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Beste Buurtgenoten
Veel plezier met het lezen van deze maart Bloembak. U kunt
in dit wijkmagazine allemaal informatie en tips vinden over
uw eigen buurt. Heeft u een leuk idee voor 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 mooi en gezond voorjaar toe.

Vragen over brandveiligheid? Stel ze aan je Wijkbrandweer!
Bijvoorbeeld: Hoe kun je brand voorkomen? Waar hang ik de rook- en
koolmonoxidemelder het best op? Is mijn huis wel brandveilig? De brandweer
kent u natuurlijk van de rode auto’s, die zich met veel lawaai spoeden naar een
brand of ongeval, maar wij doen meer. In de wijken van Hilversum zijn vier
Wijkbrandweermannen actief, bij wie je met alle vragen over brandveiligheid
in en om het huis terecht kunt. Daar ben ik er één van. Mijn naam is Jeroen
Wiegers en ik ben Wijkbrandweer voor de bewoners van de postcodegebieden
1212 tot en met 1215.
Vanwege de coronamaatregelen zijn we beperkt in de mogelijkheden om fysiek
voorlichting te geven. Wanneer het weer kan ben ik op uitnodiging aanwezig op
buurtbijeenkomsten en bij een vereniging van eigenaren om voorlichting te geven.
Daarnaast ben ik dan ook weer te vinden op het buurtspreekuur in winkelcentrum
Heigalerij op de eerste donderdag van de maand van 17:00-18:00 uur. Telefonisch, via
e-mail en via social media blijf ik bereikbaar voor vragen over brandveiligheid. Mijn
contactgegevens vindt u onderaan dit artikel.
Hoe brandveilig is jouw woning? Op verzoek loopt de Wijkbrandweer graag een rondje met je door het huis om te
kijken wat je kunt doen om de woning brandveiliger te maken. Dit is geheel kosteloos. Wanneer de coronamaatregelen
het toelaten kunt u hiervoor bij mij een afspraak maken. Zolang dit nog niet kan, kun je dit aan de hand van een
checklist ook zelf doen. Die checklist is bij mij aan te vragen. Hiermee kun je puntsgewijs beoordelen of alles in orde is,
of dat de brandveiligheid toch nog verbeterd kan worden. Een paar voorbeelden zijn:
•
Kun je bij een brand ’s nachts snel je huis verlaten?
•
Heb je hiervoor een vluchtplan dat ook bekend is bij overige huisgenoten zoals kinderen?
•
Heb je rookmelders en hangen ze op de juiste plaats?
•
Heb je een koolmonoxide melder?
•
Weet je wat je moet doen bij vlam in de pan?
Ik ben bereikbaar via: Telefoon: 06-830 80 223. E-mail: Wijkbrandweer-Hilversum@brandweergooivecht.nl
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/WijkbrandweerHilversum en Twitter: WBW_Hilversum
Ik hoop je snel weer te zien in de wijk!

SchuldHulpMaatje helpt bij financiële problemen
Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. Dat is veel. Veel
mensen schamen zich zo erg voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken.
Naar die mensen is SchuldHulpMaatje Hilversum/Bussum/Naarden op zoek. Als je in
de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die niet oordeelt, maar gewoon met je
aan de slag gaat om je geldzaken weer onder controle te krijgen. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje doen dat.
Samen lukt ‘t. Hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter. Geldzorgen zorgen voor veel stress en het komt
vaak voor dat mensen daardoor niet meer helder kunnen nadenken en de problemen alleen maar erger worden.
Een Maatje is er dan om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te maken. De
Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost niets. Iedereen met financiële problemen mag contact
opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is. Aanmelden is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.
schuldhulpmaatje.nl of bel 06-12702998. Coördinator Daniel Wagenaar neemt dan contact met je op om een
afspraak te maken voor een intakegesprek.
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*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

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

relax!

VAN DE LOOSDRECHT
WONEN
Gijsbr. v. Amstelstr 91-95 - Hilversum - 035-6247014 - www.loosdrechtwonen.nl

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 Wordpressupdates, conﬂicten met plugins of
beveiligingsproblemen.

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

www.care4balance.nl

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

DE NIEUWE LELIE, KOMT ER NOG WAT VAN?
Dat zou je soms wel denken. Na meer dan drie jaar lijkt het of er maar niets gebeurt. Maar niets
is minder waar. Na de brand in 2017 is direct gesteld dat er weer een nieuw buurthuis zou moeten
komen. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wàt moet er dan komen te staan voor een goed
toekomstig gebruik? Het oude gebouw was eigenlijk aan de kleine kant en miste best wat mogelijkheden.

Versa Welzijn krijgt het beheer

Inmiddels zijn we al vele stappen verder en gebeurt er veel achter de schermen. Nadat Versa Welzijn in
oktober 2020 officieel het beheer op zich heeft gekregen van de gemeente Hilversum zit de vaart erin. Er is
een enthousiaste groep bewoners ontstaan die Versa Welzijn helpen en adviseren om tot een goed gedragen
buurthuis te komen voor de hele buurt, de klankbordgroep. Dit doen zij vanuit haar kennis van de wijk, de
ervaring met de oude Lelie, kennis van wijkcentra en betrokkenheid bij het werk van de Lelie.

Plan van eisen

De 1e opdracht was om een gedegen plan van eisen te maken waarin de ruimtes benoemd worden, welke
functies deze ruimtes krijgen, hoe deze eruit moeten zien en hoe groot deze ruimtes dan moeten zijn. De basis
is hetzelfde aantal m2 als de oude Lelie, dus niet veel groter maar wordt wel aangepast aan de eisen van deze
tijd en zal wel groter ogen. Alle opgehaalde informatie van de afgelopen jaren is verzameld en na een aantal
pittige werksessies met de klankbordgroep is er een plan van eisen uitgekomen waarbij de meeste wensen uit
de buurt en activiteiten die er al waren een plekje kunnen krijgen.

Multifunctionele Accommodatie

Naast het buurthuis komen ook de Paulusschool en Bink kinderopvang in het gebouw. Omdat het een
multifunctioneel gebouw gaat worden (MFA), worden ook het plan van eisen van de school en Bink
samengevoegd. Nu worden deze door de projectgroep aan elkaar gekoppeld en wordt gekeken hoe we elkaars
ruimte kunnen benutten of delen.

De toekomst?

De komende periode wordt het plan van eisen voor de gehele multifunctionele accommodatie samengevoegd
als alle partijen het daarmee eens zijn. Daarna gaat dit hele plan naar de Raad en daar wordt besloten wat kan
en niet kan. Daarna gaat een architect aan de gang om een mooi, in de omgeving passend, gebouw te realiseren
waar voldoende ruimte is om elkaar te ontmoeten, te leren, te ontwikkelen en te recreëren.

Bedankt

Hartelijk dank aan al die
vrijwilligers die na de
brand de draad hebben
opgepakt en dóór zijn
gegaan. Zonder jullie was
het na de brand moeilijk
geworden! Zo hopen dat
we in 2022 een mooie
nieuw gebouw te hebben,
dus nog even volhouden er
is genoeg te doen!

Vragen?

Heb je vragen? Wil je
graag meedenken of op de
hoogte gehouden worden?
Neem dan even contact op
met de klankbordgroep
kbgdenieuwelelie@gmail.
com of Jaco van der
Velden van Versa Welzijn,
jvelden@versawelzijn.nl /
06-13 96 65 30
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IN ONZE BUURT: DIT IS MIJN VERZAMELING!
Op onze oproep zijn leuke reacties gekomen en we starten de bijzondere verzamelingen van
buurtgenoten met de verzameling eierdoppen van Anneke Schuuring-Vermeulen.
In de woonkamer van Anneke staat een grote
kast die helemaal gevuld is met eierdoppen. De
verzameling is zo’n veertig jaar geleden begonnen
en het zijn er nu ongeveer duizend. De eierdoppen
komen overal ter wereld vandaan. Veel uit Europa
maar ook uit Australië. Toen de verzameling ging
groeien namen familieleden vaak een mooie eierdop
mee van hun vakantie. Op braderieën en markten
werd naar bijzondere exemplaren gezocht en vaak
ook gevonden! Nu zijn de vele exemplaren in de
kast een verzameling van mooie herinneringen van
Anneke haar eigen gezin en haar dierbaren.

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN:

Trude van de Ven, buurtcoördinator Hilversum Zuid
Mijn dag start vroeg, ik zorg ervoor dat mijn kinderen,
Juul van 7 en Jim van 10 jaar, ontbijten en breng ze
vervolgens naar school. Momenteel zijn zij thuis,
vanwege de lockdown en krijgen thuisonderwijs
van mijn vrouw (ik schrijf dit half januari). Tijdens
Corona moeten wij van onze werkgever, de Gemeente
Hilversum, zoveel mogelijk thuiswerken. Alleen
bij “hoge nood” vertrek ik vanuit Culemborg naar
Hilversum.
Nadat ik de kinderen op school heb gebracht, rijd ik,
normaal gesproken, door naar Hilversum. Ik check in bij
het Stadskantoor, wijkinformatiecentrum De Kleine Lelie
of de buurtkamer aan de Resedastraat. Ik lees mijn mail,
beluister mijn voicemail, of heb een overleg met partners
in de wijk, collega’s of inwoners. Nu, in Coronatijd, zijn
er vooral veel digitale overleggen en telefoneer, mail
en app ik wat af op een dag. Ook in de avond heb ik
nog wel eens overleggen met inwoners, ook nu alleen
digitaal. Als buurtcoördinator voer ik regie in de wijk
Zuid op de thema’s schoon, heel, veilig, sociaal en zorg.
Signaleer ik trends, ontwikkelingen en stuur daar intern
en extern op. Verder werk ik zeer nauw samen met Versa
Welzijn, maar ook met de collega’s van het Sociaal Plein,
de wijkboa’s, politie, woningcorporaties, brandweer,
huisartspraktijken, (zorg)instellingen. Heb ik tevens
goede contacten met inwoners, bewonersinitiatieven,
ondernemers, scholen, kerken, etc. Binnen de gemeente
zijn wij buurtcoördinatoren ook actief om alle zaken die
in de wijk spelen, aandacht nodig hebben, te verbinden
en te positioneren richting beleid en alle collega’s van o.a.
Verkeer, Openbare Orde en Veiligheid, Parkeren, Openbare
Ruimte, Publiekszaken,
Communicatie, Sociaal
Plein. Regelmatig praat
ik de wijkwethouder van
Zuid, Arno Scheepers
bij over de wijk. Wat er
speelt, waar initiatieven
zijn aangemeld, signalen,
thema’s, kansen, zodat
hij goed op de hoogte is
wat er in Zuid speelt en
nodig is.
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Hilversum Zuid kent twee wijken
en daarbinnen 5 buurten. In
1214 Bloemenkwartier Noord
en Bloemenkwartier Zuid. In
1215 Staatsliedenkwartier,
Schrijverskwartier en het
Zeelheldenkwartier. Zeer
verschillende wijken met ieder
een eigen kleur en samenstelling
van inwoners. En dat vind ik met
name het meest leuke en uitdagende aan mijn werk; zóveel
verschillende mensen met eigen wensen en vragen die ik
probeer te verbinden, bij elkaar te brengen te faciliteren
richting gemeente en organisaties.
Om een idee te krijgen over de diverse onderwerpen en
dossiers waar ik het afgelopen jaar actief mee bezig ben
geweest; realisatie en opening buurtinitiatief Bukbieb,
parkeerproblemen, faciliteren en organiseren burendag,
geluidsoverlast laden lossen winkels, uit de hand lopende
burenruzies, aanvraag buurtinitiatief vergroening
Kastanjevijver, zorgmeldingen personen met verward
gedrag, versterking en samenwerking welzijnswerk,
woonoverlast, initiatief gratis regentonnen, bescherming
Wormenhotel tegen vernieling jaarwisseling, ouderinitiatief
opvang schoolkinderen tijdens lockdown, nieuw buurthuis
de Lelie, irritaties hondenpoep, rioleringsproblemen,
bewonersinitiatief kaartjes schrijven voor eenzame
inwoners, hekwerkaanpassing speelveld Neuweg, graffiti
probleem in de wijk, verveelde jongeren, inwoners
betrekken bij verkeerscampagne, klachten illegaal grofvuil
dumpingen, autobranden, verkeersveiligheid, speeltuintje
laten opknappen, etc. Never a
dull moment! Afgelopen jaar
was een vreemd, onzeker jaar
en ook voor 2021 zijn we er
nog lang niet. Maar het was
ook een jaar waarin mooie
hartverwarmende “zorg-voorelkaar-initiatieven” in Zuid zijn
ontstaan. Laten we dit vast- en
volhouden, oog en oor voor
elkaar hebben, tot 10 tellen
voordat we reageren, lief en
zorgzaam zijn voor de ander!

Column Aniel Siriram:
Omgaan met veranderingen

Start campagne
rond dumpen afval
Bloemenbuurt Zuid
Het is al tijden een doorn in het oog van de buurt. Huisraad
dat op de stoep wordt gezet zonder afspraak met de GAD
om het op te halen. Met als gevolg dat de spullen er lang
staan, de berg groter wordt omdat er huisraad bijgeplaatst
wordt en kinderen die de afgedankte troep zien als
speelgoed. Kortom een onwenselijke situatie waar nodig
wat aan gedaan moet worden. De GAD en de gemeente
werken samen om van de Bloembuurt Zuid weer een
schone wijk te maken, zonder afval en huisraad op de stoep.
De buurtbewoners worden geïnformeerd met flyers en tips
hoe om te gaan met afval en grofvuil. Wist u bijvoorbeeld
dat u een afspraak kunt maken bij de GAD om grofvuil
zoals meubels en koelkasten, gratis te laten ophalen? Naar
verwachting zijn eind februari de flyers en de posters klaar.
Er worden ook tijdelijk borden in de straten geplaatst met
daarop de informatie. Afvalcoaches van de GAD zetten zich
vervolgens in om de buurtbewoners te informeren, over de
regels en de mogelijke boete die geriskeerd wordt rondom
afval dumpen op straat.
Mocht u alvast meer informatie willen hebben over de
regels rondom afval en grofvuil? Bezoekt u dan de website
van de GAD via www.gad.nl of scan de QR code. Laten we
met elkaar zorgen voor een schonere buurt! Hartelijke
groet ook namens de GAD,

Foto’s zijn gemaakt door
betrokken bewoners
Bloemenkwartier Zuid

Trude van de Ven, Buurtcoördinator.

Beste lezer, op mijn vakgebied
krijg ik regelmatig te maken
met situaties waarin inwoners
een verandering in hun leven
moeten doormaken. Ze vragen
zich dan af hoe ze hiermee het
beste zouden kunnen omgaan.
Bij een verandering moet je
weer gaan wennen aan een
nieuwe situatie. Soms zelfs
een nieuwe omgeving. Denk
hierbij aan een verhuizing.
Een verandering kan vaak leuk zijn als je bijvoorbeeld een
nieuwe baan krijgt. Regelmatig spreek ik mensen voor wie
juist een scheiding een positieve start kan betekenen. Een
verandering kan echter ook veel energie kosten en zelfs
gepaard gaan met vermoeiende emoties. Een verandering
kan namelijk extra worden bemoeilijkt, na een ongewenste
gebeurtenis. Als je bijvoorbeeld ontslagen wordt op je werk
of als een relatiebreuk niet jouw keuze was. In dat geval is
het veel moeilijker om een oude situatie los te laten zodat
er meer energie vrijkomt om met een nieuwe situatie om te
kunnen gaan. De één is veel wendbaarder om een nieuwe
situatie aan te kunnen dan de ander. Dat kan verschillende
oorzaken hebben. Tijdens het schrijven van deze column
is het jaar 2021 nog niet zo lang geleden van start gegaan.
Voor velen betekende dat een afsluiting van een turbulent
jaar. Waarin een pandemie ons allemaal ‘dwong’ om met
extreme veranderingen om te gaan. Het afgelopen jaar
hebben we kunnen zien dat de één dit makkelijker afging
dan de ander. Bij het omgaan met nieuwe situaties heb je
namelijk veerkracht en weerbaarheid nodig. Hoe zit dat bij
jou en hoe makkelijk kan jij je aanpassen aan een nieuwe
situatie? Ga je zo’n verandering snel aan of heb je hier wat
meer tijd voor nodig? Hoe denk je over het aangaan van
nieuwe situaties en vind je dat eng of zie je dat juist als
een uitdagende kans? En, wat heb je nodig om met nieuwe
omstandigheden om te kunnen gaan?
Naast een gebeurtenis kunnen we op ieder moment ook
zelf besluiten om kleine gewoontes stapje voor stapje
te veranderen. Vooral het volhouden van een nieuwe
gewoonte of een gedachte kost namelijk veel tijd. Dat komt
omdat we vaak jarenlang vastzitten in allerlei automatische
patronen, waar wij ons maar moeilijk bewust van kunnen
worden. Heb je aan het begin van dit jaar bijvoorbeeld
weer aan nieuwe voornemens gedaan? En hoeveel van
die voornemens zijn er inmiddels nog over? Als je het
moeilijk vindt om met veranderingen en nieuwe situaties
om te gaan dan is het in ieder geval belangrijk om dit
open en eerlijk (aan jezelf) toe te geven. Neem de tijd om
bepaalde veranderingen vol te houden. Zie het aangaan
van een verandering als het leren van een nieuwe taal; dat
lukt ook niet van de ene op de andere dag. Welke grote of
kleine veranderingen zou jij in 2021 in je leven echt willen
doorvoeren? Sta je hier wel eens bij stil?
Hartelijke groet, Aniel.
Maatschappelijk werker Hilversum Zuid. T. 06 139 65 864 of
aniel.amwzuid@versawelzijn.nl
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Interview met Karla van der Veer
van SOKKEN Enzo

Foto’s Karla van der Veer

Karla is eigenaar van de winkel SOKKEN Enzo op de
Gijsbrecht van Amstelstraat nummer 163. Toen haar vader
zei “Nu hebben we een ondernemer in de familie” nadat
zij deze winkel begon, drong dat besef pas goed tot Karla
door. Het was dan ook best een verrassende stap want
ondernemer heeft ze zich nooit gevoeld. Ze is de zaak
gestart na eerst bij Meijer Orthopedie te hebben gewerkt.
Er kwamen steeds meer mensen vragen of ze ook gewone
sokken verkochten nadat de Sockshop weg was. Ze begon
met het opzetten van een plan en zoeken naar leveranciers
en in mei 2011 begon ze haar eigen winkel SOKKEN Enzo.
In het begin viel het niet mee. De start was mede dankzij de
bankencrisis moeizaam. Omdat die crisis al een tijd duurde
had Karla zoiets van ‘dat duurt nu al zolang, het zal zo
wel over zijn’. Maar helaas duurde het nog een paar jaar.
Haar lichtpunt is altijd geweest dat rond de Gijsbrecht veel
mensen wonen die de winkeliers een warm hart toedragen.
Fijn voor de verkoop en heerlijk om met je eigen winkel
deel uit te maken van zo’n leuke winkelstraat!
Ook ondernemer zijn in corona tijd valt niet mee, want
de winkel is meer dicht dan open. Gelukkig kon Karla
bij een van haar belangrijkste leveranciers een grote
order annuleren. Ze heeft daardoor ook haar inkoopstijl
aangepast. Voortaan geen lange termijn inkopen meer,
zelf zegt ze dat dit ook niet meer van deze tijd is. Omdat
de Kerstverkoop volledig is weggevallen hoopt ze in het
voorjaar weer open te zijn. De ingekochte glitter en glamour
spullen in de winkel
zijn blijven liggen. “Ik
accepteer dat en verder is
het een kwestie van hopen
op betere tijden” zegt
Karla. Bij het opruimen
van het magazijn om de
winkel fris en klaar te
maken voor het voorjaar
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kwamen er veel spullen tevoorschijn die niet meer voor
de verkoop geschikt waren. Omdat Karla wist dat ik me
vaak inzet voor Goede Doelen heeft ze mij gevraagd mee te
denken en zo is alles gedoneerd aan de KinderkledingBank:
bijna 400 nieuwe items gaan naar kinderen van 0 t/m jong
volwassenen van 21 jaar: iedereen blij!
Natuurlijk kan Karla altijd gebeld worden als u iets in de
etalage ziet of als u op zoek bent naar speciale items. Veel
mensen bewegen nu minder en kopen bij haar steunkousen
die de doorbloeding optimaliseren. Ook de warme antislip sokken worden goed verkocht. Ze verkoopt niet alleen
sokken die je voeten warm houden maar ook sokken die
je voeten koel houden. Er zijn o.a. panty’s, ondergoed,
mondkapjes, korte sokken, kniesokken en nog zo veel meer
items te koop. Iedereen van 0 tot 100 jaar kan bij haar
winkel terecht.
Als de winkel weer opengaat dan heeft Karla voor De
Bloembak lezers een speciale actie: bij aankoop van vier
of meer artikelen krijgt u een paar anti-slip sokken van
haar cadeau! Terwijl Karla doorgaat met haar winkel
klaar maken voor de klanten die hopelijk snel weer mogen
komen, vertelt ze over de leuke spraakverwarringen
die klanten soms hebben. Zo worden beenwarmers
vaak laarssokken genoemd en een body een rompertje
voor volwassenen. Wilt u bij Karla wat kopen terwijl de
winkel gesloten is of kunt u door corona de winkel zelf
niet bezoeken? Geen
probleem! U kunt haar
bellen ( 035-7600640)
en de bestelling wordt
in het Gooi door haar
thuisbezorgd.
Interview
Inez Hammers-Baartwijk

GOOISE TAFEL
maaltijdservice
Elke dag vers, lekker, makkelijk en gezond

Verse maaltijdbezorging aan huis
Ontdek onze maaltijdservice

Muiden

• Wekelijks wisselend menu, aangepast aan het seizoen

Naarden

Weesp

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

Huizen

Blaricum

Bussum
‘s Graveland

• 2 ons groenten per maaltijd
• Vet- en natriumbeperkt

Laren

Kortenhoef

Eemnes

Hilversum
Baarn

• Geen overbodige toevoegingen maar verse en eerlijke ingrediënten

Loosdrecht

• Ruime keuze uit soepen, desserts, vers gesneden fruit en salades
• Warme maaltijdbezorging: maandag tot en met vrijdag
• Aan huis bezorgd door vaste bezorgers

Bestel

Soest

een

proefpakket Vanaf € 9,99
per maaltijd

GOOISE TAFEL maaltijdservice | www.gooisetafel.nl | info@gooisetafel.nl | Telefoon 035 20 31 277

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

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.

Gitaarles in de
Bloemenbuurt
Voor kids vanaf 8 jaar:
notenlezen en akkoorden
spelen. Ook aan huis.
30 minuten vanaf Є 17,-

peterhendriks.org

Gitaarles
voor Kids!

Voor meer informatie:
www.esther-pro.org
info@esther-pro.org
06-21843953
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Woondienstencentrum

De Egelantier
‘Het Huis van de Buurt’
Gloort er hoop aan de horizon?
Eindelijk gloort er een beetje hoop aan de horizon! Door de vaccinaties krijgen we
hopelijk weer wat meer vrijheid en kunnen we er allemaal weer op uit.
Gezellig een terrasje pakken, uit eten, onze verjaardagen vieren enz. Maar vooral dat
we elkaar weer kunnen ontmoeten, knuffelen en vasthouden, hier snakt iedereen
naar. Maar voordat iedereen is gevaccineerd moeten we nog voorzichtig zijn en
elkaar steun bieden waar nodig. Kijk eens om u heen in de buurt misschien kunt u
iets betekenen voor een ouder iemand die eenzaam is en verlegen zit om een praatje,
of kunt u iemand bijstaan met het boodschappen doen.
Team Welzijn van De Egelantier mist u als wijkbewoner nu we bijna geen activiteiten kunnen en mogen
organiseren, maar we hebben hoop dat we na de zomer als iedereen is gevaccineerd weer aan de slag kunnen
met alles wat u van ons gewend bent. Wij kunnen niet wachten!

Als je regelmatig in De Egelantier komt, dan heb je
zeker Gabie van der Klein-Thater eens ontmoet. Zij is de
welzijnscoördinator binnen het woondienstencentrum.
Afgelopen 9 december ging voor Gabie en haar familie de
zon schijnen; middenin de pandemie werd haar kleindochter
Nynne Lea geboren! De redactie van De Bloembak wil Gabie
en haar familie feliciteren met Nynne! Op naar een gelukkige
toekomst met elkaar met vele mooie en gezellige momenten!

Oproep: De Egelantier zoekt wandelmaatjes die samen met bewoners een

ommetje willen maken. De bewoners willen heel graag naar buiten maar helaas kan
dat niet altijd door een gebrek aan vrijwilligers. Door de coronatijd zijn er veel lange
momenten geweest (en soms nog steeds) dat de bewoners niet van de kamer mogen.
Ze hebben zo’n zin in een frisse neus halen en een wandeling door de buurt maken.
Lijkt u dit wat? U kunt op maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 15:30 uur
bellen naar 06-20254939. Dan wordt er samen met u gekeken hoe u ingepland kan
worden.

We sluiten af met een Mexicaanse maaltijd die
makkelijk te maken is: eet smakelijk!
Wat heeft u nodig?
• Tortilla chips naturel
• Mexicaanse roerbak groenten.
• Gehakt
• Crème fraîche
• Geraspte kaas
Rul het gehakt en bak het lekker bruin, voeg hier de Mexicaanse roerbak aan toe en bak dit alles ongeveer 10 minuten op
hoog vuur. In een ingevette ovenschaal bedek je de bodem met tortilla chips en daar bovenop de gehakt en de groente.
Vervolgens steek je de bovenkant vol met tortilla chips met aan elk chipje een kloddertje crème fraîche. Geraspte kaas erover
en 20 min in de oven op 200 graden. Eet smakelijk!
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Column Arno Schepers:
Coronakapsel
Ik had me eigenlijk
voorgenomen niets over
corona te schrijven. Het is
nou niet bepaald een leuk
onderwerp en bovendien is
iedereen er helemaal klaar
mee (ik ook!). Tegelijkertijd
kan ik helaas moeilijk doen
alsof corona er niet is. Want
door dat ellendige corona
zit Nederland nog steeds
op slot. En dat is ook in
Hilversum goed te merken.
Het centrum is uitgestorven, winkels zijn dicht en ergens
gezellig een koffietje of een borrel gaan drinken lijkt eerder
een mooie droom dan iets heel gewoons, wat het een jaar
geleden nog was. Dus toch maar iets over corona schrijven
dan.
In mijn vorige column heb ik het even gehad over de
betrekkelijke voordelen van corona: ik kan wat meer tijd
met mijn dochters doorbrengen, daarnaast leer je weer
opnieuw de prachtige omgeving van Nederland en zeker
ook rond Hilversum extra waarderen. Dit keer wil ik even
ingaan op het kleine leed dat ook door corona ontstaat.
En dan heb ik een voorbeeld dat veel mensen denk ik wel
zullen herkennen: het coronakapsel. Net als bijna alle
Nederlanders kan ik niet naar de kapper. En ik realiseer
me heel goed hoor, dat dit een heel betrekkelijk probleem
is. Ik heb immers een superleuke baan, ben gezond en
heb gezonde kinderen. Weinig te klagen dus. Maar dat
maakt de worsteling ’s ochtends om van die wilde haardos
iets te maken er natuurlijk niet makkelijker op. Je gaat
aan de gang met borstels, wax, een extra shot shampoo,
maar dat helpt nauwelijks. Het beste dat je bereikt, blijft
een suboptimale vorm van geordende chaos. Dan is al dat
digitale vergaderen ineens toch weer een voordeel: op die
kleine schermpjes waar je via Teams of Zoom te zien bent,
ben je zo klein, dat het zeker met een donkere achtergrond
(tip!) best mee lijkt te vallen met je coronakapsel. En
ja, ik zou me natuurlijk op het gladde ijs van het zelf
thuisknippen kunnen begeven, maar dat risico neem ik
niet. Zo klein zijn die schermpjes ook weer niet…
Al met al voeg ik de kapper dus toe aan de lange lijst van
dingen die ik ga doen als de lockdown voorbij is. Natuurlijk
voor mijzelf, want het is fijn er weer netjes bij te kunnen
lopen, maar gevoelsmatig vooral voor alle kappers. Want
wat hebben zij het, samen met al die andere winkels die
gedwongen dicht moeten blijven, ontzettend zwaar. Het is
echt enorm pijnlijk om te zien. Dus ik hoop dat al die mooie
winkels weer heel snel open kunnen. En natuurlijk dat ik
in Hilversum Zuid iedereen weer snel ‘live’ kan ontmoeten,
bijvoorbeeld voor een kop koffie aan de Gijsbrecht, of bij
een wijkspreekuur in de heigalerij. Dan heb ik weer een
keurig kapsel. En hoef ik volgende keer niet meer over
corona te schrijven!
Arno Scheepers, Wijkwethouder Hilversum Zuid.

Deze prachtige tekening van een voorjaars Tulp is
gemaakt door Frederike Jeurink. Naast haar grote
passie van botanisch tekenen maakt zij ook graag hele
mooie foto’s van de natuur. De Tulp is groot afgedrukt
zodat u er een ansichtkaart van kunt maken door het
plaatje op een stevig stuk papier te plakken. Leuk om
een dierbare een voorjaarsgroet te sturen!

De Kleine Lelie:
we zijn gesloten
maar wel bereikbaar!
  

Bel ons gerust, als je
ergens mee zit, of gewoon
even zin hebt in een
praatje. In deze gekke tijd
kunnen we het allemaal wel
eens gebruiken om even
ons hart te luchten.
Dus schroom niet, we zijn
ervoor. De Kleine Lelie is
maar stilletjes zonder jullie!
Jaco
Elfie 	
Aniel 	
Leslie
Hassan

06-13966530 	 opbouwwerker
06-82659233 sociaal verbinder
06-13965864 maatschappelijk werker
06-82901233 kinderwerker
06-50632927 jongerenwerker
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Bloemenbuurt bouwt enthousiast mee aan
duurzaam Hilversum.
HilverZon heeft begin dit jaar de 500-ledengrens
bereikt. Dat betekent dat er meer dan ooit
draagvlak is om samen verder te bouwen aan een
energieneutraal Hilversum voor 2040. Bewoners van
de Bloemenbuurt dragen zeker hun steentje bij: van
de 519 leden, wonen er 42 in deze wijk. Daarmee
ligt het aantal huishoudens in de Bloemenbuurt
dat lid is hoger dan in verschillende andere wijken
in Hilversum. Goed nieuws volgens John Dietz,
voorzitter van HilverZon. “Met ons aanbod van
100% duurzame energie via ‘HilverZon | om’ en
het gratis en onafhankelijk energieadvies van onze
Energiecoaches, bouwen wij samen met inwoners
aan een duurzame leefomgeving. Het is goed om te
zien dat steeds meer bewoners van de Bloemenbuurt
de waarde hiervan inzien en zich bij ons aansluiten.”
Nog geen lid? Doe met ons mee en word voor 12 euro
per jaar lid van de zonnigste club van Hilversum. Dat
kan gemakkelijk via hilverzon.nu en dan de optie
‘meedoen’.

Tegoedbon van 65 euro
bij Energiecoachgesprek
Woon je in de Bloemenbuurt en heb je plannen
om je huis te verduurzamen? Vraag dan een

Energiecoachgesprek bij ons aan via hilverzon.
nu/afspraak-energiecoach. De Energiecoach geeft
onafhankelijk en kosteloos advies over zinnige
energiebesparende maatregelen die je kunt nemen.
Bij je thuis of op afstand. Voor alle Hilversummers
geldt nog steeds ons aanbod dat er een tegoedbon
van 65 euro klaarligt voor iedereen die nu een
Energiecoachgesprek bij ons aanvraagt. Met de bon
kun je online duurzame producten bestellen op
energiebespaarshop.nl.

BIJ U IN DE BUURT: brocante snuffelen in de Bloemenbuurt
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart staat de poort aan de zij-ingang van Asterstraat 16 open van 11:00 tot 16:00
uur voor mijn brocante Open Tuin. U bent van harte welkom en uiteraard ga ik ervan uit dat iedereen zich aan de
coronaregels houdt van genoeg afstand houden (1,5 m.) en een mondkapje draagt. Bij drukte is er ruimte om even
op elkaar te wachten. Als u op een ander tijdstip wilt komen, kunt u mij bellen voor een afspraak. Mijn nummer is
06 1135 2701. Even een gezellig uitstapje in deze moeilijke tijd.

Foto’s Greet van Zoomeren

Even voorstellen: ik heb altijd in de handel gezeten. Eerst 25 jaar in oude bouwmaterialen wat ik grotendeels zelf inkocht
in Egypte. Later was ik eigenaar van een (brocante)winkel op de Neuweg, Onze Kraampjes, die helaas door brand
verwoest werd. Heel veel bewoners van de Bloemenbuurt kwamen een paar keer per week even buurten in de winkel
en daarom is het hartstikke leuk om elkaar weer te ontmoeten. Inmiddels ben ik al een aantal jaren met pensioen maar
ik kan het verzamelen van mooie, oude spullen niet laten. Het zit echt in mijn bloed. Toch is het ook weer tijd om te gaan
ruimen en anderen deelgenoot te laten maken van mijn passie en een deel van mijn collectie te gaan verkopen. Er is
voor elk wat wils qua prijs en qua spullen. Achter mijn huis heb ik een grote schuur en een grote tuin van 200 m2 waar
alles op een gezellige en ruime manier staat uitgestald en daar bent u die dagen van harte welkom. Schrijf het vast in de
agenda en graag tot ziens! Vriendelijke groet, Greet van Zoomeren.
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Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer
Brandweer Gooi en Vechtstreek
Sociaal Plein
Ziekenhuis Tergooi

112
035-6885555
035-6292700
088-7531753

Wijkwebsite www.hilversumzuid.nl heeft veel upto-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
Hassan Oumhamed Tienerwerk/Jongerenwerk:
houmhamed@versawelzijn.nl 06-50632927
Priyani Dittner Sociaal Juridisch Dienstverlening :
pdittner@versawelzijn.nl 06-82854743
Fatiha Achrifi Wonen, Welzijn, Mantelzorgondersteuning: fachrifi@versawelzijn.nl

Colofon:

GAD
Dierenambulance
Gooi en Vechtstreek
Wijkbrandweer

035-6991888
035-6830300
06-83080223

Trude van de Ven Buurtcoördinator:
t.vandeven@hilversum.nl 06-100 60 411
Anneke Bijleveld Sociaal Werker Vrijw. Thuishulp
abijleveld@versawelzijn.nl 06-49377171
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: iinformatie over alle
thuisadministratie, alleen op afspraak op
dinsdagmiddag in De Kleine Lelie: 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
GGZ regio Gooi en Vechtstreek.
Volwassenen en Ouderen: 035-6557555
Kinderen en Jeugd:
036-5383250

✃

Aan dit nummer werkten mee: Inez Hammers-Baartwijk, Jaco van der Velden, Arno Scheepers,
Frederike Jeurink, Jeroen Wiegers, Greet van Zoomeren, Elfie Bakker, Aniel Siriram, Trude van de Ven,
Gabie van der Klein, Anneke Schuuring-Vermeulen, Karla van der Veer, 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 30 april 2021, eerder mag altijd!
De redactie van De Bloembak is niet aansprakelijk voor de inhoud van artikelen door anderen aangeleverd.
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 juni 2021.

Karin Walters
Zuidoost Noordoost
K.walters@hilversum.nl

Postcodegrens

ZUID Wijknaam

1216 Postcode

Buurtgrens

Wijkgrens

Landelijk Gebied

Bloemenkwarer
Zuid

1214
1213

ZUIDOOST

Schilderskwarer

´t Hoogt van ´t Kruis

Bloemenkwarer
Noord

Centrum

Arenaparkkwarer

Floris Voorink
Oost
F.voorink@hilversum.nl

Bart Heller
Noordwest
B.heller@hilversum.nl

Anna’s
Hoeve

Arno Scheepers
Zuid
A.scheepers@hilversum.nl

Rik van Dijk
06 22 52 65 51
r.vandijk@hilversum.nl

CENTRUM
1211

Mohamed Amazyan
06 83 97 47 05
m.amazyan@hilversum.nl

ZUIDOOST
1212 1213

Martijn van Ligten
06 45 14 46 68
m.vanligten@hilversum.nl

OOST
1223

Coen van Beers
06 51 22 56 54
c.vanbeers@hilversum.nl

OOST
1221

Annette Wolthers
Zuidwest
A.wolthers@hilversum.nl

Landelijk Gebied

WestIndiekwarer

1212

Van
Riebeeckkwarer

Liebergen

OOST

1223

Wijkwethouders gemeente Hilversum

ZUIDOOST
1213

ZUID

Zeeheldenkwarer

1215

Woonwagencentrum
de Egelshoek

Schrijverskwarer

buurt

Kleine
Dribuurt

1221

Electrobuurt

Geuzenbuurt

Crailo

NOORDOOST
1222

Astronomische
buurt

Erfgooiers
Johannes
buurt
Geradtswegbuurt

Noord

Langgewenst
buurt

Raadhuiskwarer

Mediapark

NOORDOOST
1222

Landelijk Gebied

CENTRUM
Sint
1211 Vitusbuurt
Havenstraat-

Boomberg

TrompenbergZuid

Staatsliedenkwarer

Het
Rode
Dorp

Zeverijn

Havenkwarer

Landelijk Gebied

Trompenberg
Noord

NOORDWEST
1217

Villaparken

Landelijk Gebied

ZUIDWEST
1216

Kerkelanden

Hilversumse
Meent

HILVERSUMSE
MEENT
1218

Gerard Kuipers
Centrum en De Meent
G.kuipers@hilversum.nl

Annegreet van de Riet
06 22 19 41 26
a.vanderiet@hilversum.nl

NOORDOOST
1222

Trude van de Ven
06 10 06 04 11
t.vandeven@hilversum.nl

ZUID
1214 1215

Natascha Heerschop
06 28 44 22 53
n.heerschop@hilversum.nl

ZUIDWEST
1216

Ute Hoogeveen
06 10 95 51 84
u.hoogeveen@hilversum.nl

HILVERSUMSE MEENT
1218

Carola van den Berg
06 53 85 17 50
carola.vandenberg@hilversum.nl

NOORDWEST
1217

Buurtcoördinatoren gemeente Hilversum

