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Jonge nieuwkomers of statushouders en jonge Nederlanders met elkaar in contact brengen: 
dat is het doel van Friend4friend. “Het idee is dat zij in duo’s optrekken om samen een half jaar 
vrijwilligerswerk te doen”, legt Carine Heinhuis, coördinator van het initiatief in Hilversum uit.

Nieuwkomers vinden moeilijk werk, ook omdat zij door gebrek aan een breed netwerk in hun eigen kring 
blijven hangen. Friend4friend wil dit doorbreken door jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar (uitloop 30) 
- die elkaar anders niet zo snel ontmoeten – met elkaar in contact te brengen. “Het gaat om een tijdelijk 
traject”, benadrukt Carine. “Binnen Friend4friend leert het tweetal elkaar kennen door een half jaar lang 
gemiddeld vier uur per week samen op te trekken en onder andere vrijwilligerswerk te doen.” 

De voordelen zijn volgens haar groot. “Nieuwkomers leren meer mensen kennen en onze taal beter spre-
ken, waardoor hun kans op betaald werk toeneemt. Voor de Nederlandse jongeren is het een leuke mo-
gelijkheid om contact te maken met mensen uit een andere cultuur. Mensen die ze misschien anders niet 
zo snel zouden ontmoeten. Friend4friend is een MDT-traject (Maatschappelijke Diensttijd) en kan gedaan 
worden in vrije tijd, als tussenjaar, als maatschappelijke stage of eerstejaars stage MBO/HBO Social Works 

en Toegepaste Psychologie. Friend4friend 
biedt aan alle jongeren de kans hun ta-
lenten te ontdekken, van betekenis te zijn, 
nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes 
te maken voor de toekomst.”

Friend4friend, dat valt onder Stichting 
Present, heeft in Hilversum al vijftal kop-
pels gematcht, vertelt Carine. “Zij gaan 
bijvoorbeeld samen met een Versa jonge-
renwerker sportactiviteiten organiseren, in 
de Thuiszorg aan de slag of via de politie 
Hilversum vrijwilligerswerk doen. Wij 
hebben als streven om de komende twee 
jaar 35 duo’s met elkaar te verbinden. 
Het zou heel leuk zijn als ook jongeren uit 
Hilversum en het Van Riebeeckkwartier 
meedoen. Vanzelfsprekend koppelen we 
niet iedereen aan elkaar. We voeren met 
iedereen een intakegesprek voor een 
optimale match en ook tijdens het traject 
houden we contact.”

Carine Heinhuis en Koosje de Beer

Nieuwkomers en buurtbewoners 
trekken samen op 

binnen Friend4friend
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Meedoen met Friend4friend? 
Bel, WhatsApp of mail Carine Heinhuis 

via 06-21925630 of via
 friend4friend@presenthilversum.nl

Maya & Chantal
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Koken voor de Buurt 
Koken voor de Buurt bestaat inmiddels alweer 
1 jaar! Ook komend jaar gaan we door met het 
bezorgen van maaltijden bij buurtbewoners die 
dit heel goed kunnen gebruiken. 

Dank aan alle vrijwilligers die bij het initiatief 
betrokken zijn en speciale dank aan al onze 
sponsoren. Door jullie inzet en betrokkenheid is 
dit initiatief een groot succes geworden en zijn 
we zelfs tijdens corona met elkaar in verbinding 
gebleven. 

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in 
iedere woning. Alle bestaande bouw in Ne-
derland moet op 1 juli 2022 voorzien zijn van 
rookmelders. Voor zelfstandige woningen wordt 
minstens één rookmelder per verdieping ver-
plicht, maar let op! Voor kamerwoningen zijn 
rookmelders in iedere kamer en verkeersruimte 
verplicht. 

Wie is verantwoordelijk voor de plaatsing van 
rookmelders?
De woningeigenaar is wettelijk verplicht om de 
rookmelders in zijn of haar woning aan te brengen 
vóór 1 juli 2022. Als het gaat over huurwoningen, is 

de verhuurder dus verantwoordelijk voor de plaat-
sing van rookmelders volgens de voorschriften. 

Welke rookmelders zijn voor geschikt voor jouw 
situatie?
Iedere woning en iedere situatie is anders, daarom 
snappen wij als Brandweer dat de keuze lastig is. 
Er zijn dan ook verschillende soorten rookmelders. 
Zo bestaan er thermische of optische rookmelders 
en rookmelders die werken op batterij, accu of 230 
volt. Een thermische rookmelder is bijvoorbeeld be-
ter geschikt voor in een keuken, terwijl een optische 
rookmelder beter past in de overloop.  Zo dienen de 
rookmelders die draaien op 230 volt te voldoen aan 

Wettelijke verplichting rookmelders in woningen

AH Riebeeck
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Het Smithuyserbos ligt ten zuidoosten van 
Hilversum tegenover het Hilversums Wasmeer 
(zie wijkkrant september 2017). Het is particulier 
eigendom van ca 40 ha en is grotendeels open-
gesteld voor publiek. Midden in het bos staat 
het gemeentemonument Wolfsdreuvik.
Het is een prachtig bos om te wandelen met 
mooie lanen en heuvels. De hoofdlaan die 
dwars door het bos loopt is een oude Hessen-
weg waar driehonderd jaar geleden kooplui uit 
het Duitse Hessen met hun wagens reden. De 
weg was niet meer dan een karrenspoor.

Dit bos behoorde vroeger tot het Erfgooiersbos 
maar na verkaveling kwam het in handen van Pieter 
Johannes Smithuysen, een Amsterdamse makelaar 
in tabak. Hij beplantte het gebied met naaldbomen 
en aan de rand inlandse eiken. Na zijn overlijden 
werd het hele bos gekapt. Later 
zou de toenmalige eigenaar het 
bos met dennen en loofbomen 
herplanten.

In 1937 werd de Amsterdamse 
kunsthandelaar en directeur van 
Museum Het Catharijne Convent 
in Utrecht, D.P.R.A Bouvy (1915-
1993), de nieuwe eigenaar van 
het landgoed. Hij was pas tweeën-
twintig jaar oud. Hij herstelde en 
verjongde het verwaarloosde bos.

Een jaar later, in 1938, liet Bouvy 
een gebouw neerzetten op een 
kleine heuvel naast een aantal 
meters lagergelegen poeltje. Het 
werd gebruikt als dagverblijf met 

een uitkijktoren en als opslag voor het bosmateriaal.
Het gebouw werd ontworpen door Jan Rebel 
(1885-1961) en kreeg de naam Wolfsdreuvik wat 
Wolfsheuvel betekent. Het ziet er middeleeuws uit 
en bestaat uit twee bouwdelen. Het grootste deel 
bestaat uit een keuken, woonkamer en dakterras. 
Het tweede deel is een smalle, hoge toren die als 
uitkijkpost gebruikt kon worden totdat het omrin-
gende bos er bovenuit groeide en zo het uitzicht 
ontnam.

Bouvy bleef tot zijn dood eigenaar van het 
landgoed. In 1991 richtte hij de Stichting 
Smithuyserbos op zodat het bos en Wolfsdreuvik 
beschermd blijven. De stichting bestaat uit de 
gezinsleden van de heer Bouvy.

Cora Janmaat

de zogenoemde NEN 2555 eisen. Door deze eisen 
kunnen rookmelders jou de mogelijkheid bieden 
om rookmelders aan elkaar te koppelen of om de 
rookmelders aan je telefoon te koppelen. Geluk-
kig worden de rookmelders steeds geavanceerder. 
Zoals de rookmelders met accu’s die maar liefst 
10 jaar meegaan, waardoor deze geen vervelende 
piep geluiden maken. 

Waarom worden rookmelders verplicht?
Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 100.000 
woningen getroffen door brand. Hierdoor vallen 
gemiddeld 31 dodelijke slachtoffers per jaar. Het 
is dan ook gebleken dat bij ruim 6 op de 10 bran-
den met een dodelijk slachtoffer, geen rookmelder 

aanwezig was in de woning. Om deze redenen 
heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) besloten om rookmelders 
te verplichten in alle woningen. Minister Kops van 
BZK verwacht dat dit jaarlijks 13 dodelijke slachtof-
fers minder op zal leveren.

Mocht u vragen hebben over welke rookmelders u 
nodig heeft of waar ze geplaatst moeten worden 
neem dan contact op met uw Wijkbrandweerman:

Jeroen Wiegers
Email: 
Wijkbrandweer-Hilversum@brandweergooivecht.nl
Tel: 06 - 830 802 23

Het Smithuyserbos

smithuyserbos.nl 
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Remy Bonjasky Academy

Kracht komt in vele vormen. Sinds 2010 heeft 
Bonjasky Academy mensen gemotiveerd en ge-
holpen het vuur in zichzelf te vinden. De weg die 
kickbokslegende Remy ‘The Flying Gentleman’ 
Bonjasky heeft moeten afleggen om drievoudig 
wereldkampioen K1 te worden, is de basis 
van de Academy. Train hard, met het eind in 
gedachten. Ook jij kan wereldkampioen worden.

Bonjasky Academy is de grootste en meest ver-
nieuwende Fight, Fitness & Health Gym van 
Nederland. Ervaar afwisselende kwaliteitslessen in 
kickboksen, boksen, mixed martial arts en fitness 
onder professionele begeleiding.
De passie en toewijding van onze trainers zorgen 
elke keer voor een unieke vechtsport ervaring. De 
ruim 400m2 in Hilversum wordt aangevoerd door 
Remy Bonjasky en ademt vechtsport en fitness. Het 
is een kweekvijver voor jong en oud talent. Zo heeft 
Remy en zijn team vele topvechters gecoacht die 
nu nog steeds onder zijn bezielende leiding staan. 
Enthousiaste (vecht)sporters uit het Gooi en 

Omstreken kunnen nu ook dezelfde energie voelen 
van de befaamde lessen uit Almere. Voor de jeugd 
heeft Remy Bonjasky het Champs program en de 
Champs day bij de Bonjasky Academy in het leven 
geroepen. Hij vond het belangrijk dat de kinderen 
gestimuleerd werden en dat er beter gepresteerd 
werd. Daarnaast worden er door het champs-
program groepen gecreëerd waarin de kinderen 
allemaal met andere kinderen trainen die van het-
zelfde niveau zijn. Dit voorkomt onnodige blessures 
en houdt het kickboksen ook leuk en uitdagend. 
Door met kinderen op hetzelfde niveau te trainen 

blijft de kwaliteit van de lessen hoog en blijven 
de kinderen tijdens de lessen geprikkeld door de 
verschillende uitdagingen. Binnen dit programma 
wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende 
niveaus: cat, puma, panther, tiger en lion. 
Daarnaast wordt de jeugd ook nog ingedeeld op 
leeftijd. Kinderen tussen 6 en 11 jaar trainen samen 
en de kinderen van 12 tot en met 15 jaar zitten in 
een andere groep. Voor de verschillende niveaus 
heeft Remy Bonjasky bepaalde richtlijnen 
gecreëerd waardoor het ook voor de kinderen 
duidelijk is waar ze naartoe moeten werken om 
naar het volgende niveau te kunnen.
Bonjasky Academy werkt ook samen met het Jeugd 
Sport fonds, omdat de Bonjasky Academy het 
belangrijk vindt dat elk kind kan sporten.

hilversum@bonjaskycademy.com
www.bonjaskyacademy.com/hilversum

“Martial arts is not about fighting; 
it’s about building character”
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Hallo beste lezer! 

Doormiddel van deze vragenlijst willen wij onderzoeken hoe u de wijkkrant 
ervaart. Door uw mening met ons te delen, kunnen wij de wijkkrant aanpassen 
naar jullie wensen en de kwaliteit van de krant verbeteren.

Wilt u meedenken over hoe de wijkkrant verder verbeterd kan worden? Dan kunt u 
deze vragenlijst uitknippen en invullen. Het inleveren van deze vragenlijst kunt u doen in de 
brievenbus van Ons Huis. (Let op! De brievenbus bevindt zich in winkelcentrum de Riebeeckgalerij). 
U kunt de vragenlijst inleveren tot 1 juli. Alle voorgaande edities van de wijkkrant kunt u terugvinden 
op onze vernieuwde website: www.vanriebeeckkwartier.nl 

Bedankt voor het meedenken.

1. Wat vindt u leuk om te lezen in de wijkkrant?

2. Wat leest u minder graag of wat vindt u minder interessant in de wijkkrant?

3. Wat mist u in de wijkkrant?

4. Wat vindt u van de lay-out/indeling van de wijkkrant?

5. Hoe kan de wijkkrant beter ingedeeld worden volgens u?

✃
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6. Vindt u dat de wijkkrant goed aansluit op de wijk?

7. Vindt u de wijkkrant geschikt voor alle doelgroepen?

8. Bent u tevreden met hoe vaak de wijkkrant wordt uitgegeven?

9. Heeft u behoefte aan reclame of het maken van reclame in de wijkkrant? (Kleine bedrijfjes in de wijk)

10. Wat motiveert u om de wijkkrant te lezen?

11. Wat voor cijfer geef u de wijkkrant?

Bedankt voor het geven van uw mening!

Lijkt het u ook leuk om een bijdrage te leveren aan de wijkkrant? We zijn altijd op zoek naar 
enthousiaste buurtbewoners die de redactie willen versterken. Neem dan even contact op met 
opbouwwerker en redactielid Sandra Zamir: szamir@versawelzijn.nl / 06 302 024 81. 
U kunt ook uw gegevens hieronder noteren en dan nemen wij contact met u op.

Naam:

Adres:

E-mail:

Tel: ✃
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Buitenspeeldag 
Hilversum 2021

De buitenspeeldag Hilversum vindt plaats op woensdag 9 juni en zaterdag 
12 juni 2021 met inachtneming van de dan geldende Corona/RIVM-
maatregelen. Heeft u vragen in verband met de “spelregels” of heeft u 
ondersteuning nodig bij het 
organiseren van de buitenspeel-
dag in uw straat? Dan kunnen de 
deelnemers/ouders contact op-
nemen met het Kinderwerk van 
Versa Welzijn in Hilversum voor 
ondersteuning bij de organisatie 
van de buitenspeeldag: 

Kati Lipusz 
Sociaal Werker/ Kinderwerk.
klipusz@versawelzijn.nl 
en/of 
06-23672691

Belangrijke 
adressen
Wijkagent Van Riebeeckkwartier
Inge Veldhuizen, Telefoon 0900-8844
Mail: inge.veldhuizen@politie.nl
Het Huis van de Buurt
Winkelcentrum Riebeeckgalerij [Ingang Willem 
Bontekoestraat] Buurten@hilversum.nl
Meldpunt Openbare Ruimte (MOR)
Klachten over zwerfafval, kapotte lantaarnpalen of 
losliggende stoeptegels kunnen gemeld worden via 
www.hilversum.nl/MOR of telefonisch via 14035
WhatsApp: 06 2087 3371
Buurtcoördinator Hilversum Zuidoost
Voor initiatieven, ideeën en vragen over de 
leefbaarheid en andere vraagstukken in de wijk.
Mohamed Amazyan (06 8397 4705) 
m.amazyan@hilversum.nl
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst
De GAD gaat over het ophalen van huisvuil en 
grof vuil. Tel. 035-699 18 88  Website: www.gad.nl
Sociaal Plein Hilversum
De plek voor al uw vragen over zorg,
inkomen en werk: 035-629 27 00.
Bezoekadres: Wilhelminastraat 1-19
Buurtkamer Ons Huis
Oosterengweg 86 (Winkelcentrum Riebeeckgalerij)
Beheerder: Claudia Kruk ckruk@versawelzijn.nl 
of 06 824 81 67 2
Tuinkamer Kortlandhuis 
Dependance van Buurtkamer Ons Huis 
Willem Barentzweg 17
Opbouwwerk Versa Welzijn
Sandra Zamir, Telefoon 06 3020 2481
szamir@versawelzijn.nl
Versa Welzijn
Larenseweg 30, Hilversum, 
Telefoon: 035- 623 11 00  www.versawelzijn.nl
Maatschappelijk werk Versa Welzijn
Corine Boonstra, Telefoon 06 2907 7434
Mail: cboonstra@versawelzijn.nl 
Jongerenwerk Versa Welzijn
Steven Fer, Telefoon 06 1396 5769
Mail: sfer@versawelzijn.nl
Wonen, welzijn & mantelzorg Versa Welzijn
Tulay Becer, Telefoon 06 2959 8000
Mail: tbecer@versawelzijn.nl
Kinderwerk Versa Welzijn
Kati Lipusz, Telefoon 06 2367 2691
Mail: klipusz@versawelzijn.nl 
Sociaal verbinder / Locatiebeheerder
Claudia Kruk, Telefoon 06 824 816 72
Mail: ckruk@versawelzijn.nl 
Wijkberaad Van Riebeeckkwartier
Malika Boumadkar Boukhriss | Voorzitter
Mail: riebeeckkwartier@gmail.com
facebook.com/vanriebeeckkwartier
www.vanriebeeckkwartier.nl

MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd. Jongeren zetten 
zich tijdens hun maatschappelijke diensttijd (MDT) vrijwillig in voor 
een ander. Ze geven bijvoorbeeld zwemles aan statushouders of 
organiseren samen een maatschappelijk evenement. Tijdens hun 

MDT kunnen jongeren 
hun talenten ontdek-
ken. Versa Welzijn 
biedt jongeren ook 
diverse MDT projecten 
aan.
Ben jij een jongere 
tussen de 14 en 24 jaar 
die hier interesse in 
heeft of ken jij jongeren 
tussen de 14 en 24 
jaar die hier mogelijk 
interesse in hebben? 

Laat het dan weten aan 
onze jongerenwerkers 
via future4youth@
versawelzijn.nl

Doe mee aan 
MDT – projecten!
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Wijkkrant Van Riebeeck 
Oplage 3000 exemplaren 

Deze wijkkrant is een uitgave van het Van Riebeeckkwartier.  
Met de ‘Wijkkrant Van Riebeeck’ worden buurtbewoners op de 
hoogte gehouden en wordt hun belangstelling gewekt om zich in 
te zetten voor de eigen leefomgeving. 

Bijdragen en foto’s door de redactie: Cora Janmaat en Malika 
Boumadkar-Boukhriss. Met ondersteuning van buurtcoördinator 
Mohamed Amazyan en opbouwwerker Sandra Zamir. 

Uw reactie kunt u sturen naar de redactie. 
Mail: redactieriebeeck@gmail.com 

Vormgeving & Technische Realisatie: 
Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum, www.ontwerpfabriek.com

De wijkkrant van Riebeeck is financieel mogelijk gemaakt door bij-
dragen van het wijkbudget van de gemeente (bureau wijkzaken).

De kopij in de wijkkrant:
Een artikel heeft nieuwswaarde voor alle wijkbewoners; bevat 
geen discriminerende informatie; bevat objectieve berichtgeving 
en of wordt duidelijk als een persoonlijke mening weergegeven. 
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in 
te korten. De redactie plaatst kopij in het algemeen belang van de 
bewoners van het Van Riebeeckkwartier. Ook wordt kopij 
geplaatst met informatie over activiteiten en actuele zaken in het
Van Riebeeckkwartier. De redactie is niet aansprakelijk voor de 
inhoud van door derden geschreven artikelen.

De wijkkrant kunt u ook digitaal lezen op de website: 
www.vanriebeeckkwartier.nl

Colofon
Bij de nationale en internationale Rotary is de 
doelstelling ‘Service above Self’. Dit houdt in dat de 
leden vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid 
het welzijn van mensen overal in de wereld willen 
verbeteren. RC Hilversum3 doet dit zowel lokaal als 
buiten de gemeentegrenzen. Daarnaast omschrijft 
RC Hilversum3 zich ook als People of Action waarbij 
de leden iets van zichzelf geven en dienstbaar zijn. 
Daarom hebben zij in augustus 2020 de handen 
uit de mouwen gestoken toen Viore ging verhuizen 
naar een nieuw pand. Daarbij hebben de Rotary-
leden het atelier van Viore van niets tot iets heel 
moois omgetoverd. Met de gewenste kleuren zijn de 
muren geverfd, is de pilaar gemozaïekt met tegel-
tjes en zo werd er van deze kale ruimte een vrolijk 
geheel gemaakt. 

De deuren van Viore aan de Oosterengweg 44 
in Hilversum staan normaal gesproken open op 
alle werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur. Zon-
der afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan 
terecht voor een luisterend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod aan activiteiten en 
informatiebijeenkomsten. Bezoekers kunnen ook 
een (telefonische) afspraak maken voor individuele 
gesprekken over bijvoorbeeld kanker binnen het ge-
zin, opbouwen na kanker en levensvragen. Zie voor 
meer informatie ook de website: www.viore.org. 
Vanwege de coronamaatregelen is Viore momenteel 
beperkt open, voor enkele activiteiten. Wel kunnen 
mensen met Viore (beeld-)bellen. Ook is het 

mogelijk om een 
afspraak te maken 
voor een individueel 
gesprek of ‘koffie in 
kleine kring’. 
 

Viore in hart van Rotaryclub 
Hilversum3
Rotaryclub Hilversum3 (RC Hilversum3) heeft 
gehoor gegeven aan de oproep van Viore, dat 
door corona veel inkomsten ziet wegvallen. RC 
Hilversum3 vindt het heel belangrijk dat Viore, 
centrum voor iedereen die leeft met kanker, blijft 
bestaan. Om Viore te steunen heeft de voorzit-
ter van RC Hilversum3, Edwin van Eijk, op 5 mei 
een cheque ter waarde van € 5.000 aangeboden 
aan Miranda van den Eijnden, directeur van de 
stichting. “Wij zijn zo dankbaar voor deze hulp. 
We willen kankerpatiënten en hun naasten graag 
de ondersteuning blijven bieden waar ze behoefte 
aan hebben”, zegt Van den Eijnden. Viore zit al 
jarenlang in het hart van de Rotaryclub, daarom 
helpt zij deze stichting waar het kan.

Edwin van Eijk (Rotary 
hilversum3) plaatst de 
cheque in een fles voor in 
de donateurskast

(vlnr) Otto Veldt, Miranda van den Eijnden, Edwin van Eijk 
(Rotary hilversum3), overhandiging van de cheque


