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Beste Buurtgenoten
Veel plezier met het lezen van deze juni 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 mooie en gezonde zomer toe!

De verzameling van Roel Lodder
Op een zonnige middag gaan Jaco en Jolanda op bezoek bij buurtbewoner Roel Lodder
in de Bloemenbuurt. Roel zit heerlijk in de tuin te genieten van een zonnetje met een
broodje en wat drinken als ze de tuin inlopen. Roel is een man van 67 jaar die is geboren
en getogen bij zijn oma op de Hugo de Grootstraat, daarna verhuisd naar de Merelstraat,
van daaruit naar de 3de Oosterstraat en nu woont hij al ruim 50 jaar op de Irisstraat.
Wel leuk om te vertellen dat dit zijn ouderlijk huis is, dus enorm veel geschiedenis. De
reden dat we op bezoek zijn bij Roel is dat hij een enorme passie heeft voor alles wat met
vliegtuigen te maken heeft. Zijn huis staat vol met prachtige miniatuur vliegtuigen die hij
zelf gemaakt heeft. Naast deze miniatuurvliegtuigen, heeft hij ook bijna 300 pilotensjaals
en ruim 300 emblemen. Deze prachtige bonte verzameling sjaals laat hij met trots zien.
De sjaals komen uit vele landen en heeft hij gekocht op vliegshows. Ook heeft hij er veel
van verschillende vrienden gehad.
Hoe komt hij aan deze passie? Roel vertelt dat hij, toen hij ca. 13 jaar was, op de lagere
economische administratieve school zat op de Rozenstraat en een jongen uit zijn klas beter leerde kennen. Deze
jongen had een passie voor vliegtuigen. Hij vroeg op een dag of Roel mee wilde naar de Vliegbasis Soesterberg. Ze
spraken op woensdagmiddag vaak af en gingen toen op de fiets naar Soesterberg. Vanaf toen is zijn passie gegroeid.
Hij vond het fantastisch om al die vliegtuigen te zien. De afterburner en de lucht van kerosine was heerlijk! En de
verscheidenheid aan type vliegtuigen. Roel vertelt er vol passie over als hij er weer aan terugdenkt. In Soesterberg
kocht hij bouwdozen van prachtige modelvliegtuigen die hij thuis in elkaar ging zetten. Als we boven kijken liggen er
nog enkele ongeopende dozen waar hij nog aan moet beginnen. Vroeger was er een winkel op de Gijsbrecht waar ze
ook bouwdozen kochten. Dat is nu Kick Music en heette vroeger Plastic Hall. Daar was Roel ook regelmatig te vinden.
Daar leerde hij Dino van Doorn kennen. Inmiddels zijn ze ook al ruim 50 jaar vrienden.

Foto’s: J. van der Velden

Misschien is het ook leuk om te vertellen dat Roel vroeger in een band heeft gespeeld, genaamd ‘Oaktree’. Naast de
modelvliegtuigen, pilotensjaals en emblemen, heeft Roel ook een enorme stapel aan fotoboeken liggen. Helaas hadden
we geen tijd meer om deze allemaal nog te bekijken. Naast zijn passie voor vliegtuigen heeft hij ook nog twee andere
passies in huis rondlopen en dat zijn twee katten. Naast de vele foto’s aan de muur van vliegtuigen, siert er ook een
compilatie van kattenfoto’s aan de muur waaruit zijn liefde blijkt.			
Artikel: Jaco van der Velden
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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
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*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

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

Woondienstencentrum

De Egelantier
‘Het Huis van de Buurt’
Vanuit De Egelantier dragen wij alle
wijkbewoners een warm hart toe. Het is zo
goed om te zien en te voelen dat er veel aan ons
gedacht wordt. De bewoners genieten van elk
initiatief, tasjes met een verrassing, een kaartje,
bloemen enz. dat doet goed in deze moeilijke
tijden.

Wij hopen dat wij zeer binnenkort ook weer iets voor de buurt kunnen betekenen. Een leuke
activiteit, gezellige Bingo of een heerlijk themadiner waar u weer van harte welkom bent.
Wij versoepelen op dit moment binnen De Egelantier, dit kan omdat we allemaal gevaccineerd
zijn, en maken grote sprongen. Heel fijn voor ons en de bewoners. Als we straks allemaal (ook
bezoekers uit de buurt) gevaccineerd zijn kan er weer gezamenlijk van alles ondernomen
worden en zullen wij onze activiteiten weer met de buurt communiceren. We gaan jullie dan
snel uitnodigen om vooral onze activiteiten weer te bezoeken.

De wereld is verward,
en de mensheid steeds banger,
Onthoud: het kwaad schreeuwt hard,
Maar de liefde zingt veel langer
M. Gijzemijter

Woondienstencentrum De Egelantier is altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. U kunt bijvoorbeeld denken aan heerlijk buiten wandelen
met een bewoner. Of samen naar de Gijsbrecht gaan en wat boodschappen
doen en daarna een kopje koffie drinken. Ook kunt u zich opgeven
om Maatje te worden. Als Maatje wordt u gekoppeld aan een bewoner
die u met regelmaat gaat bezoeken en waarmee u leuke dingen gaat
ondernemen. Hoewel dat laatste niet altijd nodig is; soms is het mooiste
cadeau wat u kunt geven er gewoon voor iemand zijn en luisteren.
Woont u in de buurt en heeft u tijd over om te helpen?
Neem dan contact op met Gabie van der Klein.
U kunt haar bereiken op maandag en dinsdag tussen 8:30 uur en 15:30 uur.
Telefoonnummer: 035-7609403.
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INTERVIEW MET
ROY VAN DER LINDEN:
Als klein kind tekende ik al mozaïeken, patronen
en juwelen. De patronen en verhoudingen vond ik
heel spannend. Als tiener maakte ik bijouterieën.
Het creëren van een product uit losse elementen
was een creatieve uitdaging waarin ik mij kon
uitten. Ik kocht metalen onderdelen in bij een
groothandel en soldeerde dit aan elkaar. Die
onderdelen verrijkte ik dan met Swarovski
kristallen en dan vormden ze samen een ketting
of armband. Deze verkocht ik bij mijn ouders in
de bloemenwinkel. Dat liep hartstikke goed en ik
wilde vanaf toen edelsmid worden.
Daarna kwam de fascinatie voor kleding en de
constructie ervan. Maar na mijn mbo-opleiding
ondernemer/manager ben ik gaan werken zonder
daar wat mee te doen. Na vijf jaar had ik het gevoel
dat ik toch meer mijn mode interesse moest opzoeken.
Tegelijkertijd had ik de behoefte om mijzelf te
bewijzen dat ik een hbo-opleiding aankon. Dus werd
het Amsterdam Fashion Institute. Het was dé opleiding
voor mij en de jaren zijn echt voorbij gevlogen: ik vond
het geweldig! Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat

Roy van der Linden - Bags & Accessoires
Gijsbrecht van Amstelstraat 256,
1215CR, Hilversum
www.royvanderlinden.com
info@royvanderlinden.com
roy van der linden - bags and accessories
(facebook)
royvanderlinden_official (instagram)
06 1224 1781

mijn passie zowel bij het maken van accessoires als bij
hoogwaardige lederwaren ligt.
Na mijn studie heb ik meteen een atelier ingericht en
ben tassen gaan maken. Er bestaat geen specifieke
opleiding die je leert wat ik maak, dus de afgelopen
jaren heb ik mezelf geheel autodidactisch en als een
monnik op het maken van hoogwaardige handmatig
gemaakte lederen tassen en accessoires gestort. Van
de creatieve oplossingen voor reparaties aan luxere
tassen die ik soms uitvoer leer ik ook veel. Om een
hoogwaardige leren tas te maken moet je moeilijke
technieken onder de knie krijgen. Het zijn technieken
die niet graag gedeeld worden, want dit ambacht is
je kapitaal. Door eindeloos fouten maken is het toch
gelukt. Je hebt er wel doorzettingsvermogen voor
nodig, hoor! Zonder die passie voor het product en de
constructie red je het nooit.
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Ik werk meestal met een vast assortiment van
luxe leersoorten van meestal Franse en Italiaanse
leveranciers: stierkalf, geit en nappa. Ook voor de
voering want elk stuk leer is uniek, met zijn eigen

organische karakteristieken. Stoffen zijn meestal
in massaproductie gebreid of geweven. Leer is
een non-woven natuurproduct. En dat biedt weer
andere eigenschappen/mogelijkheden dan stoffen.
Ik zie er daarom altijd naar uit als er nieuwe huiden
binnenkomen.
Soms krijg ik bijzondere opdrachten. Zo was roggenleer
heel lastig te verwerken vanwege de bolletjes van een
soort kraakbeen die er op zitten. Je mag trouwens met
best veel exotische materialen werken. Zolang deze
maar voldoen aan het CITES keurmerk. Als dit niet in
orde is, worden ze door de douane geconfisqueerd.
Een krokodil bijvoorbeeld wordt opgevoed op een
speciale farm. Hier zorgen ze heel goed voor de
dieren, want elke kras op het leer betekent een fikse
waardevermindering. Waarschijnlijk hebben deze
krokodillen het beter dan de koeien waar onze leren
schoenen van gemaakt worden.
Ik doe en maak nagenoeg alles zelf: ontwerp,
productie, fotografie, webshop beheer, etc. Ritsen/
fournituren en de verschillende leersoorten koop ik
in. Het meeste werk doe ik in het volle zicht: door
de ruiten van mijn winkel op de Gijsbrecht kijk je zo
het achter gelegen atelier in. Hier ben ik zes dagen
per week aan het werk. Het ambacht is terug op de
Gijs! En ik durf te beweren dat sowieso in Nederland
op het gebied van technieken, materialen en
afwerkingen niemand op dit moment tassen maakt
zoals ik. Best bijzonder en daar ben ik trots op!
De namen van mijn tassen refereren aan de
vormgeving of een persoon. Een van de eerste
modellen maakte ik voor mijn moeder: Sara. De
Victoria was tot nu toe mijn grootse ‘uitdaging’ en
is vernoemd naar het woord ‘victory’. Daarnaast is
het een koninklijke naam welke ik vind passen bij de
allure van dit model.
Handgemaakte lederen tassen zijn een kostbaar bezit;
veel tijd en ambacht is er in gestopt. Mijn ontwerpen
volgen dan ook niet iedere modetrend, maar zijn
stijlvol, tijdloos en chique. Ook ontwerp ik de tassen zo
dat onderdelen vervangen kunnen worden: duurzaam
dus. Van mijn tassen mag je lekker lang genieten!
Interview: m.m.v J.Verharen

Column Aniel Siriram:
(Ook) moeite met hulp vragen?
Beste lezer, laat ik deze column
beginnen met een paar vragen
ter overdenking. Hoeveel
moeite kost het u eigenlijk om
hulp te ontvangen? Heeft u
voldoende mensen om u heen
bij wie u terechtkan, of staat u
er doorgaans helemaal alleen
voor? Ziet u ‘hulp vragen’ als
een zwakte of juist als een
vorm van kracht. Niet iedereen
blijkt het namelijk even makkelijk te vinden om hulp van anderen
te ontvangen. Vooral bij bijvoorbeeld lichamelijke achteruitgang,
financiële knelpunten, eenzaamheid of verslaving komt het
geregeld voor dat mensen te lang wachten om steun in te roepen.
Door een gevoel van trots of schaamte, willen wij een ander niet
gauw laten zien dat we bijvoorbeeld schulden hebben. Of dat we
door lichamelijke achteruitgang steeds minder in staat zijn om ons
huis adequaat te onderhouden. En dan wordt van buurtbewoners
ook nog eens verwacht dat zij, het liefst zonder tussenkomst van
hulpverleners, elkaar zoveel mogelijk gaan helpen. ‘Versterken van
de buurt’, zoals dat tegenwoordig in management jargon heet.
Hulpverlenende instanties zijn er anno 2021 vooral om
buurtbewoners zoveel mogelijk te stimuleren om elkaar te
ondersteunen. Alleen als iemand zijn problemen te groot worden
voor familie, buren, mantelzorgers, vrijwilligers of vrienden,
dan worden wij als hulpverleners pas ingeschakeld. Ondanks
deze moderne ontwikkelingen proberen velen hun situatie toch
eerst zelf te verbeteren. Vaak duurt het echter best lang voordat
iemand ergens aanklopt. Sommigen wachten hiermee dan net
iets te lang, met als gevolg dat hun problemen zijn opgestapeld,
de deurwaarder bijvoorbeeld al is langs geweest of gedreigd
wordt met beslaglegging. Niet altijd even handig maar ook wel
begrijpelijk. We willen zo onafhankelijk mogelijk van anderen
blijven. We willen onze buren of vrienden liever niet belasten
met onze sores. Ook zijn we vaak huiverig om door anderen
veroordeeld te worden. Als blijkt dat men zijn zaakjes niet goed
op orde heeft dan kan men de menselijke neiging vertonen
om de kop in het zand te steken of zo lang mogelijk de schone
schijn voor anderen op te houden. Als blijkt dat bijvoorbeeld
het opvoeden van kinderen je soms zwaar valt. Aan de andere
kant willen sommigen best hulp aanvaarden maar dan wel met
behoud van de eigen waardigheid en in het eigen tempo.
Bij het geven van hulp staat en valt veel met de manier waarop
wij dat doen. Daarom richt ik mij tot slot tot de helpers uit de
buurt. Als de ander alsnog de moed heeft om uw hulp in te
roepen, reageer dan discreet en veroordeel de ander nooit. Ga
niet betuttelen en probeer nooit met goedbedoelde adviezen
over iemand heen te walsen. Maar blijf oog houden voor het
geheim van de ander. De wijk is namelijk klein, iedereen kent
iedereen en over deze ongemakkelijke situatie heeft iemand
blijkbaar - juist ú - in vertrouwen genomen. Het is dan vooral
zaak om zorgvuldig met dit geschonken vertrouwen om te gaan.
En mocht u niet goed weten hoe u de ander kan helpen, wijs
die persoon dan de weg richting bijvoorbeeld de huisarts of een
hulpverlenende instantie, zoals wij bij Versa Welzijn.
Hartelijke groet, Aniel.
Maatschappelijk werker Hilversum Zuid, Tel. 06 – 139 65 864,
E-mail. aniel.amwzuid@versawelzijn.nl
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Frederike Jeurink
heeft een grote
groep fans die
vaak als eerste bij
het openslaan van
De Bloembak op
zoek gaan naar
haar botanische
tekening. Er is
zelfs iemand die
ooit in Hilversum
Zuid woonde en
nu in Australië en
groot fan is van
haar tekeningen.
Elke nieuwe
Bloembak gaat
met de post naar
Australië voor in
het plakboek! Deze
keer heeft zij voor
de Bloemenbuurt
bewoners de
Rudbeckia
getekend. De bloem
is zo getekend en
geplaatst dat u hem
kunt uitknippen en
als boekenlegger
kan gebruiken’.
Voor extra
stevigheid even op
een stuk dik papier
plakken.
Heeft u interesse om andere mensen te helpen de Nederlandse
taal te leren? Neem dan contact op met Jaco van der Velden
voor meer informatie en om u aan te melden.

✃

De Helpdesk Digitale Zorg Gooi & Vechtstreek en Eemland is gelanceerd
Deze helpdesk begeleidt inwoners van de regio bij hun
digitale reis in het zorglandschap. Het initiatief komt vanuit
diverse zorginstellingen (het Zorg Innovatie Huis, Amaris
Zorggroep, Huisartsenvereniging GHO-GO en Tergooi) en
is in nauwe samenwerking met vele spelers uit de regio
gerealiseerd. Het is een eerste stap waarin op deze wijze
wordt samengewerkt en legt hiermee een solide basis voor
meer initiatieven.
Digitale vaardigheden. De zorg verandert snel, zeker in
deze tijd van corona. “De digitale component wordt steeds
groter. Er zijn grote stappen in de regio gemaakt in de
digitalisering van zorg. Veel zorgverleners hebben hun
weg gevonden in het digitale contact met hun patiënten en
cliënten”, aldus Merlijne Sonneveld – manager innovatie
bij Amaris Zorggroep. Echter vergt dit ook digitale
vaardigheden van de burger, patiënt en/of cliënt. Nog niet
iedereen beschikt over voldoende digitale vaardigheden of
voelt zich daar nog niet zeker in. Vanuit deze behoefte is
de Helpdesk Digitale Zorg opgestart om mensen hierbij te
helpen. Denk bijvoorbeeld aan het toenemende beeldbellen
met de specialist in het ziekenhuis, wijkverpleegkundige
of huisarts en instructiefilmpjes van fysiotherapeuten. Ook
is deze ontwikkeling een voorwaarde voor de regionale
zorgtransitie, zodat mensen langer, zelfstandig en met
behoud van welzijn thuis kunnen blijven wonen. De
helpdesk is ondergebracht bij het Zorg Innovatie Huis, een
initiatief van Amaris Zorggroep, en wordt nu bemand door
6

vrijwilligers. De ambitie is dat de helpdesk ook bijdraagt in
de werkgelegenheid en een duurzame inzetbaarheid van
bijvoorbeeld mensen die tijdelijk niet inzetbaar kunnen zijn
in de fysieke zorg, maar wel waardevol kunnen zijn vanuit
de helpdesk.
Helpdesk Digitale Zorg. De Helpdesk Digitale Zorg bestaat
uit twee essentiële onderdelen, namelijk de telefonische
helpdesk zelf waar mensen op werkdagen van 09:00 uur
tot 17:00 uur naar kunnen bellen voor begeleiding en een
toegankelijke website die functioneert als kennisbank
met handleidingen die men zelf kan raadplegen. Hier
is ook een intuïtieve chatbot te vinden waarmee direct
gechat kan worden. De Helpdesk Digitale Zorg is gratis
voor alle inwoners uit de regio Gooi & Vechtstreek en
Eemland. Verwacht wordt dat een aantal vragen niet alleen
technisch van aard zijn, maar ook een sociale component
hebben. Mogelijk moet een aantal mensen de angst om
met computers en andere digitale middelen te werken nog
overwinnen en zoeken ze naast inhoudelijk hulp ook steun.
De helpdeskmedewerkers zijn daarom zowel digitaal als
sociaal vaardig. Als een vraag niet beantwoord kan worden,
dan spant de helpdesk zich actief in om de burger naar het
juiste loket te verwijzen.
Hoe bereik je de helpdesk?
• Telefonisch via 085-130 4 575
• Online via www.helpdeskdigitalezorg.nl
• Per e-mail naar info@helpdeskdigitalezorg.nl

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)

• Vet- en natriumbeperkt

Blaricum

Bussum
‘s Graveland

• 2 ons groenten per maaltijd

Huizen

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

w
Zo makkelijk was
een website
maken nog nooit!

w

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

√ inclusief domeinnaam naar keuze
√ geen startkosten
√ geen zorgen over techniek
√ geen jaarcontract
√ hulp van een mens

www.care4balance.nl
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Even voorstellen:

Mijn naam is Frans Regtien en ik woon aan de
Diependaalselaan. Ik ben 66 jaar oud, getrouwd en heb twee
kinderen. In 2016 kreeg ik tijdens mijn vakantie in Madrid
op straat een hartstilstand. Mijn vrouw had een BHV-cursus
gedaan en daar heb ik mijn leven aan te danken. Sindsdien
revalideer ik in het afasiecentrum van Boogh Amersfoort.
In september stopt mijn behandeling. Ik ben 40 jaar actief
geweest in de journalistiek, eerst bij lokale kranten en later
bij de KRO radio en televisie, de Wereldomroep, Omroep
Brabant en de lokale omroep RTi Hilversum. Ook na mijn
hartstilstand ben ik actief gebleven in mijn oude vak. Ik
maakte onder andere columns en schreef interviews in
vakbladen over wat mij is overkomen.
Over mijn leven voor en na mijn hartstilstand in 2016
onderhoud ik verder een website: www.fransregtien.
nl. Die site is een rode draad over wat ik heb beleefd als
persoon, in mijn werk, welke hobby’s ik had en over mijn
toekomstplannen. Je vindt daar pagina’s over de jaren 60
tot nu. Stukken over mijn gezin, de journalistieke producten
van mijn hand en een overzicht van tientallen jaren actief
amateurtoneelspelen.
Een bijzonder journalistiek hoogtepunt was het interview
dat ik in 1989 via de telefoon had met Nelson Mandela,
de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsheld, die toen net was
vrijgelaten. Ik was de eerste Nederlandse journalist die hem
sprak. Ik stikte van de zenuwen want ik had geen vragen
paraat en het gesprek moest meteen plaatsvinden. Ik kon in
ieder geval het nieuws brengen dat Mandela zei graag naar
Nederland te komen.
Voor mij is het werken aan de site een manier om te
verwerken van wat mij is overkomen en hoe ik daarmee leer
om te gaan. Het leven stopt niet na een hartstilstand. Er zijn
genoeg mogelijkheden om betekenisvol te zijn. Tenslotte: ik
woon met plezier in de Bloemenbuurt. Vlakbij het bos en op
een plek waar je je veilig voelt om te wandelen.

De Ontmoetgroep!

Luchtig, gezellig en een goed
gesprek. Zo zou ik de ontmoetgroep
omschrijven. Ik ben Iep, 23 jaar
en zou graag in Hilversum Zuid
een ontmoetgroep willen starten.
Dé groep waar je iedere week
kan aansluiten om je netwerk
te vergroten, nieuwe mensen te
ontmoeten en gelijkgestemden
te vinden. Samen kunnen we
activiteiten ondernemen die lekker
luchtig zijn en je even uit de waan van de dag halen. Samen
koken, (bord)spelletjes spelen, een wandeling door het bos,
misschien wel een workshop van een van de groepsleden
(ik bied mij vast aan). Kortom De Ontmoetgroep is voor
iedereen tussen circa 20-40 jaar die zin heeft om aan te
sluiten! De Ontmoetgroep is elke donderdagavond van
19:00 – 21:00 in buurthuis De Kleine Lelie, Hilvertsweg
89-91. Heb je interesse of wil je je aanmelden? Dan kun je
contact opnemen via mail :iep.bergsma@gmail.com of tel.
06-11065227. Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten!
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Samen is leuker: In deze tijd waarin Covid-19
ons leven in de greep heeft is eenzaamheid een onderwerp
waar wij steeds meer mee te maken krijgen. Uit onderzoek
blijkt dat 42% van de Hilversummers zich op enig
moment eenzaam voelt, waarvan 9% extreem eenzaam.
De gemeente is daarom gestart met de campagne Samen
is leuker. Samen met Versa Welzijn, andere organisaties
en de samenleving willen wij de strijd aangaan tegen
eenzaamheid.’ Samen is leuker, want iedereen wil ergens
bij horen’, daarom willen we buurten en gemeenschappen
versterken, waardoor er meer verbindingen ontstaan in
wijken en elke inwoner er toe doet. Wilt u ook een bijdrage
leveren om de verbinding in uw buurt te versterken, of wilt
u een bijdrage leveren om de eenzaamheid in Hilversum te
verminderen? Wij hebben u daarvoor nodig! U als inwoner
maar ook u als lokale
ondernemer.
Neem dan contact op met:
Katinka Boot;
projectcoördinator Samen
is Leuker, Versa Welzijn.
06-47191994
kboot@versawelzijn.nl

Foto Studio Kastermans

Wethouders Bart Hellers (links) en Arno Scheepers (rechts) bevestigen samen het eerste informatiebord
‘Hier maaien we minder voor meer bloemen, vlinders en bijen!’ De Gemeente Hilversum wil de
biodiversiteit in het openbaar groen vergroten.

MEER BLOEMEN EN BIJEN IN DE BERMEN VAN HILVERSUM:
De gemeente Hilversum wil de biodiversiteit in het
openbaar groen vergroten en start hiervoor dit voorjaar
een tweede proef. Door minder te maaien, krijgen planten
meer de ruimte om tot bloei te komen. Insecten als de
wilde bij en roofinsecten die de eikenprocessierups opeten
hebben hier baat bij, maar ook vogels. Hilversum is sinds
2019 een bijvriendelijke gemeente.
Wethouder Arno Scheepers (Openbare Ruimte): “Dit
betekent dat we in de openbare ruimte meer bloemen en
planten krijgen en minder gras. Een belangrijke proef,
zeker nu het seizoen van de eikenprocessierups er weer
aankomt. Op deze manier stimuleren we de aanwezigheid
van natuurlijke vijanden van de rups, zoals roofinsecten,
mussen en mezen.” Wethouder Bart Heller (Natuur):
“Biodiversiteit is zo belangrijk om onze natuur in stand te
houden. De wilde bij, die met uitsterven bedreigd wordt, is
essentieel voor ons hele voedselsysteem. Zonder bestuiving
geen bevruchting van planten. De bij staat aan het begin
van onze voedselketen.”
Een bloeiende proeftuin. Na een succesvolle pilot uit 2019,
waarbij er op drie plaatsen minder gemaaid werd, en waar
nodig extra gezaaid, breidt de gemeente de pilot uit tot 30
hectare aan openbare bermen en grasvelden. Dat is een
oppervlakte van 60 voetbalvelden. In deze gebieden zal
twee keer per jaar gemaaid worden in plaats van vier tot
acht keer per jaar. Ook wordt niet alles tegelijk gemaaid,

zodat bloemenzaden kunnen rijpen en zich verspreiden
en insecten een schuilplaats houden. Dit betekent dat
deze bermen en grasvelden er anders uit gaan zien: er
komt meer variatie in soorten en in hoogte. Door minder
te maaien, verwacht de gemeente dat er meer variatie
komt aan wilde bijen en andere insecten. Dat is weer
gunstig voor vogels en vleermuizen. De beplanting in de
proefgebieden zal ook worden onderzocht.
Natuurlijke bermen verwelkomen natuurlijke vijanden van
de eikenprocessierups. Het uitbreiden van het bijvriendelijk
maaibeheer is ook nuttig in de bestrijding en beheersing
van de eikenprocessierups. Dit biedt meer plaats aan de
natuurlijke vijanden, zoals roofinsecten, mussen, mezen en
vleermuizen. Daarnaast komt er op een aantal plekken in
de stad ook nestkasten te hangen voor mezen. Hiermee zal
het aantal natuurlijke vijanden van deze rups toenemen en
na een aantal jaren de overlast van de rups afnemen.
De overlast helemaal wegnemen is niet mogelijk, maar
het ecologisch systeem van de stad moet beter in balans
worden gebracht. Hiermee is Hilversum ook beter bestand
tegen mogelijke toekomstige plaagsoorten. Naast het
verbeteren van het leefgebied van natuurlijke vijanden van
de eikenprocessierups blijft het wegzuigen van nesten van
deze rups noodzakelijk om overlast te voorkomen. In 2021
worden daarom, net als in 2020, risicobomen vroegtijdig
geïnspecteerd, zodat de gemeente snel kan ingrijpen.
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Een opknapbeurt voor de Kastanjevijver:
buurtinitiatief loont!
De Kastanjevijver -ontworpen door de architect Dudok- werd in 1935 aangelegd. Voor buurtbewoners is het een
markant punt in het Bloemenkwartier Zuid en geliefde plek om een rondje te lopen met (jonge) kinderen, de hond
of voor liefhebbers om te vissen.

Kastanjevijver in vroegere tijden met mooie begroeiing

Huidige situatie Kastanjevijver

De laatste jaren vonden buurtbewoners rond de vijver
dat door o.a. de warme droge zomers de omgeving van
de vijver steeds kaler werd. Een paar grote bomen zijn
overleden en vooral aan de zuidkant groeit het gras slecht.
Na het zien van oude foto’s waarop rondom de vijver
veel meer begroeiing stond, was het voor een aantal
buurtbewoners duidelijk; zelfs Dudok had de vijver niet
zo kaal bedoelt. Buurtbewoners maakten een plan voor
een groenere Kastanjevijver en gingen, gesteund met ruim
honderd handtekeningen van omwonenden, praten met
de buurtcoördinator en de wijkwethouder. Door Corona
vond het overleg altijd digitaal plaats maar gelukkig was
de gemeente net zo enthousiast om de leefomgeving
beter te maken voor mensen, dieren en het milieu als de
buurtbewoners zelf.

Momenteel is de gemeente in gesprek met Nautilus, zij gaan
een drijvend groen eiland aanleggen links en rechts van
de middelste put. Beide eilanden worden 15 meter lang en
1 meter breed. Vaak sterven plannen in schoonheid voor
ze uitgevoerd worden maar inmiddels is er al een begin
gemaakt met de uitvoering, waarbij wij als buurtbewoners
een belangrijke inbreng hebben gehad. Langs de noorden zuidkant zullen in de herfst kruidenmengels gezaaid
worden. Vanaf dat moment zal er een ander maaibeleid
komen waarin minder zal worden gemaaid zodat het gras
en de kruiden beter kunnen groeien. De kruiden zijn beter
bestand tegen droogte en zullen samen met de eilanden
een goede leefomgeving zijn voor de insecten, padden en
eenden die er leven. Deze zomer zal misschien al minder
worden gemaaid, in ieder geval langs de randen van de
vijver. De wens voor meer en grotere bomen zoals die
vroeger rond de vijver stonden, zal misschien nog even
op zich laten wachten. De kastanjebomen overlijden
allemaal aan de Kastanjebloedingsziekte. De gemeente gaat
een plan maken voor de gehele bomenbegroeiing van de
Kastanjevijver en de Kastanjelaan. Ook het pad langs de
straat is aan een opknapbeurt toe maar de gemeente heeft
aangegeven dat tegelijk met de vervanging van de riolering
te willen doen. Er wordt nu gefluisterd dat dat misschien in
de komende 2-3 jaar gaat gebeuren.... Wij kijken ernaar uit!

Meer beplanting zal zorgen voor meer biodiversiteit en het
aanpassen van het type beplanting zal de omgeving beter
bestand maken tegen het veranderende klimaat.
Het pad rond de vijver dat op veel plekken beschadigd was,
is al opgeknapt en voorzien van een nieuwe grindlaag. Er
zijn eendentrappetjes bijgeplaatst zodat de jonge eendjes en
padden makkelijker de vijver kunnen verlaten. De buurt zal
verder actief mee blijven helpen met het schoonhouden van
de vijver en omgeving. Regelmatig worden door de directe
omwonenden opruimacties gehouden. Hopelijk nodigt een
nette vijver uit om die ook netjes te houden!
Schets van het plan voor de twee drijvende groene eilanden.
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Namens de werkgroep Kastanjevijver, Ruurd van Elburg.

IN DE BUURT: KLETSBOEL
Wij zijn Barbara & Magda, twee moeders van kleine kids tot pubers. In deze ‘nieuwe’ tijd zijn we allemaal meer thuis dan op
pad en tja, dan zie je toch dat je huis ook toe is aan verandering of een opruimbeurt. ‘Decluttering’ zoals dat zo mooi heet. Ze
zeggen wel eens verbeter de wereld, begin bij jezelf en dat hebben wij gedaan. Na het opruimen van onze huizen bedachten
we dat we onze spullen een 2e leven wilden geven en niet zomaar
weg wilde gooien. Zo dachten meer mensen erover merkten we...
Toen hebben wij onze creatieve breinen aan het werk gezet en
onze krachten gebundeld om samen een meer duurzame ‘wereld’,
nou ja: een duurzaam Hilversum Zuid, te creëren. Zo is Kletsboel
ontstaan! Dus wil jij ook je spullen doneren of (ver)kopen, kijk op
www.kletsboel.nl of kom naar de winkel op de Egelantierstraat
35, we zijn elke dag geopend behalve zondag.
Mocht je verder nog wat nodig hebben dan horen we het graag.

topkleurplaten.nl

Ons telefoonnummer hier is 06-43104677 en de openingstijden
zijn ma-vrij 09:30 - 17:30 uur en zaterdag 09:30 - 17:00 uur. Tot
snel!

Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer
Brandweer Gooi en Vechtstreek
Sociaal Plein
Ziekenhuis Tergooi

112
035-6885555
035-6292700
088-7531753

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
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

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. Info: 035-6292700
WEG EN WIJZER: informatie 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

Foto’s: Inez Hammers-Baartwijk
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Aan dit nummer werkten mee: Inez Hammers-Baartwijk, Jaco van der Velden, Frederike Jeurink,
Roel Lodder, Roy van der Linden, Aniel Siriram, Trude van de Ven, Gabie van der Klein, Frans Regtien,
Barbara en Magda, Ruurd van Elburg, 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 juli 2021,
eerder mag altijd. De redactie van De Bloembak is niet aansprakelijk voor de inhoud van artikelen door
derden 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 september 2021.

