
Beste buurtbewoners,
Wat fijn dat er langzaamaan steeds meer mogelĳk is. Binnen deze mogelĳkheden hebben we
elkaar deze zomer opgezocht in de buurt. We hebben ontdekt waar ondanks de beperkingen
ontmoeting, verbinding en daarmee contact kan ontstaan. Wat hadden we dat allemaal gemist!
Zie hier een impressie van wat er zoal gebeurd is in de afgelopen maanden.

Veel leesplezier gewenst!
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Andere geplande activiteiten in de Riebeeck
• Riebeeck Kids Back To School – 28 augustus – van 13:00 tot 16:00 uur –

Winkelcentrum Riebeeck
• Burendag 2021 – 25 september – Gehele dag op verschillende locaties in de Riebeeck
• Groei en Bloei kraampjes – 10 september, 15 oktober & 22 december - Verkoop van

10:00 tot 14:00 uur – Winkelcentrum Riebeeck

Voor meer informatie kĳk op: www.winkelcentrumriebeeck.nl &
www.vanriebeeckkwartier.nl. Check ook onze pagina’s op Facebook en Instagram
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Verhuizing
Koffie-inloop

naar Gooiers Erf

Groet & Ontmoet Riebeeck 2021
Wil je wel eens weten wie er allemaal bij jou in de straat of buurt 
wonen? Lijkt het je gezellig om andere Riebeeck bewoners te leren  
kennen? Heb je zin in een praatje of zit je met een vraag? Wil je graag 
iets doen of heb je een leuk idee voor de buurt? Kom dan eens langs  
bij Groet & Ontmoet.

Deze zomer komen wij naar je toe. Elke dinsdag en donderdag zetten 
we onze TukTuk of Bakfiets ergens neer in het Riebeeckkwartier. Er is 
koffie, thee en limonade en speelmateriaal voor kinderen. Iedereen is 
welkom!

Wilt je weten wanneer we waar staan?  
Neem dan contact op met Sandra Zamir, opbouwwerker, 
szamir@versawelzijn.nl of 06 302 024 81. Of kijk op  
www.vanriebeeckkwartier.nl. 

P.S.  Doe je ook mee aan de Riebeeck Burendag op zaterdag 25 september a.s.? 
Aanmelden kan bij Sandra (zie hierboven).

Postbus 1463 • 1200 BL Hilversum • 035 623 11 00
info@versawelzijn.nl • versawelzijn.nl

© Versa Welzijn, juli 2021

Per 1 september verhuist de Koffie-
inloop van Buurtkamer Ons Huis
naar de Tuinkamer Kortlandhuis in
Gooiers Erf.
U bent van harte welkom om op
dinsdag- en donderdagmiddag van
14.00-16.00 uur gratis een kop
koffie of thee met ons te drinken.
Vragen en/of informatie: Cora
Janmaat, cgbcora@upcmail.nl of
kom een kĳkje nemen tĳdens
bovenstaande middagen.

Een leuke rondwandeling bĳ ons in de buurt is
wel de natuurwandeling over het Laapersveld
en Laapersheide.

Je begint bĳ het pad dat langs het park Laapersveld
loopt, achter het station Hilversum Sportpark. Het
pad loopt als het ware tussen het park en het
station richting natuurgebied Laapersveld.

Het park is ontworpen door de bekende
Hilversumse architect W.M. Dudok en tuinarchitect
J.H. Meyer en is aangelegd rond 1920. Het
parkgedeelte is heuvelachtig met een siervĳver en
een pompgemaal.
Het pompgemaal is gebouwd in Amsterdamse
schoolstĳl en diende voor de afvoer van regen- en
afvalwater vanuit het lagere gedeelte van
Hilversum. Het regenwater werd geloosd in de
vĳver en doorgepomt naar de vloeivelden aan de
Loosdrechtseweg. Bĳ hevige regenval ging het vele
water naar de Oude Haven.

Ten zuiden van het park ligt een natuurgebied met
dezelfde naam. In de jaren zeventig en tachtig is
hiervan een stuk opgeofferd voor de bouw van
bedrĳven en scholen. Nu is dus het gebied in
tweeën gedeeld. Het ligt ook langs de spoorlĳn
Hilversum-Utrecht tegenover de Laapersheide met
aan de zuidkant het Laapersbos.

Het Laapersveld is vernoemd naar de veldnaam
Lapersveld. Op een groen veld Lapaers was in het
jaar 1348 een strĳd gaande tussen de Graaf van
Holland en de bisschop van Utrecht. Dit veld lag in
het verlengde van de Soestdĳkerstraatweg.

Bĳ dit natuurgebied aangekomen volg je het pad
langs de spoorlĳn richting de onbewaakte
spoorwegovergang. Je kan ook rechtsaf, door het
hek, over het fietspad lopen tot aan de T-splitsing.
Hier ga je linksaf richting de onbewaakte overgang.
Deze route is een stuk langer maar zeker ook de
moeite waard.

Onderweg loop je langs het indrukwekkende
monument ter herinnering aan het overlĳden van
Dascha Graafsma: ‘Een leven om te delen’.

Het Laapersbos sluit in het zuiden aan bĳ het
Laapersveld. Het is een vogelrĳk gebied waar
onder andere de zwarte specht leeft. Ook
vleermuizen weten de weg naar de oude beuken te
vinden.

Na het oversteken van de onbewaakte overgang
(goed uitkĳken!), ga je linksaf richting
Laapersheide. Je kan weer langs het spoor lopen,
maar je kunt ook een rondje over de heide lopen.
Aan het eind kan je uitrusten op een houten bank
met prachtig uitzicht.

Laapersheide is een klein maar mooi heideveld dat
vroeger ook wel ‘hei achter Sportpark’ werd
genoemd. Het ligt tamelĳk geïsoleerd en ingeklemd
tussen de A27, de spoorlĳn, kantorenpark Arena en
de Diependaalselaan.
Door de aanleg van faunatunnels is de das hier een
regelmatige bezoeker.

Langs het spoor loop je weer richting het station en
het park Laapersveld.

Cora Janmaat

Rondwandeling
Laapersveld-Laapersheide

Hoi, ik ben Hanae, 28 jaar, getrouwd en mama van 2 kids: dochter van 2,5 jaar
en een zoon van bĳna 8 maanden. Ik heb in mei afscheid genomen bĳ mĳn
vorige werkgever (kinderopvang) en werk nu 4 dagen in de week als sociaal
werker kinderwerk. Dinsdag en woensdag in Oost en op donderdag en
vrĳdag in Zuidoost. Inmiddels werk ik nu al bĳna twee maanden bĳ Versa
Welzĳn en heb het erg naar mĳn zin. Ik heb hele fijne collega’s mogen leren
kennen, maar ook kinderen, buurtbewoners, vrĳwilligers en stagiaires zĳn
stuk voor stuk mooie mensen. Iedereen heeft zĳn eigen kwaliteit/talent,
maar tegelĳkertĳd zĳn we ook allemaal hetzelfde: Mensen!

Liefs,

Hanae el Azouzi
Sociaal Werker Kinderwerk

Hoi!
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Als vrĳwilliger van Versa Welzĳn verzorg ik, Peter,
samen met Marĳke de boekenkast in winkelcentrum
Riebeeck. Daar kwam abrupt een einde aan toen
vorig jaar de pandemie uit brak. Ik heb een
verzwakt immuunsysteem dus het was einde
oefening met vrĳwilligerswerk. Hierdoor verviel voor
mĳ de wekelĳkse koffie inloop en daarmee ook de
sociale contacten uit de buurt. Geweldig initiatief
vanuit het buurthuis maaltĳden te leveren maakte
ook weer een hoop goed. Even een praatje aan de
deur met de maaltĳdbezorgster doet al goed als je
in isolatie zit. Dan nog maar te zwĳgen over de
lekkere dingen die gemaakt wordmeen. En toen
kwam opeens het nieuws dat er een vaccin was
uitgevonden. Wat was ik blĳ op dat moment. Voor
hetzelfde geld vinden ze er nooit een effectief
middel tegen. Denk aan Ebola. Toen ben ik juist erg
voorzichtig geworden, want welke kwetsbare wil het
nog krĳgen, terwĳl er al iets tegen is. Dus kon ik wel
weer lekker plannen maken voor als ik ingeënt zou
zĳn. Ging ik nog even verder met dingen in en om
het huis te verbeteren en met boeken lezen met
welke op de ‘te lezen lĳst stonden’. En vooral nog
even voorzichtig doen. Op een dinsdag kreeg ik
een telefoontje vanuit Huizen dat ik mĳn eerste prik
binnen een uur moest halen, de huisarts had iets
voor me geregeld. Dus ik in allerĳl vrienden bellen
die me zouden kunnen brengen. Wat een
gelukzalig gevoel ging er door me heen toen ik ‘s
avonds op de bank zat met een prik in mĳn arm. De
angst voelde ik gewoon uit mĳn lichaam
wegtrekken. Er ging weer een toekomst voor mĳ
open. Ik kon weer plannen maken en met minder
angst de straat op. Vrĳwilligerswerk zat er nog niet
in, maar ik wist dat dat er ook weer aan zat te
komen. Ik kreeg na drie weken de tweede prik en
de verpleegkundige zei dat ik nog even twee weken

bĳ mensen uit de buurt moest blĳven. Heerlĳk was
het om weer lekker te fietsen op de hei. Het eerste
wat ik deed was op het terras van het Bluk koffie
met appeltaart nuttigen op een zonovergoten dag.
Ik kwam voor het eerst weer in de Riebeeck en kon
mĳn ogen niet geloven, het winkelcentrum had een
hele metamorfose ondergaan. Jemig, wat was de
boel opgeknapt. En de boekenkasten hadden een
mooie prominente
plaats gekregen.
Marĳke had de
boekenkast heel netjes
gehouden. Wat fijn
was het weer om in
het ‘Huis van de Buurt’
een praatje te maken
met de mensen waar
ik al een tĳdje mee
werk. Wat ik geleerd
heb van deze periode is dat je niet bĳ de ‘pakken
neer’ moet gaan zitten, maar gewoon aan je zelf
gaan werken of een hobby gaan zoeken. Ook al
begrĳp ik dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Ik
hoop dat iedereen blĳ is niet meer zo belemmerd te
worden in de dagelĳkse gang van zaken. Ook
kunnen ze de vaccins aanpassen aan nieuwe
varianten, dus daarover niet te veel zorgen maken.
Ik wens iedereen een fijne toekomst toe en hoop
dat jullie net zo blĳ zĳn als ik nu we veel achter ons
kunnen laten.

Peter van Dam

Het Alzheimer Café Hilversum Start 8 september
met een Toneelvoorstelling van Ervarea: De
Klosdochter.

De klos
Elke dag bezoekt Els de Gast haar moeder die lĳdt
aan dementie in de kleinschalige woning. En elke dag
gaat het vooral over haar zus Tineke die 125 km
verder woont en maar 1 keer per maand haar moeder
bezoekt. Els doet niets goed en Tineke is het
helemaal. Regelmatig treffen teamleden Els in tranen
aan 'waarom is mĳn zus zo goed en waarom moet ik
het meestal doen met een snauw?'.
In een gesprek met Els kunnen we uitleggen waar dit
vandaan komt. Wanneer Els komt, moet er vaak van
alles. Voor mevrouw de Gast kan dit stress oproepen.
Hierdoor valt zĳ terug op haar spontane/impulsieve
gedrag en emotie; een soort boos afzetten tegen Els.
Ook is Els er zo vaak dat het zo eigen voelt dat
iemand die emotie direct toont.
Zus Tineke komt weinig en een bezoek voelt dan als
een cadeautje. De sfeer is ontspannen, het is gezellig
en voor moeder voelt het veilig.
Dochters als Els noemen wĳ de klosdochter... je klost
altĳd maar je doet het nooit goed. Door minder te
vragen en te verwachten lukt het Els om de contacten
met haar moeder veiliger (en dus prettiger) te laten
verlopen. En ook Els wordt nu, tot haar vreugde, meer
gewaardeerd. Hoe moeilĳk ook: probeer als
klosdochter te zien dat het een eretitel is!
Omdat wĳ zoveel mogelĳk mensen de mogelĳkheid
willen bieden dit bĳ te wonen, houden we deze avond
in de Emmauskerk. Kerkelandelaan 5 1216 RN
Hilversum. De inloop is om 19 uur. De voorstelling
begint om 19.30 uur.

Deze avond is gratis. U bent van harte welkom, zowel
de mensen met dementie als de mantelzorger en
familie. Ook de professionals en vrĳwilligers zĳn
welkom.

Wĳ stellen het op prĳs als u zich van tevoren aanmeldt:
alzheimercafe.hilversum@alzheimervrĳwilligers.nl
Atie Vos-Tabak a.vos-tabak@alzheimervrĳwilligers.nl
Mobiel 06-14773182
Bent U verhindert dan kunt U ook in het Alzheimer
cafe Weesp terecht op 2 september 2021, ‘Met de
Verrassing’ in het Hart van Weesp. Of 16 sept. 2021 in
Huizen met Ervarea: De Klosdochter. Kĳkt U voor
meer informatie op gooi@alzheimer-nederland.nl of
www.alzheimer-nederland.nl/gooi

Wĳ zĳn vanaf oktober weer iedere 2e woensdagavond
van de maand aanwezig vanaf 19 uur in de Koepel,
Kapittelweg 399A, 1216 JC Hilversum.

13 Oktober: Rol van de Huisarts
Als iemand steeds meer vergeetachtig wordt of moeite
krĳgt met de gewone dagelĳkse handelingen ontstaat
bezorgdheid. Is er misschien sprake van beginnende
dementie? Dan wordt meestal een afspraak gemaakt
met de huisarts om de problemen te bespreken. Wat
doet een huisarts bĳ vermoeden van dementie? In
welke mate blĳft de huisarts betrokken als de diagnose
is gesteld? Welke medicĳnen kan hĳ voorschrĳven?
En wat kan de huisarts betekenen voor de
mantelzorger? Kortom: wat kunnen en mogen we
verwachten van de huisarts?
Gastspreker: huisarts

10 november: Zaken goed geregeld
Naast geheugenproblemen zien we bĳ mensen met
dementie dat ook vaardigheden als rekenen, lezen en
omgaan met geld verloren gaan. Een ander gevolg
kan zĳn dat iemand situaties niet meer goed kan
overzien en beoordelen. Het nemen van beslissingen,
opkomen van eigenbelangen wordt dan moeilĳker.
Hoe kun je dit regelen? Wie kan de administratie
overnemen? Hoe kan je financieel misbruik
voorkomen? Moet ik iets bĳ de notaris regelen?Al
deze zaken zullen deze avond aan de orde komen.
Gastspreker: Carina Stassen, financieel planner.

8 December: Wĳ sluiten het jaar af met een
gezellige avond.
Vanavond een ontspannenAlzheimer Café voor de
mensen met Alzheimer, samen met hun familie en
kennissen. De gezellige momenten staan centraal.
Alzheimer neemt veel weg, maar in het begin niet
alles.
Muzikale begeleiding: Rudolf Goedhart.

Alzheimercafe.hilversum@alzheimervrĳwilligers.nl
Atie Vos-Tabak a.vos-tabak@alzheimervrĳwilligers.nl
Mobiel 06-14773182

Als alles weer goed komt

In oktober vindt de achtste editie van Stoptober plaats. Met z’n allen 28 dagen stoppen met roken in
oktober. Al meer dan 500.000 mensen gingen u voor. Stoptober maakt het makkelĳker om te stoppen.
De kracht van Stoptober is de positieve aanpak en steun. Stoptober is één van de beste beslissingen
die u kunt nemen. En dit is het moment!

Stoptober werkt!
70% van de Stoptober deelnemers heeft Stoptober volgehouden en niet gerookt. Ongeveer de helft is na 3
maanden nog steeds gestopt met roken. Dankzĳ Stoptober neemt het zelfvertrouwen toe dat stoppen met
roken lukt. De redenen die deelnemers aangeven waarom Stoptober voor hen werkt, is de gratis Stoptober
app, samen stoppen en de steun.

Meedoen aan Stoptober
Iedereen die aan Stoptober wil meedoen kan zich inschrĳven via stoptober.nl. De 28-dagen-niet roken-reis
begint op 1 oktober 2021. De steun van Stoptober bestaat onder meer uit de Stoptober-app. Deze app geeft
elke dag tips en advies. Maar ook de Stoptober magazine en Stoptober webinar. Afhankelĳk van uw behoefte
kunt u hier gebruik van maken.
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Riebeeck vacatures uitgelicht

Voor meer informatie: Sandra Zamir,
opbouwwerker Versa Welzĳn |
szamir@versawelzĳn.nl | 06 302 024 81

Preventief Huisbezoek Ouderen
Hilversum (Zuidoost)

1 uur/week · Start vanaf 1 sep

Preventief huisbezoeken bĳ ouderen worden landelĳk gehouden. In
Hilversum door vrĳwilligers van Versa. Tĳdens het bezoek deel je
informatie overo.a.wonen, zorg, gezondheid en persoonlĳk welzĳn.
Daarnaast biedt het huisbezoek de gelegenheid om te kĳken hoe het
met iemand gaat.

Ga je graag met ouderen in gesprek? Kun je zelfstandig werken en vind
je het leuk om je eigen tĳd in te delen? Dan is dit vrĳwilligerswerk iets
voor jou. Je wordt gescreend, krĳgt een training en wordt begeleid. Je
maakt onderdeel uit van het wĳkteam en er is regelmatig contact met
collega’s. Veel vrĳwilligers vinden het fijn in de eigen wĳk te werken,
maar wil jĳ juist in een andere wĳk, is dat ook mogelĳk. Het is altĳd
mogelĳk om een informatief gesprek te hebben wat dit werk precies
inhoudt en of het iets voor je zou kunnen zĳn.

Redactielid Wĳkkrant Van Riebeeck
1 uur/week

Voor de wĳkkrant 'Van Riebeeck' in Hilversum Zuidoost zĳn we op zoek
naar één of meerdere redactieleden. Heb je een talent voor schrĳven,
ben je geïnteresseerd in wat er in jouw wĳk allemaal gebeurt en kun je
niet wachten om dit met andere wĳkbewoners te delen? Dan zĳn we op
zoek naar jou!

De redactieleden komen vier keer per jaar bĳ elkaar en verzamelen alle
binnengekomen artikelen van zowel bewoners uit de wĳk als
maatschappelĳke partners. Momenteel ligt de focus op het stimuleren
van 'bewoners aan het woord', maar ook de belangrĳkste ontwikkelingen
uit de buurt komen terug in elke editie.

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.nlVoor meer vacatures ga naar: www.versavrĳwilligerscentrale.nl

Het is alweer ruim 2 jaar geleden dat in het vroege
voorjaar een groepje buurtbewoners zich
verenigden om zich te gaan inzetten voor een
groene en gezonde wĳk. Zĳ willen van de
buurtvĳver een mooie en vooral ook groene en

gezonde plek maken, waar de bewoners van de
wĳk een wandelingetje kunnen maken of op een
bankje van het uitzicht kunnen genieten.
Een groene oase, waar je heerlĳk kunt ontspannen
en waar je als je daar behoefte aan hebt met
andere buurtbewoners een praatje kunt maken. Het
contact met de buurtcoordinator, Mohamed
Amazyan en Versa Welzĳn was snel gelegd en de
hulp van hun kant was meteen erg goed!

Helaas gooide ook bĳ deze plannen Corona roet in
het eten. Waar we gehoopt hadden dat onze
groene oase van rust snel vorm zou krĳgen, als
rustpunt tussen alle bouwprojecten is dit dus niet
gelukt. Door de lockdowns en alle andere
maatregelen heeft ook onze gemeente de
broekriem even flink moeten aanhalen en was er
nog weinig budget en tĳd om de vergroening verder
uit te voeren.
Wel hebben we in de afgelopen maanden 2 nieuwe
drĳvende planteneilandjes gemaakt en feestelĳk
tewater gelaten met onze wethouder Karin Walters

en hebben we met een handjevol bewoners 2
groepen van 6 Rhododendrons geplant. Zodra
deze gaan groeien zullen ze een mooie en
natuurlĳke beschutting voor onze vĳverbewoners
vormen. De bak, die langs de school is gemaakt in
het water, wordt gevuld met inheemse waterplanten
die goed zĳn voor onze biodiversiteit. Evenals de
lĳsterbessen, de wollige sneeuwballen, de
vuilbomen en fruitbomen waarmee we tĳdens NL
Doet langs de deuren zĳn geweest. Veel
buurtbewoners hebben we zo blĳ kunnen maken
met een appel, peren, pruimen of kersenboom en
heeft ook de Urban Farming locatie in onze wĳk nu
vrĳwel alle inheemse fruitsoorten. Heeft u zelf ook
belangstelling om een fruitboom te planten en meer
te doen voor de vogels en insecten, stuur ons dan
een mail. U komt dan op de lĳst voor de volgende
(bomen)plantactie.

Maar nu, gelukkig lĳkt Corona over zĳn ergste punt
heen en we gaan weer de goede kant op. Er wordt
meteen weer nagedacht over de volgende stappen,
het verder uitwerken van de ecologische oever en
het plannen van het wandelpad onder langs de
school. Om te zorgen dat toekomstige wandelaars
de schoolkinderen niet afleiden zal daar een haag
geplaatst moeten worden, van bĳvoorbeeld
Meidoorn of Sleedoorn. Zo creëren we niet alleen
een rustig uitzicht voor de schoolkinderen maar ook
veel voedsel voor bĳen, vlinders en vogels en
goede schuil- en nestplaatsen. De gemeente heeft
de bomen laten rooien die het niet gered hebben
en ze worden later dit jaar vervangen door

inheemse soorten die beter bestand zĳn tegen de
droogte. Dat lĳkt misschien overdreven in een jaar
dat er geen einde lĳkt te komen aan de buien, maar
door onze wĳk zo groen en inheems mogelĳk te
maken zullen we niet alleen minder last van de hitte
hebben maar zal een stortbui ook voor minder
overlast zorgen. Want een gezonde en met groen
bedekte aarde blĳft een stuk koeler bĳ hitte en
neemt veel meer water op bĳ een plensbui.

Ben je enthousiast geworden en zou je mee willen
denken of mee willen helpen? Of heb je een tuin
maar misschien niet de middelen om er een
eetbaar vogel en vlinderparadĳs van te maken? We
zullen regelmatig (bomen)plantacties houden en
werken aan een buurtnetwerk van tuinliefhebbers.
Want we hebben ook wel eens te veel van een
soort in onze tuin en hoe leuk is het als dat niet in
de kliko verdwĳnt maar ergens anders in de buurt
verschĳnt? Neem contact met ons op via
vriendenvandevĳver@gmail.com

Vrienden van de Vĳver
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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
bĳdragen 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

Huiswerkbegeleiding
In onze buurt wonen veel slimme jongens en meisjes
die zo naar de havo of het vwo zouden kunnen. Maar
dat gebeurt niet omdat ze niet goed genoeg
Nederlands spreken. Op school heeft de klasse juf
nog 25 andere kinderen in de gaten te houden, dus
extra tĳd is er voor deze kinderen niet, hoewel ik grote
bewondering heb voor wat die juffen en meesters
toch nog allemaal voor elkaar krĳgen. Sinds een paar
maanden help ik samen wat dames en heren
kinderen met hun huiswerk. Eén op één begeleiding
heet dat. Taal en rekenen en wat vroeger
aardrĳkskunde en geschiedenis heette. Vrolĳke,
gezellige en goocheme kinderen veelal met een
Turkse of Marokkaanse achtergrond. Je gelooft niet
dat je zo snel resultaat te zien krĳgt. Sedra, 11 jaar,
een meisje met een Marokkaanse moeder en een

Egyptische vader leest al snel de bekende
Kameleon boeken voor haar plezier en Omer, een
kereltje van tien met Turkse ouders, leest
vlekkeloos Dik Trom, een boekje dat ikzelf als kind
las. En passant nemen we ook redelĳk
ingewikkelde sommen door waarin je procenten
moet uitrekenen. Tussendoor praten we over
voetbal en wordt er veel gelachen. Af en toe een
mop: “weet u wat het verschil is tussen Ajax en
Feyenoord?¨ Ik trek vragend mĳn schouders op “bĳ
Ajax kunnen ze voetballen.”
Wie beleefde, keurig opgevoede kinderen wil zien,
moet beslist eens langskomen. Op de tafel in één
van de ruimtes in de van Riebeeck galerĳ (dit met
grote aan dank aan de gemeente Hilversum) staat
een schaaltje met aardbeien, die Kati, de
charmante organisatrice van de
huiswerkbegeleiding daar heeft neergezet. Dit
ontspannen sfeertje werkt uitstekend, maar
verzuimen mag niet, er zĳn ook plichten. Leuk dat
deze kinderen snel in de gaten hebben dat leren
ook leuk kan zĳn. Wĳ als vrĳwilligers hebben er
ook plezier in. Al rap zĳn er moeders die een
beetje beschroomd vragen of ik misschien ook
voor hen een paar uurtjes tĳd heb.

Charles Schwietert


