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Van de redactie
Deze derde editie van 2018 hebben we
weer met veel plezier voor u in elkaar
gezet. Het enthousiasme blijft, zeker nu
onze redactie is versterkt met een
nieuw lid: Hannie van der Straten.

Redactie:
• Marg Tax, voorzitter Zoutkeet
• Marian Kappers, interviews, redactie
• Hannie van der Straten, redactie
• Berti Liemberg, redactie
• Ruud Overdijk, redactie en layout
• Buurtcoördinator Hilversum Zuid
Redactieadres:
redactie1215@gmail.com

Ingezonden stukken:
Anoniem ingezonden stukken worden niet
geplaatst. Wel kunnen op verzoek naam en
adres achterwege worden gelaten.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten, te bewerken of zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Maar er is nog steeds plek voor meer
redactieleden. Mocht u zich bij ons willen aansluiten, u bent van harte welkom!
Wij zijn vooral op zoek naar een coördinator voor de bezorging van de krant.
Dat betekent een lijst van bezorgers en
het stratenplan bijhouden en de bezorgers informeren wanneer de wijkkrant
bezorgd kan worden. Bezorgers kunnen
zich natuurlijk ook nog steeds aanmelden. De krant verschijnt drie maal per
jaar.
De hoeveelheid artikelen die we binnen
krijgen blijft ons verbazen. Na de eerste
Wijkkrant dachten we dat het wel min-

der zou worden maar niets is minder
waar. Tot nu toe komt er iedere keer
meer binnen in onze mailbox. Heel erg
leuk natuurlijk en fijn voor ons dat de
krant op prijs wordt gesteld.
In de zomereditie stond een puzzel met
leuke prijzen. De oplossing was ‘Wat zijn
we lekker weg’. Uit de goede antwoorden zijn twee winnaars gekozen. Deze
zijn door de redactie via email op de
hoogte gebracht en de prijzen zijn inmiddels overhandigd.
Voor de volgende Wijkkrant zien we uw
bijdragen en reacties graag weer in onze
mailbox: redactie1215@gmail.com
Inleverdatum is tot uiterlijk 10 januari
2019. Deze krant zal medio februari verschijnen.
Wij wensen u veel leesplezier en graag
tot de volgende editie.
Redactie Wijkkrant1215

Experiment met vuurwerkvrije zones
De gemeente Hilversum gaat dit jaar
kijken of er behoefte is aan vrijwillige
vuurwerkvrije zones. Het experiment is
een voorbeeld van buurtgericht werken: bewoners nemen het initiatief en
de gemeente ondersteunt hen.
Voor het experiment maakt de gemeente gebruik van de ervaring die afgelopen
jaarwisseling in Den Haag is opgedaan.

Daar waren achttien initiatieven voor
vrijwillige vuurwerkvrije buurten en wijken. De uitkomst was positief. De overlast was een stuk minder, de dierenbezitters waren blij en initiatiefnemers
geven aan dat er beduidend minder
vuurwerk werd afgestoken.

(vervolg op pagina 5)
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Activiteiten Zoutkeet
Na een lange en warme zomer maken
wij ons weer op voor de Bingo, de Rommelmarkt en voor het Sinterklaasfeest
in de Zoutkeet.
Bingo
De bingo-avonden zijn iedere derde zaterdag van de maand. Zie Activiteiten in
de Wijk in het midden van deze krant
voor de data. De bingo begint om 20.00
uur en de zaal gaat open om 19.30 uur.
Wij spelen met schuifkaarten, dus pen of
stift is niet nodig. U betaalt € 7,50 per
kaart en daar speelt u de hele avond
mee. Wij spelen 7 gewone rondes en 1
superronde.
Gelukkig is een aantal vrijwilligers gek op
shoppen, zij doen hun best om leuke
prijsjes en prijzen te vinden. Daarvoor
struinen ze leuke winkels in de wijde
omgeving af. De hoofdprijs van de superronde is een flink gevulde consumentenmand.
Het eerste kopje koffie/thee is gratis.
Aan het eind van de avond hebben we
nog een soort loterij, waarbij een paar
kleine prijsjes worden weggegeven. Ook
aan de pechvogels die niets gewonnen
hebben wordt gedacht. Kortom, een
leuke gezellige avond met kans op het
winnen van leuke prijzen.

Rommelmarkt
In het weekend van 27 en 28 oktober
houden wij weer onze rommelmarkt,
beroemd in Hilversum en omstreken. Op
zaterdag 27 oktober kunt u de spullen
die nog goed zijn en waar u vanaf wilt bij
ons inleveren tussen 10.00 - 16.00 uur.
Woont u in de Zeeheldenbuurt en bent u
echt niet in staat de spullen zelf te brengen, dan kunnen deze opgehaald worden Dit kan alleen op zaterdag 27 oktober omdat wij geen ruimte hebben om
spullen op te slaan. U kunt daarvoor bellen met Bea Meijer of haar voicemail
inspreken.
Op zondag 28 oktober bent u tussen
11.00 - 14.30 uur van harte welkom om
alles wat binnengebracht is te kopen. Er
zit vast iets tussen wat u juist nodig heeft
of waar u al lang naar op zoek was.
De entree is nog steeds gratis. Aan de
bar kunt u tussen het shoppen door
koffie/thee, een broodje of soep nuttigen. De opbrengst komt ten goede aan
het buurthuis en de speeltuin.

Gelukkig wil de Sint ook dit jaar weer 2
dagen naar de Zoutkeet komen. Wij zijn
daar weer erg blij mee!
De Sint komt op zaterdag 24 en op zondag 25 november naar de Zoutkeet. Op
vrijdag 23 november vanaf 11.00 uur
kunnen de toegangskaarten gekocht
worden. Let wel, vol is vol!
Wat er precies gebeuren gaat op deze
middagen is ook voor ons nog een verrassing. Maar dat het net zo gezellig
wordt als andere jaren - daar twijfelen
wij niet aan. Via onze website en posters
houden wij u op de hoogte.

Sinterklaasfeest
Ook tijdens de enorme hitte in Spanje
zijn de Pieten al weer druk bezig met de
agenda van Sinterklaas om te noteren
waar hij allemaal zijn verjaardag gaat
vieren.

Wilt u weten wat u kunt doen of hebt u
zelf een idee, of wilt u nadere informatie? Pak de telefoon en bel met Marg
Tax, tel. 035 624 28 22 of met Bea Meijer, tel. 035 623 41 04.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn nog steeds op zoek naar een
paar enthousiaste vrijwilligers, die ons
clubje wil komen versterken. Voor het
bestuur kunnen wij ook nog nieuwe leden gebruiken. Wij vergaderen 1x per
maand.
Ook voor alle andere evenementen en
activiteiten kunnen wij nog vrijwilligers
gebruiken.

Sandra Zamir, sinds april opbouwwerker in Hilversum Zuid
Mijn naam is Sandra Zamir en sinds
april van dit jaar ben ik opbouwwerker
in uw wijk, Hilversum Zuid. Ik woon
sinds kort in Hilversum samen met Tim
en onze twee katten Zola en Molly.
Hiervoor heb ik 10 jaar in Groningen
gewoond.
Tijdens en na mijn studie Sociologie heb
ik als onderzoeker en adviseur gewerkt
in opdracht van gemeenten in NoordNederland rond sociale vraagstukken,
zoals krimp, leefbaarheid ‘healthy
ageing’, sociaal domein en burgerinitiatieven.
Kennismaking
In de afgelopen periode heb ik al veel
mensen gesproken die wonen, leven en
werken in deze mooie wijk. Kennismaken met u en anderen in de wijk is nu

dan ook mijn focus.
Zo heb ik al van
alles gehoord over
wat er speelt en
leeft onder de bewoners, vrijwilligers en professionals die hier werkzaam zijn. Op basis
hiervan kunnen
verschillende verbindingen worden
gelegd tussen al
deze partijen. Daarnaast ben ik betrokken bij de ontwikkeling van De Nieuwe Lelie (toekomstig wijkcentrum en
buurthuis). Voorlopig werk ik voornamelijk vanuit De Kleine Lelie en ben ik veel
op pad of werk ik in mijn andere wijk
Hilversum Zuidoost.

Wilt u verder kennismaken, wilt u een
keer een straatgesprek organiseren in
uw straat of heeft u een leuk idee voor
uw buurt? Laat het me dan weten.
T: 06 302 024 81 / 035 623 11 00
E: szamir@versawelzijn.nl
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Kennismaking met Arno Scheepers, Wijkwethouder Zuid
Arno, kun je wat meer vertellen over
jouw politieke loopbaan?
‘Ik ben opgegroeid in het Gooi en woon
nu tien jaar in Hilversum. Ik ken de omgeving dus goed. Ik ben zes jaar raadslid
geweest en dat was erg leuk en boeiend
om te doen. Na deze periode ben ik met
mijn vriendin op wereldreis geweest,
wat een fantastische ervaring was. Vervolgens werd eind mei duidelijk dat ik
wethouder zou worden. Een enorme
eer! Als raadslid ben je meer gericht op
sturen op hoofdlijnen en de controle van
het college, als wethouder ben je dagelijks bezig met het besturen van de stad.
Het geeft heel veel voldoening tastbare
dingen te kunnen doen voor Hilversum.’

Dat hij op een dag wethouder zou worden, was voor Arno Scheepers lang een
droom. Van 2010 tot 2016 was hij
raadslid in Hilversum en nadat hij in het
voorjaar opnieuw in de gemeenteraad
kwam, werd deze droom werkelijkheid.
De wethouder heeft in zijn portefeuille
beheer openbare ruimte en begraafplaatsen, grondbeleid, vastgoed, inkoop
en de projecten Crailo en het Stationsplein. Maar belangrijk voor onze wijk:
Arno is wijkwethouder van Hilversum
Zuid. Daarom stellen we hem graag aan
jullie voor.

Je bent onze nieuwe wijkwethouder.
Hoe is dat zo gekomen?
‘Een nieuw college betekent ook nieuwe
wijkwethouders. Bij het verdelen van de
wijken is het uitgangspunt dat een wethouder niet zelf in de wijk woont. Ik heb
aangegeven dat ik graag de wijkwethouder van Zuid wilde zijn. Het is een supermooie wijk, die heel divers en groen is
en uit prachtige buurten bestaat. Bij horecagelegenheid Parc, waar de wijk begint, heb je gelijk een heel mooi uitzicht.
Daarnaast is Zuiderhof van Dudok een
unieke plek, maar ook de vele jaren ’30
woningen zijn heel mooi. Een topwijk om
wijkwethouder van te mogen zijn!’
Wat is jouw rol als wijkwethouder?
‘Het gaat vooral om dingen die porte-

Sportief wandelen

feuille-overstijgend zijn, bijvoorbeeld als
er bepaalde thema’s in een wijk spelen
die extra aandacht vragen. Een voorbeeld hiervan is de speelplaats bij de
Neuweg, waar overlast is van hangjongeren. Als ik daarover een signaal ontvang
ga ik daarmee aan de slag. Het is dus
vooral een zorgfunctie. Je probeert de
oren en de ogen van de wijk te zijn. Vanuit die rol kan ik vervolgens onderwerpen bij mijn collega-wethouders aankaarten. Met de buurtcoördinator en
met de wijkagent heb ik een uitgebreide
fietstocht door de wijk gemaakt. Met
hen heb ik regelmatig contact over Hilversum Zuid.’
Ben je zelf op regelmatige basis aanwezig in Zuid?
‘Zeker. In september ga ik een buurtspreekuur houden in de Kleine Lelie (op
hilversumzuid.nl staat binnenkort de
datum en het tijdstip). Ik drink dan graag
een kop koffie met buurtbewoners om te
horen wat er speelt in de wijk. Waar is
behoefte aan? Of wat kan er beter? Hier
kan ik dan mee aan de slag. Als wijkwethouder wil ik vooral dingen ophalen in
plaats van zenden. Ik vind dat de politiek
niet te snel zelf moet besluiten wat goed
is voor een wijk, dat weten buurtbewoners vaak heel goed zelf. Het is natuurlijk
mooi dat Zuid al zo goed is georganiseerd. Zo zie ik mijn rol dan ook de komende jaren: een zorgzame huisvader
met oren en ogen in Zuid.’

Kerstwandeling

In deze tijd waarin we allemaal meer
willen bewegen zijn er steeds meer wandelclubs. Maar sportief wandelen is net
iets anders, dit is een wandeltraining om
aan uw fitheid te werken.

Dankzij een verantwoorde opbouw van
de belasting is het een plezierige trainging in groepsverband (max. 15 personen) waarbij je kunt genieten van de natuur.

Door de begeleiding en verantwoorde
opbouw biedt het iets meer dan gewoon
wandelen. Sportief wandelen betekent
stevig doorwandelen in een tempo dat
iets hoger ligt dan uw wandeltempo.
Een training duurt 75 tot 90 minuten en
bestaat uit inlopen, warming-up oefeningen, oefeningen met tempoversnellingen, lekker doorwandelen en
een cooling-down. Ook is er aandacht
voor loophouding en looptechniek.

Waar en wanneer
Donderdagmorgen 09.30 uur startpunt
Kolhornseweg/ Hilvertsweg
Maandag- en vrijdagmiddag 13.15 uur
startpunt Orionlaan ingang heide.
De eerste 2 lessen zijn gratis. Daarna
€ 17 per maand of € 51 per kwartaal.
Informatie over sportief wandelen en
nordic walking: Riet van Engelen:
035 621 93 53 of 06 241 371 44.

Sinds 2016 wordt er door Hilversum
Zuid een kerstwandeling georganiseerd
door verschillende organisaties in de
buurt, samen met buurtbewoners.
Komen jullie ook op zondagavond 16
december 2018?
Kijken naar het kerstverhaal, wandelen
door de verlichte straten in de buurt.
Voor jong en oud.
Starten kan tussen 17.00 en 19.00 uur.
Meer informatie volgt via
www.bethlehemkerk.nl
Wil je meer weten of meedoen met de
organisatie? Laat het weten via kerstverhaal@bethlehemkerk.nl
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Nieuwe buurtcoördinator voor Hilversum Zuid

Ik (rechts op de foto) ben Trude van de
Ven, de nieuwe buurtcoördinator van
Hilversum Zuid en ik neem het stokje
over van Ute (links op de foto), die naar
de Meent gaat.
Ik werk al 24 jaar in de gemeente Hilversum. Lange tijd binnen het sociaal domein, de laatste anderhalf jaar bij openbare orde en veiligheid. Ik sta voor samen bouwen aan een krachtige wijk,
waar we elkaar weten te vinden en elkaar versterken. Het ophalen van bewonersinitiatieven en het naar binnen (de

gemeente) brengen,
draagvlak creëren, positioneren, ideeën verbinden met de juiste mensen
vind ik erg belangrijk. Als
we daarin met elkaar het
verschil kunnen gaan maken, zijn we goed bezig!
Vanuit mijn enthousiasme
probeer ik mensen met
elkaar in contact te brengen, wil ik sturen op wederzijdse belangen van
jong en oud, samen met
de partners in de wijk.
Ik hoop u snel te ontmoeten, ik ben veel
in de wijk en in de Kleine Lelie aan de
Hilvertsweg 89-91 te vinden.
Tot snel!
Trude van de Ven
06 100 60 411
t.vandeven@hilversum.nl
https://www.hilversum.nl/Home/
Inwoner/Uwbuurt/Wijken/Zuid
Beste bewoners van Hilversum Zuid,
Een kleine drie jaar mocht ik als buurtcoördinator de brug zijn tussen u en de
gemeente. Door een aantal personele

veranderingen binnen de groep van
buurtcoördinatoren komt daar nu een
einde aan.
Een collega is met pensioen gegaan, een
ander heeft een nieuwe functie binnen
de gemeente en zelf ben ik minder uren
gaan werken. Naast twee nieuwe collega’s is er ook een junior buurtcoördinator bijgekomen.
Deze veranderingen hebben ertoe geleid
dat we opnieuw gekeken hebben naar
wie het beste in welke wijk past. Ik word
opgevolgd door Trude van de Ven.
Ook het nieuwe college zet zich in voor
meer buurtgericht werken, voor meer
zeggenschap van u als bewoner over uw
eigen woonomgeving. De buurtcoördinator en andere partners in de wijk kunnen
daarbij ondersteuning verlenen. Zie ook
alle informatie op de vernieuwde website van de gemeente https://
www.hilversum.nl/Home/Inwoner/
Uwbuurt/Wijken/Zuid .
Ik wil een ieder danken voor de leuke,
enthousiaste samenwerking in Zuid ik
wens u allen heel veel woonplezier!
Vriendelijke groet,
Ute Hoogeveen

Stichting Maatjesproject Gooi- en Vechtstreek
Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek heeft het doel om mensen die
door sociale, lichamelijke en psychische
problemen in een isolement zijn geraakt, in contact te brengen met vrijwilligers.
De deelnemers en de vrijwilligers - de
Maatjes - ondernemen samen activiteiten, waarbij ontspanning, onderling contact en het doorbreken van sociaal isolement voorop staan. Het project is bestemd voor mensen uit Hilversum, Naarden, Muiden, Bussum, 's Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, Ankeveen, Nederhorst den Berg, Breukeleveen en Weesp.
Voor meer informatie of aanmelden, zie
www.maatjesprojectgooi.nl
Nieuwe mensen ontmoeten?
Elke eerste vrijdag van de maand is er
een koffie-inloop in de ontmoetingsruimte van het Maatjesproject aan de Orchideestraat 8 in Hilversum. U bent van

harte welkom van 13:30 - 15:30 uur voor
een kopje koffie of thee met wat lekkers
erbij. Iedereen is welkom, er zijn geen
kosten aan verbonden. Op vrijdag 5 ok-

tober organiseren wij een speciale Ontmoet & Groet koffie-inloop in het kader
van de Week van de Eenzaamheid.
Van harte welkom!
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De wijkagent als netwerker - van buurtbewoner naar instanties
In een plezierig gesprek vertelt onze
wijkagent Gerard dat het contact met
mensen een belangrijke reden voor
hem was om te solliciteren op de functie van wijkagent. Verantwoordelijk zijn
voor een wijk waar je samen met netwerkpartners werkt aan de leefbaarheid
en veiligheid van bewoners is een zorgpet die hem past.
Naast deze belangrijke taken kun je de
wijkagent ook zien als een soort sociaal
werker. Immers, we bellen massaal de
politie bij familie-conflicten, burenruzies,
gevaarlijke situaties, ongelukken, of voor
personen die zich verdacht gedragen of
verward gedrag vertonen.
De weg kwijt
Gerard: ‘Door alle GGZ-veranderingen
wonen er vaker verwarde mensen in de
buurt en zijn mensen soms letterlijk de
weg kwijt. De politie wordt gebeld en ik
ga dan in gesprek met de betreffende
persoon. Ik luister naar de problemen,
geef waar mogelijk advies en draag oplossingen aan. Als ze daartoe in staat zijn
wijs ik de persoon in kwestie er ook op
dat hij zelf actie kan ondernemen: maak
een afspraak bij de huisarts, zoek hulp bij
buren of bekenden.
Ik maak al pratend een inschatting van
welke zorg ik denk dat nodig is. Ik neem
contact op met de buurtcoördinator of
met Sociaal Plein, zij zijn ons eerste aan-

spreekpunt en zij zorgen ervoor dat de
juiste hulpverleners worden ingeschakeld. Door de vele informele gesprekken zo her en der signaleer ik regelmatig op voorhand problemen in de wijk,
of het nu jeugd betreft in de vakantieperiode of zorgmijders in de decembermaand’.
(Een zorgmijder is iemand met psychische problemen, hij heeft zorg nodig
maar accepteert geen hulp of zorg en
hij mijdt zorginstellingen – red.)
Bemiddelen
‘Ook het bemiddelen bij conflicten,
bijvoorbeeld tussen buren, hoort bij de
politietaak. Geluidsoverlast is een veelvoorkomende ergernis, maar ook (te)
veel BBQ-en, een blaffende hond in een
huis, geklus ’s avonds laat, overhangende struiken en bomen. De politie wordt
gebeld en dat levert voor mij de nodige
contacten op. Belangrijke vraag die ik
altijd stel is: wat heb je er zelf aan gedaan om het probleem op te lossen?
Heb je contact gezocht met een organisatie? En wat verwacht je nu van mij?
Eén van de instanties die wij kunnen
inschakelen is Buurtbemiddeling (via
Versa Welzijn).’
Extra aandacht
Gerard benadrukt hoe belangrijk het is
om naar elkaar om te zien in je eigen
buurt. Geef je oude buren wat extra aan-

dacht, bel eens aan bij iemand van wie je
denkt dat hij of zij het nodig heeft. Onze
samenleving floreert bij mensen die aandacht voor elkaar hebben.
Sociale media zijn een belangrijk hulpmiddel. Meld je aan bij WhatsAppgroepen in jouw buurt en bij Burgernet
om samen met gemeente en politie aan
veiligheid in je buurt te werken.
Voor mensen met een beveiligingscamera is het goed eens te kijken op
https://www.politie.nl/themas/camerain-beeld.html: met je camera kun je bijdragen aan het oplossen van misdrijven.
Er is veel te vertellen en te delen. Onze
wijkagent is een man met levenservaring
en hij kan goed luisteren. Gerard is te
bereiken via 0900-8844 of via de mail
naar gerard.teernstra@politie.nl

Vuurwerkvrije zones in Hilversum
(vervolg van pagina 1)
Oproep
Burgemeester Pieter Broertjes roept
bewoners op en vraagt of zij in hun
buurt, wijk of straat behoefte hebben
aan een vrijwillige vuurwerkvrije zone.
Een beperkt aantal straten of buurten
kan deelnemen aan het experiment.
Bewoners maken zelf afspraken over de
vuurwerkvrije zones. Er wordt, net als in
Den Haag, geen extra handhaving ingezet. Welke ondersteuning de gemeente
levert, hangt af van de vraag van de bewoners. Die kan verschillen van het leveren van borden waarmee de vrijwillige
vuurwerkvrije zone wordt aangekondigd
tot het leveren van oliedrums.

Succes
Het instellen van een vuurwerkvrije
buurt of wijk is vrijwillig en de bewoners
maken er zelf een succes van. Burgemeester Broertjes: “Ik spreek regelmatig
bewoners die zich zorgen maken over
vuurwerk, bijvoorbeeld omdat ze een
huis met een rieten kap hebben. Aan de
wensen van die bewoners willen we tegemoet komen. Ik vind het belangrijk dat
bewoners de gelegenheid krijgen er samen voor te zorgen dat oud en nieuw
ook in hun buurt of wijk veilig en gezellig
verloopt.”
Nieuw initiatief
Hilversum zet sinds 2012 fors in op een
veilige en gezellige jaarwisseling. De or-

ganisatie daarvan is de afgelopen jaren
een belangrijk aandachtspunt geweest.
Op basis van de evaluatie van de voorgaande jaarwisseling voert Hilversum dit
jaar een aantal verbeteringen door; zo
komt er een digitale aftelklok en de geluidstechniek tijdens de kindervuurwerkshow en centrale vuurwerkshow wordt
verbeterd. Daarnaast gaat de gemeente
nu aan de slag met het experiment vrijwillige vuurwerkvrije buurten en wijken.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw buurtcoördinator
Trude van de Ven, u kunt ook mailen
naar het emailadres van het cluster
Openbare orde en veiligheid van de gemeente Hilversum: veilig@hilversum.nl.

Wijkagenda

1215 | Pagina 6 van 12

Activiteiten in de wijk
Datum
DOORLOPEND

Wat

Waar

Iedere woensdagmiddag

Een recreatieve activiteit, zoals bingo, optredens koren en Amaris Zuiderheide
muziekgezelschappen, zitvolksdansen, etc. Kosten € 2,75 per
activiteit, incl. koffie en thee

Iedere vrijdagmiddag 15.00 – Grand Café met live muziek. Gratis entree, consumpties voor Amaris Zuiderheide
17.00
eigen rekening
Dagelijks
Zuiderheidebus uitstapjes naar verschillende bestemmingen, Amaris Zuiderheide
zoals toertochten, musea, tuincentra, etc. Telefonisch opgegeven via de Servicedesk of Activiteitenbegeleiding
(telefoonnummers op pagina 12).
Maandag 10.00 – 12.00 don- Handwerkclub
Amaris Zuiderheide
derdag 13.30 – 15.30
Dinsdag 10.00 – 12.00
Elke dinsdagmiddag, 14.30 –
16.30

Creatieve club
Ontspanningsbijeenkomst voor senioren. De zaal is open
om 14.00 uur. U kunt er handwerken, een spelletje spelen,
of met elkaar een gesprekje voeren.
Elke eerste donderdag van de Spreekuur met de wijkagent en buurtcoördinator
maand, van 17.00 - 18.30
Elke dinsdagmiddag van 13.30 Wijkspreekuur met de Buurtcoördinator, Versa, Mee en an– 15.00
dere zorgpartners
Woensdagmiddag in de on- Koffiemoment met de buurtcoördinator . Bel 06 100 604 11
even weken van 13.00 – 14.00 om te weten waar.
OKTOBER
donderdag 4
donderdag 4

Instuif, 10.00 - 11.30 uur
Muziekoptreden Fratres Carona (licht klassiek), 14.00 uur,
kosten € 2,50

Amaris Zuiderheide
Bethlehemkerk

Wijkinformatiepunt
Hilvertsweg 89-91
Wijkinformatiepunt
Hilvertsweg 89-91
In De Zoutkeet of in de
Heigalerij.
Bethlehemkerk
Egelantier

donderdag 4, 19.00-23.00 uur Start cursus Spaans voor beginners, 10 lessen, € 145 incl.
lesmateriaal, inlichtingen Marjan van Genne 06 468 485 81.
vrijdag 5
Koffie-inloop, 13.30 - 15.30 uur
maandag 8
Bingo, 19.30 uur, kosten € 4
donderdag 18
Instuif, 10.00 - 11.30 uur
donderdag 18
Herfstwandeling, 14.00 uur
vrijdag 19
Themadiner Dick Raat, 17.30 uur, kosten € 19,95 (incl drankjes), opgeven kan vanaf 1 oktober bij Gabie van der Klein,
06 202 549 39 of gg.vander.klein@hilverzorg.nl

Zoutkeet

zaterdag 20
zaterdag 27
zaterdag 27
zondag 28
woensdag 31

Bingo, vanaf 20.00 uur, kosten 7,50
Wandelen met buurtgenoten, 14.00 - 16.00 uur
Inbreng rommelmarkt, 11.00 - 16.00 uur
Verkoop rommelmarkt, 11.00 - 14.30 uur
Restaurant 1215, 17.30 - 21.00 uur, kosten € 7,50

Zoutkeet
Heikracht
Zoutkeet
Zoutkeet
Heikracht/Bethlehemkerk

NOVEMBER
donderdag 1
vrijdag 2
donderdag 8

Instuif, 10.00 - 11.30 uur
Koffie-inloop, 13.30 - 15.30 uur
Muziekoptreden Accoustic 4 Fun, 14.00 uur, kosten € 2,50

Bethlehemkerk
St. Maatjesproject
Egelantier

St. Maatjesproject
Egelantier
Bethlehemkerk
Egelantier
Egelantier

Wijkagenda/Wijknieuws

Datum

NOVEMBER
dinsdag 13
donderdag 15
zaterdag 17
woensdag 21
vrijdag 23
zaterdag 24
zondag 25
woensdag 28
DECEMBER
donderdag 6
vrijdag 7
zaterdag 15
zondag 16
donderdag 20
vrijdag 21
JANUARI
woensdag 2
donderdag 3
vrijdag 4
donderdag 17
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Wat

Waar

Themalunch Winter, kosten € 4,50. Aanmelden bij Gabie van Egelantier
der Klein, 06 202 549 39 of gg.vander.klein@hilverzorg.nl
Instuif, 10.00 - 11.30 uur
Bethlehemkerk
Bingo, vanaf 20.00 uur kosten € 7,50
Zoutkeet
Pianoconcert, 14.00 uur, kosten € 2,50
Egelantier
Wandelen met buurtgenoten, 14.00 - 16.00 uur
Heikracht
Sinterklaasfeest, 14.00 - 16.00 uur (zie info in dit blad)
Zoutkeet
Sinterklaasfeest, 14.00 - 16.00 uur (zie info in dit blad)
Zoutkeet
Restaurant 1215, 17.30 - 21.00 uur, kosten € 7,50
Heikracht/Bethlehemkerk
Instuif, 10.00 - 11.30 uur
Koffie-inloop, 13.30 - 15.30 uur
Wandelen met buurtgenoten, 14.00 - 16.00 uur
Kerstwandeling, nadere info via: www/bethlehemkerk.nl
Instuif, 10.00 - 11.30 uur
Kerstdiner, 17.30 uur, kosten nog niet bekend

Bethlehemkerk
St. Maatjesproject
Heikracht
Netwerk 1215
Bethlehemkerk
Egelantier

Restaurant 1215, 17.30 - 21.00 uur, kosten € 7,50
Instuif, 10.00 - 11.30 uur
Koffie-inloop, 13.30 - 15.30 uur
Instuif, 10.00 - 11.30 uur

Heikracht/Bethlehemkerk
Bethlehemkerk
St. Maatjesproject
Bethlehemkerk

Elektrische deelauto’s in de Heibuurt
Heb je geen auto maar zou je af en toe
wel van een auto gebruik willen maken? Denk dan eens aan autodelen.
Sinds deze zomer heeft de Heibuurt een
deelauto, een Nissan Leaf. Elke 1215
buurtgenoot mag in deze auto rijden
voor 38 cent per kilometer. Je reserveert de auto via een app.
Guido en Wilma, bewoners van het Zeeheldenkwartier, horen bij de eerste deelnemers. Ze hebben nu 2 ritten via de app
gemaakt: ‘Het is een leuke en plezierig
rijdende auto. We denken onze tweede
auto weg te kunnen doen. Nog goed
voor het milieu en de parkeer ruimte
ook!’
Ook Marie-Claire van den Berg is enthousiast: ‘Ik vind het echt te gek, en het
is nog elektrisch ook. Ik zag de kranten
altijd vol staan over elektrisch rijden, en
dat het zoveel beter is, maar dacht altijd:
dat is niet voor mij weggelegd. En nu
stap ik gewoon in! Instappen zonder

zorgen. Nooit meer denken, zoals
bij je eigen auto, als er een reparatie nodig is, kan ik dat wel betalen?’
Goedkoper
Voor de meeste mensen is de
elektrische deelauto zelfs goedkoper dan een eigen auto. Een auto
die veel stilstaat kost ongemerkt
veel geld. Bij de deelauto heb je
geen last van wegenbelasting,
verzekering, onderhoud, keuringen, en die vervelende onverwachte
reparatie. De Nissan Leaf is een elektrische auto die op 1 accu ongeveer 200
snelwegkilometers kan rijden. Bij de
FastNed snellaadpunten is de auto in
een kwartier weer opgeladen. Deze
‘brandstof’ zit in de kilometerprijs. In het
najaar komen er nog 4 elektrische deelauto’s bij. Er komen 3 auto’s rondom
winkelcentrum De Heigalerij, 1 auto op
de Leliestraat, en 1 auto op het Busken

Huetplein. En als het aanslaat, steeds
meer.
Het buurtinitiatief komt van
‘Hilversumse Energie Transitie’, een
groep enthousiaste buurtgenoten die
lokaal willen werken aan de energietransitie. HET is non-profit. De eerste rit is
gratis, om uit te proberen. Voor meer
informatie of de vrijblijvende proefrit:
witho.oost@hetcooperatie.nl of bel 06
4807 6945.

Historie
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Garage Stam is begonnen als De Graaf’s Autobedrijf
Anje, een rasechte Hilversumse, woont
in onze wijk en was getrouwd met Arie
de Graaf van De Graaf’s Autobedrijf aan
de Bosdrift, nu Garage Stam.
Anje weet het allemaal nog precies, ze
heeft plakboeken vol over die tijd waarvan ze zeer heeft genoten, samen met
haar echtgenoot.
‘Het was eind jaren 50 en het autobedrijf
van mijn schoonvader aan de Eikbosserweg barstte uit zijn voegen. De zaken
gingen goed. Zijn zoon Arie werkte al
sinds zijn 15e mee in de garage, maar
niet geheel vrijwillig. Oorzaak daarvan
was een uitje met zijn MULO-klas naar
een voorstelling, vanwege de geboorte
van prinses Beatrix. Arie had stiekem
niespoeder meegenomen en niet een

klein beetje. Met als gevolg dat iedereen
heftig aan het niezen was en daar werd
de voorstelling niet beter van, integendeel! Arie werd van school gestuurd en
moest voor straf werken in de garage
van zijn vader.‘
Naar Canada
‘Arie wilde graag de garage uitbreiden,
maar dat zag zijn vader op dat moment
niet zitten’, gaat Anje verder. ‘Daarom
vertrok hij naar Canada om daar in een
garage aan de slag te gaan. Maar na
twee jaar kwam hij weer terug omdat
zijn vader hem nodig had in de nieuwe
zaak aan de Bosdrift. Samen deden ze
hun uiterste best om van deze garage
een succes te maken.
In die tijd trouwde ik met Arie en in 1966
legde onze oudste dochter Marianne,
toen 6 jaar oud, de eerste steen voor het
nieuw te bouwen pand. Deze nieuwbouw had veel voeten in de aarde want
een van de voorwaarden was dat er tien
woningen boven de garage werden gebouwd. Ook toen was er het nodige verzet van buurtbewoners tegen de komst
van een grote garage met alle verkeer
dat zo’n bedrijf met zich meebrengt. ‘
Austin en Jaguar
Anje vervolgt: ‘Het levenswerk van mijn
man verrees aan de Bosdrift, een prachtig pand, met later nog een uitbreiding.

De Graaf´s Autobedrijf, onze trots! Eerst
werden voornamelijk de merken Austin
en Jaguar verkocht, later ook Renault.
Wij hebben drie dochters die niet van
plan waren in de autobranche te gaan
werken en mijn man verlangde op zijn
55e naar rustiger tijden. Daarom werd
het bedrijf in 1978 verkocht aan de firma
Stam uit Soest.’
Eind garage-tijdperk
‘We zijn nu 40 jaar verder en ik lees in de
Gooi- en Eemlander over de eventuele
overname van Stam door Hoogvliet,’
vertelt Anje verder. ‘Het houdt de buurt
lekker bezig. Het betekent wel het einde
van een garage-tijdperk en een nieuw
begin van wat dan ook. Omdat de naam
van voormalig garagebedrijf De Graaf
niet meer genoemd wordt vind ik het fijn
ons verleden in deze Wijkkrant te mogen
vertellen. Er zijn vast nog genoeg lezers
die ons bedrijf van vroeger kennen.’

Theater Kleintje Kunst biedt aantrekkelijk programma
Aan de Kolhornseweg nr. 9 naast de
Scouting ligt verscholen in het groen het
Theater Kleintje Kunst. Een bijzonder
theater dat een bezoek meer dan de
moeite waard is!
Ruim 10 jaar geleden is het voormalige
clubgebouw omgetoverd tot een theater
met 40 Dudok-fauteuils. Eugène Mennen, de drijvende kracht achter dit theater, laat me met trots en plezier de theaterzaal zien; na afloop van een voorstelling is het goed toeven bij de bar, waar
o.a. wijn en bier worden geschonken.
Eugène is de man die vanaf het begin
van alles en nog wat heeft ondernomen
voor de totstandkoming van dit theater.
Enthousiast vertelt hij over de prachtige
locatie en de fijne samenwerking met

andere vrijwilligers (waarvoor nog vacatures zijn). Eugène: ‘Het theater bedruipt
zichzelf, subsidieloos, en dat valt lang
niet altijd mee. Gelukkig zijn de meeste
voorstellingen druk bezocht, waardoor
we ons financieel kunnen redden.
We programmeren toneel,
cabaret, muziek en andere
kunstuitingen. Doordat het
theater zo intiem is, ben je
als toeschouwer bijna medespeler en dat is aantrekkelijk voor het publiek.’
Het programma voor het
komende seizoen ziet er al
aantrekkelijk uit, met o.m.
het Trojka Toneel met Vaders op 30 september, The
Quiggs, folkmusic from Scot-

land op 14 oktober en het liedjesprogramma Zoet-Zuur met Ryan van den
Akker op 4 november.
Kijk voor meer informatie en reserveringen over voorstellingen op de website:
www.theaterkleintjekunst.nl

Omgeving

1215 | Pagina 9 van 12

Samen in Wijngaard Zonnestraal wijn maken (en drinken)
Wijngaard Zonnestraal is meer dan een
tuin met druivenstokken. Het is een
ontmoetingsplaats voor mensen die
geïnteresseerd zijn in het maken van
wijn. Vorig jaar leverde de relatief jonge
wijngaard een heel behoorlijke wijn op.
Dit jaar ziet het er zo mogelijk nog beter
uit.
De droogte deze zomer was voor veel
mensen wat veel van het goede, maar
niet voor Alfred Visser, initiatiefnemer
van Wijngaard Zonnestraal. ‘Als het de
komende zes weken niet te veel gaat
regenen, ziet het er voor de wijn heel
goed uit’, zegt hij eind augustus.
Alfred is geboren in Hilversum maar
woonde 39 jaar in Canada. Daar ontwikkelde hij zijn passie voor wijn, onder andere omdat hij veel wijn inkocht voor de
bedrijven waarvoor hij werkte. Ook
groeide daar het verlangen ooit zelf een
wijngaard te beginnen. Toen hij zo’n
zeven jaar geleden voor het eerst Nederlandse wijn proefde, besefte hij dat je
daarvoor niet naar Frankrijk of Italië
hoefde te verhuizen.

Aanpassen
‘Je kan bijna overal een wijngaard beginnen’, vertelt hij. ‘Je hoeft niet perse een
berg te hebben. Je moet alleen wel je
rassen aanpassen aan de grondsoort en
het klimaat. Wij hebben hier speciale
rassen die het in Nederland goed doen.’
Over de locatie is Alfred zeer goed te
spreken. ‘We zitten hier erg mooi, vlak
bij het Gooi en naast het bekende Zonnestraal. De grond bevat 84% zand en
dat is erg goed voor een wijngaard want
wijnstokken houden niet van natte voeten. Elk jaar in januari doen we een
grondonderzoek. Dan kijken we naar de
zuurgraad en de hoeveelheid magnesium en calcium in de grond en bepalen
we wat we moeten toevoegen. ’
Visser begon in 2014 met de aanleg van
een wijngaard op de oude moestuin van
landgoed Zonnestraal. Na het omploegen van de grond plantte hij de eerste
300 wijnstokken. Inmiddels zijn dat er
zo’n 3000. Van de oogst van 2017 heeft
hij drie verschillende soorten wijn gemaakt: de Bacchus Half Droog, de droge
Zonnestraal Johanniter Wit en de Naugty
Pink Rose. Met name de Bacchus is ook
door wijnkenners heel goed ontvangen.

Wijnstokken leasen
Alfred Visser is dan wel de pachter van
de wijngaard, maar bepaald niet de enige die er werkt. Hij ziet zijn wijngaard
ook als een ontmoetingsplaats voor
mensen die interesse hebben in het proces van wijn maken. ‘We bieden de mogelijkheid om wijnstokken te leasen’,
vertelt hij. ‘We begonnen met tien mensen, maar inmiddels zijn het er al 38.
Leasen is heel leuk. Naast dat je veel
leert over wat nodig is om wijn te creëren levert dat je ook nog eens tien flessen wijn per jaar op.’
Vrijwilligers
Behalve de leasehouders helpt ook een
groot aantal vrijwilligers. ‘Er is altijd veel
werk te doen’, vertelt Alfred. ‘Het begint
al in februari met het snoeien. Vervolgens gaan we in maart en april opbinden, in mei extra takken verwijderen en
weer opbinden. En daarna moeten de
bladeren die voor de trossen zitten nog
worden weggehaald en moet er worden
gesnoeid zodat er maar twee à drie trossen per tak overblijven. Als de trossen
groot zijn, maken we ze soms ook kleiner
om een zo goed mogelijke kwaliteit druif
te krijgen. Zo rond oktober gaan we de
druiven plukken, met de hand sorteren
en persen. En dan moet er ook nog twee
keer in de week het gras tussen de druivenstokken worden gemaaid.’
‘Dit alles kan zonder de vrijwilligers niet
worden gedaan’, gaat hij verder.’ We
overleggen altijd wie wat wanneer wil
doen en we zorgen goed voor ze. Als er

wordt gewerkt serveren we een lunch en
na afloop kletsen we na met een wijntje
of een biertje. Het gaat om de gezelligheid en dat ze een gevoel kunnen krijgen
voor de wijngaard.’
Plannen
‘Het is heel mooi dat we nu al dit resultaat hebben,’ zegt Alfred.’ Normaal
duurt het zeker vier à vijf jaar voordat je
een redelijke oogst hebt en een goede
kwaliteit wijn. Daarna kan de kwaliteit
alleen maar beter worden doordat de
wortels dieper de grond in gaan, de druif
steeds complexer wordt en de wijn daardoor een rijkere smaak krijgt.’
Er zijn dan ook volop plannen voor de
toekomst. Zo worden in november roestvrij stalen vaten besteld zodat de oogst
van volgend jaar daarin kan worden opgeslagen. Afhankelijk van de kwaliteit
van de druiven wil Alfred wellicht ook
een parelwijn – een soort prosecco –
gaan maken.
Informatie
Informatie over de wijngaard is te vinden
op: https://www.wijngaardzonnestraal.nl. Daar staat ook een pagina over het leasen van wijnstokken en
een formulier om je op te geven als vrijwilliger. Eerst eens kijken kan ook. De
openingstijden zijn donderdag van 17.00
tot 20.00 uur, zaterdag van 10.00 tot
18.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00
uur. De ingang van de wijngaard is op de
Rading in Loosdrecht tegenover huisnummer 94b.

Omgeving
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Landgoed De Rading voor lunch en tuinderij
Op een schitterende plek, op de grens
van Hilversum en Loosdrecht, ligt Landgoed De Rading. In de gezellige lunchroom of op een idyllisch plekje in de
tuin kun je genieten van koffie met lekkers of van een heerlijke lunch. Maar je
kunt hier ook een heel seizoen je eigen
groenten oogsten.
In een zitje in het groen zit ik tegenover
Julien Kol (46), de beheerder van dit
prachtige landgoed. Anja en Thessa werken vandaag in de keuken en serveren
de bestellingen uit. Veel van het lekkers
is huisgemaakt.
Julien vertelt in het kort haar geschiedenis: ‘Ik heb psychologie gestudeerd en ik
was zo’n acht jaar werkzaam bij selectie
van studenten op de politieacademie.
Daarna werkte ik bij de ARBO-dienst en
later bij het UWV. Bij deze instellingen
liep ik tegen strikte regels aan, waardoor
je weinig kunt doen voor mensen die
zich in een lastige situatie bevinden. Dat
werkte voor mij onbevredigend.
Ik zocht en vond een totaal andere baan
bij de biologische-dynamische tuinderij
Land en Boschzigt in ‘s Graveland, bij de
zorggroep. Daar ontdekte ik wat persoonlijke aandacht met mensen doet en
werkte ik met heel veel plezier.
Ruim 2 ½ jaar geleden werd dit landgoed
te huur aangeboden – ik hoefde niet
lang na te denken. Bij de keus om hier te
starten was mijn man Tim ook zeer betrokken, Tim is van de goede ideeën en
denkt en werkt waar mogelijk mee.’
Beschermde werkplek
Landgoed de Rading biedt een beschermde werkplek voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de
tuingroep werken vrijwilligers voor bege-

leiding, evenals in de winkel.
Enthousiast vervolgt Julien: ‘Wij vinden
de werkers hier het belangrijkste en daar
passen wij onze mogelijkheden op aan.
Naast de horeca ontwikkelen we andere
activiteiten. Zoals het aanbieden van een
seizoensgebonden abonnement op
groenten, geteeld zonder kunstmest en
chemische bestrijdingsmiddelen. Daarvan maken inmiddels ruim 100 gezinnen
gebruik. Een nieuwe activiteit is dat particulieren hun houten tuinmeubilair door
onze mensen kunnen laten verven tegen
een kleine vergoeding.
Ook de winkel is bij veel mensen in trek.
Wij verkopen mooie producten zoals
ambachtelijke jam, Soezie-bakmeel, goede koffie, thee en wijn. Voor een creatief
cadeautje kun je eveneens in de winkel
terecht. In de lunchroom serveren we

divers biologisch voedsel en de meeste
gerechten maken we zelf, met waar mogelijk ingrediënten uit eigen tuin. We zijn
inmiddels gestart met het aanbieden van
een high-tea. Deze activiteiten kosten de
nodige tijd en aandacht, maar nieuwe
ideeën zijn altijd welkom.’
Pluktuin
Terwijl ik bloemen pluk in de pluktuin zie
ik hoe medewerkers lekker aan het werk
zijn en hoe gezellig ze het met elkaar
hebben. De fijne sfeer van het landleven
straalt rust en gemoedelijkheid uit. Als je
om je heen kijkt voel en zie je de liefde
waarmee dit alles is omgeven.
Een aanrader dus deze plek! Ook zeer
geschikt om er je verjaardag of een andere feestelijke gelegenheid te vieren.
http://landgoedderading.nl/

MBVO - Meer Bewegen Voor Ouderen
MBVO is een gymnastiekles geschikt
voor oudere deelnemers die aan hun
fitheid willen werken. Iedereen is welkom, zowel mannen als vrouwen en
beperkingen zijn meestal geen bezwaar.
Momenteel zijn er deelnemers van 65
jaar tot bijna 90 jaar. De les wordt gegeven door gediplomeerde docenten die
hiervoor speciaal zijn opgeleid.
Een les duurt 45 minuten en begint met

een warming up. Daarna doen we oefeningen op, naast of achter een stoel. De
les wordt afgesloten met een spel of met
een rustige cooling down.
Tijdens de les wordt gewerkt aan het
soepel houden van het lichaam, balans,
coördinatie en reactievermogen.
Iedere les is anders maar het is belangrijk dat het gezellig is. Het sociale aspect
is heel belangrijk. Na de les is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar beter

te leren kennen.
Wilt u eens meedoen? De eerste les is
gratis, voor 10 lessen betaalt u € 47,50.
De lessen zijn op dinsdagmorgen van
09.45 tot 10.30 en van 10.45 tot 11.30
uur in het Beatrixgebouw aan de Bosdrift
hoek Neuweg.
Informatie bij de docenten Olinda Woning: 06 237 077 48 en Riet van Engelen:
06 241 371 44.

Buurtinitiatieven
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Gezellig eten met je buren in Restaurant 1215
Bij binnenkomst komen de geuren uit de keuken en het geklets van de gasten je tegemoet. Elke laatste woensdag van
de maand kookt het enthousiaste koksteam van Restaurant
1215 in de Bethlehemkerk voor buurtgenoten.
Sinds de start, nu 3 jaar geleden, is het aantal vaste gasten gestaag gegroeid. Een gast vertelt: ‘Er wordt altijd heerlijk gekookt. Het is zalig om gewoon aan te mogen schuiven! Bovendien eet ik meestal alleen, en samen eten is veel gezelliger!’
Er worden nieuwe contacten gelegd en oude bekenden komen
elkaar weer tegen. Gasten komen alleen of nemen hun buren
mee, alles kan.
De koks zijn vrijwilligers uit de buurt en hebben er lol in om
elke keer nieuwe recepten uit te proberen. Ze maken alles zelf,
er komt niks uit pakjes of zakjes, er wordt gezond en waar mogelijk biologisch gekookt. Ook staan er altijd vegetarische gerechten op het menu.
Het motto van de koks is: er is altijd plek in de herberg. Om
zeker te zijn van een plaats moet je je wel van tevoren opgeven. Dat kan via de website van HeiKracht: www.heikracht.nl/
activiteiten. Met dieet en allergieën wordt rekening gehouden.
Ook die kan je opgeven via de website. Mocht je vragen hebben, kan je ook bellen met Caroline (06-209 567 32).
Hou je van koken en vind je het leuk om ons koksteam te komen versterken? Heel graag! Bel Caroline (06-20956732) voor
meer informatie.
Restaurant 1215 is een initiatief van HeiKracht, het buurtinitiatief dat sinds het ontstaan in 2015 werkt aan sociale cohesie
van postcodegebied 1215. Naast het Restaurant is er bijvoorbeeld ook een wandelclub, doen we aan energiebesparing en
werken we mee aan de Kerstwandeling voor kinderen en aan
de Langste Pannenkoekentafel in Hilversum Zuid. Kijk op de
HeiKracht TV in de Heigalerij of op www.heikracht.nl.

Interview: Sandra van Berkel, locatiemanager Kinderopvang Kikker Rik
Een aantal mensen is een paar jaar geleden begonnen met het opzetten van
een netwerk in ons postcode gebied.
Het doel van dit netwerk is om meer
samen te werken en daardoor de buurt
te versterken en de bewoners nader tot
elkaar te brengen.
Vanuit deze organisatie worden er activiteiten georganiseerd, zoals de langste
pannenkoeken tafel en de kerstwandeling/lichtjestocht.
In de komende nummers van de krant
stellen we jullie voor aan een aantal van
de mensen uit dit netwerk. We starten
met Sandra van Berkel, locatiemanager
bij Kinderopvang Kikker Rik.
Wilde je altijd al manager worden?
Nee, ik wilde wel altijd in de kinderopvang werken maar vooral vanuit mijn
affiniteit met kinderen. Daar heb ik een

sterke visie ontwikkeld op de pedagogiek
van het kind en voelde ik steeds meer
drang om deze te verwezenlijken. Daarom ben ik doorgegroeid tot assistent en
later manager bij Kikker Rik.
En wat is die visie?
Ik vind het belangrijk om kinderen veiligheid, geborgenheid en een huiselijk sfeer
te bieden. Dit doen we door ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden in
een kleinschalige opvang vol met kleurrijke wandschilderingen. Ik werk graag
klantgericht en samen met ouders. Kinderen begeleiden in het groot worden
moet volgens mij gebeuren door er voor
hen te zijn, naast ze te staan en aan te
sluiten bij wat ze nodig hebben. Zo geef
je de ouders het vertrouwen dat ze hun
kind veilig achterlaten en je laat de kinderen met een lach op hun gezicht naar
huis gaan. Als kinderen plezier hebben

staan ze open voor nieuwe ervaringen.
Je woont niet in de buurt maar zit wel in
het netwerk?
Als organisatie in de kinderopvang vinden wij het belangrijk om voor verbinding in de wijk te zorgen. Dit doen we
door kinderen plezier te laten maken
tijdens activiteiten voor jong en oud. Zo
ben ik trots op mijn initiatief om een
kerstwandeling in Hilversum-Zuid te organiseren. In deze wijk zijn buurtbewoners erg betrokken. En ik vind het persoonlijk erg leuk om mee te doen.
Graag zie ik dat mensen passie hebben
en dat ook uitstralen op hun werk. Deze
passie zie ik ook in het netwerk en in de
wijk. De verbinding in Zuid is groot en
geeft een gevoel van een grote familie.
Ik hoop met mijn ideeën anderen te inspireren om samen een bijdrage te leveren aan plezier in de wijk.

Nuttige informatie
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
(Wilt u hier ook bij staan? Laat het ons weten)

Wijkagent 1215 Gerard Teernstra, bereikbaar via
0900 8844 of mail via gerard.teernstra@politie.nl.

Wijkagent 1214 Linda de Jong , bereikbaar via
0900 8844 of linda.de.jong.1@politie.nl

Netwerk 1215
Heikracht, www.heikracht.nl, info@heikracht.nl
Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 1215 JV Hilversum,
telefoon: 035 624 60 45

De Verbinding (Pniëlkerk), Van Ghentlaan 47,
1215 PN Hilversum, telefoon: 035 631 02 20

Zuiderheide (Amaris), Diependaalselaan 337,

Sociaal en Maatschappelijk Werk VERSA Welzijn,
Sociaal werker, Gert Bos, e-mail: gbos@versawelzijn.nl
telefoon: 06 192 270 82
Opbouwwerk, Sandra Zamir, e-mail: szamir@versawelzijn.nl
Telefoon: 06 302 024 81
Jongerenwerker, Corien, e-mail:
corien.jwzuid@versawelzijn.nl, telefoon: 06 505 329 27
Kinderwerk, Kati Lipusz en Maarten Seijsener, e-mail:
klipusz@versawelzijn.nl, telefoon: 06 236 726 91
mseijsener@versawelzijn.nl , Telefoon 06 302 758 83

Consulent Wonen, Welzijn en Mantelzorg, Fatiha Achrifi
e-mail: fachrifi@versawelzijn.nl, telefoon: 06 479 186 57
Algemeen maatschappelijk werk, Aniel, e-mail:
aniewl.amwzuid@versawelzijn.nl, telefoon: 06 139 658 64

1215 KG Hilversum, telefoon: 035 624 04 58

Seniorenvereniging Senver Kerkelandenlaan 29B,

De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3,
1215 PR Hilversum, telefoon: 035 624 88 22

1216 RR Hilversum,
telefoon: 035 685 0442

Kinderdagverblijf Kikkerrik, Banckertlaan 132-B,

Woondienstencentrum De Egelantier,

1215 RH Hilversum, telefoon: 035 628 14 10
e-mail: info@kikkerrik.nl

Egelantierstraat 194, Hilversum,
telefoon: 035 760 8002

Winkelcentrum De Heigalerij, Van Hogendorplaan,

Servicedesk Amaris Zuiderheide, 085 021 36 00

1215 EH Hilversum

Van Hasseltschool, Banckertlaan 130,

Activiteitenbegeleiding Amaris Zuiderheide 085 021 36 50
www.amaris.nl/woningen-met-zorg/woningen-met-zorg/
zuiderheide/

1215 RH Hilversum, 035 624 4375
e-mail: b.vanderzanden@proceon.nl

Landgoed Zonnestraal

Savornin Lohmanschool, Van Ghentlaan 51,

Loosdrechtse Bos 17 1213 RH Hilversum, telefoon: 035 538 5400
E-mail: info@zonnestraal.org

1215 PN Hilversum, telefoon: 035 624 0261
e-mail: post@savorninlohman.nl

Gezondheidscentrum Eedenburgh (huisartsen, apotheek,

Kinderopvang De Hasselbraam, Banckertlaan 130,
1215 RH Hilversum, telefoon: 035 621 9568

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

BSO Basisbende, Van Hogendorplaan 1c
1215 EG Hilversum, telefoon 035 628 20 95
e-mail: manager-basisbende@binkkinderopvang.nl

Andere organisaties
Buurtcoördinator Trude van de Ven,
e-mail: t.vandeven@hilversum.nl,
Telefoon: 06 100 604 11

Buurtsportcoach Zuid Nathalie Jasper,
e-mail: n.jasper@hilverzorg.nl

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
e-mail: gezinsopvoedcoachHSUM@jggv.nl
telefoon: 035 692 63 50, www.jggv.nl

kinderarts, Jeugd en Gezin, fysiotherapie, dietisten etc.)
Frederik van Eedenlaan 13 C-D, 1215 EK Hilversum

Sociaal Plein
Voor alle inwoners van Hilversum en voor elke hulpvraag op het
gebied van werk, inkomen, (jeugd)zorg en ondersteuning
Wilhelminastraat 1 – 19, Hilversum
Telefoon: 035 629 2700
Inloopspreekuur (geen afspraak nodig) maandag t/m vrijdag
9.00 – 13.00 en donderdagavond 17.00 – 19.30.

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

