in isolement verkeren, verwaarlozing,
somberheid en depressie drastisch zien toenemen.
Stichting Maatjesproject is er juist voor om eenzaamheid tegen te gaan en hulpvragers zoveel mogelijk uit hun
isolement te halen en te houden. Wij brengen de hulpvrager in contact met een vrijwilliger zodat er meer structuur en
regelmaat in het leven van de hulpvrager komt en daardoor de eenzaamheid vermindert. De groepsactiviteiten zijn
vaak de enige uitjes waar de hulpvrager met regelmaat naar toe kan gaan. Het is een belangrijk - en vaak het enige
onderdeel - geworden van hun sociale leven. Ook vrijwilligers zijn door de Lockdown in een gat terecht gekomen.
Corona heeft een grote impact op het leven van iedereen.
Dat is voor ons voldoende reden om onze dienstverlening zoals de hulpvragers en vrijwilligers van ons gewend zijn
zoveel mogelijk door te laten gaan. Na de mededeling van de minister-president Rutte op 13 oktober jl. hebben we
de volgende uitgangspunten geformuleerd:







De hulpvrager in isolement en eenzaamheid staat centraal en is onze prioriteit nummer 1
We zijn bewust van - en solidair aan - het coronaprobleem en zullen voldoen aan het advies van de overheid
Onze dienstverlening gaat door conform de nieuwe aangescherpte richtlijnen van het RIVM
We houden ons aan de afspraken die er al liggen met betrekking tot corona en die nog steeds voldoen aan de
aangescherpte richtlijnen van het RIVM
Trajectbegeleiders, projectleiders en office-manager werken zoveel mogelijk vanuit huis
De aanvullende maatregelen gelden voor alle projecten inclusief de VoorleesExpress van Stichting
Maatjesproject G&V

Wat betekent dit in de praktijk?
Wij stellen het dragen van een mondkapje
binnen verplicht zowel bij de hulpvrager thuis
als op kantoor.

Thuissituatie
Wij stimuleren onze vrijwilligers en stagiaires
zoveel mogelijk 1 op 1 fysiek contact te blijven
onderhouden met de hulpvrager, mits de
hulpvrager dat ook wil en de thuissituatie
voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Zoals
de hulpvrager mag niet meer dan 3 verschillende personen op een 1 dag thuis ontvangen.
En er kan 1, 5 meter afstand worden gehouden.
Het dragen van een mondkapje is binnenshuis
verplicht voor de vrijwilliger/stagiaire en
hulpvrager. Na het plaatsnemen op een vaste
zitplaats op minimaal 1,5 meter afstand mag
eventueel het mondkapje af.

Gemeente
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Alle groepsactiviteiten gaan door maar wel met
aanvullende maatregelen.
De ontmoetingsruimte op kantoor in Gooise Meren,
Weesp en Hilversum
De groepsactiviteiten zoals de Wandelclub, Creaclub,
Ontmoet en Groet Inloop, Fietsclub, Kookclub en Koffie
Inloop blijven open voor onze doelgroep. We hanteren
een maximum aantal personen voor de
groepsactiviteiten binnen. In Hilversum zijn dat maximaal
10 personen inclusief begeleiding met 1,5 meter afstand.
In Gooise Meren en Weesp gelden andere aantallen.
Voor deelname aan een groepsactiviteit moet je je van
tevoren aanmelden en ook afmelden indien je verkouden
bent, koorts hebt etc. zodat er een plek vrij komt voor
degene op de wachtlijst.
Het dragen van een mondkapje is verplicht bij
binnenkomst en loopbewegingen zoals koffie schenken,
naar de wc gaan of de deur openen. Heb je een vaste
zitplaats met 1,5 meter afstand dan mag je het
mondkapje afdoen gedurende de duur van de
groepsactiviteit.
Groepsactiviteiten die buiten plaatsvinden zoals de
Wandelclub en Fietsclub
We hanteren bij een groepsactiviteit buiten het
maximaal aantal van 4 personen inclusief begeleiding
met in achtneming van de regel 1,5 meter afstand
houden. Ook bij deze groepsactiviteit geldt de regel
dat je je van tevoren moet aanmelden en ook
afmelden indien je verkouden bent, koorts hebt etc.
zodat er een plek vrij komt voor degene op de
wachtlijst. Bij voldoende vrijwilligers als begeleiding
kunnen we meerdere groepjes van 4 na elkaar
gedurende dezelfde ochtend laten wandelen en
fietsen. Bij deze roep ik vrijwilligers op om de Wandel
en Fietsclub te begeleiden.
Op deze manier hopen wij tegemoet te komen aan de
vele hulpvragers en ook vrijwilligers om
groepsactiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan,
wel met enige aanpassingen. Zo voorkomen wij tijdens
deze moeilijke coronaperiode dat onze hulpvragers
nog verder in isolement en eenzaamheid
terechtkomen.
Indien er vragen zijn of onduidelijkheden, mail of bel
ons tijdens kantooruren. Ik wens iedereen een goede
gezondheid en veel sterkte tijdens deze bizarre
coronatijd.
Met vriendelijk groet,
Marjan Ockeloen Directeur
Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek
info@maatjesprojectgooi.nl
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Buurt

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

Gemeente
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Pas op je passwords!
Het viel ICT-er Patrick Mackaaij al een tijdje op dat wachtwoorden voor problemen zorgen. Mensen vergeten
wachtwoorden en organisaties raken ze kwijt. De oplossing staat er ook altijd bij: gebruik unieke sterke
wachtwoorden en onthoud ze met een wachtwoordmanager.
Gestolen wachtwoorden zijn vrijwel wekelijks in het nieuws.
En toch blijven mensen dezelfde wachtwoorden gebruiken.
Patrick heeft een aantal mensen gevraagd hoe dit zit. Daaruit bleek dat mensen niet op de hoogte zijn hoe slordig
oganisaties met hun wachtwoorden omgaan. En wat criminelen allemaal kunnen doen met toegang tot accounts
die zij in handen krijgen. Tenslotte kunnen mensen hulp krijgen bij het in gebruik nemen van
een wachtwoordmanager.
Het boek "Pas op je passwords" geeft achtergrondinformatie over het waarom en hoe van een wachtwoordmanager.
Wij verloten een exemplaar dat we van Patrick hebben gekregen.
Om mee te loten kun je een mailtje sturen naar: redactie1215@gmail.com
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Gemeente

Gratis Regenton in Zuid!

Na het succes in Hilversum Oost, gaat ook in Hilversum Zuid (postcode 1214, 1215) een regentonnenactie 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.

Let op:







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 installeerbeschrijving
wordt ook meegeleverd.
In uitzonderlijke gevallen kan een vrijwilliger u met het installeren komen helpen.

Meldt 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.
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Wijknieuws

Preventietips














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.



Meld 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.

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 in 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.

Geen heterdaad: bel 0900 – 8844
voor een afspraak met de politie om
aangifte te doen.

Onze wijkagent: René ten Teije
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Nuttige informatie

Belangrijke adressen en telefoonnummers Wilt u hier ook bij staan? Laat het ons weten!
Wijkagent 1215 René ten Teije, bereikbaar via

Buurtsportcoach Zuid Mark Aarts,

tel: 0900 8844 of e-mail: rene.ten.teije@politie.nl

e-mail: m.aarts@binkkinderopvang.nl

Wijkagent 1214 Linda de Jong , bereikbaar via

Hilversumzuid.nl, website met veel informatie o.a. over

tel: 0900 8844 of e-mail: linda.de.jong.1@politie.nl

activiteiten in Hilversum Zuid

Wijkbrandweer Jeroen Wiegers, bereikbaar via

Humanitas 't Gooi, biedt mensen o.a. steun bij rouw of

tel: 035 688 5555; 06 8308 0223
of email: jeroen.wiegers@brandweergooivecht.nl

ingrijpende gebeurtenis, sociaal contact en hulp bij
administratie,
tel: 035 628 6093, e-mail: tgooi@humanitas.nl,
www.humanitas.nl/afdeling/t-gooi/

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

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, tel: 035 692 6384,
e-mail: gezinsopvoedcoachHSUM@jggv.nl, www.jggv.nl

Gezondheidscentrum Eedenburgh, huisartsen,

Hilversum, tel: 035 631 0220

apotheek, kinderarts, Jeugd en Gezin, fysiotherapie, diëtisten
etc., Frederik van Eedenlaan 13 C-D, 1215 EK Hilversum

De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3, 1215 PR Hilversum,

Seniorenvereniging Senver, Kerkelandenlaan 29B, 1216 RR

tel: 035 624 8822

Kinderdagverblijf Kikkerrik, Banckertlaan 132-B, 1215

Hilversum, tel : 035 685 0442

Sociaal en Maatschappelijk Werk Versa Welzijn

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

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






Opbouwwerk 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
Jongerenwerk Hilversum Zuid, Hassan Oum ‘hamed
e-mail: houmhamed@versawelzijn.nl, 06 50 63 29 27
Kinderwerk Hilversum Zuid, Leslie van Thiel
e-mail: lthiel@versawelzijn.nl, 06 82 90 12 33

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

