
Beste Buurtgenoten

Veel plezier met het lezen van deze juni 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 
toekomstplannen voor de Gijsbrecht, een interview 
met BAMMode, de Buurtbus, een expositie van 
buurtbewoonster Daphne en nog veel meer. 
De redactie wenst u een mooie zomer toe!

juni 2022

Beste Lezer, ik ben onlangs gestart met een lokaal initiatief om het makkelijker te maken 
om kinderspullen in de buurt uit te wisselen. Ouders hebben zo veel verschillende 
kinderspullen nodig, maar al die kinderspullen gebruiken ze vaak maar kort en ze zijn van 
goede kwaliteit. Ze kunnen dus meestal nog makkelijk een volgende ronde mee. Daarom 
heb ik FamFam opgezet. Het staat voor ‘van familie naar familie’ en inmiddels zijn er al 
best wat kinderspullen uitgewisseld, maar nog lang niet alle ouders weten er vanaf. 
Wilt u meedoen of hier meer over te weten komen, neem dan een kijkje op onze website: 
www.famfam.nl/gooi of mail naar sabine@famfam.nl.  

Vriendelijke groet, Sabine Ottervanger

Vanaf mei 2022 gaat Versa Welzijn Kinderwerk starten met de 
wijkgerichte training 'Rots en Water' voor kinderen van de basisschool

Wat is precies Rots en Water training? Het is een psycho-fysieke sociale weerbaar-
heidstraining. Kinderen leren meer op zichzelf te vertrouwen, weerbaar zijn, sociale 
vaardigheden, omgaan met pesten, stevig staan, omgaan met emoties, en een goede 
houding en uitstraling. 

Voor wie is deze training bedoeld? Alle basisschoolkinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 uit 
Hilversum Zuid kunnen zich aanmelden voor de training. Deze training wordt een aantal 
keer per jaar gegeven, en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 uur.

Start: mei 2022, en september 2022. Kosten: Eenmalig € 40 euro voor 8 bijeenkomsten.
Ook kunnen basisscholen zich aanmelden voor een schoolgericht Rots en Water training.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Jolanda Hagen, Sociaal werker/ Kinderwerker Versa Welzijn. 
Email: jhagen@versawelzijn.nl Tel: 06- 829 832 04

FAMFAM: LIEFDEVOL GEBRUIKT EN LOKAAL DOORGEGEVEN



Care4Balance
Praktijk voor voetrefl exologie, 

(sport)massage en voedingsadvies
Voor meer informatie:

Yvon Passé, Ericastraat 70, 1214 EN Hilversum 
Tel: 06 273 444 41

www.care4balance.nl

EEMLANDSE TAFEL
maaltijdservice

GOOISE TAFEL

Elke dag vers, lekker, makkelijk en gezond

EEMLANDSE TAFEL
maaltijdservice

GOOISE TAFEL

Elke dag vers, lekker, makkelijk en gezond

Ontdek onze maaltijdservice
• Wisselend weekmenu, aangepast aan het seizoen

• Smakelijke, gezonde en verse maaltijden

• Boordevol verse groenten 

• Diverse diëten zoals natriumarm, gluten-/lactosevrij, 
 gemalen, diabetici, halal en vegetarisch mogelijk 

• Geen overbodige toevoegingen maar verse en eerlijke 
 ingrediënten

• Ruime keuze uit soepen, desserts, fruit en salade

• Maaltijdbezorging alle werkdagen

• Aan huis bezorgd door vaste bezorger

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

proefpakket
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vanaf € 7,50
per maaltijd

proefpakketproefpakket

€ 7,50
per maaltijd

Warm  
vanaf € 9,99
per maaltijd
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   Spakenburg

Nijkerk

Leusden

Hoeve-
laken

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

Artikel door Renske Schriemer, Winkelstraatmanager van De Gijsbrecht
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De gemeente gaat nu echt ‘Sneller aan de slag met De 
Gijsbrecht’ en dat betekent dat we eindelijk van wens 
richting ontwerp gaan. De afgelopen weken hebben de 
winkeliers samen met de gemeente gewerkt aan een 
zogenoemd Programma van Eisen, de kaders waarbinnen de 
metamorfose vorm krijgt. In de maand juni delen we deze 
kaders graag met bewoners, bezoekers en pandeigenaren, 
zodat we alle feedback kunnen verzamelen. 

Het zijn beloftevolle tijden voor De Gijsbrecht, ondanks alle 
uitdagingen waar winkelgebieden mee kampen. De leegstand 
is laag en de afgelopen tijd zijn er veel mooie nieuwe 
ondernemers bij gekomen: de Crêperie, De allermooiste 
by Do, en binnenkort Oh la la Macarons en Your Coffee. 
En natuurlijk de compleet vernieuwde en veel grotere 
Kookwinkel Balthazar. Niet alleen achter de gevels gebeuren 
mooie dingen, ook op straat staat er van alles te gebeuren. 
De 120 winkeliers, verenigd in de Bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) De Gijsbrecht, werken al jaren met elkaar samen 
om te zorgen dat De Gijsbrecht die leuke en gezellige 
winkelstraat blijft. Dat doen ze door het organiseren van 
leuke evenementen, een goede website, sfeervolle verlichting 
en groen op straat. Samen met buurtbewoners, bezoekers 
maar ook de pandeigenaren werkten we de afgelopen jaren 
bovendien aan het winkelgebied van morgen; waar je heerlijk 
kunt slenteren, op terrasjes kunt zitten en waar alle ruimte is 
om te parkeren, of je nu met de fiets op met de auto komt.

Tijdens het Future Festival eind 2019 presenteerden 
de winkeliers voor het eerst hun wensbeeld voor ‘De 
Gijsbrecht van Morgen’. Op basis van de wensen van 
bezoekers, bewoners, winkeliers en pandeigenaren maakte 
landschapsarchitect Kenny Vandepoel een wensbeeld. 
Gelijkvloerse klinkerbestrating voor een mooie uitstraling, 

Samen voor een gezellige, 
ondernemende en veilige Gijsbrecht

maar ook dat je makkelijker kunt parkeren met de auto. 
De klinkers, maar ook het feit dat fietsers de rijbaan delen 
met auto’s, zorgen automatisch voor een vertraging van de 
snelheid - die past bij de inrichting van een 30 kilometer per 
uur-zone en een winkelgebied. Snel verkeer is te gast, en 
meer dan welkom, langzaam verkeer krijgt meer ruimte. Zo 
is in het wensbeeld meer ruimte om te wandelen, maar ook 
voor terrassen, meer groen en wie weet ook zitelementen 
of speelruimte voor kinderen. Bewoners, bezoekers en 
ondernemers zijn direct enthousiast over het wensbeeld. 

Toch duurde het nog een tijdje voor de volgende stappen 
gezet konden worden. In april 2021 stemde de gemeenteraad 
unaniem voor een motie die het college moest aansporen 
om nu echt om tafel te gaan met De Gijsbrecht. Dat leidde 
tot een onderzoek naar het wensbeeld ‘De Gijsbrecht van 
Morgen’. Begin februari van dit jaar bleek uit een gezamenlijk 
en onafhankelijk onderzoek naar het wensbeeld van De 
Gijsbrecht dat het haalbaar is. Voor het college van B en W 
een reden om samen met de ondernemers te gaan werken 
aan het vertalen van het wensbeeld naar een ontwerp. 
Zo is in het concept-PvE bijvoorbeeld opgenomen dat de 
bomen behouden blijven, net als het aantal parkeerplaatsen 
maar ook hoeveel ruimte er zal zijn voor groen, bankjes 
en terrassen. Samen met de gemeente organiseren we een 
bijeenkomst over ‘De Gijsbrecht van Morgen’ en het PvE. 
Houd daarvoor de brievenbus, maar ook de socials van De 
Gijsbrecht in de gaten. De volgende stap zal zijn het maken 
van een Voorlopig Ontwerp, dat ook weer gedeeld zal worden 
met de buurt, bezoekers, ondernemers en pandeigenaren. 
Hoe De Gijsbrecht van morgen er precies uit gaat zien, is nog 
niet duidelijk. Wel dat we nu echt samen en sneller aan de 
slag gaan om ervoor te zorgen dat De Gijsbrecht die mooie 
winkelstraat blijft! 
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Artikel door Renske Schriemer, Winkelstraatmanager van De Gijsbrecht
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Jaar van de Merel

Merel is al heel lang een populaire meisjesnaam. Misschien 
ken je wel iemand die Merel heet. Dit hele jaar is het 

Jaar van de Merel en kun je kennis maken met deze 
veelvoorkomende vogel in Nederland. 

Het herkennen van deze lijsters gaat heel gemakkelijk. 
Sta tijdens een boswandeling even stil en je ziet ze 
vanzelf tevoorschijn komen. De vogels zijn niet zo 
groot. De zwarte merel met oranje snavel is het 
mannetje en het vrouwtje is helemaal bruin. Merels 
vormen op hun uiterlijk een bijzonder echtpaar. Je 
kunt ze ook goed in je tuin aantreffen. Vooral een struik 

is een fijne plek voor hen om te verblijven. Merels 
hebben een herkenbaar gezang. Overal in Nederland zijn 

merels en zijn er nesten te vinden en ze krijgen in de lente 
veel jongen. Toch gaat het minder goed met deze vogels 

en verdienen ze een beetje je aandacht. Kijk eens in je eigen 
buurt om je heen en luister naar het fluiten. Leer je vanzelf een 

vrolijke Merel kennen. 
Meer informatie hierover is te vinden op www.vogelbescherming.nl

Artikel Frederike Jeurink

EVEN VOORSTELLEN: 
Heeft u een gesprek met de gemeente gepland en wilt u dit gesprek graag voorbereiden? Of heeft 
u een gesprek met een instantie en zou u het fijn vinden als iemand u daarbij ondersteund? 
Neem dan gerust contact met mij op. Mijn naam is Laura Ronnenbergh en ik ben Onafhankelijk 
Clientondersteuner bij MEE. Ik werk in de wijk Zuid (Hilversum), postcodegebied 1214 en 1215.
Ik kan u kosteloos ondersteunen bij het aanvragen van zorg of voorzieningen, of ik geef advies 

en ondersteuning rondom uw (praktische) hulp- en/of zorgvragen of bijvoorbeeld het aanvragen van 
een Wlz-indicatie. MEE is er voor alle inwoners van Hilversum. Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen 
met een beperking. Denk aan een verstandelijke beperking, NAH/hersenletsel of een lichamelijke beperking maar ook 
mensen met psychische problemen. 
Heeft u vragen dan kunt u bellen naar (035) 623 03 39 of mailen naar hilversum@mee-ugv.nl. 
Wilt u meer informatie neem dan een kijkje op www.mee-ugv.nl/gemeentes/hiversum

Beste buurtbewoners, sinds 
21 februari staat de buurtbus 
wekelijks op maandagmiddag 
op het speelplein aan de Neuweg 
van 15:00-17:00 uur. Tieners 
en jongeren uit de buurt 
kunnen onder leiding van het 
jongerenwerk van Versa Welzijn 
buiten sporten, bewegen en 
samenkomen. Wees welkom om 
eens een kop koffie te komen 
drinken! 

Met vriendelijke groet, Angela 
van Oord , Jongerenwerker Versa 
Welzijn - Hilversum Zuid
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ACTIVITEITENSCHEMA WIJKCENTRUM DE KLEINE LELIE
DAG & TIJD ACTIVITEIT KOSTEN € INFO/AANMELDEN

MAANDAG

Ma 09.30-11.30 Koffie inloop Gratis 

Ma 13.30-15.30 Kaarten maken € 1 per keer Marion van der Veer: 06 - 40 92 18 97

Ma 14.30 – 15.30
Huiswerkbegeleiding 
Groep 5 t/m 8

Gratis
LOCATIE: VIOLENSCHOOL
Jolanda Hagen: 06 - 82 98 32 04 | jhagen@versawelzijn.nl

Ma 16.00-17.30
Start 7 februari

Tekenles groep 4 t/m groep 8 € 3 per keer Stefania Vicario: 06 - 30 50 55 08 | svicario@outlook.com  

Ma 19.00-21.30 Dartgroep € 4 per maand David Pott: 06 - 31 96 71 83 | davidpott88@gmail.com

DINSDAG

Di 09.30 - 11.00 Seniorweb computerhulp Gratis computerslelie@gmail.com 

Di 13:00 Inloop 12:30 Scootmobielclub Gratis Via jvelden@versawelzijn.nl / 06 -13 96 65 30

Di 13.00 - 15.00 Handwerktafel Gratis Info: Elfie Bakker; ebakker@versawelzijn.nl 

Di 15.30-17.00 Spreekuur weg en wijzer Gratis Alleen op afspraak | Afspraak via 035 - 62 31 100

Di 19:00 – 20:30 Nederlandse taalgroep Gratis Jaco van der Velden: 06 –13 96 65 30 | jvelden@versawelzijn.nl 

WOENSDAG

Wo 14.00– 15.30 Kinderinloop 4 t/m 12 jaar € 1 per keer
IN DE PAULUSSCHOOL
Leslie van Thiel: 06 – 82 90 12 33 | lthiel@versawelzijn.nl  

DONDERDAG

Do 09.00-10.30 Open tekentafel Gratis Wim Bos: 06 – 30 03 34 86 | wimbos@xs4all.nl

Do 09.30 - 11.00 Seniorweb computerhulp Gratis computerslelie@gmail.com 

Do 15.00 – 16.30
Theetijd: samen thee drinken 
en anderen ontmoeten

Gratis Vrije inloop 

Do 15.30 – 16:30 Kinderinloop 4-12 jaar € 1 
BUURTKAMER: RESEDASTRAAT 20
Jolanda Hagen: 06 - 82 98 32 04 | jhagen@versawelzijn.nl

Do 19:00 – 21:00 Ontmoetgroep 20-40 jaar
€ 1 (voor 
koffie en thee)

Iep Bergsma: 06 - 11 06 52 27 | iep.bergsma@gmail.com 

VRIJDAG

Vr 09.30-11.30 Koffie inloop Gratis

Vr 4de v/d maand 12:00 Buurtlunch Gratis

Vr 14:00 – 16:00 Creaclub Gratis Hannie Kastelein: 06 - 26 28 26 52 | hanniekastelein@hotmail.com 

Vr 1e v/d maand 
18:00 -20:00

Buurtkeuken Gratis Hoef je niet van tevoren aan te melden

Vr 3e v/d maand 
18:00- 20:00

Meet & Eat (gratis maaltijd) Gratis 
Aanmelden bij de Lelie of bij Jaco; 
jvelden@versawelzijn.nl | 06 - 13 96 65 30 

Vr 18.30 – 20.00
2de vrijdag v/d maand

Kinderdiso (groep 3 t/m 8) € 1,50
BEATRIX MUZIEK GEBOUW 
Leslie van Thiel: 06 - 82 90 12 33

Vr 20:00 (1x p maand) Boekenclub Gratis deplotgenoten@gmail.com

Inwoners van alle leeftijden die iets willen ondernemen in het wijkcentrum of in de wijk zijn van harte welkom. 
Ook kan men met vragen of voor advies terecht bij de sociaal werkers. Zou u graag een activiteit doen die hier niet tussen staat? 
Of heeft u andere ideeën over de activiteiten in het buurthuis? Neem dan contact op met de Locatiebeheerder Elfie Bakker of 
Opbouwwerker Jaco van der Velden. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.

Locatiebeheerder/ Sociaal verbinder Elfie Bakker 06 - 82 65 92 33 ebakker@versawelzijn.nl 

Kinderwerk
Leslie van Thiel
Jolanda Hagen

06 - 82 90 12 33
06 - 82 98 32 04

lthiel@versawelzijn.nl
jhagen@versawelzijn.nl

Jongerenwerk Angela van Oord 06 - 30 09 41 94 aoord@versawelzijn.nl 

Opbouwwerk/ buurtwerk Jaco van der Velden 06 - 13 96 65 30 jvelden@versawelzijn.nl 

Maatschappelijk werk Aniel 06 - 13 96 58 64 aniel.amwzuid@versawelzijn.nl 

Sociaal juridisch dienstverlener Tashana Brunst 06 - 82 29 47 21 tbrunst@versawelzijn.nl 

mantelzorgondersteuning Fatiha Achrifi 06 - 47 91 86 57 fachrifi@versawelzijn.nl 
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PLOTGENOTEN 
Boekenliefhebber? Hou je 
van lezen, of wil je graag een 
leesgewoonte opbouwen? Ga lekker 
zitten. Wil je koffie of thee en een 
koekje erbij? Gezellig bij elkaar 
komen en kletsen over een boek dat 
we de afgelopen zes tot acht weken 
thuis hebben zitten lezen: dat is het 

doel van Boekenclub De Plotgenoten.  Door rondom de 
thema’s uit de boeken aansluiting met elkaar te zoeken, 
ontstaat er vaak een connectie met andere dimensies dan 
bij een gewoon koffiegesprek.  Boekenclublid Sarah: “Bij 
het bespreken van een boek voelt het alsof we allemaal 
op dezelfde reis zijn gegaan, maar soms verschillende 
dingen hebben opgemerkt. Ik vind het zo leuk dat we die 
ervaringen kunnen delen en ideeën uitwisselen.” 

“Ik kijk er tijdens het lezen naar uit om bepaalde 
passages te bespreken met de anderen,” beaamt 
boekenclublid Nikki. “Ik ben dan erg benieuwd naar 
hoe de anderen deze passage gelezen hebben.”  We 
lezen veel verschillende (Nederlandstalige) boeken. 
“Deze boekenclub heeft me boeken laten lezen die ik 
anders niet zou kiezen,” aldus Nikki. “Ook voel ik me 
gemotiveerd om meer onderzoek na het lezen van een 
boek te doen, bijvoorbeeld door interviews en recensies 
te lezen of podcasts te luisteren. Ik haal hier veel plezier 
uit!”

Sinds september 2021 komt Boekenclub De Plotgenoten 
elke zes tot acht weken samen in De Kleine Lelie. 
Interesse? Email: deplotgenoten@gmail.com. 
Hopelijk tot snel!
Groetjes, Boekenclub De Plotgenoten.

Sinds de vorige Bloembak is er veel te vertellen. De 
gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de bouw, 
dus de volgende fase kan starten! De plannen moeten 
nu definitief worden gemaakt, de tekeningen worden nu 
uitgewerkt naar het materiaal dat nodig is en we kunnen 
na gaan denken over de inrichting. Dan gaat het over de 
keuken, de bar en de faciliteiten die we nodig hebben in de 
verschillende ruimten. Hier hebben de gebruikers van het 
buurthuis een belangrijke stem.

Nu we zover zijn werd het tijd om als klankbordgroep 
intensiever te gaan samenwerken met het team van Versa. 
De komende twee jaar (de verwachte bouwtijd) zullen we 
intensief samenwerken aan een mooie Nieuwe Lelie. Nu 
was er al een goede samenwerking met Versa, met name 
Jaco heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Maar nu 
het op het inrichten van het buurthuis aan komt, is het 
fijn om het hele Lelie Versa team te betrekken: zo krijgen 
we een buurthuis dat werkt voor ons. Hierbij zal de 
klankbordgroep blijven verbinden met onze buurt. 
Wat staat er op de korte termijn te gebeuren? De plannen 
worden getoetst door allerlei deskundigen van de 
gemeente: er wordt gekeken naar de aansluiting op de 
bouwstijlen van de omgeving, veiligheid, brandweer, 
verkeer, etc. Steeds een stap verder naar een definitieve 
invulling. De klankbordgroep is zich met de gebruikers al 
aan het warmlopen voor de inrichting. 

Hoe blijft u op de hoogte? In de Kleine Lelie hebben Jaco en 
Joost een prachtige tentoonstelling ingericht. Daar zullen we 
de vorderingen laten zien en kunt u ideeën op het bord kwijt, 
graag zelfs! Verder zullen de leden van de klankbordgroep 
regelmatig op de vrijdagkoffie aanwezig zijn.

Tot gauw , De klankbordgroep: Gonny, Lidy, Frances, Joost, 
Otti, Gert-Jan en Willem.

Nieuws vanuit de Klankbordgroep 
De Nieuwe Lelie

SportTime is een kleine niet-commerciële 
sportvereniging en is vooral gericht op 50-plussers. 
Wij combineren tijdens een training looptrainingen, 
matoefeningen en circuitjes, met verschillende bal- 
en behendigheidssporten. Iedere week doen we 
iets anders. Het grootse deel van het jaar in de zaal, 
maar rond de zomer ook buiten in de bossen. Wij 
gebruiken geen dure fitnessapparatuur, maar wat in 
een sportzaal en in de buitenlucht voor handen is. De 
contributie is daarom laag (rond € 160.- per jaar).

SportTime is ook gewoon gezellig. Wij willen graag 
presteren, maar het samen sporten staat voorop. 
Daarbij houden we rekening met individuele 
verschillen in tempo, niveau, man/vrouw, etc. De lessen 
duren 1,5 uur en vinden plaats op donderdagavond 
van 19:30 – 21:00 uur in het Alberdinck Tijm College 
(ATC) op het Laapersveld in Hilversum. De begeleiding 
is in handen van een ervaren trainer. 

Proeflessen: Men kan gratis één of meerdere lessen 
bijwonen en/of meedoen. Neem dan vooraf even 
contact op met een van de onderstaande adressen. 
Meer informatie is te vinden op:
www.sporttimehilversum.nl

Contact: 
Joke Verrij , Joke@verrij.demon.nl; 035- 6833191; 
06-16798742; appen via mobiel. 

Tjitske Kerkstra, t.kerkstra@kpnmail.nl; 035-6281170; 
06-12289037; appen via mobiel. 
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Interview met Bozena Fijalkowska van BAMMode 
op de Hilvertsweg

Bozena vertelt dat haar 
bedrijf BAMMode vijf jaar 
bestaat. De naam staat voor 
de eerste letters van haar 
gezinsleden. De winkel 
liep gelijk heel goed en 
haar eerste pand op de 
Hilvertsweg werd al snel 
te klein. Nu is ze met haar 
modezaak naar volle 
tevredenheid opgeschoven in 
dezelfde straat naar nummer 
124-126 waar voorheem 
Schaaf Office zat.

Ze is geboren in Polen en woont nu vijftien jaar in 
Nederland. Haar man kreeg hier een baan en zo hebben 
ze besloten om in Nederland een nieuw leven op te 
starten. Na meerdere banen in de modebranche besloot 
ze na haar tweede zwangerschap om niet meer voor een 
baas te gaan werken maar als zelfstandige. Vanwege 
een klein budget moest ze goed nadenken wat ze precies 
wilde doen maar de keuze was snel gemaakt. Ze had een 
droom gehad om te starten met de verkoop van hoge 
kwaliteit leggings, vooral omdat zijzelf en haar dochter 
deze heel graag dragen.
De leggings werden ingekocht en ook in grote maten. 
Daarna kwamen er tunieken en shirts bij en een 
vriendin werd gevraagd om model te staan voor de 
grote maten mode. Vanaf toen heeft ze besloten om zich 
vooral te specialiseren in de grote maten mode vanaf 
maat 42 tot en met maat 62 omdat dit een groot succes 
werd. 

Bozena haar ervaring is dat vrouwen met een grote 
maat soms verborgen complexen hebben, maar dat 
hoeft echt niet volgens haar. ”Het lichaam is enkel je 
verpakking, je grootste waarde zijn je hart en je geest. 
Mensen oordelen snel maar dat moet je nooit doen, je 
weet niet wat een ander heeft meegemaakt. Het is dus 

niet alleen dat ik 
hele leuke en mooie 
kleding wil verkopen, 
ik hoop ook dat 
mijn klanten die ik 
bijzonder vind en 
zeer waardeer, hier 
meer zelfvertrouwen 
van krijgen als ze dat 
nodig hebben. Het 
zijn geweldige dames 
en ik ben heel blij dat 
ik ze daarbij mag en 
kan helpen”.

De winkel is uniek 
omdat Bozena de 
kleding in Polen 
laat maken. De 
ene keer maakt zij 
haar beslissingen 
over de stof online 
en de andere keer 
gaat ze naar Polen om alles zelf te kunnen uitzoeken. 
Ze benadrukt dat de kleding gemaakt wordt zonder 
uitbuiting of kinderarbeid. De kleding is voor iedereen 
betaalbaar. In BAMMode heerst veel positiviteit en 
gezelligheid. Veel klanten komen ver buiten ’t Gooi 
vandaan.

Wat kun je vinden bij BAMMode? Grote maten 
leggings met of zonder print, een uitgebreide 
zwangerschapscollectie en grote maten collecties zoals 
shirts, tunieken, truien, jassen en nog veel meer. De 
leggings zijn of lang of boven de knie. Als een soort 
sportbroekje. Meer informatie is op de website te vinden 
of ga zelf eens langs op de Neuweg!
Website www.mijnleggings.nl                   

Artikel Inez Hammers-Baartwijk
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Gitaarles
     voor Kids!

Gitaarles in de 
Bloemenbuurt

Voor kids vanaf 8 jaar: 
notenlezen en akkoorden 

spelen. Ook aan huis.
30 minuten vanaf Є 17,- 

gitaarleshilversum.nl 

w

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

• 19,95 per maand, maandelijks opzegbaar
• Domeinnaam, mailaccounts, beveiliging:

allemaal geregeld
• Geen opstartkosten
• Hulp van eenmens

w

Rust in je hoofd en lichaam
Een betere en gezondere balans
We bieden dynamische yoga en rustige yin 
en een uitgebreid aanbod rug-yoga.

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

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

Proeflessen zijn altijd mogelijk (ook nog 
steeds online), privéles en bedrijfsyoga ook.

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

Bespaar energie 
én geld!

duurzaambouwloket.nl/hilversum
en kies voor bespaaractie 

 
  

 

 

 
Voor ouders van kinderen (1,5-4 jaar) met 
taalachterstand: het Hanen Ouderprogramma! 
 
- ouders krijgen uitgebreid advies om hun kind te 
helpen praten en communiceren 
- 7 bijeenkomsten met andere ouders en 3 
huisbezoeken, gedurende 3 maanden 
- bewezen effectief en vergoed door 
zorgverzekeraars! 
 
Meer weten? Neem contact op met Jente Timmer 
Meertaalpraktijk: 06 46 000 691 
jente@meertaalpraktijk.nl 
www.meertaalpraktijk.nl 
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Beste lezer, nu vrijwel alle Corona maatregelen eraf zijn, 
staat ons een nieuwe uitdaging te wachten. Het is u vast 
niet ontgaan dat de oorlogssituatie in Oekraïne, vroeg of 
laat ook bij ons tot financiële onzekerheid gaat leiden. Uit 
verschillende berichtgevingen horen wij dat het leven steeds 
duurder gaat worden. Hoe dat er over pakweg een jaar 
uitziet, weet eigenlijk nog niemand. Inmiddels zijn er veel 
zorgen rond energierekeningen en oplopende gasprijzen. 
Onlangs zei de premier nog dat we er rekening mee moeten 
houden “dat alle Nederlanders komend jaar een stuk armer 
zullen worden”. Vooral gezinnen met een laag budget gaan 
dat in hun portemonnee voelen. Met als gevaar dat nog meer 
mensen hun huur steeds moeilijker kunnen betalen of in 
bijvoorbeeld schulden terecht kunnen komen.

Hoeveel zorgen maakt u zich over uw financiële toekomst? 
Heeft u daar bijvoorbeeld slapeloze nachten van en durft 
u nog wel uw post open te maken? Post waarin wellicht 
nieuwe aanmaningen en de zoveelste dreiging tot boetes 
van incassobureaus of deurwaarders staan. Of laat u het 
allemaal op u afkomen.. Uit schaamte lopen inwoners soms 
wel vijf jaar rond met schulden, voordat ze zelf hulp vragen. 
Mocht u zich zorgen maken over u financiële positie, wacht 
dan niet te lang. Er zijn verschillende instanties waar u 
zou kunnen aankloppen. Bent u bekent met de wegen om 
hierin de eerste stappen te zetten? Zoals het aankloppen bij 
Schulddienstverlening van het Sociaal Plein in Hilversum 
(schulddienstverlening@hilversum.nl). Zij ondersteunen alle 

Column van Maatschappelijk werker Aniel over geldstress

Deze prachtige botanische tekening 
van de zonnebloem is gemaakt door 
Frederike Jeurink. 

Een zonnebloem is een echte 
zomerbloeier en door velen geliefd. 
De bijen, hommels, vlinders en andere 
insecten komen de nectar en stuifmeel 
oppeuzelen. Als de zonnebloem op is 
kan men de kop afknippen en op een 
tuintafel of elders in de tuin leggen. 
De zaden worden door vogels als een 
lekkernij gezien. Vergeet niet zelf wat 
zonnebloempitjes te bewaren voor het 
jaar erop om zelf weer uit te zaaien. Een 
zonnebloem bloeit altijd naar het Oosten. 
De mens gebruikt zonnebloempitten voor 
vee-en vogelvoer, biobrandstoffen, en het 
persen van zonnebloemolie.

inwoners op het gebied van geldstress, door gratis advies 
en begeleiding te geven, ze helpen bij het maken van een 
overzicht van inkomsten en uitgaven of ze nemen, samen 
met u, contact op met schuldeisers om een betalingsregeling 
af te spreken. Daarnaast kunt u zich ook tot het Sociaal Plein 
wenden om na te gaan of u (of uw kinderen) in aanmerking 
kunnen komen voor bepaalde minimaregelingen, waar 
u wellicht nog niet bij heeft stilgestaan. https://www.
hilversum.nl/Home/Sociaal_Plein/UitkeringenInkomen/
Minimaregelingen. Maar u kunt ook denken aan de 
Vrijwillige Thuisadministratie van bijvoorbeeld Stichting 
Humanitas (035 628 60 93) of van Versa Welzijn (035 623 
11 00). Om te voorkomen dat achterstallige rekeningen 
verder kunnen opstapelen, komen zij bij u thuis om u 
te helpen bij het openen en het ordenen van de post en 
het weggooien van oude brieven. Anderen kunnen in de 
financiële problemen komen, doordat ze het bijvoorbeeld 
lastig vinden om (digitale) formulieren (met ingewikkelde 
inlogcodes), in te vullen. Dan kunt u zich wenden tot 
het formulierenspreekuur op afspraak, ‘Weg & Wijzer’, 
eveneens van Versa Welzijn. Iedere dinsdagmiddag kunt u 
bij hen terecht in wijkcentrum De Kleine Lelie. Zo zijn er nog 
meer mogelijkheden om uw geldzorgen zo snel mogelijk aan 
te pakken. Voor verdere vragen hierover, kunt u mij bellen, 
WhatsAppen of e-mailen.

Hartelijke groet, Aniel, Maatschappelijk werker Hilversum 
Zuid, T. 06 – 139 65 864, E. aniel.amwzuid@versawelzijn.nl



10

Woondienstencentrum

De Egelantier
Het zal u niet ontgaan zijn, de brasserie binnen de muren van de Egelantier is alweer even open. Onze 
bewoners, bezoekers en ook collega’s kunnen hier gezellig samen zijn. Het zonnetje zorgt ervoor dat ook het 
terras weer in gebruik is genomen. Het is daar heerlijk toeven in de zon! 

In tegenstelling tot de afgelopen jaren is de brasserie nu ook echt de plek voor uiteenlopende activiteiten. 
Dagelijks wordt er om 10 uur een koffie-uurtje georganiseerd, koersbal vindt hier wekelijks plaats, muziek 
optredens zorgen regelmatig voor gezellige sfeer, de sjoelbak komt weer tevoorschijn en inmiddels zijn ook 
onze boeken uit de bibliotheek hier te vinden. Dit alles en meer zorgt voor energie in en rondom de brasserie en 
dat is fijn. 

LET OP: vanaf maandag 9 mei wordt de warme maaltijd alleen in de avond geserveerd. De 
brasserie, en ook ‘het winkeltje’, is dagelijks geopend vanaf 10:00 uur. In plaats van de warme 
maaltijd in de middag serveren we vanaf 9 mei tussen de middag tegen betaling (alleen pinnen) 
weer een kleine lunch voor bezoekers, medewerkers en uiteraard zijn de bewoners ook van 
harte welkom. Tijdens de koffie is er wat lekkers te bestellen en ook rond borreltijd is er aan een 
borrelsnack gedacht. 

Vanaf 17:00 uur is de inloop voor het diner en bieden wij u tot 18:15 uur de mogelijkheid aan om te bestellen. Vanaf 18.30 
uur start het team met het opruimen van de keuken en langzaamaan ook de brasserie zelf. De brasserie sluit om 19:00 uur, 
dus iedereen kan tot 19:.00 uur heerlijk nagenieten in de brasserie als dat de voorkeur heeft. Voor bezoekers van buitenaf is 
de brasserie ook gewoon open en kan men tegen betaling uiteraard weer komen dineren. Ook voor hen geldt dat er tot 18:15 
uur kan worden besteld en dat de brasserie om 19.00 uur haar deuren sluit. 

Voor vragen kunt u eén van de gastvrijheidsmedewerkers aanspreken in de Brasserie, even binnenlopen 
bij het team van Welzijn of (telefonisch) contact opnemen met Anke Goedhart via ar.goedhart@hilverzorg.
nl of 06-51776317. Onze Brasserie heeft ook een nieuwe naam en heet voortaan, Brasserie C’est la Vie. Voor 
info over activiteiten voor u als wijkbewoner zie prikbord in de hal of bel 035- 7609403. Wij hopen oprecht 
u allen met zeer grote regelmaat in de brasserie te mogen ontvangen. Hartelijke groeten, Gabie vd Klein.

OPROEP: Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op een vaste dag per week met een paar bewoners van de verpleegunits 
willen wandelen als het weer het toelaat. Verder zoeken wij vrijwilligers die vier keer per jaar een deel van de bezorging van 
De Bloembak willen lopen in de Bloemenbuurt. Ook hiervoor mag u bellen met 035 – 7609403 en vragen naar Gabie vd Klein.

KINDERBOERDERIJ DE HERTENKAMP
Bent je al eens op bezoek geweest bij Kinder- en zorgboerderij De Hertenkamp? Het ligt in de wijk Trompenberg in 
Hilversum, aan de rand van een woonwijk en het Mediapark. Op de boerderij wonen meerdere dieren. Je kan daar 
genieten van geiten, schapen, ezels, pony’s, varkens, herten, vogels en diverse knaagdieren. Er zijn drie volières met 
verschillende soorten parkieten, zebravinken en kanaries. Ook lopen er prachtige pauwen rond en rond half juni 
worden de hertenkalfjes geboren.

Het is een geweldige plek voor jong en oud om rond te lopen, te leren, te genieten of even op een bankje te zitten. Er 
is een mooie speeltuin en je kan er ijsjes kopen of een kopje koffie drinken terwijl je geniet van de dieren om je heen. 
Je kan er ook lekker verse eitjes kopen in de kiosk, maar op is op dus koop ze vroeg in de ochtend.
Informatie: De Kinderboerderij is zeven dagen in de week open van 10:00uur tot 16:30 uur. De entree is gratis. 
Adres is Hoge Naarderweg 205, 1217AD Hilversum. Tel: 035-6233886 of mail: kibohsum@kpnmail.nl   



EXPOSITIE 
Buurtbewoonster Daphne Bremer is een 
creatieve vrouw die met regelmaat op 
braderieën staat met haar zelfgemaakte 
werk. Ook maakt ze schilderijen waarmee ze 
vaak exposeert. Alle schilderijen zijn voor de 
verkoop. Deze keer heeft ze haar werk hangen 
in Verpleeghuis Gooiers Erf samen met het 
werk van collega-kunstenaar Rinus Jagt. 

De schilderijen hangen op meerdere plekken in Gooiers Erf en het is de moeite waard om ze eens van dichtbij te gaan 
bekijken. Gooiers Erf heeft een restaurant gelegenheid waar u na de kunstroute kunt genieten van een kopje koffie of 
thee met wat lekkers.

Op de foto ziet u bovenaan dit artikel Daphne met haar werk tijdens de lentefair en links het schilderij getiteld 
‘Meisje aan zee Zandvoort’. Onderaan dit artikel ziet u Rinus Jagt met enkele van zijn kunstwerken op de lentefair en 
daarnaast zijn acrylverf schilderij getiteld ‘Waterlelie’.

INFO: Gooiers Erf, 
Van Riebeeckweg 50, 
1212EM te Hilversum. 
Tel: 035-5395700. Deze 
expositie is te zien 
van 9 mei tot en met 8 
augustus van dit jaar. 
De openingstijden zijn 
van maandag tot en 
met vrijdag van 08:30 
uur tot 17:00 uur.

ONTDEK DE KUNSTENAAR IN JEZELF EN 
GA AAN DE SLAG MET DEZE ZOMERKLEURPLAAT



Belangrijke telefoonnummers:
 Alarmnummer  112
 Brandweer Gooi en Vechtstreek  035-6885555
 Sociaal Plein  035-6292700
 Ziekenhuis Tergooi  088-7531753

Aan dit nummer werkten mee: 

Inez Hammers-Baartwijk, Jaco van der Velden, Harry Schrijver, Frederike Jeurink, Aniel, Gabie van der Klein, Renske 

Schriemer, Bozena Fijalkowska, 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 juli 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 september 2022.   

Colofon:
✃

Wijkwebsite www.hilversumzuid.nl heeft up-to-
date informatie over uw eigen buurt.
WhatsApp Buurtpreventie: Er zijn in de buurt 
diverse Whatsapp Buurtpreventie-groepen die 
per straat een oogje in het zeil houden. U kunt 
zich aansluiten of zelf een groep met uw buren 
beginnen. Kijk op www.wabp.nl en zoek contact 
in uw eigen buurt. Er is echt aangetoond dat 
waakzaamheid de kleine criminaliteit tegengaat.
Nextdoor: deze site wordt veel gebruikt voor 
onderling contact in de buurt. www.nextdoor.nl
Wijkagent bereikbaar via 0900-8844. 
Postcodegebied 1214 Linda de Jong mail: 
linda.de.jong.1@politie.nl en postcodegebied 1215 
René ten Teije rene.ten.teije@politie.nl

Sociaal en maatschappelijk werk in de wijk: 
Jaco van der Velden, Opbouwwerk: 
jvelden@versawelzijn.nl 06-13966530
Elfie Bakker, Beheerder De Kleine Lelie: 
ebakker@versawelzijn.nl  06-82659233
Aniel, 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

 GAD  035-6991888
 Dierenambulance 
 Gooi en Vechtstreek  035-6830300
 Wijkbrandweer  06-83080223

Fatiha Achrifi Wonen, Welzijn, 
Mantelzorg-ondersteuning: fachrifi@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld, Sociaal Werker Vrijw. 
Thuishulp abijleveld@versawelzijn.nl  06-49377171

Gemeente Hilversum:
Trude van de Ven, Wijkregisseur: 
t.vandeven@hilversum.nl   06-100 60 411

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
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