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van de redactie
We zijn dit jaar met een goed
gevoel gestart. De dagen worden
langer en het voorjaar is ook in
zicht.
De eerste redactievergadering
hebben we opgeleukt met een
hapje en een drankje. Dit om het
nieuwe jaar te vieren, maar ook
om een nieuw redactielid te
verwelkomen. Kitty Dalhuizen
komt ons team versterken, van
harte welkom Kitty!
De afgelopen maanden waren er
erg veel leuke initiatieven in wijk
1215 en er staan ook weer mooie
dingen op stapel. Je leest er alles

over in deze krant.
We zoeken nog steeds
versterking voor ons team. Doe je
mee? We vergaderen ongeveer
zes keer in het jaar. Of wil je drie
keer in het jaar ongeveer een
uurtje wandelen met een doel?
Dan kun je de wijkkrant in een
straat in je eigen buurt bezorgen.
Je kunt je opgeven op
redactie1215@gmail.com.
Tot slot bedankt de redactie
burgemeester Pieter Broertjes
voor zijn inzet om Hilversum als
fijne woonplaats te behouden.
Wij, en ik denk vele burgers met
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ons, gaan onze burgervader erg
missen. Tevens wensen we de
nieuwe burgemeester Gerhard van
den Top veel wijsheid in zijn
besluiten en hopen op een heel
fijne samenwerking.
We wensen je een fijne lente!
De redactie
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speeltuinnieuws
In de vorige wijkkrant stond dat
we de speeltuin graag inclusief
willen maken. Dit lijkt te gaan
lukken dankzij een aantal acties
van de Rotary Club Hilversum
West, een donatie van een
stichting en de giften die we in de
afgelopen seizoenen in de
speeltuin mochten ontvangen.
Voorzichtig optimistisch, want de
Rotary heeft nog twee acties voor
ons op de planning staan. Een
concert op 8 april en verder
organiseert de Rotary op 26 juni
een Drakenboot race bij
roeivereniging Tromp aan de
Vreelandseweg. Deze opbrengst
gaat ook naar de aanpassingen in
de speeltuin.
Het bestuur heeft de toestellen al
besteld en we hopen eind maart
klaar te zijn met de renovatie. Er
komt een draaimolen waar je met
de rolstoel in kan en een
zandtafel. Die laatste staat
gedeeltelijk in en buiten de
zandbak, zodat kinderen hun
rolstoel eronder kunnen rijden en
samen kunnen spelen met
kinderen in de zandbak. En een
nieuwe waterpomp naast de
zandbak, zodat ook iedereen daar

mee kan spelen, een
spelletjesbord langs het
pad en een
graafmachine in de
zandbak waar je op kan
zitten. Ondertussen is er
al een nieuwe glijbaan
geplaatst. Deze is wat
lager dan de vorige en
dus beter geschikt voor
de peuters en kleuters.
Het begin van de
speeltuin is voor onze
kleinste bezoekers en
achterin voor de grotere
kinderen. Als alle
werkzaamheden gaan
lukken willen we 9 april
de speeltuin feestelijk openen.
Alles onder voorbehoud natuurlijk.
Houd onze website in de gaten
www.zoutkeet.nl (niet via Google,
want die site is vaak niet goed
bijgewerkt). We zijn ook te vinden
op Facebook.
Oproep vrijwilligers
Via deze weg wil ik een oproep
doen voor vrijwilligers die een
dagdeel op willen passen in de
speeltuin. Een dagdeel is van
10.00 uur tot 13.30 uur of van

W I E W E E T WA A R ?
Theo Oosterhagen was de eerste die de juiste
locatie doorgaf. Dit eierhuisje staat natuurlijk
op de Taludweg ter hoogte van nummer 29.
Eervolle vermelding is
voor Selina die ons deze
vrolijke foto mailde.
Winnaar Theo heeft de
foto hier links van een
nieuwe locatie
aangeleverd. Wie Weet
Waar?
Mail je oplossing naar
redactie1215@gmail.com

13.30 uur tot 17.00 uur. Je kan het
ook samen met een vriend of
vriendin doen. Het enige wat we
van jullie vragen is een verklaring
omtrent gedrag, deze kan
aangevraagd worden via het
bestuur van de Zoutkeet. Voor
meer informatie hierover of
opgeven, bel met Marg Tax 0356242822, of stuur een mail naar
longbow@kpnmail.nl.
We hopen jullie allemaal weer te
zien in de speeltuin!
Marg Tax

ouders voor elkaar
Je kinderen alleen opvoeden valt
niet altijd mee. Heb je behoefte
om andere alleenstaande ouders
te ontmoeten? Ervaringen uit te
wisselen en steun te hebben aan
elkaar? Meld je aan, zodat we een
groep kunnen starten en elkaar
kunnen ontmoeten. Meer info:
Jaco van der Velden;
jvelden@versawelzijn.nl
06-13966530
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gemeentespeld voor gebroeders jongerius
Jan en Marcel Jongerius kregen 12
januari een gemeentespeld
uitgereikt door burgemeester
Broertjes. Zij kregen deze speld
omdat zij ruim 50 jaar hun klanten
in hun buurtsuper persoonlijk
benaderden.
De sociale verbinding die hierdoor
in de wijk ontstond was groot.
Ouderen die alleen waren konden
buiten de boodschappen altijd
rekenen op een praatje. Ook
werden de boodschappen
thuisgebracht als je ze zelf niet kon
dragen of als je ze besteld had
omdat je ziek was.
Signalerende functie
Buiten de ouderen was het ook de
jeugd van de school die regelmatig

de winkel bezocht voor
de heerlijke kaasbroodjes
of croissantjes. Zo hadden
de gebroeders Jongerius
ook een signalerende
functie in de wijk.
Ouderen met
geheugenproblemen, die
zelfstandig woonden,
maar zich nog wel eens
vergisten in de voorraad
die ze in huis hadden.
Wanneer dezelfde klant
voor de derde keer in drie dagen
een kilo kaas kwam halen kreeg de
familie een seintje. Kortom een
fijne buurtsuper met een groot
sociaal vangnet.
Jan en Marcel hebben deze

gemeentespeld dus dubbel en
dwars verdiend.
Van harte gefeliciteerd, wij missen
jullie nog steeds in onze wijk!

vluchtelingenkinderen in Hilversum zoeken oma’s en opa’s
Is dat misschien iets voor u: oma
of opa worden van een
vluchtelingen-kind? In Hilversum
en Utrecht bestaat het Mama Oma
Project van de stichting
TalenTonen. Zij wil kinderen en
hun ouders steun geven bij het
vinden van hun draai in de
Nederlandse samenleving. Het
gaat om mensen die vanuit landen
als Syrië, Afghanistan, Eritrea naar
Nederland gekomen zijn en hier
een vluchtelingenstatus hebben.
Belangrijke rol
Grootouders spelen doorgaans in
hun land een belangrijke rol, maar
die zijn nog in het thuisland of
leven niet meer. Nederlandse
‘oma’s en opa’s’ kunnen er aan
bijdragen dat met name die
kinderen zich hier thuis voelen en
ontwikkelen.
Eén van de oma’s hier is de

Hilversumse Marianne Ruigrok.
‘Mijn man en ik zijn de bonus-opa
en -oma van twee Syrische zusjes
van 9 en 10 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!’
Interesse?
Als u geïnteresseerd bent kunt u
contact opnemen met:
projectleider Simin Sangian,
telefoon 06 - 25 39 52 29, e-mail:
s.sangian@talentonen.nl

Als u meer over Marianne’s
ervaringen wilt horen kunt u haar
bellen op 035 - 685 04 42.
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boeken lenen uit een minibieb
Je ziet ze steeds vaker in de wijk:
kleine boekenhuisjes waar
iedereen boeken kan ruilen. De
Minibieb. Ook in Hilversum-Zuid
verschijnen er steeds meer. We
spraken met twee enthousiaste
eigenaressen van een minibieb.

Zaterdagmorgen ontmoet ik Inge
Loman. Zij is de trotse eigenaresse
van de minibieb in de Jacob
Catsstraat. In een leuk beschilderd
kastje staan flink wat boeken te
wachten op een lezer. Op het
kastje staat dat je gewoon een
boek mag meenemen en er
eventueel later een mag
terugbrengen.
Ongeveer drie jaar geleden had
Inge zelf erg veel boeken.
Weggooien vond ze zonde. Ze
waren nog erg mooi, maar het
waren geen boeken die ze per se
wilde bewaren. Toen kwam het
idee van een boekenkastje. Ze is
op zoek gegaan naar een kastje
waar een flink aantal boeken in
kon en heeft dat in de voortuin
gezet. Aanvankelijk dus met haar
eigen boeken erin, maar al snel
bleek dat mensen het leuk vonden
om boeken te ruilen. Ze houdt zelf
niet bij wie er ruilt en wat mensen
in het kastje zetten. “Als er heel

oude boeken in staan, of als
boeken er al heel lang in staan,
haal ik ze eruit en breng ze naar de
kringloop.” Zo zorgt ze dat het
interessant blijft om in het kastje
te kijken en dat het er netjes uit
blijft zien. “Toen wij een keer drie
weken op vakantie waren, was er
zelfs iemand in de buurt die zich
als mini-bibliothecaresse opwierp
om alles in goede banen te
leiden.” Ook mensen uit de buurt
houden de bieb bij en wisselen
soms boeken met andere
buurtbibliotheken. Het zijn vooral
populare boeken die te vinden zijn
in de minibieb aan de Jacob
Catsstraat.”De boeken van Nicci
French en Dan Brown, vind je bij
ons.”

Met kerst had Inge een aantal
boeken ingepakt als cadeautje, als
een soort verrassing voor de
leners. Met een briefje erop: Er
mag in deze tijd veel niet, maar
lezen mag wel. Een kerstcadeautje
voor jezelf. Dat durfde wel een
paar mensen aan! Er staan
ongeveer 12-15 boeken in de
minibieb aan de Jacob Catsstraat,
ook kinderboeken. Die zijn ook van
harte welkom!
Zelf heeft Inge ook wel twintig
goede boeken uit haar eigen
bibliotheekje gehaald om te lezen.
Ze wil nog wel benadrukken dat
mensen vrij zijn om boeken mee
te nemen, ook als ze geen boeken
hebben om te ruilen. Er zijn
genoeg mensen die opruimen en
de kastjes weer vullen!
De andere eigenaresse van een
minibieb, die ik bezocht in onze
wijk, is Sandra Eijk. Haar minibieb

staat al meer dan acht jaar aan het
Busken Huetplein 2 en is ook
aangemeld op de officiële
minibieb site: www.minibieb.nl.
Veel mensen weten de minibieb
inmiddels te vinden!
Sandra is de minibieb begonnen
nadat ze van een vriendin een
boodschappentas vol mooie
boeken kreeg, van een genre dat
ze zelf eigenlijk niet zo graag leest.
Zelf ruilde ze in die tijd veel
boeken uit een boekenkastje aan
de Constantiastraat en het leek
haar leuk een biebje te beginnen.
Met de werkbeschrijving van de
website maakte haar man het
witte kastje, dat er nu nog staat.
“Hij heeft beloofd dat hij het
kastje in het voorjaar weer gaat
schilderen,” zegt Sandra lachend.
Zo ontstond de Busken-Bieb, zoals
de minibieb op de website
vermeld staat.
De bieb loopt eigenlijk vanzelf.
“Soms proppen mensen de
minibieb helemaal vol. Dan haal ik
er boeken uit en houd ze in
reserve. We hebben altijd wel een
voorraad.”

Zijn er boeken die juist wel of juist
niet lopen in de minibieb?
“Kookboeken gaan niet zo in deze
buurt en streekromans ook niet.
Kinderboeken zijn erg populair
sinds er veel jonge gezinnen in de
buurt zijn komen wonen. Ik heb
ook Engelse en Franse boeken
gehad en zelfs een keer een boek
om Chinees te leren!” Sandra ruilt
zelf ook wel boeken om bij de iets
grotere minibieb in het
Winkelcentrum Kerkelanden.
Soms vindt ze daar een boek terug
dat ooit in haar kastje heeft
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gestaan. “Dat is heel leuk om te
zien dat mensen de boeken ook
doorgeven! Er zijn ook mensen die
langs verschillende biebjes fietsen
en boeken ook weer doorgeven
aan andere minibibliotheken.”
Sandra heeft nog wel een paar tips
voor mensen die ook een minibieb
willen beginnen: “ Zet het kastje
niet te ver je tuin in. Mensen lopen
vaak door als ze zien dat je naar ze
kijkt. Zet het kastje aan de stoep,
zodat iedereen er goed bij kan.”
Sandra vindt, evenals Inge, dat
mensen gewoon boeken kunnen

meenemen om te lezen. Iets
terugzetten is niet echt nodig.
Iedere minibieb heeft zijn eigen
regels, maar iedere eigenaar wil
vooral dat mensen de boeken met
veel plezier lezen!
Heeft u zelf een minibieb in onze
wijk en vindt u het leuk dat wij de
locatie vermelden? Geef ons de
locatie van uw minibieb door en
wellicht kunnen we in de
volgende wijkkrant een kaartje
zetten, waar alle minibibliotheken
in de wijk te vinden zijn!

door weer en wind in de buurt op zoek naar kerststallen…
Alles was voorbereid en ook de
aanvraag voor de vergunning was
al bijna in orde. Vanwege de
maatregelen moesten we weer
overschakelen naar de
kerststaltocht zoals we die
vorig jaar ook organiseerden
vanwege de lockdown. Uiteindelijk
een groot succes.
Bij een aantal woonhuizen in de
wijk was nu ook een kerststal te
vinden. De reacties die deze
bewoners kregen, waren allemaal
even positief. Door weer en wind
deden mensen mee. De meesten
lopend, sommigen op de fiets en
een enkeling met de auto.
Het resultaat: 91 ingeleverde
formulieren waarop 350
deelnemers vermeld stonden.
Er waren ook heel veel
deelnemers waarvan we hoorden
dat ze het heel erg leuk vonden,
maar het formulier niet ingeleverd
hadden omdat ze de tocht op zich
al leuk genoeg vonden.
Naar schatting hebben er in totaal
zo’n 500 mensen meegedaan.

De prijzen kwamen van Grand
Café Nieuw Zuid, te weten een
lunchbon voor twee personen en
een bon voor twee personen voor
koffie met gebak. De Zoutkeet
doneerde een
speeltuinabonnement. Daarnaast
was er een puzzel en een doos
met verschillende
gezelschapsspellen. Wij vonden
het heel fijn om dit weer te
kunnen organiseren, met name

om de verbinding in de wijk te
vergroten en mensen wat afleiding
te geven in deze moeilijke tijd.
Op naar het volgende evenement
in de buurt: de langste
pannenkoekentafel. Let op de
verschillende websites voor de
aankondiging!
Namens de voorbereidingsgroep,
Marg Tax
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de zoutkeet helpt meiden en vrouwen met menstruatieproducten
De Zoutkeet start met uitdelen
van gratis menstruatieproducten.
In Nederland heeft 1 op de 10
jonge meiden en vrouwen niet
altijd geld voor maandverband of
tampons. De Zoutkeet ontvangt
producten van het Armoedefonds
om de meiden en vrouwen met
een krappe beurs in Hilversum te
helpen. Er komt een kastje of
plank met mand in de
damestoiletten. Uitgifte van
producten is op de vrijdagmiddag
vanaf 14.00 tot 17.00 uur.
Vanaf 9 april kan je ook van
maandag tot en met zaterdag
tussen 10.00 uur en 17.00 uur
terecht.
“Hygiëne moet geen luxe zijn,
maar voor iedereen mogelijk”,
aldus woordvoerder Irene
Verspeek van het Armoedefonds.
Via de uitgiftepunten worden
maandverband en tampons, maar

ook wasbaar en biologisch
maandverband en cups verstrekt
aan jonge meiden en vrouwen.
Sinds het Armoedefonds is gestart
met de actie is er al veel steun
gekomen van mensen en
organisaties. Vrouwen halen hun
toiletkastjes leeg en sturen de
producten op die ze niet meer
gebruiken, er worden
menstruatieproducten gekocht en
ingezameld. “Wij zijn enorm blij
met deze steun!”, aldus Verspeek.
De overige uitgiftepunten liggen
verspreid over heel Nederland en
zijn veelal lokale (hulp)initiatieven
die hun organisatie of locatie ter
beschikking stellen om de gratis
producten aan te bieden.
Voorbeelden van uitgiftepunten
zijn scholen, buurthuizen,
voedselhulporganisaties en
weggeefkastjes.

Het Armoedefonds gaat de
komende tijd door met het
uitbreiden van het aantal
uitgiftepunten. Mensen kunnen de
actie ondersteunen door zelf
producten in te zamelen en naar
het Armoedefonds op te sturen.
Meer informatie vind je op
www.armoedefonds.nl/
menstruatie-armoede.
Voor meer informatie over het
bovenstaande persbericht of voor
een interview bel of e-mail naar:
Marg Tax, 035-6242822,
longbow@kpnmail.nl

viore is er voor iedereen die leeft met kanker
Viore is een inloophuis voor
iedereen in de regio Gooi- en
Vechtstreek die leeft met kanker.
Voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. Viore biedt
informatie, activiteiten, inloop en
ondersteuning.
Een bezoeker vertelt:
“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
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 daarvoor altijd in alle rust
en met liefde terecht”.

Viore is aan de Oosterengweg 44
in Hilversum en op alle werkdagen
open tussen 10.00 en 16.00 uur.
Zonder afspraak of verwijzing kun-

nen 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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de straat: nieuwlandseweg
In deze rubriek interviewen we
een bewoner van een willekeurige
straat in postcodegebied 1215. Dit
keer spreken we Diana Bolding.
Diana woont sinds 2000 op de
Nieuwlandseweg. Met haar partner, drie kinderen en niet te vergeten de hond en kat leeft ze in deze
sociale en kinderrijke straat. De
hond en de kat gaan prima samen,
maar de kat is toch echt de baas.
“Sinds kort werk ik als professional
organizer in mijn bedrijf Changes
Organizing. Ik help oudere mensen
hun huis en papierwerk op orde te
brengen. Ook ruim ik samen met
iemand zijn huis op als hij of zij
naar een kleinere woning moet
verhuizen. Wat wil je meenemen
of juist niet? Wat kan verkocht of
wil je weggeven? Verder help ik
wensen rond hun afscheid vast te
leggen. Het is vaak lastig dat te
bespreken met directe familie.
Dan is het fijn dat er iemand is om
dat toch samen mee te doen.
Naast het werken voor ouderen,
werk ik ook graag met gezinnen. Ik
help met het plannen, organiseren
en ontspullen. Voor kleine ondernemers kan ik de administratie
opzetten of hierin structuur aanbrengen. Naast mijn eigen bedrijf
werk ik ook voor de Veiligheidsregio.
Mensen ontmoeten
Elke dag probeer ik in mijn lunchpauze met de hond een wandeling
te maken op de hei. Dat is niet alleen leuk voor de hond, ik vind het
zelf heel leuk om mensen te ontmoeten. Je hebt altijd wel een
praatje met iemand.

Dat contact met mensen vind ik
fijn en in onze straat is dat er gelukkig ook volop. Het is dat er nu
corona is, maar anders doen we
regelmatig leuke dingen met elkaar. Er is een buurtcomité waar
zo’n vier personen in zitten die de
activiteiten organiseren. Als iemand niet kan, is er altijd wel iemand anders die invalt.
Met Sint Maarten doen ze bijvoorbeeld briefjes door de bus die
mensen voor de ramen kunnen
hangen als ze mee willen doen. De
kinderen weten zo waar ze aan
kunnen bellen. We hebben een
burendag en in de winter drinken
we met elkaar een glühwein. Dan
staat bijna de hele straat gezellig
buiten te borrelen. Het speeltuintje is zo’n beetje de centrale ontmoetingsplek, ook uit straten in de

buurt komen mensen hier naartoe. En niet alleen de volwassenen
hebben contact met elkaar, maar
ook de kinderen hebben hun eigen
buurtapp. Ze doen oproepjes om
buiten te spelen of te gamen. Hebben ze zelf geregeld.
Lief en leed
Wat ik heel bijzonder en indrukwekkend vind in deze straat is dat
die saamhorigheid er ook is als er
minder leuke dingen zijn. Als iemand overlijdt, hangen veel mensen de vlag halfstok en staan er
mensen voor hun deur om afscheid te nemen. Soms lopen
mensen ook mee naar de begraafplaats die hier vlakbij is. Het is heel
bijzonder om iemand samen zo de
laatste eer te bewijzen. We delen
niet alleen lief, maar ook leed.”
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activiteitenoverzicht
Op het moment van schrijven is
het nog onduidelijk welke
activiteiten er wel en niet
doorgaan omdat nog niet alle
locaties volledig open zijn. Alles

gaat gelukkig langzaam weer open
en er komt steeds meer ruimte
voor alle activiteiten.

kunt u tegen die tijd vinden op
onze site: www.zoutkeet.nl en op
Facebook.

Elke vrijdagmiddag tussen 14:30
uur - 17:00 uur kun je al wel
terecht in wijkcentrum de
Zoutkeet voor de borrelmiddag.
Gezellig met elkaar een drankje
drinken en anderen ontmoeten.
Iedereen is van harte welkom!

Voor de volgende editie hopen we
u weer een actueel overzicht te
kunnen bieden van welke
activiteiten er in de buurt te doen
zijn.

De laatste informatie over welke
activiteiten bij wijkcentrum de
Zoutkeet wel of niet doorgaan,

Jouw activiteit of evenement in de
wijkkrant? Stuur dan een e-mail
naar de redactie. De volgende
wijkkrant komt begin juli uit.

versa vrijwillige thuishulp (VTH)
Elke werkdag van 10-13 uur zitten
de VTH-bemiddelaars klaar bij de
telefoon om vragen om
vrijwilligershulp aan te nemen van
inwoners van Hilversum.
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 thuis
brengt.
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 duurt wel even
voor de VTH-bemiddelaar een
vrijwilligster voor haar gevonden
heeft, maar uiteindelijk is het wel
gelukt!
Zo zijn er nog veel meer mogelijke
vragen van inwoners: over
vervoer, hulp bij kleine klusjes,
tuin bijhouden, gebruik van de pc
of mobiele telefoon,
boodschappen. Of de wens om te
wandelen, een leuk gesprek te
hebben tijdens een handmassage
of vragen hoe je meer plezier in
het leven kunt krijgen.
Voor en door inwoners
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. nr. 035 - 625 00 00 (maandag
t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00
uur) en via
vthhilversum@versawelzijn.nl

Zelf wat doen voor anderen?
Graag! Bel met de sociaal werker
van VTH, dan maken we een
kennismakingsafspraak: 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 burennetwerk en een oproep doen voor
hulp of een leuke activiteit samen
met een buurtbewoner (bijv
samen naar de film gaan, samen
wandelen, fietsen, naar de markt
enz) en reageren op oproepen van
anderen. Bedoeling van dit
burennetwerk is, dat mensen in
dezelfde postcode contacten met
elkaar krijgen.
Aanmelden voor Buur zoekt Buur
kan via tel.nr. 035 - 625 00 00
(maandag t/m vrijdag van 10.00
tot 13.00 uur) of per mail:
buurzoektbuur@versawelzijn.nl
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column arno scheepers: de nieuwe lelie
Bij het verschijnen van deze
Wijkkrant is het al weer 5 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!
De tijd heeft niet stil gestaan en er
is erg veel gebeurd. Vrij snel na de
brand is de gemeente 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

Impressies van De Lelie. Foto’s zijn van Rudy
Uytenhaak + Partners architecten

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 Scheepers
Wijkwethouder Hilversum Zuid

manager ah heigalerij, mees molenaar, neemt afscheid
Op 8 mei
2014 werd
ik
manager
van de
Albert
Heijn
winkel aan
de Van
Hogendorplaan. Mijn opdracht was: de
winkel verbouwen en verbinden
met de buurt. In augustus van dat
zelfde jaar sloot de winkel om op 5
november met een uitbreiding van

330 m2 naar 1100 m2 weer open
te gaan. Al snel voelde ik mij thuis
in deze winkel en de buurt, en de
klanten wisten de winkel te vinden
en te waarderen. Koffietafel,
ouderenlunches en tijd voor een
praatje. Het winkelcentrum kreeg
een nieuwe impuls en het is nog
steeds een drukbezochte
supermarkt waar de klanten graag
komen.
Na een mooie periode draag ik per
14 februari a.s de winkel over aan
mijn collega Mohamed Albadichi.
Ik werkte altijd met enorm veel

plezier in deze winkel en heb mij
getracht in te zetten voor de
buurt. Door te sponsoren, de
winkel open te stellen voor
activiteiten en in de buurt de
verbinding op te zoeken. Ik bedank
iedereen hartelijk voor de
samenwerking. Mohamed is een
fijne collega en zal met het
bestaande team de winkel op een
hoog niveau voortzetten. Zelf ga ik
na een weekje vakantie starten in
de Albert Heijn winkel in Laren.
Hartelijk dank voor de fijne
samenwerking!

Wijknieuws

bedankt pieter broertjes en welkom gerhard van den top
Het zal je niet ontgaan zijn.
Hilversum heeft een nieuwe
burgermeester. 15 februari nam
Pieter Broertjes afscheid en de
dag er na was de eerste werkdag
van Gerhard van den Top. Broertjes droeg ruim tien jaar de
ambtsketen.
Van den Top is 60 jaar, getrouwd
en vader van een dochter en een
zoon. Hij werkte als dijkgraaf bij
het waterschap Amstel, Gooi en
Vecht.

wat eten we vandaag? lokaal!
Aan de overkant van de Kolhornse
hei vlakbij landgoed Zonnestraal,
kent iedereen vast wel
Landgoedwinkel De Rading. Sinds
2020 is daar ook een
voedselvereniging gestart onder
de naam Ons Eten Hilversum.
Elke zaterdagochtend is het daar
een levendige plek, want dan
staan alle kisten met lokale en
duurzame producten klaar om
opgehaald te worden door de
leden.
Eerlijk en toegankelijk
Het doel is om lokale, duurzame
en eerlijke producten toegankelijk
te maken voor ons allen. Dat is
goed voor de duurzame
leveranciers, en dat is goed voor
onszelf! Voorheen moest ik echt
op zoek in de stad naar duurzame
en lokale producenten, nu kan ik

producten online bestellen en ga
ik op zaterdagochtend mijn kist
met groente en fruit, maar ook
producten van pasta tot
vaatwastabletten ophalen. Bij de
Landgoedwinkel is dan vaak nog
verse groente en fruit in de vrije
verkoop, en dan heb ik mijn
belangrijkste boodschappen voor
de week weer gedaan.

leveranciers uit de omgeving? Laat
het ons weten!

Lokale leveranciers en Odin

Er is nog plek voor leden!

Momenteel zijn er zo’n 12
leveranciers verbonden aan Ons
Eten Hilversum. Dat zijn boeren
die eieren, vlees of zuivel leveren,
meel van de molenaar,
oesterzwammen, duurzame koffie
uit Tanzania, kant-en-klare
maaltijden, wijn en cider etc.
Daarnaast is het mogelijk om bij
de biologische groothandel Odin
boodschappen te bestellen. Dat
biedt een aanvulling op de
boodschappen die we niet uit de
regio kunnen krijgen. Tot
woensdagavond kun je online
bestellen, op vrijdag wordt alles in
de kratten gedaan en op zaterdag
haal je je bestelling op. Ken je nog

De voedselvereniging is groeiend,
dat betekent dat er nog plek is
voor leden. Ben je geïnteresseerd?
Kijk dan op onze website of kom
op de zaterdagochtend eens langs
voor een uitleg. De koffie staat
klaar!
Vybeke Pieters
Landgoed de Rading
Rading 1b Hilversum
https://onsetenhilversum.nl/
contact@onsetenhilversum.nl
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stem, het is uw recht!
Deze maand is het zover, er zijn
gemeenteraadsverkiezingen.
Bent u actief met de politiek
bezig? Heeft u de
verkiezingsprogramma’s van de
partijen uit uw gemeente al
gelezen? Of bent u er eigenlijk
helemaal niet mee bezig en
gelooft u ‘het’ allemaal wel,
gelooft u misschien dat de
politiek toch doet wat zij zelf wil.

heen gaan, naar welke
verenigingen, jeugdwerk, musea,
cultuur, noem maar op. Maar ook
de overheid die wel of niet veel
gaat bouwen. Bouwen we voor
de natuurlijke aanwas of bouwen
we voor mensen uit heel de
randstad. De overheid die gaat
over schoolgebouwen,
voorzieningen, onderhoud groen,
plantsoenen en wegen.

Wat zou het mooi zijn als heel
veel mensen uit Hilversum
zouden gaan stemmen. Wat zou
het mooi zijn wanneer de meeste
Hilversummers deze verkiezingen
kenbaar maken hoe de
aankomende vier jaar de koers
zal zijn die gevaren moet worden
door het college van
burgemeester en wethouders.

Met deze verkiezingen stem je
over wat voor gemeente je wilt
zijn: vooral sociaal, vooral
‘zuinig’, juist investeren, ruimte
voor ondernemers, meer of
minder duurzaam, maar ook over
hoe je inwoners wilt betrekken
bij wat er gaat gebeuren. Zeker
met de aankomende
omgevingswet uiterst belangrijk
om te laten weten hoe u hierover
denkt.

wie stemt, beslist mee
Wat zeker waar is, is dat als je
gaat stemmen, je meebeslist over
welke politieke partijen er aan
het roer staan deze vier jaar. En
dat is heel belangrijk, de
gemeente is tenslotte de
‘dichtstbijzijnde’ overheid. De
overheid bepaalt waar subsidies

12 partijen
In Hilversum doen 12 partijen
mee, dit zijn partijen die al een
tijdje meedoen in Hilversum en
er zijn nieuwe partijen die
meedoen voor een plaats in de
gemeenteraad. Dit kunnen

landelijke partijen zijn, maar ook
lokale partijen. Alle lijsttrekkers
zijn bekend. Er zijn oude
bekenden en nieuwe kandidaten
die op de verkiesbare plaatsen
staan. Er zijn 37 zetels te
vergeven in onze gemeente.
De verkiezingsprogramma’s van
de partijen zijn het belangrijkst
en iedere partij heeft zijn of haar
programma op hun website
staan. Deze zijn over het
algemeen gemakkelijk leesbaar,
dus ik wil u zeker aanmoedigen
deze eens te lezen.
Wist u dat als u niet stemt, uw
stem wordt verdeeld over de
winnende partijen? Dit is dan
misschien bij een partij waar u
helemaal niet achter staat. Ga
daarom dus stemmen, stem op
uw favoriete partij of breng uw
stem blanco uit (dan heeft
niemand uw stem). Maar ga
stemmen en laat uw stem
klinken, het is uw recht!
Chris Groeneveld

studenten in carolus
Beste buurtbewoners,
Zoals u misschien wel weet is het
pand van st. Carolus sinds een
aantal weken 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
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
buurtactiviteiten huize Carolus
studenten_huize_carolus
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kindergemeenteraad gaat voor een blotevoetenpad in 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.
Reactie
Wethouder Annette Wolthers (o.a.
onderwijs, verkeer) en Daniël
Grootendorst (ontwerper Openbare Ruimte) 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

Wethouder Wolthers en Daniël Grootendorst een toelichting gaven op de voorstellen van de
kinderen

over waarop gestemd kon worden: Activiteit voor Pubers (Gijs en
Stein, Elckerlyck), 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.
Dikke pluim
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
Omgevings- en 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!

rookmelders in huis verplicht
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht
om op elke bouwlaag van je 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? Hieronder vind je de
antwoorden.

Rookmelders redden levens
Wist je dat je tijdens je slaap wel
hoort, maar niets ruikt? De meeste
slachtoffers vallen bij brand door
het inademen van rook.
Rookmelders kunnen daarom je
leven redden. Het alarm van een

rookmelder waarschuwt je
voordat de rook bij je in de buurt
is.
1 rookmelder per bouwlaag
De nieuwe regelgeving geeft aan
dat op elke bouwlaag van de
woning een rookmelder moet
hangen. Dit geldt voor alle
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bouwlagen waar zich een
verblijfsruimte bevindt, zoals een
woonkamer of een slaapkamer.
Op een zolder waar niet gewoond
of geslapen wordt, hoef je 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.

zelf staat de
vervangingsdatum
aangegeven. Heb je al
rookmelders? Controleer dan
of ze aan vervanging toe zijn.
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
Keuze juiste rookmelders
een belangrijk onderdeel van de
De keuze in rookmelders is groot. vluchtroute naar buiten. Wanneer
Van ‘standaard’ tot slimme
hier rook hangt wil je snel
melders tot rookmelders voor
gealarmeerd worden, zodat
doven en slechthorenden. Op
vluchten nog mogelijk is. Hang de
www.rookmelders.nl is meer
rookmelder daar aan het plafond,
informatie te vinden over de
50 cm van een muur of hoek. Let
diverse soorten en mogelijkheden. er daarbij op dat de melder daar
Let vooral hierop:
niet op de tocht hangt en niet in de
1.
Kies voor het juiste
buurt van mechanische ventilatie.
keurmerk: belangrijk is dat
Voor extra veiligheid adviseren we
de rookmelders die je
om ook een rookmelder in de
aanschaft voldoen aan de
slaapkamers en in de woonkamer
Europese productnorm NEN- op te hangen. Ook in ruimtes waar
EN 14604. Deze code staat
bijvoorbeeld een wasmachine of
aangegeven op de
wasdroger staat is het verstandig
verpakking. Heb je
om een rookmelder te plaatsen.
rookmelders, maar voldoen
Laat je rookmelder ophangen
die niet aan het keurmerk?
Kun je zelf geen rookmelder
Vervang ze dan.
ophangen? In dat geval kun je
2.
Langere batterijduur =
langer gemak: hoe langer de gebruik maken van het
rookmelderteam van de
batterij meegaat, des te
minder je ernaar hoeft om te brandwondenstichting. Deze
vrijwilligers hangen de
kijken. Er zijn ook
rookmelders met een vaste rookmelders kosteloos voor je op.
Je meldt je aan door te bellen naar
accu.
3.
Controleer of je rookmelders 0251 - 275 555.
aan vervanging toe zijn: de
levensduur van een
rookmelder is maximaal 10
jaar, daarna moet deze
worden vervangen voor een
nieuwe. Op de rookmelder

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
Wijkbrandweerman voor
postcodegebieden 1212, 1213,
1214 en 1215
Tel. 06 - 830 802 23, Email:
Wijkbrandweerhilversum@brandweergooivecht.nl
Facebook.com/
WijkbrandweerHilversum/

Nog vragen?
Kijk op www.rookmelders.nl of
neem contact met mij op. Dit kan
telefonisch, via e-mail of social

@WBW_Hilversum
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uitkomsten bewonersparticipatie omgevingsvisie 2040
Afgelopen jaar heeft gemeente
Hilversum ideeën, wensen en
aandachtspunten van de
Hilversummers verzameld voor de
Omgevingsvisie 2040. De volgende
vragen stonden centraal:
•

Wat is typisch Hilversum?
• Wat moet behouden worden
voor de stad/wijk nu en in de
toekomst?
• Wat kan beter in de stad/wijk
nu en in de toekomst?
Alle uitkomsten zijn door een
onafhankelijk schrijfburo 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.

cadeaubon energiebesparing
Jannes huurt een appartement uit
de jaren ’50 van de vorige eeuw.
Hij schreef zich begin december
vorig jaar 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 geïsoleerd huis met een
warmteterugwinsysteem”, geeft
hij aan, om hier eerlijk aan toe te
voegen dat hij deze wat oudere
woning fijner vindt.
Energierekening
Wel vindt Jannes het belangrijk
zijn energierekening binnen de
perken te houden. De brief van
zijn woningcorporatie 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 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
Hij heeft geen spijt dat hij naar de
bijeenkomst in bibliotheek
Hilversum is gegaan. “Ik kreeg veel
nuttige tips, zoals elke dag 10
minuten de ramen open zetten
om te luchten. Dit klinkt
tegenstrijdig met energie besparen, maar het werkt! Ik zie mijn
stookkosten naar beneden gaan.”

Slimme meter
“Sinds kort heb ik ook een slimme
meter en kan ik per uur mijn

verbruik zien. Ik heb verschillende
apparaten aan- en uitgezet en
gekeken wat dit doet.
Radiatorfolie
De tegoedbon van €70 die hij na
de workshop kreeg, wisselde
Jannes in voor radiatorfolie en een
radiatorventilator die de warme
lucht beter door de kamer
verdeelt. 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
Wil je ook een tegoedbon van €70
of deelnemen aan één van de
activiteiten van de actie Hilversum
bespaart? Ga naar duurzaambouwloket.nl/hilversum en kies
dan voor Hilversum bespaart. De
tegoedbon is helaas niet meer
beschikbaar voor
woningeigenaren.
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betere organisatie zorg in de wijk door SEHZ
SEHZ, de kans bestaat dat je ze
(nog) niet kent. Dat is jammer,
want deze stichting doet mooie
dingen in de wijk. Fysiotherapeut
Frank Mulder, Apotheker Maarten
Kok en huisarts Lucas Fraza
vormen het bestuur van de
Stichting Eerstelijns
Samenwerking Hilversum Zuid
(SEHZ). Samen met twee
coördinatoren geven ze handen
en voeten aan verschillende
projecten.
De SEHZ verenigt zo’n 150
zorgverleners uit Hilversum Zuid.
Dat zijn huisartsen, apothekers en
verzorgingshuizen, maar ook
psychologen, leefstijlcoaches en
paramedici, zoals logopedisten,
fysiotherapeuten, diëtisten en
ergotherapeuten.
Coördinatie en samenwerking
Doel van de stichting is bereikbare
zorg in de wijk en bijvoorbeeld
programma’s aanbieden voor een
gezondere en actievere leefstijl.
Dat laatste gebeurt in
samenwerking met de gemeente.
Coördinatie en samenwerking met
en tussen alle professionals in de
wijk is belangrijk. Zodat iedereen
elkaar kent en elkaars
deskundigheid ook kan benutten.
In Hilversum Zuid zijn zelfstandig
blijven wonen en preventie
belangrijke aandachtspunten. De
bevolking in de wijk wordt steeds
ouder. Maar ook is er aandacht
voor jeugdproblematiek. Zo is in
verschillende huisartspraktijken
een praktijkondersteuner Jeugd
beschikbaar. Hierdoor kan een
jongere snel geholpen worden.
Daarnaast schept de SEHZ
mogelijkheden voor de

zorgverleners
om in contact te
komen met
elkaar. Op deze
manier weten ze
elkaar beter te
vinden en wordt
zo de zorg voor
de inwoners
beter.
Valpreventie en wandelchallenge
Een mooi voorbeeld is het project
valpreventie. Er is in
samenwerking met verschillende
zorgverleners in de wijk een
protocol opgesteld. Daar staat in
wat zorgverleners samen kunnen
doen. Zoals het signaleren bij de
huisarts en trainingen om het
risico om te vallen te verminderen
en daarmee een
ziekenhuisopname te voorkomen.
Denk bijvoorbeeld aan een oudere
die zich meldt bij de huisarts met
duizeligheid. Er kan dan
bijvoorbeeld een traplift
gerealiseerd worden. Op deze
manier is het mogelijk dat mensen
langer thuis kunnen blijven
wonen. Daarom is er ook
afstemming met de gemeente om
de wijk toegankelijk te houden en
te zorgen dat iemand veilig naar
het winkelcentrum kan lopen.
Dat is niet alleen wenselijk, maar
door het wegvallen van
zorginstellingen in de wijk en
wachtlijsten vaak ook
noodzakelijk.
De SEHZ organiseert ook een
wandelchallenge. Dit is een
eenvoudige en vooral gezellige
manier om een actievere leefstijl
te bereiken. Elke week wordt er in
groepen onder begeleiding

gewandeld in de mooie natuur
rond Hilversum. Het begon ooit
als de diabeteschallenge om
mensen met deze ziekte te
stimuleren om in beweging te
komen. Inmiddels is het
uitgegroeid tot een mooi
wandelevenement waarbij
iedereen zich aan kan sluiten en
ook professionals meelopen.
De challenge organiseren we nu
samen met de gemeente,
buurtsportcoaches en de Gooise
Atletiek Club
Meedoen?
Wil je zelf meedoen met de
wandelchallenge? Op maandag 3
mei starten de wandelingen.
Op de website
wandelchallengehilversum.nl is
meer informatie te vinden en kun
je je inschrijven. De
wandelchallenge is onderdeel van
een landelijk initiatief van de Bas
van de Goor Foundation.
Binnenkort
Door corona is de afgelopen jaren
een aantal projecten in de kast
blijven liggen, maar de stichting
pakt vol energie de draad weer
op. Op de website www.sehz.nl
kun je hier binnenkort meer over
lezen.
Wordt vervolgd!

Nuttige informatie

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

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

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

activiteiten in Hilversum Zuid

Wijkbrandweer Jeroen Wiegers, bereikbaar via

Buurtsportcoach Zuid Marnix Loos,
tel: 06-81142123, e-mail: m.loos@binkkinderopvang.nl

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

HeiKRACHT e-mail info@heikracht.nl, www.heikracht.nl
Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum,

Humanitas 't Gooi, biedt mensen o.a. steun bij rouw of
ingrijpende gebeurtenis, sociaal contact en hulp bij
administratie, tel: 035 628 6093, e-mail: tgooi@humanitas.nl,
www.humanitas.nl/afdeling/t-gooi/

tel: 035 624 6045

De Verbinding (Het Kompas), Van Ghentlaan 47,

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, tel: 035 69 26 350,
e-mail: info@jggv.nl, www.jggv.nl

1215 PN Hilversum, tel: 035 631 0220

Gezondheidscentrum Eedenburgh, huisartsen,
Vrije Evangelische Gemeente, Taludweg 35a, 1215AB
Hilversum, veghilversum.nl, tel. 06-38183117

De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3, 1215 PR Hilversum,
https://www.zoutkeet.nl, tel: 035 624 8822

Wonderland KDV, Banckertlaan 132-B,
1215 RH Hilversum, tel: 035 628 1410, e-mail:
kdvbanckertlaan@wonderlandkinderopvang.nl

Van Hasseltschool Banckertlaan 130, 1215 RH Hilversum,
tel: 035 624 4375, e-mail: q.huisman@proceon.nl

Alberdingk Thijm College, locatie ATC Zuid
Van Ghentlaan 51, 1215 PN, Hilversum, tel: 035 624 0261
e-mail: atc@atscholen.nl

Kinderopvang De Hasselbraam, Banckertlaan 130,
1215 RH Hilversum, tel: 035 6219568, e-mail: managerhasselbraam@binkkinderopvang.nl

Kinderdagverblijf Toppie, Diependaalselaan 339; 1215 KG
Hilversum, tel: 035-7604988 e-mail: nicole@kdvtoppie.nl

OBS Elckerlycschool, Van Hogendorplaan 1-a, 1215 EG
Hilversum, tel: 035 624 9150, e-mail: info@elckerlycschool.nl

BSO Basisbende, Van Hogendorplaan 1c, 1215 EG
Hilversum, tel: 035 628 2095, e-mail:
manager-basisbende@binkkinderopvang.nl

Andere organisaties:
Amaris Zuiderheide, Klantcentrum tel: 085 021 4040 of
info@amaris.nl en activiteitenbegeleiding tel: 06 1330 0914
of C.velsen@amaris.nl
www.amaris.nl/woningen-met-zorg/woningen-met-zorg/
zuiderheide/

Buur zoekt Buur, Om onderling hulp en activiteiten te
bieden/vragen binnen eigen postcodegebied (kortdurende/
eenmalige vragen), e-mail: bzbhilversum@versawelzijn.nl,
tel: 035 625 0000, www.versawelzijn.nl

Buurtcoördinator, Trude van de Ven
t.vandeven@hilversum.nl, tel: 06-10 06 04 11

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

Landgoed Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH
Hilversum, tel: 035 538 5400, e-mail: info@zonnestraal.org

Medisch Centrum Nieuw Zuid, Diependaalselaan 337A
1215 KG Hilversum, tel: 035-2400153

Seniorenvereniging Senver, Kerkelandenlaan 29B,
1216 RR Hilversum, tel : 035 685 0442

Sociaal en Maatschappelijk Werk Versa Welzijn

• Opbouwwerk Hilversum Zuid, Jaco van der Velden
e-mail: jvelden@versawelzijn.nl, tel: 06 13 96 65 30
• Jongerenwerker Hilversum Zuid, Angela van Oord
e-mail: aoord@versawelzijn.nl, tel: 06- 30094194
• Consulent Wonen, Welzijn en Mantelzorg, Fatiha Achrifi
e-mail: fachrifi@versawelzijn.nl, tel: 06 4791 8657
• Algemeen maatschappelijk werk, Aniel Siriram
e-mail: aniel.amwzuid@versawelzijn.nl, tel: 06 1396 5864
• Kinderwerk Hilversum Zuid, Leslie van Thiel
e-mail: lthiel@versawelzijn.nl, tel: 06 82 90 12 33
• Kinderwerk Hilversum Zuid, Jolanda Hagen
Email: jhagen@versawelzijn.nl, tel: 06 82 98 32 04

Sociaal Plein, voor elke hulpvraag op het gebied van werk,
inkomen, (jeugd)zorg en ondersteuning. Spreekuur op afspraak.
Adres: Wilhelminastraat 1-19, Hilversum, tel: 035 629 2700

Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek
Voor mensen in isolement die met een vrijwilliger leuke,
ontspannende activiteiten willen ondernemen.
Adres: Orchideestraat 8, 1214 BJ Hilversum, tel: 035 640 0061,
e-mail: info@maatjesprojectgooi.nl, www.maatjesprojectgooi.nl

Weg en wijzer, voor gratis (thuis) hulp bij o.a. administratie,
formulieren, inkomen, toeslagen, voorzieningen en werk .
tel: 035 623 1100 (balie Versa Welzijn)

Vrijwillige thuishulp, Woon je zelfstandig, heb je hulp nodig,
maar kan je niet terugvallen op iemand uit je omgeving? Neem
contact op met Versa Vrijwillige Thuishulp, wij kijken graag of
een van onze vrijwilligers kan helpen. (035) 625 00 00 (ma t/m
vr 10-13 u), vthhilversum@versawelzijn.nl

