december 2022

Beste Buurtgenoten
Veel plezier met het lezen van deze december Bloembak. Heeft u een
leuk idee, wilt u reageren op een artikel of heeft u een bijzondere
verzameling of een heerlijk familierecept? U kunt uw vragen en kopij
sturen naar bloembakredactie@gmail.com
In deze Bloembak kunt u onder meer lezen over de Levende
Adventskalender, de column van wijkwethouder Arno Scheepers, een
interview met Bibelebon KinderAtelier en er zijn verschillende
oproepen voor vrijwilligers. Ook zijn er door De Bloembak heen
wensen voor u verspreid. De redactie wenst u veel leesplezier en een
warme winter toe!

Een zorgeloos jaar
Het zijn ingewikkelde tijden. Overal. Kunnen we na twee enorm moeilijke Corona jaren
eindelijk weer een beetje de zuurstof van vrijheid ademen - ik geniet zelf nog steeds erg
van het feit dat ik mensen weer ‘gewoon’ kan ontmoeten - wordt Europa door de
gruwelijke oorlog in Oekraïne geconfronteerd met een nieuwe, zware crisis. Een crisis
die ook zijn weerslag op Hilversum heeft. Het afgelopen jaar is alles duurder geworden.
Veel mensen hebben grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Het is, met andere
woorden, een tijd die veel van iedereen vraagt.
Tegelijkertijd vind ik het belangrijk in deze donkere dagen van het jaar vooruit te kijken,
hoe moeilijk dat soms ook is. Want er gebeurt ook heel veel moois in Hilversum Zuid. Er
zijn prachtige initiatieven van bewoners om hun buurt mooier en leuker te maken, ‘De
Nieuwe Lelie’ gaat komend jaar letterlijk van de grond komen én de plannen voor de
Gijsbrecht van de Toekomst krijgen in 2023 vorm. En dat geeft energie en stemt positief.
Daarnaast ben ik erg onder de indruk van de veerkracht van de vele ondernemers in
Hilversum Zuid. Na bijna 3 jaar economische tegenspoed, houden ze nog steeds het hoofd boven water. Ik heb
daar erg veel respect voor.
Ik wil deze column dan ook positief eindigen. Want ook al zijn de omstandigheden nu zwaar, het tij gaat weer
keren. Er komen nieuwe kansen aan, mooie nieuwe projecten en betere tijden. Tijden zonder gedoe, waarin we
elkaar weer onbezorgd kunnen ontmoeten, zonder het over mondkapjes of energierekeningen te hoeven
hebben. En dat is precies wat ik alle inwoners van Hilversum Zuid toewens: een mooi, gezond en vooral
zorgeloos 2023!
Arno Scheepers, Wijkwethouder Hilversum Zuid

Graag stel ik me even voor. Ik ben Ronnie van Wijk en
sinds 1 september werk ik in Hilversum Zuid als opbouwwerker. Ik volg Jaco
op die jullie misschien kennen. In het verleden heb ik ook voor Versa Welzijn
gewerkt maar nog nooit in Hilversum Zuid. Voor mij is Zuid dus een nieuwe
wijk. Om de wijk en jullie te leren kennen nodig ik mezelf graag uit voor een
kop koffie of een wandeling door de buurt of op de hei. Ik hoor graag wat er
allemaal gebeurt in de buurt, welke mooie plekjes er te vinden zijn, waar
geschiedenis en verhalen te vinden zijn en wat mensen in hun vrije tijd doen.
Dus wil je mij een bijzondere plek in de buurt laten zien of heb je gewoon zin
in koffie of een wandeling? Dan hoor ik graag van je! Ronnie van Wijk,
rwijk@versawelzijn.nl 06 57 18 29 70
Wens voor 2023 van Ronnie:

Ik wens je veel mooie momenten in 2023. Een jaar waarin je goede herinneringen zult
maken en bĳzondere ontmoetingen zult hebben.

HilverTours is onderdeel van HilverZorg en organiseert
daguitjes voor ouderen in Hilversum en omstreken. Het wordt
mogelijk gemaakt door vrijwilligers die de busjes rijden en de
gasten begeleiden. Ze kunnen altijd vrijwilligers gebruiken dus
als u interesse heeft stuurt u dan een mail naar
reserveren@hilvertours.nl . De Daguitjes zijn divers en door
heel Nederland en altijd heel gezellig! Om een voorbeeld te
geven van daguitjes van dit afgelopen jaar: tochten naar musea,
dagje Urk, Keukenhof, rondvaart, pannenkoeken eten,
Kerstmarkt enz. Er is nog zo veel meer. De chauffeurs rijden
gemiddeld 1 keer per week behalve bij slecht weer zoals extreme
kou/gladheid of een hittegolf. De tochtjes zijn altijd op een
dinsdag of vrijdag. U kunt zich opgeven bij Gerda de Boer-Smit
gerda.deboersmit@upcmail.nl Tel: 035-6212748 of 06-11127867. U
krijgt dan een lijst waar u kunt aankruisen op welke daguitjes u
mee wilt. Er is geen verplichting en de kosten voor een daguitje
wordt in de bus opgehaald.

Op dinsdagavond is het in De Kleine Lelie een gezellige boel. Kleine groepjes van
mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken oefenen de taal onder
begeleiding van een vrijwilliger. Er worden gesprekken gevoerd over allerlei
onderwerpen. Het is geen taalles maar een Taaloefengroep waar mensen
gestimuleerd worden om het Nederlands te oefenen. Mensen die het Nederlands
nog niet spreken kunnen beter eerst een taalcursus volgen. Om de groep uit te
kunnen breiden zijn we op zoek naar een paar extra vrijwilligers. De taalgroep
is op dinsdagavond van 19:00 – 20:30uur. Als vrijwilliger hoef je geen kei te zijn
in het Nederlands. Wat wel nodig is, is oprechte nieuwsgierigheid naar mensen,
een open houding en geduld.

Trude van de Ven: “Als wijkregisseur ontvang ik regelmatig klachten over hoe sommigen in het
Bloemenkwartier met afval, containers, etc. omgaan. De GAD heeft mij de volgende informatie verstrekt”.
Huishoudelijk afval: GAD is verantwoordelijk voor het gescheiden inzamelen van het huishoudelijke afval in
de regio Gooi en Vechtstreek. Afval scheiden is goed voor het milieu en voor onze toekomst. Hoe minder
restafval verdwijnt in de verbrandingsoven, hoe meer afval hergebruikt kan worden als waardevolle
grondstoffen. Dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gescheiden afval kunt u kwijt in kliko’s of
(ondergrondse) containers, afhankelijk van uw woonsituatie. In de regio kennen we voor huis aan huis
inzameling vier afvalstromen;
Pmd

verpakkingen van plastic, blik of drinkpakken

Gfe+t

groente, fruit, etensresten en klein tuinafval

Papier en karton

groot verpakkingskarton valt onder grootvuil

Restafval

het restafval dat niet hergebruikt kan worden
Grootvuil: Grootvuil dat niet in de kliko of container past kunt u wegbrengen naar een
van onze scheidingsstations. Of het op afspraak door ons op laten halen. Meer over
grootvuil kunt u lezen op www.gad.nl/grootvuil
Papier en karton: Heel groot verpakkingskarton (dozen van fiets, bank, koelkast, enz.)
dat naast de kliko staat nemen wij niet meer mee, dit is grootvuil. Afvalstoffen naast/op
de aanboden minicontainers (kliko’s) plaatsen is niet toegestaan. Omdat inwoners dit
met papier en karton gewend waren proberen wij hier soepel mee om te gaan en de
kleine beetjes nog tot 1 januari 2023 mee te nemen. Meer informatie hierover kunt u
lezen op www.gad.nl/papier
Information use containers in several languages: https://www.gad.nl/otherlanguages/

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.
Je vindt ons al ruim 8
jaar aan de Neuweg 134.
Kom gerust eens langs.
Of bel of mail eerst voor
meer informatie:

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

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

INTERVIEW MET MURIEL VERHEUL VAN
BIBELEBON KINDERATELIER
mening maar staan nog wel open voor Muriel haar input. De
gesprekken zijn erg leuk en de tieners delen veel ervaringen
van thuis en school. Maar voor elke leeftijd geldt dat het
samenzijn erg belangrijk is. De knutselclub is zo populair
dat er inmiddels een grote wachtlijst is! Tijdens de corona
periode is Muriel gewoon doorgegaan voor de kinderen. Er
werden knutseltasjes gemaakt met uitleg in het Nederlands
en Engels die eerst werden thuisgebracht en later op afstand
opgehaald konden worden.
Kinderen kunnen ook bij Bibelebon hun verjaardag vieren.
Muriel vertelt: “Mocht je zelf ook willen dat je kind in
Bibelebon het verjaardagsfeestje viert, plan dat dat ruim
van te voren in, want ze zijn erg populair. Ooit kwam er een
jongen met zijn vriendjes zijn zevende verjaardag vieren.
Toen hij binnen kwam zei hij: Wat doen we hier, ik hou
helemaal niet van knutselen. Natuurlijk werd het een groot
succes! ”

Op Hilvertsweg 116 zit Bibelebon KinderAtelier. Tijd om
eens langs te gaan en te vragen hoe de afgelopen jaren
zijn gegaan. Dat het nu vijf jaar later zo’n succes zou zijn
had Muriel wel gehoopt maar kon ze niet voorzien. Muriel
vertel dat door uitproberen je erachter komt wat het beste
werkt voor Bibelebon maar ook voor haarzelf. Zo had ze in
de eerste jaren de peuterinloop op de pof. Had je zin en tijd
dan kon de ouder met de kleine binnenlopen. Maar in de
praktijk werkt dat niet omdat het dan ook kan zijn dat je
mensen moet wegsturen aan de deur als het al vol is.
Daarom gaat het nu via vooraf aanmelden. Op
dinsdagmiddag komen er voornamelijk kinderen van expat
ouders en wordt er Engels gesproken.
Er zijn verschillende leeftijden die met veel plezier naar
Bibelebon gaan. Dat start bij jonge kinderen van twee tot vijf
jaar. Het leuke is dat zij nog niet in beperkingen denken en
gewoon maken wat ze mooi vinden. Een volwassene denkt
bijvoorbeeld bij een krokodil dat die groen moet maar een
peuter pakt de roze verf en gouden glitters. Het
TienerAtelier heeft ook zijn charme. Zij hebben al een eigen
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Door het jaar heen zijn er altijd veel workshops. De thema’s
zijn vaak gekoppeld aan het seizoen of de Feestdagen. In de
zomer is er zelfs een Summercamp en dan ben je heerlijk de
hele dag bezig met een groot project. Zo zijn we op
wereldreis geweest, naar sprookjesland en hebben we het
dierenrijk bezocht. Daar zit ook een lunch bij, drinken,
lekkers, fruit en de door alle knutselaars geliefde eierkoeken
met boter en suiker.
Buiten het creatieve werk in Bibelebon gaat er ook veel tijd
zitten in de administratie. De facturen en bestellingen
moeten bijgehouden worden en de workshops verzonnen.
Vaak verwachten mensen dat Muriel altijd beschikbaar is en
gaat in het weekend met regelmaat de telefoon, ook op
zondagochtend. Maar als er geen kinderfeestje is dan is het
weekend toch echt heilig voor haar eigen gezin.
Op zondag 4 december staat Muriel op uitnodiging van de
Winkeliersvereniging op de Gijsbrecht. Sinterklaas brengt
een bezoek samen met de vrolijke Pietenband en in de
Bibelebonkknutseltent kun je aanschuiven voor een
Sinterklaasknutsel. Kom gezellig even langs!

Interview: Inez Hammers-Baartwijk

Frederike heeft voor de
december Bloembak een
prachtige Kerstkaart
getekend die u naar uw
dierbare kunt versturen of
aan een cadeau kunt hangen
als naamkaart. Even een
(gekleurd) stuk karton
erachter plakken en je
exclusieve kaart is klaar!
Wens van Frederike voor
2023:

Lieve buren, maak er
voor elkaar een creatief
en liefdevol 2023 van.
Groetjes Frederike

Dank jullie wel!

Soms is het tijd voor afscheid. Kasper en Elfie Van De Kleine Lelie
hebben met een grote bos bloemen en vele bedankjes afscheid
genomen van de bezoekers. Ook namens de redactie bedankt en wij
wensen jullie veel geluk voor in de toekomst!
Caro die een paar maanden Elfie heeft vervangen wil de lezer graag
nog iets meegeven: “Ik wil langs deze weg de bezoekers van De
Kleine Lelie hartelijk bedanken voor de gezellige tijd die ik met
jullie heb meegemaakt toen ik tijdelijk Elfie verving. We blijven
elkaar zeker zien want ik ga met Cindy workshops organiseren en
blijf bij Wim meedoen aan de tekentafel. Lieve groetjes van Caro”.

EVEN VOORSTELLEN: Hallo, ik ben Eddy Stecher, geboren en getogen in
Hilversum, opgegroeid in Zuid, volwassen geworden in het Centrum en een gezin gesticht in
Noord. Na de scheiding weer naar mijn roots, terug in Zuid, waar ik ook mijn droombaan heb
gevonden bij Versa Welzijn.
Begin september ben ik officieel begonnen als sociaal verbinder / locatie beheerder voor De
Kleine Lelie. Als sociaal verbinder ben ik het aanspreekpunt voor alle bezoekers van
wijkcentrum De Kleine Lelie en de vrijwilligers die in het wijkcentrum werken. Ik help je verder
bij vragen of wanneer je ergens hulp bij kunt gebruiken. Daarnaast breng ik je in contact met de
juiste sociaal werker of met één van onze samenwerkingspartners in de wijk. Verder verbind ik
mensen met elkaar, die in contact willen komen met- of iets willen betekenen voor anderen. Als
locatiebeheerder regel ik alle praktische zaken in De Kleine Lelie zoals de planning, inkoop,
financiën en afspraken met betrekking tot het gebruik van het wijkcentrum. Leuk jullie te
ontmoeten, koffie staat klaar! Wens van Eddy voor 2023:

Dat we elkaar zullen vinden als het goed gaat maar juist ook als het minder gaat!

Jan-Pieter, Cathy en Robert van Ontwerpfabriek wensen
iedereen een kalm en voorspelbaar 2023
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Even voorstellen: Hallo Buurtbewoners, mijn naam is Datje van
Reijendam en ik ben op 1 september gestart bij Versa Welzijn als
Opbouwwerker, en houd me ook bezig met de ontwikkelingen rond De
Nieuwe Lelie. Ik zou het erg leuk vinden u te ontmoeten, bij De Kleine Lelie
of nog beter spontaan op straat, en hoor dan graag meer over uw mooie
buurt.
U kunt mij bereiken via E-Mail: dreijendam@versawelzijn.nl of
tel: 06-57191965
Wens voor 2023:

Ik wens iedereen een Inspirerend en VreugdeVol 2023!

De Bethlehemkerk aan de Loosdrechtseweg zet
graag de deuren open voor iedereen en
hopelijk houdt corona dat niet tegen. In de
kerstperiode zijn er weer tal van
ontmoetingsmomenten en bijeenkomsten voor
jong en oud, voor kerk en buurt waarbij
iedereen van harte welkom is. Een greep uit
wat er zoal georganiseerd wordt: Open Kerk voor koffie, ontmoeting en het aansteken van een kaarsje, de Levende
Adventskalender, bijzondere vieringen en kinderbijeenkomsten. En wil je de
regelmatig wisselende exposities bewonderen dan ben je van harte welkom tijdens
Open Kerk op donderdag van 10:00-12:00 uur.
Op 6 januari 2023 organiseren we de Drie Koningen Lunch. Heb je belangstelling voor
deze Drie Koningen Lunch voor ontmoeting en verdieping in de Bethlehemkerk (zo
rond 12:00 – 14:00 uur) dan kunt je een mailtje sturen naar
kerkinjebuurt@bethlehemkerk.nl Verdere informatie volgt dan zo spoedig mogelijk.
Het jaarthema 2022-2023 van de Bethlehemkerk is ‘Verbonden’. Door jong en oud is er
hard gewerkt aan het kleurrijke dradenkunstwerk waarbij ieder spijkertje staat voor
een gemeentelid om zo via de draden te verbeelden dat we ten alle tijden verbonden
zijn met elkaar. Bijzonder is het ook dat de gemeenteleden vanuit de Gereformeerde
Kerk Loosdrecht vanaf 11 september formeel zijn aangesloten bij de Bethlehemkerk. Zij hebben in september met
weemoed maar ook in hoop en vertrouwen afscheid genomen van het hen zo vertrouwde kerkgebouw aan de Nieuw
Loosdrechtsedijk. Inmiddels is er zo een ‘nieuwe’ gemeente gevormd rondom de Bethlehemkerk die in
verbondenheid met elkaar vieren, beleven en meeleven en waar iedereen welkom is. Ook u/jij als buurtbewoner
bent van harte welkom om aan te sluiten bij activiteiten of om een kerkdienst bij te wonen. Neem daarbij gerust
iemand mee! Zie www.bethlehemkerk.nl voor informatie over het gehele aanbod en elders in dit nummer de
toelichting op de Levende Adventskalender.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR
PREVENTIEF HUISBEZOEK
We zijn op zoek naar mensen die bij ouderen vanaf 80 jaar een preventief
huisbezoek willen afleggen. Als vrijwilliger voer je bij mensen thuis een
gesprek aan de hand van een vragenlijst. Zo nodig laat je schriftelijke
informatie achter. Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn
bijvoorbeeld op het gebied van wonen, vrijetijdsbesteding, gezondheid en
inkomen. Een gesprek duurt meestal een uur. Voordat je als vrijwilliger
aan de slag gaat krijg je een training waarin je leert over hoe je een
gesprek kunt voeren, welke verschillende voorzieningen er zijn en er is
natuurlijk ruimte voor eigen vragen. Als vrijwilliger bepaal je zelf hoeveel gesprekken je voert. De meeste
vrijwilligers doen 1 gesprek per week maar er zijn ook vrijwilligers die in de wintermaanden meer gesprekken
voeren en in de zomer wat minder. Ook zijn er mensen die eens per twee weken een gesprek voeren.
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Ronnie van Wijk, opbouwwerker Zuid,
Rwijk@versawelzijn.nl 06-57182970
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NATUURBLOG VAN FREDERIKE
JEURINK: HAZELAAR
Het is winter en niet heel erg koud. Thuis maak ik een botanische tekening van
een takje met katjes van de Hazelaar -Corylus avellana- uit de Berkenfamilie. In
het bos bloeien namelijk op dit moment de Hazelaars. De geelgroene katjes die
loodrecht naar beneden hangen, vallen als lichtgevende rupsjes op tussen de
vele kale takken.
De nieuwe bladeren aan deze struik zijn nog niet tevoorschijn gekomen. Dat
komt later pas.
De katjes bestaan uit schubjes en meeldraden en geven veel pollen af. Deze
pollen zijn direct goed voor de bijen van de imkers. Door de wind vindt de
bestuiving plaats. Kom je in augustus terug en bekijk je dezelfde Hazelaar dan
zitten er tussen de bladeren de bekende hazelnoten. Dieren eten de hazelnoten
en zorgen zo voor de verspreiding van de soort. Maar wij mensen houden ook
erg veel van hazelnoten, bijvoorbeeld verwerkt in chocola. Weten wij wel, waar
al onze hazelnoten vandaan komen?
Kruidwis

NIEUWS VANUIT WOONDIENSTENCENTRUM DE EGELANTIER
De Feestdagen maand ligt weer voor ons. Bij velen van ons kan dan de eenzaamheid weer toeslaan,
dit voelt natuurlijk niet goed. Weet dat u altijd welkom bent om in De Egelantier een kopje koffie
te komen drinken of deel te nemen aan de vele activiteiten.
Voor de activiteiten van de december maand staat er in de hal tegenover de Brasserie een flyer
met alle activiteiten, die kunt u altijd meenemen.
Wens voor 2023:

Wĳ wensen u een hele fijne feestmaand en een heel gezond 2023.

✃

Waardebon voor een gratis kopje koffie in de
maand januari 2023 in onze Brasserie.
Knip deze bon uit en neem die in januari 2023 mee naar de
Brasserie in De Egelantier. Op vertoon van deze bon krijgt u uw
kopje koffie gratis aangeboden.

Rond de Feestdagen heeft iedereen het vaak
extra druk. Een makkelijke maaltijd is dan
zeer welkom. De kinderen van onze
wijkregisseur Trude van de Ven hebben
een favoriete maaltijd die snel te maken
is. Trude vertelt: “Dit is het favoriete recept
van mijn kinderen: zelf je wrap maken!
Bijvoorbeeld met geraspte kaas, stukjes
paprika, komkommer en ijsbergsla. Gezond
en leuk om zo samen met elkaar je eigen wrap
samen te stellen. Je kunt natuurlijk ook voor
andere varianten kiezen, koud of warm, maar daar
moet je van houden. Zelf vind ik de wrap met kruidenkaas, ijsbergsla en
zalm erg lekker, of de Mexicaanse wrap met geruld gehakt, paprika, verse
guacamole, mais, bonen en wat fetakaas of zure room. Eet smakelijk!
Wens voor 2023:

Voor iedereen een prachtig 2023 gewenst. Wees lief voor elkaar!
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Column Aniel: De zwijgende meerderheid
Beste buurtbewoner, en opnieuw loopt een jaar op zijn
laatste benen. December is weer een maand van
terugkijken en vooruitblikken. Wat waren jouw hoogteen dieptepunten in 2022 en wat hoop jij dat 2023 jou gaat
brengen? Op wereldschaal was 2022 helaas niet bepaald
een vrolijk jaar. Nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak,
konden wij het nieuws vervolgens niet aanzetten, of de
zorgen om bijvoorbeeld het klimaat, wooncrisis en
asielcrisis, drongen zich, in rap tempo tot ons op. Door
de oplopende gas- en energierekeningen en duurdere
boodschappen, weten we ook niet wat er in 2023, vooral
financieel, allemaal op ons af gaat komen. Al deze
ontwikkelingen zorgen er helaas voor dat de spanningen
en tegenstellingen tussen verschillende groepen niet
alleen groter is geworden, maar zelfs verder zijn
verhard. Sinds de uitbraak van de coronapandemie,
bijna drie jaar terug, lijken ‘wij’ vast te zijn gaan zitten
in ‘onze’ eigen standpunten, zonder open te staan voor
het tegendeel. Inmiddels fungeert de sociale media
hierin als een online uitlaatklep. Voor de hardste
schreeuwers is het een digitaal podium geworden om,
veilig achter hun toetsenbord, al hun
(onderbuik)gevoelens van onvrede en wantrouwen de
wereld in te slingeren. Uitschelden, de ander willen
raken, verspreiden van desinformatie of
complottheorieën, blijkt de normaalste zaak van de
wereld te zijn. Vooral dit jaar heeft dit geleid tot
wederzijds onbegrip, vooroordelen, een vijandige sfeer,
gevoel van onveiligheid en onbehagen. Uit angst voor
escalatie, zijn steeds meer mensen zich hierdoor op de
vlakte gaan houden. Anderen zijn het deprimerende
(wereld)nieuws gaan mijden omdat ze er toch nauwelijks
invloed op hebben. Hoe ga jij om met al deze
ontwikkelingen? Behoor ook jij inmiddels tot de

zwijgende meerderheid, die
het als energieverspilling ziet
om van alles te lezen en overal
op te reageren? Omdat jij je,
terecht, realiseert dat
bijvoorbeeld de sociale media
geen graadmeter is over hoe
iedereen over tal van
onderwerpen denkt. Maar dat
het slechts een onderdeel is
van datgene er in de samenleving leeft. Of durf jij juist
wél het gesprek met andersdenkenden aan te gaan?
Naast online, zou je ook kunnen kiezen voor face to face
gesprekken. Zodat jullie, over en weer, directer, maar
wel met respect, op elkaar kunnen reageren. En je ook
meteen hoort en ziet hoe de ander iets bedoelt. Kies in
dat geval vooral voor gematigde mensen die hun
opvattingen op rustige wijze naar voren willen brengen.
Waarbij jullie het ook met elkaar oneens mogen zijn.
Belangrijkste is dat jullie elkaars standpunten proberen
te begrijpen. Terwijl jullie verschil in opvattingen
gewoon naast elkaar mogen blijven bestaan.
Hartelijke groet, Aniel, Maatschappelijk werker
Hilversum Zuid, T. 06 – 139 65 864,
E. aniel.amwzuid@versawelzijn.nl
Wens Aniel voor 2023:

Voor 2023 wens ik iedereen een rustig- en
veerkrachtig jaar toe, waarin wĳ met elkaar
alle onzekerheden, die nog gaan komen, het
hoofd kunnen bieden.

Het is bijna zover! De start van de
Levende Adventskalender 2022!

Vrijwilligers gezocht voor het
Fietsen op de Duofiets en de Riksja

Op 27 november a.s. start opnieuw de
reis van de Levende Adventskalender.
Iedereen is van harte uitgenodigd om
mee te gaan op deze reis langs een
lichtsnoer van adressen. Wat maakt u
mee als reisgenoot? Net als bij de
papieren adventskalender gaat er
iedere dag een deur open. Dit kan de deur zijn van een
huiskamer, een kerk, een buurthuis of een ander openbaar
gebouw in Hilversum en Nieuw Loosdrecht. Achter elke
deur is er de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer
andere buurtbewoners te ontmoeten. Hoe vaak u meereist
en naar welke locaties kunt u zelf kiezen. Bij elk open huis
bent u welkom voor een kopje koffie of thee met iets lekkers
erbij zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Aanmelden
is niet nodig en u mag zo vaak meedoen als u wilt, ook als
het gaat om locaties buiten uw eigen wijk. Voor
gezelligheid, warmte en een goed gesprek kunt u in de
donkere decembermaand dus op meerdere plekken terecht.
We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

We hebben afgelopen seizoen weer heel wat mooie ritten
gemaakt op de (elektrische) Duofiets en de Riksja. Elke
dinsdag en donderdag konden mensen die niet meer
makkelijk zelf kunnen
fietsen zich opgeven
voor een ritje naar een
plek waar ze graag heen
wilden. Heerlijk de wind
door je haren voelen.
Voor het volgende
seizoen zijn we op zoek
naar een paar extra
vrijwilligers die goed kunnen fietsen en bereid zijn om in
een seizoen regelmatig de fiets te pakken en met iemand
een mooie rit te maken. Om vrijwilliger te worden is
naast zin in een fietsavontuur het belangrijk dat je het
leuk vind om mensen met een lichamelijke beperking te
begeleiden. Dat kunnen ouderen zijn maar ook jongere
mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen.

Het reisschema met deelnemende locaties en tijden
staat binnenkort op www.bethlehemkerk.nl. Check ook
vlak voor uw bezoek altijd deze website voor de laatste
informatie. Vragen? Mail naar:
8
adventskalender@bethlehemkerk.nl.

Heb je interesse? Een volledig vrijwilligersprofiel en
informatie over bijvoorbeeld het voorbereidingstraject
kun je opvragen bij Ronnie:
rwijk@versawelzijn.nl 06- 57182970.

Buurtbewoonster Anna de Swart
maakt prachtige Versjes die je kunnen
troosten, blij maken of doen nadenken.
Wil je meer Versjes van Anna lezen of
je aanmelden voor haar nieuwsbrief,
neem dan vooral een kijkje op
annadeswart.nl.

kleur

Wens voor 2023:

van je ogen
van je haar

Voor 2023 wens ik je toe dat

van je huid

je je kleuren laat stralen,

je kleur

voor jezelf en de mensen om

levensbepalend

je heen, want je bent goud

bepaalt jouw kleur

waard.

jouw leven
heeft jouw leven
kleur

nna de war

St. DIERENWEIDE ZONNEHOEVE BIJ ZONNESTRAAL
De laatste tijd is er veel onrust geweest door de
bestemmingsplannen die men met Landgoed Zonnestraal
heeft. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de
toekomst er voor de Dierenweide uitziet (of we moeten
verhuizen of niet). Ondertussen is het bestuur druk bezig
met ontwikkelen van een plan waarmee we een
fondsenwerver aan de slag willen zetten. Er moet
hoognodig een toilet komen op de Dierenweide en het
hekwerk dient vervangen te worden. Leuk nieuws is dat de
Dierenweide blijft investeren in nieuwe dieren. Dit jaar is
de kudde uitgebreid met een drietal angora geitjes; moeder,
dochter en zoon. Over verdere uitbreiding wordt
nagedacht.
Er is een flink verloop in vrijwilligers geweest. Heel positief
is dat er een flink aantal weer aan het werk zijn gegaan.

Daarnaast hebben jonge vrijwilligers (scholieren) ons
weten te vinden en deze groep helpt veelal in de
weekenden mee. Het verloop van een aantal volwassen
vrijwilligers betekent wel dat alle plannen langer op zich
laten wachten. Plannen zoals het maken van een
koffiecorner, het opknappen van de Dierenweide,
langsgaan bij verzorgingshuizen met de dieren enz.
OPROEP: We zijn hard op zoek naar uitbreiding van
onze bestaande pool van nieuwe vrijwilligers . Dit kan
op allerlei vlakken zijn: bestuurlijke functie, verzorging
dieren, klusser etc. Bij vragen en/of interesse, stuur dan
een mail naar secretaris@dierenweide-zonnehoeve.nl .
Kom je snel onze dieren bewonderen?
Artikel: Chantal Oonk, secretaris St. Dierenweide
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Websitemachine ’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

Is het (te) druk in of om je heen?
Op zoek naar meer rust in jezelf?
Kom dan naar een workshop van Amandula!
Vanuit je gevoel met kleuren bezig zijn binnen een cirkel,
brengt je in contact met je intuïtie. Je gedachten worden
stiller en je ervaart (meer) innerlijke rust. Deelname aan een
workshop van Amandula geeft je de kans dit zelf te ervaren.
Je hoeft geen ervaring met tekenen te hebben. Ook als je
denkt niet te kunnen tekenen ben je zeker welkom.

op je eigen domeinnaam. Ideaal om voordelig te starten met je bedrijf
of te experimenteren met een nieuwe dienst of doelgroep.
• Domeinnaam, mailaccounts, beveiliging: allemaal geregeld
• Geen opstartkosten en maandelijks opzegbaar
• Hulp van een mens

Een website die nooit meer veroudert
We blijven op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van
webtechniek, SEO, gebruiksgemak en beveiliging. Als standaarden of

van drukte - naar rust

Data
ma. 23/01
ma. 20/02
ma. 20/03
ma. 24/04
ma. 22/05
ma. 19/06

of
of
of
of
of
of

za. 21/01
za. 25/02
za. 18/03
za. 22.04
vr. 20/05
vr. 17/06

Tijd: 10.15 - 12.30 uur
Mw. Adri Deur
Eikbosserweg 69
1214 AG Hilversum

Thema
Winterse buien
Nee zeggen
Vroegbloeiers
Het egeltje
(In)compleet
Vreemde insecten
Kosten: 15 euro per workshop
tel: 035 – 62 37 559
e-mail: info@amandula.nl
www.amandula.nl/workshops

inzichten veranderen, passen we jouw site aan. Ook ontwikkelen we
nieuwe mogelijkheden die je automatisch tot je beschikking krijgt.

Gewoon één abonnement met alles wat je
nodig hebt: 19,95 per maand
• een website bouwen die nooit veroudert
• eigen domeinnaam met SSL-certificaat
• geen opstartkosten
• nooit meer zorgen over techiek
• geen jaarcontract

w

w

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

gitaarleshilversum.nl

Gitaarles
voor Kids!
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In maart kan uw advertentie hier staan.
Kijk voor informatie in het colofon
of stuur een e-mail naar
bloembakredactie@gmail.com

Mijn wens voor 2023 voor u als lezer is dat het een mooi jaar
wordt. Dat alles in balans is. Dat verdrietige dagen worden
afgewisseld met gelukkige dagen. Maar dan wel dat de
gelukkige dagen ver in de meerderheid zijn. Dat u bij uw
dierbaren kunt zijn en het geluk kunt halen uit de kleine
dingen. Fijne muziek, mooie natuur, een lekkere boterham met
een kopje thee. Kortom, van die dagen met een gouden rand.
Lieve groet, Inez. Eindredacteur De Bloembak

“De Iris” is een nieuwe ontmoetingsplek in Hilversum Zuid
waar diverse activiteiten zullen worden georganiseerd. Verscholen
tussen 3 straten de Irisstraat, Lupinestraat en de Fuchsiastraat ligt het
pand in de Bloemenbuurt. Vroeger was het een gebouw van de
woningbouwvereniging de Erfgooiers. Het is een tijd als ouderensoos in
gebruik geweest, als darmkliniek, als werkruimte voor kunstenaars en
nu dus een plek om andere te ontmoeten en samen leuke dingen te doen.
Deze winter starten we met de ‘Winter Wonder Huiskamer’. Het is een
warme plek waar je elkaar kan ontmoeten, een praatje kan maken, een
maaltijd kan nuttigen, als zzp-er even het huis uit wil, muziek kan
luisteren en aan leuke activiteiten kan deelnemen. We richten ons vooral
op de volgende thema’s: Cultuur, Ontmoeten, Duurzaamheid, Erfgoed en
Participatie. We proberen zoveel mogelijk gratis te werken ook omdat
veel mensen het financieel moeilijk hebben en we laagdrempeligheid
hoog in het vaandel hebben staan. Voor diegene die wel wat kunnen
missen zijn donaties altijd welkom en hiervan organiseren we weer
leuke dingen.
Zelf iets organiseren of leuk idee? Kom een keer langs en dan kijken we
samen naar de mogelijkheden. De Iris wil graag een verbinder zijn
tussen de verschillende groepen en mensen samen brengen. Ieder mens
heeft zijn kwaliteiten en door deze kwaliteiten met elkaar te delen
kunnen we iets voor elkaar betekenen.
Voor meer informatie over onze activiteiten hou de Social Media (Facebook – De Iris) in de gaten of neem contact op
met Jacqueline van Oostveen 06-302 665 20 of stuur een mailtje naar buurtpostzuid@gmail.com. Ook voor vragen over
de vaste openingstijden en dagen.
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Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer
Brandweer Gooi en Vechtstreek
Sociaal Plein
Ziekenhuis Tergooi

112
035-6885555
035-6292700
088-7531753

Wijkwebsite www.hilversumzuid.nl heeft 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. Bijvoorbeeld nextdoor.nl Er is echt
aangetoond dat waakzaamheid de kleine
criminaliteit tegengaat.
Wijkagent bereikbaar via 0900-8844.
Postcodegebied 1214 Linda de Jong mail:
linda.de.jong.1@politie.nl
Postcodegebied 1215 Rolf van Broekhuisen;
rolf.van.broekhuisen2@politie.nl
Sociaal en maatschappelijk werk in de wijk:
Aniel, Maatschappelijk Werker:
aniel.amwzuid@versawelzijn.nl 06-13965864.
Ronnie van Wijk, Opbouwwerker:
rwijk@versawelzijn.nl 06- 57182970
Datje van Reijendam, Opbouwwerker:
dreijendam@versawelzijn.nl 06-57191965
Eddy Stecher, sociaal verbinder/locatie beheerder:
Estecher@versawelzijn.nl 06-57106020
Leslie van Thiel, Kinderwerk:
lthiel@versawelzijn.nl 06-82901233
Angela van Oord, Jongerenwerk:
aoord@versawelzijn.nl 06-30094194
Tashana Brunst, Sociaal Juridisch
Dienstverlening : tbrunst@versawelzijn.nl
06-82294721
Fatiha Achrifi Wonen, Welzijn, Mantelzorgondersteuning: fachrifi@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld, Sociaal Werker Vrijw. Thuishulp
abijleveld@versawelzijn.nl 06-49377171

✃

Colofon:

GAD
Dierenambulance
Gooi en Vechtstreek
Wijkbrandweer

035-6991888
035-6830300
06-83080223

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
Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek:
Bernd Buiting, discriminatie@versawelzijn.nl of
www.md-gv.nl Tel: 035-6830154

Aan dit nummer werkten mee: Inez Hammers-Baartwijk, Ronnie van Wijk, Eddy Stecher, Trude van de Ven,
Datje van Reijendam, Frederike Jeurink, Aniel, Gabie van der Klein, Jan Pieter de Swart, Muriel Verheul,
Chantal Oonk, Jacqueline van Oostveen, Caro Petit, Arno Scheepers, Harry Schrijver, de Bethlehemkerk,
Cathy van der Knaap en Anna de Swart. Met dank aan onze adverteerders, alle inzenders van de
binnengekomen kopij en aan Hanneke Klasen voor de coördinatie van de verspreiding. Oplage 3.000
exemplaren. Deadline kopij voor de volgende Bloembak is vrijdag 27 januari 2023, eerder mag altijd. De
redactie van De Bloembak is niet aansprakelijk voor de inhoud van artikelen door derden aangeleverd en
kan teksten indien nodig inkorten.
Advertenties: u kunt adverteren in De Bloembak. Een 1/8e advertentie kost € 15,- een 1/4e advertentie kost
€ 30,- en een ½ pagina kost € 60,- De advertentie wordt full color afgedrukt. Heeft u nog geen eigen
advertentie dan kunt u die tegen een gering bedrag laten opmaken bij onze vormgever Ontwerpfabriek.
Mail en informatie: bloembakredactie@gmail.com t.a.v. Inez Hammers-Baartwijk.
De volgende Bloembak verschijnt 1 maart 2023.

