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Beste Buurtgenoten
Veel plezier met het lezen van deze Bloembak! Heeft u
een leuk idee, wilt u reageren op een artikel of heeft u
een bijzondere verzameling of heerlijk recept? U kunt
uw vragen en kopij sturen naar bloembakredactie@
gmail.com .
In dit nummer kunt u onder meer lezen over de
computerinloop, de kinderraad, De Nieuwe Lelie en heeft
Museum Hilversum een leuke actie voor u. Door het hele
blad staan verschillende oproepen, wellicht zit er iets
voor u bij. De redactie wenst u een mooi voorjaar toe!

Woondienstencentrum De Egelantier
De Egelantier ontvangt u weer graag! Het zal u niet ontgaan zijn. De Egelantier moest, net als
vele andere ontmoetingsplekken in onze wijk, haar deuren meerdere keren sluiten als gevolg
van de pandemie. Gelukkig lijkt het erop dat de grootste ellende voorlopig achter ons ligt. We
kunnen weer vooruit kijken!
In tegenstelling tot berichtgeving in de krant, is onze brasserie open. Juist ook voor u.
Weliswaar met een ander team, maar met veel bekende gezichten. Het ‘nieuwe’ team van de
brasserie in De Egelantier ontvangt u dan ook graag dagelijks van 10:00 t/m 18:00 uur.
Let op: twijfelt u of de brasserie open is i.v.m. corona? U kunt met Gabie van der Klein bellen en
aanpassingen worden indien nodig ook doorgegeven via een flyer die op de voordeur hangt.
Zien we u binnenkort voor een kopje koffie? Wij kijken ernaar uit! En als u langskomt, neem dan meteen een
kijkje in onze nieuwe ‘Salon Elegant’. Onze pedicure Myrna en onze kapster Saskia helpen u graag.
OPROEP: Wij zijn op zoek naar een chauffeur die als vrijwilliger met de bewoners op pad wil gaan in onze bus.
Informatie bij Gabie van der Klein: 06-20254939. 		
Tot ziens en hartelijke groet; Team Egelantier.

NIEUWS UIT DE BUURT: HET OUDE CAROLUS
Beste buurtbewoners, zoals u misschien wel weet is het pand van st. Carolus weer bewoond. Wij zijn een groep
van twintig studenten en we zijn onlangs verhuisd naar Hilversum. We zijn onderdeel van de organisatie
ConnectGenerations. Deze organisatie heeft als doel om studenten en de buurt met elkaar te verbinden en daarom
doen we vrijwilligerswerk. Zo organiseren we bijvoorbeeld sportactiviteiten voor jongeren en een koffiemoment voor
iedereen die langs wil komen.
Heeft u zelf hulp nodig, zoals boodschappen doen, computerhulp of iemand die gezellig komt kletsen, óf weet u een
leuke activiteit die we kunnen organiseren? Laat
het ons weten! Doe een briefje in de brievenbus of
mail naar rosaliewolting@gmail.com
Via onze Facebook en Instagram kunt u op
de hoogte blijven van alle activiteiten die we
organiseren. We hopen op een leuke, mooie en
verbindende tijd hier in Hilversum!
Hartelijke groet, studenten van huize Carolus
Facebook: buurtactiviteiten huize Carolus
Instagram: studenten_huize_carolus

“Stichting Reizen Gezelligheid Kent Geen Tĳd”
Organiseert dit voorjaar weer een vĳfdaagse reis

Een onvergetelĳke vĳfdaagse vakantie voor senioren en
mensen die niet meer gemakkelĳk de deur uit komen.
De stichting biedt vĳf ongedwongen dagen met excursies,
een volledig verzorgd programma, veel persoonlĳke
aandacht en begeleiding van een gastvrouw en een gastheer
met verpleegkundige ervaring.
Maandag 9 mei a.s. tot en met vrĳdag 13 mei vertrekken wĳ
naar het mooie Noord Limburg.
Wĳ logeren in het Theater Hotel van de Van der Valk in Roermond.
Voor de heen- en terugreis en voor alle excursies staat een luxe
touringcar ter beschikking; de bus en de chauffeur blĳven de hele reis
bĳ de groep. Het is op basis van vol pension en ook de excursies zĳn
bĳ de prĳs inbegrepen. Ook voor de koffie met gebak wordt gezorgd.
Jaarlĳkse traditie
De stichting bestaat al sinds 2001 heeft inmiddels al heel wat
vakantieweken voor senioren georganiseerd. Het initiatief ontstond

jaren geleden toen de belangstelling voor de reizen van de senioren
steeds groter werd.
Deelnemers komen uit Hilversum en wĳde omgeving.
Mooie herinnering
Na afloop ontvangen de deelnemers elk jaar een uitgebreid reisverslag
met foto’s en een DVD Voor de reis van komende mei is nog een
aantal plaatsen beschikbaar zĳn.
Mee naar Roermond?
Zorgvuldigheid is troef bĳ de “Stichting Reizen Gezelligheid Kent Geen
Tĳd”.
Alle deelnemers krĳgen vooraf bezoek van een van de begeleiders en
ook bezoekt de staf vooraf het hotel en alle excursie locaties. Lĳkt het
u wat om mee te gaan naar Roermond van 9 mei tot met 13 mei
aanstaande? Aarzel dan niet en vraag dan informatie en het
programma aan.

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

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

Changes Organizing
Professionele hulp bĳ het opruimen
en opnieuw organiseren van woon-,
bedrĳfsruimte en de administratie.
Neem een kĳkje op mĳn website

dianasatelier.wixsite.com/website
of mail voor meer informatie naar

changesorganizing@gmail.com

Rookmelders in huis verplicht: heb jij het al geregeld?
Het voelt misschien nog niet zo, maar over enkele maanden
is het alweer juli. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke
bouwlaag van het huis een rookmelder te hebben. Waarom
is dit verplicht gesteld, waar koop je die rookmelders en
welke kies je dan ? Op welke plek hang je ze vervolgens op
en waar juist niet.
Rookmelders redden levens. Wist je dat je tijdens je
slaap wel hoort, maar niets ruikt? Het inademen van
rook veroorzaakt de meeste slachtoffers bij een brand.
Rookmelders kunnen je leven redden. Het alarm van
een rookmelder waarschuwt je voordat de rook bij je
in de buurt is. Rookmelders waren al verplicht voor
nieuwbouwwoningen en per 1 juli van dit jaar geldt dit ook
voor bestaande woningen. Door de rookmelderplicht wil de
overheid het aantal slachtoffers bij brand terugdringen.
De nieuwe regelgeving geeft aan dat op elke bouwlaag van
de woning een rookmelder moet hangen. Dit geldt voor alle
bouwlagen waar zich een verblijfsruimte bevindt, zoals
een woonkamer of een slaapkamer. Uitzondering hierop
zijn bouwlagen waar zich geen verblijfsruimtes bevinden.
Zoals bijvoorbeeld een zolder waar niet gewoond of
geslapen wordt, maar die enkel wordt gebruikt als opslag.
Hier hoef je dan geen rookmelder op te hangen. Loopt er
wel een vluchtweg vanuit een andere bouwlaag over deze
bouwlaag? Dan geldt de uitzondering niet en moet er wel een
rookmelder hangen.

Jeroen Wiegers

Waar hang je de rookmelders op? De rookmelders moeten
minimaal op elke verdieping hangen, in de gang of hal waar
de slaapkamers of overige verblijfsruimtes op uitkomen.
Deze gangen vormen een belangrijk onderdeel van de
vluchtroute naar buiten. Wanneer hier rook hangt wil je snel
gealarmeerd worden, zodat vluchten nog mogelijk is. Hang
de rookmelder daar aan het plafond, 50 cm van een muur of
hoek. Let er daarbij op dat de melder daar niet op de tocht
hangt en niet in de buurt van mechanische ventilatie. Voor
extra veiligheid adviseren we om ook een rookmelder in
de slaapkamers en in de woonkamer op te hangen. Ook in
ruimtes waar bijvoorbeeld een wasmachine of wasdroger
staat is het verstandig om een rookmelder te plaatsen.
Kun je zelf geen rookmelder ophangen? In dat geval
kun je gebruik maken van het rookmelderteam van de
brandwondenstichting. Deze vrijwilligers hangen de
rookmelders kosteloos voor je op. Je meldt je aan door te
bellen naar 0251 - 275 555.
Nog vragen? Kijk op www.rookmelders.nl of neem contact
met mij op. Dit kan telefonisch, via e-mail of social media.
Mijn contactgegevens staan onderaan dit artikel. Wist je
dat wij op verzoek ook gratis een woningcheck bij je thuis
kunnen uitvoeren? We lopen dan samen met jou de woning
door en geven advies over de brandveiligheid bij jou thuis.
Uiteraard hebben we het dan ook over rookmelders.
Met vriendelijke groet, Jeroen Wiegers.
WIJKBRANDWEER VOOR POSTCODEGEBIEDEN 1212 TOT 1215.
Tel:
06 - 830 802 23
Email: Wijkbrandweer-Hilversum@brandweergooivecht.nl

NLHydro

Hoe kies je de juiste rookmelders? De keuze in
rookmelders is groot. Van standaard tot slimme melders
tot rookmelders voor doven en slechthorenden. Op www.
rookmelders.nl is meer informatie te vinden over de diverse
soorten en mogelijkheden. Let vooral hierop:
- Kies voor het juiste keurmerk: belangrijk is dat de
rookmelders die je aanschaft voldoen aan de Europese
productnorm NEN-EN 14604. Deze code staat aangegeven
op de verpakking. Let hier goed op bij de aanschaf, dan
weet je zeker dat je een goedgekeurde rookmelder koopt.
Heb je rookmelders, maar voldoen die niet aan het
keurmerk? Vervang ze dan. Het keurmerk is te vinden op
het typeplaatje van de melder. Rookmelders zijn te koop
in de meeste bouwmarkten, landelijke winkelketens voor
huishoudelijke producten en woninginrichting, of online.
- Langere batterijduur = langer gemak: hoe langer de
batterij meegaat, des te minder je ernaar hoeft om te kijken.
Er zijn rookmelders op batterijen die jaarlijks verwisseld

moeten worden en er zijn
rookmelders met een vaste accu.
Rookmelders met een vaste accu
zijn verkrijgbaar in versies die vijf,
acht of tien jaar meegaan.
- Controleer of je rookmelders
aan vervanging toe zijn: de
levensduur van een rookmelder is
maximaal tien jaar, daarna moet
deze worden vervangen voor
een nieuwe. Op de rookmelder
zelf staat de vervangingsdatum
aangegeven. Heb je al
rookmelders? Controleer dan of
ze aan vervanging toe zijn.
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Lieve Bloembaklezer, al jaren
bezoek ik buurthuis De
Lelie. Nu alweer jaren,
tijdelijk, De Kleine Lelie.
Even kunnen aanschuiven in
een wijkcentrum is een fijn idee.
Wat kletsen met elkaar met iets
lekkers erbij, iets leren of gewoon naar
huis gaan met iets leuks.
Omdat ik thuis altijd creatief bezig ben,
zoals knutselen, handwerken en schilderen,
ben ik botanische tekeningen gaan maken.
Inez plaatst deze tekeningen altijd voor
buurtbewoners en trouwe bezoekers van De
Lelie in De Bloembak. Ik besteed aan de
tekeningen steeds meer tijd en aandacht.
Zoals het leren van de Nederlandse flora,
over de natuur en kunstgeschiedenis. Ik
bestudeer buiten de planten en doe mee
aan excursies rond Hilversum. Regelmatig
maak ik foto’s voor de Costerustuin.
Uiteindelijk maak ik met veel linialen en
kleurpotloden een ontwerp. Al mijn tekeningen
staan in onze computer en hebben voor mij een
waarde. Veel dingen hebben waarde. Dat begint
dicht in de buurt, zoals
een buurthuis. Wat
betekent De Lelie voor
jou? Heb je een verhaal
wat je wilt delen of
een leuke gebeurtenis?
Reacties van bezoekers en
buurtbewoners zijn welkom bij
de redactie van de Bloembak:
bloembakredactie@gmail.com
Groeten, Frederike.

Stefania Vicario geeft elk jaar teken- en schilderles voor
kinderen van vijf tot en met dertien jaar in buurthuis
De Kleine Lelie, bijgestaan door Arnolda Bakker. Alle
kinderen zijn welkom, ook anderstaligen. Je kunt gewoon
starten als beginner maar als je gevorderd bent dan
wordt de inhoud van de cursus op het kind aangepast.
Kinderen kunnen eerst een proefles nemen en dan
beslissen of ze door willen gaan. Het is op de maandag en
inclusief alle materialen. Tijden: van 16:00 uur tot 17:30
uur. Voor meer informatie, ook over het lesgeld, kunt u
mailen naar svicario@outlook.com of tel: 06-30505508.
Ook is er meer informatie op Facebook te vinden onder
Stefania Vicario.
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Column Aniel, Maatschappelijk werker:

Scheidingseffecten op kinderen
Beste lezer, in een eerdere
editie van De Bloembak
heb ik het onderwerp
(v)echtscheiding tussen
partners met u besproken.
Daarbij had ik beloofd
om in een andere column
wat uitgebreider stil te
staan bij de effecten van een scheiding op kinderen. Vooral
op emotioneel vlak komt er nogal veel op hen af. Feilloos
kan een kind aanvoelen hoe volwassenen bezig zijn om
over hun hoofden van alles over hen te bekokstoven en
ze hebben er geen invloed op. Zo’n scheiding leidt bij
kinderen vaak tot allerlei (onuitgesproken) zorgen. Zo
zullen kinderen zich afvragen of ze nog in hetzelfde huis
kunnen blijven wonen. Moeten ze naar een andere school,
en daardoor hun vriendjes of vriendinnetjes achterlaten?
Bij welke ouder moeten ze gaan wonen en blijven ze met
hun broertjes of zusjes wel bij elkaar? Waar gaat de andere
ouder naartoe en kunnen ze de andere ouder dan nog wel
blijven zien?
Als de kinderen ineens moeten kiezen tussen hun ouders
dan mogen ze daar nooit toe gedwongen worden. Ondanks
een scheiding vinden de meeste kinderen beide ouders
namelijk even belangrijk. De loyaliteit van veel kinderen
naar beide ouders zit heel diep. Helaas blijken veel ouders
weinig emotionele ruimte te hebben om daadwerkelijk
oog te hebben voor zorgen en wensen van hun kinderen.
Tijdens een vechtscheiding komen kinderen ineens en vaak
ongevraagd in twee werelden terecht. Waarin een kind
zich continu moet aanpassen aan, enerzijds de wereld en
waarheid van hun moeder, en anderzijds de wereld en
waarheid van hun vader. Bij een slepend scheidingsconflict
krijgt een kind de spanningen van beide ouders met
zich mee. Een kind kan te maken krijgen met ouders, die
ten opzichte van elkaar hun gelijk proberen te halen.
Machteloos zien ze toe hoe twee mensen van wie ze houden
met elkaar in gevecht zijn. En het kan emotioneel nóg
onveiliger worden, zodra één of beide ouders een nieuwe
partner krijgt. Al deze spanningen kunnen bij hen leiden
tot slaapproblemen, woede-uitbarstingen, teruggetrokken
gedrag, afname van schoolprestaties of ze kunnen hun
broertjes of zusjes gaan beschermen. Stel dat u met uw
ex-partner in zo’n ingewikkelde situatie zit, wat is er voor
nodig om als ouder een stap opzij te zetten? Om uw kind
in alle vrijheid een harmonieuze wereld te laten creëren,
waarin evenveel ruimte is voor beide ouders? Is hier extra
ondersteuning voor nodig? Bent u er aan toe als iemand u
hierin bijvoorbeeld een confronterende spiegel voorhoudt?
Of bent u emotioneel hiervoor nog te verhard? In welke
mate gunt u een plekje voor de andere ouder in het leven
van uw kind? Of moet de situatie eerst veiliger worden?
Want veiligheid van kinderen gaat, uiteindelijk altijd,
boven alles! En dáár zijn dan eerst andere maatregelen
voor nodig. Heeft u vragen over deze column, neem dan
gerust contact met mij op.
Hartelijke groet, Aniel, Maatschappelijk werker Hilversum
Zuid,
T. 06 – 139 65 864, E. aniel.amwzuid@versawelzijn.nl

Vluchtelingkinderen
in Hilversum
zoeken oma’s/opa’s
Is dat misschien iets voor u: oma/opa worden van een
vluchteling-kind? In Hilversum en Utrecht bestaat het
Mama Oma Project van de stichting TalenTonen, die
kinderen en hun ouders steun wil geven bij het vinden
van hun draai in de Nederlandse samenleving. Het gaat
om mensen die vanuit landen als Syrië, Afghanistan
en Eritrea naar Nederland gekomen zijn en hier een
vluchtelingenstatus hebben. Grootouders spelen doorgaans
in hun land een belangrijke rol, maar die zijn nog in het
thuisland of leven niet meer. Een Nederlandse oma en opa
kunnen er aan bijdragen dat met name die kinderen zich
hier thuis gaan voelen en ontwikkelen.
Op de foto ziet u oma Paula en de bonus-kleinkinderen;
lekker samen pannenkoeken eten! Een andere oma is
de Hilversumse Marianne Ruigrok. “Mijn man en ik
zijn de bonus-opa en -oma van twee Syrische zusjes van
negen en tien jaar. Eens in de twee weken halen we ze
op woensdagmiddag op. Dan is het tijd voor spelletjes,
praten, knutselen, of we gaan op pad naar bijvoorbeeld
de bibliotheek, dierentuin of film. Het Muiderslot
vonden ze prachtig, net als poffertjes eten in Laren. De
kinderen beleven er veel plezier aan en zijn enthousiast,
en ontdekken nieuwe dingen die ze anders (nog) gemist
hadden, zoals reizen per trein of een museum bezoeken. Zíj
enthousiast en wij dus ook!”
Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met
projectleider Simin Sangian, 06-25395229, s.sangian@
talentonen.nl.

EVEN
VOORSTELLEN:
Mijn naam is Jolanda Hagen en ik loop
vanaf februari 2021 mee als stagiaire
opbouwwerker in Hilversum Zuid.
Vanaf oktober 2021 werk ik als sociaal
werker/kinderwerker. Van origine ben
ik een doktersassistente, maar ik ben
mezelf aan het omscholen naar het
HBO Social Work. Mijn ervaring als
doktersassistente kan ik hierbij goed
meenemen als sociaal werker.
Het Kinderwerk ondersteunt kinderen op hun weg naar
zelfstandig functioneren, verantwoordelijkheid leren
dragen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Kinderen leren
tijdens de activiteiten hun kwaliteiten ontdekken en
ontwikkelen. Wij doen dat door de kinderen een veilige
plek te bieden en een vertrouwensbasis te creëren.
Op maandagmiddag geef ik huiswerkbegeleiding in de
Violenschool. Alle basisschoolkinderen uit postcodegebied
1214 kunnen zich hiervoor bij mij aanmelden.
Op donderdagmiddag geef ik voor alle basisschoolkinderen
uit de Bloemenbuurt de activiteit ‘kinderinloop’
(Buurtkamer, resedastraat 20). Hier ligt vooral het
accent op ‘Lekker chillen na schooltijd’ waarbij gedacht
moet worden aan knutselen, spelletjes doen, chillen op
de PlayStation/IPad, koekjes bakken, buitenactiviteiten
etc. Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u
rechtstreeks contact met mij opnemen.
Telefoon: 06-82983204 of via mail jhagen@versawelzijn.nl

OPROEP: INZAMELACTIE VAN
GROTE BIG SHOPPERS VOOR
DE VOEDSELBANK

OUDERS VOOR ELKAAR Je kinderen alleen opvoeden
valt niet altijd mee. Maar je bent zeker niet de enige
die dit doet. Heb je behoefte om andere alleenstaande
ouders te ontmoeten? Ervaringen uit te wisselen en
steun te hebben aan elkaar? Meld je dan aan zodat we
een groep kunnen starten en onder het genot van een
kopje koffie elkaar kunnen ontmoeten. Meer info: Jaco
van der Velden; jvelden@versawelzijn.nl / 06-13966530

De voedselbank Gooi en Omstreken wil voorkomen
dat goed voedsel weggegooid wordt en tegelijkertijd
de mensen helpen die dat nodig hebben. Zij brengen
overschot en tekort aan voedsel bij elkaar.
Boodschappen worden in grote big shoppers uitgedeeld.
Deze big shoppers worden steeds opnieuw gebruikt.
Natuurlijk gaat er ook weleens eentje stuk of wordt de
tas te vies. Daarom kan de voedselbank heel goed grote
schone big shoppers
gebruiken. Heeft u een
big shopper over? Kom
deze dan langsbrengen
bij wijkcentrum De
Kleine Lelie aan de
Hilvertsweg 89-91.
Versa Welzijn zorgt
er dan voor dat deze
terecht komen bij de
voedselbank. Hartelijk
dank voor uw hulp!
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De “Computerinloop De Kleine Lelie” begint negen jaar
geleden in het computerlokaal op de tweede verdieping van
De Lelie. Na de brand gaat de computerinloop verder in het
Carolushuis en daarna in De Egelantier. Nu zitten we alweer een
aantal jaren in De Kleine Lelie. Elke dinsdag en donderdagochtend ben je daar welkom tussen 09:30 en 11:00 uur.
Wat kun je zoal verwachten? Je kunt voor alle digitale zaken
terecht bij de computerinloop. Zoals het gebruik van je

computer, smartphone of tablet. Maar ook met helpen
aanvragen van je DigiD, Corona Toegangsbewijs of
toegang tot Mijn Tergooi. Of advies hoe je je dia’s, foto’s
of video’s kunt digitaliseren. Als er een vraag komt die
we nog niet eerder gezien hebben, dan helpen we je met
het uit te zoeken. En we verwijzen door als we zelf de
oplossing niet weten.

Vrijwilligers Regina Hoornenborg
en Harry Schrijver helpen je met je
digitale zaken.
Regina is het beste thuis op Apple
computers en smartphones. Harry
doet Windows computers en Android
smartphones en tablets. Harry en Regina
zijn beiden gepensioneerd en vinden het
erg leuk om dit te doen. Ze hebben een
computer achtergrond vanuit hun eerdere
werk. Ze zijn ook Seniorweb ambassadeur
en krijgen Seniorweb ondersteuning
als dat nodig is. Op de website van het
Seniorweb www.seniorweb.nl kun je ons
vinden onder het kopje: Leslocatie: De
Kleine Lelie.
We staan verder op de buurtwebsite
www.hilversumzuid.nl onder het kopje
“Digitale Hulp”.

Als werkruimte gebruiken we de
huiskamer van De Kleine Lelie. Versa
heeft twee computers, wifi en een printer
beschikbaar gesteld. De meeste mensen
nemen zelf hun laptop of smartphone
mee. En er is koffie of thee! Iedereen is van
harte welkom. Afspraak is niet nodig en
het is gratis.
Dinsdag en donderdagochtend van
09.30 tot 11.00. De Kleine Lelie Hilvertsweg
89-91. Tot ziens bij Regina Hoornenborg en
Harry Schrijver!

Campagne ‘Dat is makkelijk praten’ om escalatie van burenproblemen te voorkomen
Eén op de vier Nederlanders ergert
zich wel eens aan zijn of haar buren.
Een deel van deze ergernissen
escaleert en mondt zelfs uit in een
burenruzie. Buurtbemiddeling kan
er dan voor zorgen dat de buren met
elkaar in gesprek gaan en samen
tot een oplossing komen. Maar hoe
mooi zou het zijn als de escalatie
voorkomen kan worden?
Buurtbemiddelingsorganisaties in heel
Nederland, waaronder Versa Welzijn, sloegen de handen
ineen voor een landelijke campagne
met informatie en tips om zelf op een
effectieve manier het gesprek aan te
gaan: ‘Dat is makkelijk praten’!
De campagne is gestart op 12 januari
met de lancering van de webpagina
www.datismakkelijkpraten.nl en de
video. Op de webpagina staan vijf
stappen die je kunt nemen om tot een
goede oplossing te komen: blijf kalm,
kies het juiste moment, leg uit wat het
6

met jou doet, zoek naar een oplossing waar jullie allebei
tevreden mee zijn en maak duidelijke afspraken. Naast de
video zijn er posters, flyers en social media posts die de
boodschap van de campagne versterken. Daarnaast geven
buurtbemiddelaars uit het hele land tips door middel van
persoonlijke vlogs onder de hashtag #datismakkelijkpraten.
Marianne Grooten, coördinator buurtbemiddeling Zwolle
en lid van het campagneteam licht toe: “Met de campagne
willen we ervoor zorgen dat mensen zich bewust zijn dat
een gesprek pas effectief is als je dat op de juiste toon en op
het juiste moment inzet. Het heeft namelijk geen zin om in
het heetst van de strijd het gesprek aan te gaan. Je vervalt
dan in verwijten en dat werkt niet
probleemoplossend.”
Versa Welzijn Buurtbemiddeling
biedt kosteloos bemiddeling aan bij
burenconflicten in de gemeenten
Hilversum, Huizen, Gooise Meren,
Wijdemeren en Weesp. Wilt u meer
weten over onze buurtbemiddeling?
Kijk dan op www.versawelzijn.nl/
buurtbemiddeling of bel met 035 623
11 00.

Oproep voor vrijwilligers bij Versa Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Elke werkdag van 10:00-13:00 uur zitten de VTH-bemiddelaars
klaar bij de telefoon om vragen over vrijwilligershulp aan te
nemen van inwoners van Hilversum. Voorbeelden van wat u
als vrijwilliger kunt betekenen:
Mevrouw B. belt ons, omdat
ze een boosterprik moet
halen bij de priklocatie op
de Loswal, maar ze is slecht
ter been en weet niet hoe
ze daar moet komen. De
VTH-bemiddelaar vindt
een VTH-vrijwilliger bereid
die haar voor een kleine
vergoeding met zijn auto
ophaalt, naar de priklocatie rijdt en weer thuisbrengt.
De heer T. is niet zelf in staat zijn Voedselbankpakket op te
halen, de VTH-bemiddelaar vindt een VTH-vrijwilliger die
wekelijks zijn pakket ophaalt en bij hem thuisbezorgt.
Mevrouw van H. is veel alleen en zou het fijn vinden als
iemand wekelijks even bij haar op bezoek komt voor een
gezellig babbeltje, misschien een klein ommetje met de
rollator, misschien een spelletje Rummikub. Het duurde wel
even voor de VTH-bemiddelaar een vrijwilligster voor haar
gevonden had, maar uiteindelijk is het wel gelukt!

De VTH voor en door inwoners van Hilversum
Bij de VTH staan zo’n 150 vrijwilligers ingeschreven
die aangegeven hebben iets te willen betekenen voor
medeburgers die hulp of gezelschap vragen, de één biedt
zich aan voor (tuin)klusjes, de ander voor vervoersvragen,
weer een ander voor boodschappen doen, een bezoekje of
ondersteuning aan een mantelzorger. Heeft u hulp nodig en
wilt u weten of een VTH-vrijwilliger
iets voor u kan betekenen, bel of
mail ons dan gerust, dan kunt u even
overleggen. VTH is bereikbaar via
tel: 035 - 625 00 00 (maandag t/m
vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur) en via
vthhilversum@versawelzijn.nl
En denkt u nu: ik wil zelf wel wat doen voor anderen. Graag!
Bel dan even met de sociaal werker van VTH, dan kunnen
we een kennismakingsafspraak maken om te overleggen
wat u kan en wilt doen: Anneke Bijleveld, tel 06 49377171
abijleveld@versawelzijn.nl

BUUR ZOEKT BUUR Behalve voor

de VTH zijn de bemiddelaars ook de
contactpersonen voor Buur Zoekt
Buur: Iedere Hilversummer kan zich
aanmelden voor dit buren-netwerk
Dhr. de B. heeft lichte geheugenproblemen. Hij vereenzaamt
en kan dan een oproep doen voor
en wil graag iemand die een flinke wandeling met hem wil
maken. De VTH-bemiddelaar geeft deze aanvraag door aan de hulp of een leuke activiteit samen met een buurtbewoner
(bijv. samen naar de film gaan, samen wandelen, fietsen,
sociaal werker die op kennismakingsbezoek gaat bij dhr. De
naar de markt enz.) en reageren op oproepen van anderen.
B. en op zoek gaat naar een passende vrijwilliger.
Bedoeling van dit burennetwerk is, dat mensen in dezelfde
postcode contacten met elkaar krijgen. Aanmelden
Zo zijn er nog veel meer mogelijke vragen van inwoners:
voor Buur zoekt Buur kan ook via tel: 035 - 625 00 00
vervoer, kleine klusjes, tuin bijhouden, hulp bij gebruik van
(maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur) of per mail:
de pc of mobiele telefoon, boodschappen, bezoek, wandelen
buurzoektbuur@versawelzijn.nl
en erop uit, mantelzorgondersteuning, gesprek tijdens een
handmassage over leefplezier vermeerderen.

Kindergemeenteraad gaat voor een blotevoetenpad in Hilversum
De kindergemeenteraad blijft in gesprek met ambtenaren en
wethouders over de andere onderwerpen die zij belangrijk vinden.
Dit doen ze bijvoorbeeld door hun input te geven in de Omgevingsen Mobiliteitsvisie van Hilversum. Wethouder Wolthers en de
specialisten van de gemeente geven de kindergemeenteraad
een dikke pluim: “Een aantal van deze plannen staat letterlijk
in het gemeentebeleid dat al uitgevoerd wordt of in de planning
zit. Jullie geven thema’s aan die belangrijk zijn om aan te
pakken, als gemeente samen met de inwoners van Hilversum.
Complimenten!” De komende tijd werkt de kindergemeenteraad
samen met de specialisten van de gemeente hun plan verder uit.
De kindergemeenteraad houdt u op de hoogte!
Kijk voor algemene informatie over de Hilversumse
kindergemeenteraad op hilversum.nl/kinderpolitiek. Met vragen
kunt u terecht bij Liesbeth Michels via griffie@hilversum.nl
Foto Gemeente Hilversum

Het blotevoetenpad van Josephine en Juliette van
de Fabritiusschool is door de kindergemeenteraad
gekozen als hun gezamenlijke plan. Met dit plan gaat
de kindergemeenteraad de komende maanden aan
de slag. De gemeente Hilversum helpt de kinderen
bij de uitvoering. Iedere school die deelneemt aan de
kindergemeenteraad mag een voorstel indienen voor
een plan. De kinderen kozen één plan om gezamenlijk
uit te voeren. Dit doen ze binnen hun raadsperiode,
dat is het lopende schooljaar. Een team van de afdeling
Leefomgeving van de gemeente bekeek alle plannen en gaf
aan of ze voldeden aan de gestelde voorwaarden.
Op de foto zien we wethouder Annette Wolthers (o.a.
onderwijs, verkeer) en Daniël Grootendorst (ontwerper
Openbare Ruimte). Zij gaven in de vergadering van de
kindergemeenteraad op alle plannen een uitgebreide
reactie. De bedenkers van de voorstellen gaven daarna
aan of ze hun plan nog in stemming wilden brengen.
Uiteindelijk bleven er 4 plannen over waarop gestemd kon
worden: Activiteit voor Pubers (Gijs en Stein, Elckerlyc),
Blotevoetenpad (Juliette en Josephine, Fabritiusschool),
Mini Museum (Minke en Marij, HSV), Tiny forest met
speelmogelijkheid (Madeleine, Paulusschool). Het
blotevoetenpad kwam als overtuigende winnaar uit de bus.
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Jannes, huurder
woning Hilversum-Noord: “Ik heb
veel geleerd van de workshop
Energiebesparing”. Jannes huurt een appartement
uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Hij schreef zich
begin december in voor de workshop Energiebesparing,
waar hij met een goed gevoel op terugkijkt. Deze
Hilversumse huurder woont met veel plezier in zijn
huidige appartement. “Eerder woonde ik in een heel goed
geïsoleerd huis met een warmteterugwinsysteem”, geeft
hij aan, om hier eerlijk aan toe te voegen dat hij deze wat
oudere woning fijner vindt. “Ik hoor nu weer de vogels
fluiten en de mensen op straat. Dat vind ik prettig. In mijn
vorige huis was ik door het HR+++-glas meer afgesloten
van de buitenwereld. Daar kon ik op den duur niet zo goed
tegen.”
Energierekening. Wel vindt Jannes het belangrijk om zijn
energierekening binnen de perken te houden. De brief van
zijn woningbouwvereniging met een aantal opties om geld
en energie te besparen viel bij hem dan ook op het juiste
moment in de bus. “Ik kon direct een tegoedbon aanvragen
van 70 euro om duurzame producten te bestellen, maar
het aanbod om de workshop te volgen las ik ook”, vertelt
Jannes. “‘Ik schrijf me daarvoor in’ dacht ik direct. ‘Je weet
maar nooit, wat je ervan leert’.”
Nuttige tips. Terugkijkend heeft hij geen spijt dat hij
naar de bijeenkomst in bibliotheek Hilversum is gegaan.
“Ik kreeg veel nuttige tips. Mijn ramen zijn van gewoon
dubbelglas dat als eerste op de markt kwam en willen nog
wel eens beslaan. De workshopbegeleider raadde aan om
ze elke dag 10 minuten open te zetten om te luchten. Dit
klinkt tegenstrijdig met energie besparen, maar het werkt!
Ik zie mijn
stookkosten
naar beneden
gaan.”
Slimme
meter. Ook
zelf is Jannes
aan de slag
gegaan om zijn
energieverbruik
te verminderen.
“Sinds kort
heb ik een slimme meter en kan ik per uur mijn verbruik
zien. Ik heb verschillende apparaten aan- en uitgezet en
gekeken wat dit doet. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter
dat de setupbox voor de televisie en de router veel energie
gebruiken, zelfs als ze uitstaan. Nu trek ik ’s avonds de
stekker eruit. Het is wel raar dat dit moet.”
Radiatorfolie. De tegoedbon van 70 euro die hij na de
workshop kreeg, heeft Jannes ingewisseld voor radiatorfolie
en een radiatorventilator die de warme lucht beter door
de kamer verdeelt. Hij is enthousiast: “Eerder voelde ik
een heel groot temperatuurverschil als ik mijn hand achter
de radiator hield. Nu is het veel minder heet, dus de folie
en ventilator doen zeker iets!” Hij merkt het ook aan zijn
energierekening, zegt hij tot slot. “Sinds ik er goed op ben
gaan letten, is mijn energieverbruik gehalveerd.”

TEGOEDBON 70 EURO: Wil je ook een tegoedbon van
70 euro of deelnemen aan één van de activiteiten van de
actie Hilversum bespaart? Ga naar duurzaambouwloket.nl/
hilversum en kies dan voor ‘Hilversum bespaart’.
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Uitkomsten
bewonersparticipatie
Omgevingsvisie 2040
Afgelopen jaar
heeft Gemeente
Hilversum vele
ideeën, wensen en
aandachtspunten van
de Hilversummers
opgehaald voor de
Omgevingsvisie
2040. Zo werden
straatteams ingezet
om in gesprek te gaan
met voorbijgangers, vonden acht wijkbijeenkomsten plaats
waar bewoners met elkaar in discussie gingen, mensen
konden in ‘het Atelier van de Toekomst’ binnenlopen voor
een goed gesprek, enquêtes werden ingevuld, ideeën zijn
binnengekomen op hilversum2040.nl en via de ansichtkaart
‘uw idee voor Hilversum’. Ook was er een tekenwedstrijd
‘De toekomst op straat in Hilversum’ voor leerlingen van de
basisscholen.
In de gesprekken en enquêtes stonden de volgende vragen
centraal:
• Wat is typisch Hilversum?
• Wat moet behouden worden voor de stad/wijk nu en 		
voor de toekomst van Hilversum?
• Wat kan beter in de stad/wijk nu en voor de toekomst 		
van Hilversum?
Uitkomsten in woord en beeld
Alle uitkomsten zijn door een onafhankelijk schrijfbureau
verwerkt in een tussenrapportage 'Inwoners aan het
woord'. Dit is een verslag van de participatieactiviteiten tot
nu toe. Het geeft een goed overzicht van alle ideeën voor
de toekomst van Hilversum. Daarnaast hebben stagiaires
van MOOS Productiehuis/ ROC media de verschillende
activiteiten op video vastgelegd. U vindt het rapport en de
video op hilversum2040.nl.
We zijn nog niet klaar
De eerste fase van de participatie is nu afgerond. Op
basis van dit rapport wordt de tweede stap in het
participatieproces georganiseerd. Deze gaat dit voorjaar
plaatsvinden. De mening van inwoners blijft ook in deze
stap belangrijk. Doet u weer mee?
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom
de Omgevingsvisie kunt u zich aanmelden voor onze
nieuwsbrief via
hilversum2040.
nl. Hier vindt u
ook alle actuele
informatie.

Samenwerkende Musea in Gooi & Vecht lanceren collecties online
Na het Erfgoedfestival Gooi & Vecht van afgelopen zomer
lanceren de samenwerkende musea in Gooi & Vecht weer
een nieuw product: een collectieportal.
Hoogtepunten van de museale collecties zijn nu
te bekijken op een gezamenlijke collectiewebsite:
gooisemuseumschatten.nl.
De musea in Gooi & Vecht beheren prachtige collecties. Een
deel daarvan is te zien bij tentoonstellingen en tijdelijke
exposities. De rest van de werken is veilig opgeborgen
in depots. De museumschatten worden bewaard voor
toekomstige generaties of tentoonstellingen op een later
moment. Op de collectiewebsite is het mogelijk om een deel
van deze museumcollecties te bekijken die niet altijd te zien
zijn in het museum.
Momenteel staan er ruim 2.000 bijzondere objecten uit de
collecties van Kasteel-Museum Sypesteyn, het Nederlands
Vestingmuseum, Comenius Museum, Huizer Museum,
Rijksmuseum Muiderslot, Museum Weesp, Museum
Hilversum, Collectie Hilversum en Singer Laren in het
collectieportal Gooi & Vecht. Uiteenlopend van schilderijen,
foto’s en serviezen tot verdedigingswerken en wapens. Het
portal wordt doorlopend aangevuld. Telkens verschijnen
nieuwe stukken en foto’s vanuit Collectie Nederland. Het
is daardoor een website die groeit en in ontwikkeling
is. Speciaal voor het collectieportal is een podcastserie
ontwikkeld. In de podcast “Gooise Museumschatten”
vertellen museumexperts uit de deelnemende musea de
verhalen achter de museumstukken. Elke twee weken

verschijnt een nieuwe
aflevering. Deze zijn te
volgen op de website www.
gooisemuseumschatten.nl of
door te kijken in podcastsapps
onder Gooise Museumschatten.
De collectiewebsite is
een coproductie van de
samenwerkende musea en Visit Gooi & Vecht en is
onderdeel van een meerjarige strategie om zoveel mogelijk
mensen te informeren over het bijzondere erfgoed in de
regio. De collectiewebsite is daarom onderdeel van de
website visitgooivecht.nl

LET OP: ACTIE VAN MUSEUM HILVERSUM VOOR
DE BLOEMBAKLEZER!
Exclusief: Zilveren Camera groepsrondleiding voor de
Bloembaklezer! Traditiegetrouw is de expositie De Zilveren
Camera, met de beste nieuwsfoto's van Nederland van het
afgelopen jaar, het eerst te zien in Museum Hilversum.
We nodigen u uit om de expositie met indrukwekkende
beeldverhalen te bewonderen. Deze is van 12 februari
tot en met 3 april te zien. Op zondag 6 maart wordt er om
15:00 én om 16:00 uur een exclusieve rondleiding gegeven
speciaal voor de lezers van deze Bloembak. Codewoord:
Bloembak. Reserveer hier alvast een starttijd: https://www.
museumhilversum.nl/entreekaarten/ Je ticket koop je aan
de kassa of is gratis met de museumjaarpas. Waar: Museum
Hilversum, Kerkbrink 6 in Hilversum. Voor alle informatie
zie www.museumhilversum.nl

Viore is een inloophuis voor
iedereen in de regio Gooi- en
Vechtstreek die leeft met kanker.
Voor kankerpatiënten, hun naasten
en nabestaanden. Viore biedt hen
informatie, activiteiten, inloop
en ondersteuning. Hoe Viore van
betekenis kan zijn voor hen vertelt een
van de bezoekers:
“Bij het Inloophuis van Viore in
Hilversum vond ik, in afwachting
van operaties en behandelingen, een
warme veilige plek waar ik welkom
was. Viore heeft een aantal deskundige
vrijwilligers die – elk vanuit hun
eigen beroepsachtergrond – kunnen
helpen met een individueel gesprek. Een van hen heeft mij fantastisch geholpen bij het maken van een keuze over de
nabehandeling. Ook nu de kanker al een tijdje weg is, is mijn blik op de toekomst veranderd. Erover praten blijft belangrijk,
en bij Viore kan ik daar altijd in alle rust en met liefde voor terecht”.
Bij Viore staan de deuren op alle werkdagen tussen 10:00 en 16:00 uur open voor inwoners van de regio Gooi- en
Vechtstreek. Je vindt Viore aan de Oosterengweg 44 in Hilversum. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan
terecht voor een luisterend oor en voor informatie over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers
kunnen ook een (telefonische) afspraak maken voor een individueel gesprek over bijvoorbeeld kanker binnen het gezin,
opbouwen na kanker en kanker en werk. Zie voor meer informatie en voor de agenda onze website: www.viore.org.
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Foto: woonkamer Viore

Viore is er voor iedereen die leeft met kanker

Het oude buurthuis De Lelie houdt mensen bezig.
Een bericht hierover van de klankbordgroep
en van de wijkwethouder Hilversum Zuid.
Uytenhaak architecten

Klankbordgroep
De afgelopen periode is er weer veel gedaan en zijn er weer
volop ontwikkelingen te melden rondom de nieuwe Lelie;
de multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid.
De architect is hard aan de slag gegaan om alle wensen
van de gebruikers te verwezenlijken in één gebouw.
Waarbij wel duidelijk elke partij zijn eigen plek heeft,
maar wel gebruik kan maken van elkaars ruimtes: ‘living
apart together’. Er gaan vier organisaties in één gebouw
‘samenwonen’:
• Buurthuis De Lelie (beheer door Versa Welzijn),
• Bink kinderopvang,
• Paulusschool (AT scholen)
• Jeugd & gezin.
Regelmatig zitten deze partijen met de gemeente en het
architectenteam om de tafel en zo krijgt het gebouw steeds
meer vorm. Eind januari is het schetsontwerp zo goed
als klaar en zijn alle partijen het eens over het ontwerp.
Vanuit de buurt is de klankbordgroep zeer nauw betrokken
namens het buurthuis. In de klankbordgroep (KBG) zitten
een aantal enthousiaste inwoners en betrokkenen met een
warm hart voor het nieuwe buurthuis.
OPROEP: De komende periode wil de klankbordgroep ook
om de tafel met de huidige en potentiële gebruikers van
het buurthuis. Wil je ook meedenken over de invulling
van de verschillende ruimtes? Meld je dan aan bij de
klankbordgroep. Ook kun je terecht voor al je vragen. Als de
gemeenteraad het plan definitief goedkeurt, kan er gestart
worden met de voorbereidingen voor het bouwen. Voor ons
kan dat niet snel genoeg gebeuren!
Groeten van de klankbordgroep,
Willem, Gert-Jan, Otti, Gonny, Lidy, Joost en Frances

Uytenhaak architecten

kbgdenieuwelelie@gmail.com
Persoonlijk contact: 06- 53 76 20 69
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Column wijkwethouder Zuid
Arno Scheepers
Een nieuwe Lelie Bij het
verschijnen van deze
Bloembak is het maart 2022
en daarmee al weer vijf jaar
geleden dat buurthuis De Lelie
aan de Leliestraat afbrandde.
Een enorm trieste dag voor
de Bloemenbuurt, een dag
die veel buurtbewoners nog
scherp op het netvlies staat.
Maar gelukkig is er goed
nieuws, want De Lelie komt
terug!
Ondanks het feit dat het afbranden van de oude Lelie
dus al weer bijna vijf jaar geleden is, heeft de tijd niet
stil gestaan en is er erg veel gebeurd. Vrij snel na de
brand is de gemeente namelijk met een aantal partners,
Bink Kinderopvang, AT Scholen, Versa Welzijn en
een afvaardiging uit de buurt Buurtpost Zuid, gaan
onderzoeken of het mogelijk zou zijn niet alleen De
Lelie opnieuw op te bouwen, maar ook een plek te
creëren die nog veel meer toevoegt aan Hilversum Zuid.
En dat is gelukt. Deze maand besluit de gemeenteraad
namelijk over het bouwen van een zogenaamd
multifunctioneel gebouw. Een gebouw met uiteraard
een nieuw buurthuis, maar ook kinderopvang en een
BSO van Bink, een jongerencentrum (waar enorm
veel behoefte aan is onder jongeren in Zuid), Jeugd en
Gezin (voor velen bekend als het consultatiebureau)
en als klap op de vuurpijl een nieuwe Paulusschool. De
Nieuwe Lelie wordt dus een plek waar alle generaties
in Hilversum Zuid terecht kunnen. Maar niet alleen
het plan is mooi, de uitwerking is misschien nog wel
mooier. Rudy Uytenhaak architecten heeft een prachtig
ontwerp gemaakt voor De Nieuwe Lelie. Een ontwerp
met veel hout, veel ruimte voor groen en vooral een
warme uitstraling, een uitstraling die heel goed past
binnen de unieke bloemenbuurt. Begrijp me niet
verkeerd hoor. Ik zal de eerste zijn om toe te geven
dat het proces heel lang heeft geduurd. En toch ben ik
enorm blij dat er nu zo’n mooi ontwerp is gemaakt. En
vooral ben ik enorm trots op iedereen die hier aan mee
heeft gewerkt. Want zoveel functies op zo’n klein lapje
grond is echt een lastige puzzel.
In het bijzonder wil ik de leden van de klankbordgroep,
een enorm enthousiaste groep buurtbewoners die zich
met veel energie heeft ingezet voor een mooie, nieuwe
Lelie, heel hartelijk bedanken voor hun tijd, hun passie
en hun creativiteit. Als de gemeenteraad de plannen
goed heeft gekeurd, kunnen we eindelijk aan de slag.
En staat er eind volgend jaar een nieuwe Lelie!
Arno

Bespaar energie
én geld!
duurzaambouwloket.nl/hilversum
en kies voor bespaaractie

Heb je last van spullen om je heen? Een volle garage
of zolder? En heb je geen idee waar je moet
beginnen? Dan is het fijn om iemand naast je te
hebben die dat wel weet en die je kan helpen. Ik
help graag. Bel me voor een vrijblijvend
intakegesprek! Dan kijken we waar voor jou de
behoeften en wensen liggen en maken we een plan.

We gaan samen plaats maken voor ruimte.

Opruimcoach
Esther Seignette
06-21843953
info@esther-pro.org
www.esther-pro.org

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!
Website as a Service:
Direct online met een professionele site

Rust in je hoofd en lichaam
Een betere en gezondere balans
We bieden dynamische yoga en rustige yin
en een uitgebreid aanbod rug-yoga.
Proeflessen zijn altijd mogelijk (ook nog
steeds online), privéles en bedrijfsyoga ook.

Stel eenvoudig je website samen via de builder. Activeer je abonnement en profiteer
direct van een snelle, professionele website op je eigen domeinnaam. Ideaal om
voordelig te starten met je bedrijf of te experimenteren met een nieuwe dienst of
doelgroep.

Je vindt ons al ruim 8
jaar aan de Neuweg 134.

• 19,95 per maand, maandelijks opzegbaar
• Domeinnaam, mailaccounts, beveiliging:
allemaal geregeld
• Geen opstartkosten
• Hulp van een mens

Kom gerust eens langs.
Of bel of mail eerst voor
meer informatie:

w

w

06-13911936
estella@yoga-me.nl / www.yoga-me.nl

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

112
035-6885555
035-6292700
088-7531753

Wijkwebsite www.hilversumzuid.nl heeft up-todate 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, Maatschappelijk Werker:
aniel.amwzuid@versawelzijn.nl 06-13965864.
Leslie van Thiel, Kinderwerk:
lthiel@versawelzijn.nl 06-82901233
Angela van Oord, Jongerenwerk:
aoord@versawelzijn.nl 06-30094194
Jolanda Hagen, Kinderwerk
jhagen@versawelzijn.nl / 06-82983204
Tashana Brunst, Sociaal Juridisch Dienstverlening:
tbrunst@versawelzijn.nl 06-82294721

✃

Colofon:
Aan dit nummer werkten mee:
Inez Hammers-Baartwijk, Jaco van der Velden,
Harry Schrijver, Frederike Jeurink, Aniel, Arno
Scheepers, Gabie van der Klein, Jeroen Wiegers,
Jolanda Hagen, Veronique Jansen, Jan Pieter de
Swart en Cathy van der Knaap. Met dank aan onze
adverteerders, de inzenders van de binnengekomen
kopij en aan Hanneke Klasen voor de coördinatie
van de verspreiding. Oplage 3000 exemplaren.
Deadline kopij voor de volgende Bloembak
is vrijdag 29 april 2022, 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. eindredacteur Inez Hammers-Baartwijk.
De volgende Bloembak verschijnt 1 juni 2022.

GAD
Dierenambulance
Gooi en Vechtstreek
Wijkbrandweer

035-6991888
035-6830300
06-83080223

Fatiha Achrifi Wonen, Welzijn,
Mantelzorg-ondersteuning: fachrifi@versawelzijn.nl
Trude van de Ven, Buurtcoördinator:
t.vandeven@hilversum.nl 06-100 60 411
Anneke Bijleveld, Sociaal Werker Vrijw.
Thuishulp abijleveld@versawelzijn.nl 06-49377171
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 en
Kinderen en Jeugd: 036-5383250

