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Beste buurtbewoners,

VAN RIEBEECK

Wijkkrant
van Riebeeck

Voor u ligt een speciale editie van onze wijkkrant. Iets eerder dan gepland en iets dikker dan
normaal. Er was veel vraag naar meer informatie uit de buurt in de rare en onzekere periode waarin
wij nu leven. Deze krant staat boordevol nieuws, tips, verhalen, foto’s, puzzels en interviews.
De redactie wenst u veel leesplezier!
Op de foto hierboven ziet u de nieuwe aanwas van onze vijver. Onze parmantige, witte ganzen zijn
de trotse ouders van maar liefst zes pullen. Loop eens een rondje om de vijver en geniet van de
aanblik van dit jonge grut. Om de dieren niet te veel te storen, houdt u natuurlijk ook hier gepaste
afstand.
Anka Nauta

Foto’s: © Jiska Kluit
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VAN RIEBEECK

Foto’s: © George Hoogervorst

EEN SPANNENDE TIJD

Het is begin april als ik dit stukje schrijf. We zitten midden in de Corona crisis en moeten tot 28
april zoveel mogelijk thuisblijven en natuurlijk anderhalf meter afstand in acht nemen. Op dit
moment lijkt het dat er genoeg IC-bedden zullen zijn en het tekort aan beschermingsmiddelen
blijft een probleem. Wat hierna zal gebeuren is nu nog onduidelijk. Het is een spannende tijd.
Gelukkig wordt er van alles georganiseerd in de wijk zoals buren en vrijwilligers die boodschappen doen
voor ouderen en alleenstaanden die niet naar buiten mogen of durven, Julian die pakketjes met Donald
Duck’s rondbrengt, de gratis warme maaltijd op vrijdag en Gitta die een kleurplaat-actie in de van Linschotenlaan organiseert.
Ik, ondergetekende, blijf zoveel mogelijk thuis en maak af en toe een ommetje. Dan ontmoet je regelmatig
buurtgenoten en maak je een praatje op gepaste afstand of je zwaait naar iemand door het raam.
Gelukkig heb ik ook een ruime tuin waar ik van het zonnetje kan genieten.
De koffie-inlopen die ik op dinsdag- en donderdagmiddag organiseer, mis ik wel. We hebben altijd een
gezellige groep en we lachen veel. Om toch in contact te blijven bel ik de bezoekers regelmatig op om te
vragen hoe het met ze gaat. De meesten gaan alleen naar buiten voor een boodschap.
Eén bezoeker, George genaamd, heeft een leuke activiteit gevonden wat hij veilig kan doen. Hij fotografeert graag en heeft onlangs een foto van een bloesemboom op Instagram gezet. Daar kreeg hij veel
leuke reacties op. Nu maakt hij regelmatig natuurfoto’s in zijn woonplaats Weesp en deelt hij ze ook op
Facebook. Ook vindt hij het mooi om foto’s naar iemand te sturen die het nu extra moeilijk heeft.
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Graag tot de volgende wijkkrant!

Cora Janmaat

Foto’s: Urban Farming

Juist nu:
lekker tuinieren in de Riebeecktuin!

We blijven in deze periode allemaal zoveel mogelijk thuis. Maar soms wil je gewoon echt naar buiten.
Kom dan gezellig naar de Riebeecktuin! Je bent van harte welkom om de plantjes te verzorgen, te klussen,
een praatje te maken, onkruid te wieden of gewoon te genieten van wat er allemaal groeit en bloeit.
Als je bijvoorbeeld wilt weten welke klusjes er gedaan moeten worden, app of bel dan met tuinouder
Steven. Tel: 06-57042522.
Als je het leuk vindt, kun je ook jouw eigen onbespoten groente en fruit gaan verbouwen. Je plant de
zaadjes en stekjes dan in een moestuinbak. Zo’n moestuinbak kan Stichting Urban Farming 035 voor jou
regelen. We vragen daarvoor een (vrijwillige) bijdrage van €10,- per jaar. Dat bedrag vloeit terug naar de
Riebeecktuin. Kijk voor meer informatie op urbanfarming035.nl of mail naar info@urbanfarming035.nl. We
hopen je te zien!
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Interview met

VAN RIEBEECK

Hoe zien jullie werkdagen bij Urban Farming er
momenteel uit?
Tuinieren kan nog. Juist nu. Dus ons werk ligt
gelukkig niet stil! Wel kunnen bepaalde activiteiten
op de tuinen van Urban Farming 035 niet doorgaan,
dus die passen we aan. We werken veel vanuit
huis en hebben regelmatig telefonisch contact met
elkaar. Daarnaast geven we ook les thuis.
Welke mooie initiatieven heb je al gezien?
Al best veel! Graag noem ik ook een initiatief van
ons als dat mag. We hebben onze schoolcontacten
gevraagd of zij willen meedoen met de actie #HeelHilversumBloeit. Daarmee laten we schoolkinderen
bloemen kweken die de kinderen vervolgens weggeven aan geïsoleerde ouderen en kwetsbaren.
Wat gaat Urban Farming allemaal nog doen in
deze buurt in de loop van dit jaar?
Er komt nog een Burendag in september en we
gaan zonnebloemen kweken. Voor de rest is een
groep tuinders het hele tuinseizoen actief op de

tuin. Buurtbewoners zijn natuurlijk altijd welkom. Of
er nu een activiteit is of niet.
Welke tip geef jij onze buurtbewoners mee om
deze tijd wat extra kleur te geven?
Kom langs op de tuin! Je bent van harte welkom om
de plantjes te verzorgen, te klussen, een praatje te
maken, onkruid te wieden of gewoon te genieten
van wat er allemaal groeit en bloeit.
Anka Nauta

Foto: Marieke Boersma_Urban Farming

Marike Boersma
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Beste allemaal,

Foto: © Ben Houdijk (bronvermelding:
Nationaal Comité 4 & 5 mei)

Op 5 mei 2020 viert heel Nederland, 75 jaar na dato, het
einde van de Tweede Wereldoorlog. De dag ervoor, op
4 mei, staan we allemaal stil bij alle oorlogsslachtoffers.
Toch zal er dit jubileumjaar geen uitbundig feest gevierd
kunnen worden. Het Nationaal Comité 4 & 5 mei heeft
alle landelijke evenementen aangepast aan de huidige
situatie. Zo zal op 4 mei de kranslegging op de Dam er
één zijn zonder publiek en grote concerten op 5 mei zijn
afgelast.
Ook de bewoners van Hilversum Zuidoost hadden plannen en ideeën om dit belangrijke jubileum te vieren. Zij
verbonden er het thema ‘Vrijheidsmaaltijd’ aan. Op 5 mei
zou in het verpleeghuis Gooiers Erf jong en oud bij elkaar
komen om samen de vrijheid te vieren met koffie, gebak,
muziek een dansoptreden en voorgedragen gedichten.
Helaas kan ook dit
feest niet doorgaan.
Dit werd in de hier
te lezen e-mail van
3 april jongstleden gestuurd door
Sieneke Croes,
Projectleider 75 jaar
vrijheid Hilversum,
bevestigd.

In overleg met de burgemeester
is het volgende besloten
voor wat betreft de 4 en 5 mei acti
viteiten:
• Op 4 mei wordt Dodenherdenkin
g in Hilversum in
aangepaste vorm georganiseerd.
Zonder samenkomst of
stille tocht, maar wel met een kran
slegging.
• Op 5 mei in de ochtend wordt het
vrijheidsmonument de
Polar Bear onthuld, uiteraard ook
weer zonder publiek.
• Op 7 mei worden bij de Polar Bea
r-graven op de Noorder Begraafplaats bloemen gelegd.
Van deze momenten worden vide
o-opnames gemaakt.
Het filmpje zal worden verspreid
via de diverse social
mediakanalen. De inwoners van
Hilversum krijgen het
vrijheidsmagazine toegestuurd in
aangepaste vorm.
Hierin komen deze activiteiten ook
te staan. De graven en
het monument kunnen bezocht wor
den met inachtneming
van de geldende maatregelen.
Voor de overige 4 en 5 mei activite
iten geldt dat ze zoveel
mogelijk worden doorgeschoven
naar 5 mei 2021. Ik hoop
jullie voor nu voldoende te hebben
geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik
het graag!
Hartelijke groet,
Sieneke Croes
Projectleider 75 jaar vrijheid Hilversu
m

Het 75 jaar vrijheid-jubileum kunnen wij dit jaar weliswaar helaas niet uitbundig vieren, maar Bevrijdingsdag
is een dag die wij nooit en te nimmer mogen vergeten!
Kati Lipusz
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Mohamed Amazyan
sen die hulp aanbieden, leerlingen die op kinderen
passen, jongeren die helpen met boodschappen
doen voor ouderen, buren die elkaar helpen en
telefoonlijsten die uitgewisseld worden met nummers waar mensen met hulpvragen naar toe kunnen
bellen. Een mooi initiatief in het Van Riebeeckkwartier is het bezorgen van maaltijden bij een aantal
bewoners. Mooi om te zien dat we in moeilijke tijden
voor elkaar klaar staan en voor elkaar zorgen.

De professionals werken nu hoofdzakelijk vanuit
huis. Hoe kijk je terug op de afgelopen weken?
Dit is de 4e week dat ik vanuit huis werk. In het
begin was het erg wennen en duurde het even om
een goed ritme te vinden. Inmiddels ben ik eraan
gewend en is het goed te doen. Ik probeer wel 2 of
3 keer per week een ronde door de wijk te doen om
te kijken hoe het gaat nu de werkzaamheden van de
HOV zijn gestart.
Hoe merk je in je eigen omgeving wat deze crisis
met de mensen doet en hoe ga je er zelf mee
om?
Je merkt aan alles en iedereen dat het coronavirus
grote impact heeft op de samenleving. Normaliter
zijn mijn vrouw en ik ieder weekend wel op stap om
familie te bezoeken. We zitten nu al een paar weekenden thuis en dat is wel apart. Een aantal familieleden vallen onder de zogenaamde risicogroepen.
Ik persoonlijk niet, maar dat neemt niet weg dat ik
zoveel mogelijk binnen blijf en alleen de deur uit ga
als het echt nodig is. Ik probeer de mensen in mijn
omgeving wel in de gaten te houden en te helpen
waar het kan.
Welke mooie initiatieven heb je al voorbij zien
komen?
In de eerste week na het invoeren van de maatregelen merkte ik gelijk dat er van alle kanten initiatieven
ontstonden. Door heel Hilversum heen zijn er men-

Hoe kan jij als buurtcoördinator (op afstand) helpen bij de onzekerheden van kwetsbare buurtbewoners tijdens de crisis?
Als buurtcoördinator ben ik graag onder de mensen
en met hen in gesprek. Door het coronavirus kan ik
niet veel in de wijk zijn om met mensen te praten en
dat vind ik jammer. Dat neemt niet weg dat ik er wel
ben voor de buurtbewoners. Ik ben dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar voor vragen of zorgen
die bewoners hebben. Ik heb goed contact met de
verschillende partners in de wijk en mijn collega’s
van de gemeente, waardoor ik snel kan schakelen
mocht dat nodig zijn. Zelfs in het weekend staat mijn
werktelefoon gewoon aan en lees ik mijn mail zodat
waar nodig snel actie kan worden ondernomen.
Wat heeft de gemeente voor de buurt in petto
zodra het normale leven weer op gang komt?
Aangezien we niet weten hoelang deze crisis nog
gaat duren is het lastig antwoord te geven op deze
vraag. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat we,
zodra het kan, de activiteiten in de buurt weer zo
snel mogelijk oppakken. Ik weet dat de activiteiten
en de koffiemomentjes die we organiseren heel erg
gemist worden. Het zorgt ervoor dat bewoners een
plek hebben om elkaar te ontmoeten bij te kunnen
praten. Als alles achter de rug is en we weer bij
elkaar mogen komen, zal ik tijdens die momenten in
ieder geval zorgen voor een aantal lekkere taarten
om dat te vieren!
Wat wil je nog tegen de wijkbewoners zeggen?
Het is mooi om te zien hoe bewoners zich in deze
moeilijke tijd voor elkaar inzetten en elkaar helpen
waar nodig. Alleen samen krijgen we dit virus onder
controle en als ik zie hoe de richtlijnen van het RIVM
worden opgevolgd, heb ik daar alle vertrouwen in.
Ik kijk uit naar het moment dat we het ‘normale’
leven weer op kunnen pakken en we elkaar kunnen
ontmoeten en mooie dingen kunnen doen voor
de wijk. Blijf positief en blijf vooral
gezond!
Anka Nauta
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DOORZETTEN IN CORONATIJD,
HOE HOUD JE HET VOL?
Het is gek om binnen te zitten terwijl de hele natuur uitnodigt om naar buiten te gaan.
Je moet je kinderen helpen met schoolwerk terwijl je misschien niet het meeste geduld
hebt. Je wil naar de sportschool om je hoofd leeg te maken, maar juist dat kan nu niet.
We missen het drankje op het terras met onze vrienden. Of die buur die altijd even een
kop koffie komt drinken om bij te praten.
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Het maakt niet uit hoe je het doet, zolang je maar
andere mensen spreekt.

We worden gevraagd om vol te houden en leuke
dingen uit te stellen. En dat ook nog eens voor een
onbepaalde tijd. Daar zijn we eigenlijk niet voor gemaakt. Neem het van mij aan; je bent niet de enige
die het moeilijk vindt.
Hoe blijf je positief en houd je het vol? Ik heb 3 tips
voor je, geïnspireerd door Ben Tiggelaar.
Tip 1: Als eerste is het handig te weten dat wilskracht werkt als een spier; je kunt hem een beetje
trainen, maar op is op. En bij vermoeidheid en
overbelasting, precies wat we nu ervaren, is zelfbeheersing zo verdwenen. Wat beter werkt is jezelf
belonen. Liefst met iets dat goed voor je is. Ga
eens rustig zitten en maak een lijstje met dingen
die je energie geven. Dat alleen al is leuk om te
doen. De dingen die je opschrijft kun je nu gebruiken om gedurende de dag jezelf te belonen. Eerst
dat document afmaken, daarna die lekkere tosti.
Vandaag 5 dingen van je lijstje afstrepen, vanavond
dat boek lezen.
Tip 2: Ik raad je aan om voor informeel contact te
zorgen. Normaal zie je de hele dag door mensen.
Je vraagt eens iemand om even naar een grafiek,
som of plaatje te kijken of je hebt advies nodig over
iets anders. Je luncht samen en praat over allerlei
dingen, groot en klein. Als je dat niet actief opzoekt,
dan wordt je wereld snel heel klein in je eigen huis.
Zoek een alternatief dat voor je werkt. Ga bellen,
appen, videobellen, brieven schrijven…

Tip 3: Als je het mij vraagt is dit misschien wel de
moeilijkste, maar ook de belangrijkste. Heb wat extra geduld voor elkaar en voor jezelf. Tel tot tien. In
sommige gevallen is de stress en angst heel groot.
Probeer te begrijpen dat mensen werkelijk verlamd
kunnen raken van de dreiging van slecht nieuws.
Iemand die bang is dat hij of een ander ziek wordt,
iemand die zijn baan en toekomst verliest, zorgen
heeft over zijn bedrijf… . Het zijn momenteel reële
angsten. Probeer die zorgen niet weg te bagatelliseren, maar luister naar zijn of haar verhaal.
Goed, hoe doe je dat dan thuis met je man, vrouw
en/of kinderen? Mensen zijn kribbig, boos, klagen
en zeuren. Je vindt zelf waarschijnlijk ook wel dat
je niet mag zeuren en positief moet blijven, maar
door te onderdrukken maak je het alleen maar
erger. Een voorbeeld: Stel er is een discussie over
iets heel onbenulligs. Denk dan bij jezelf; hier zit
iemand in de stress. Kijk naar de directe situatie
die de stress veroorzaakt. Stop met de discussie
en ga iets leuks doen. Zit je zelf in de stress? Leg
de krant dan even opzij en pak een goed boek.
Laatste stap; help iemand uit de stress. Ga bijvoorbeeld weg uit een situatie als jij de prikkel blijkt te
zijn, of help iemand zijn aandacht naar iets positiefs te verleggen. Zo houden we het samen vol.
Juliette Streng
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KLUSSEN EN KLUSJES
BEZIGHEIDSTHERAPIE IN CORONATIJD
Gezondheid staat op één, dat is waar we deze dagen meer dan ooit van doordrongen zijn.
De internetsportschool en YouTube-yoga is booming.
We leren de kidshouding en upfacing dog. Echter in
quarantainetijd komen we er achter dat gezondheid
uit meer bestaat dan alleen fysiek gezond blijven. Nu
we thuis zitten en de spanningen soms oplopen is,
het belangrijk het huis ook ‘gezond’ te maken. Het is
nu immers de plek waar je je het meest beweegt. Tijd
dus om de handen uit de mouwen te steken en te
beginnen. Begin bijvoorbeeld met het ontschimmelen
van het huis. Dit zorgt ervoor dat we schone lucht
inademen en dat het frisse, fijne voorjaarsgevoel in
je nestelt. Stel de voorjaarsschoonmaak deze keer
niet uit, maar grijp deze kans met beide handen aan.
‘Marie Kondo’ erop los! Of, als je haar niet kent, vind
deze vrouw op Netflix en laat je inspireren.
In deze tijd verplicht thuis te blijven, word je met je
neus op al die uitgestelde klusjes gedrukt. Laat je
er niet door ontmoedigen, maar zie het als bezigheidstherapie. Het schept de mogelijkheid om even
je angst opzij te zetten. Het is een goede afleiding
van de absurde realiteit. Je zult versteld staan van
je eigen kunde en kunnen. Waar je eerder altijd
dacht, daar moet ik iemand voor laten komen, is nu
YouTube je grootste vriend. Alle informatie is er te
vinden en we hebben nu zeeën van tijd om bepaalde
klussen zelf aan te pakken. Dus hij of zij met geduld
en nieuwsgierigheid heeft zijn/haar wereld (lees huis)
in handen. Onderzoek bijvoorbeeld hoe je zelf de
badkamer kunt kitten. Na per ongeluk vijf kitinstructie
video’s gezien te hebben, waar de pluizenbollen uit
een chip zak kruipen, kun je met een glimlach op je
gezicht alle info die je nodig hebt bundelen en op
een rij zetten. Na drie pogingen en een paar keer
‘oooh, dus zó moet het’ uit te roepen, kun je trots zijn
op een degelijk resultaat. Helaas laat het douchen
dan wel een vierentwintig uur op zich wachten. Zelfs
minister Hugo de Jonge heeft zonder kapper via
de iPad het instructief aanmodderen omarmd. Zijn
vrouw knipt inmiddels niet geheel onverdienstelijk
zijn haar. We hebben momenteel tijd genoeg om
grondig te leren en de vergevingsgezindheid om
het uit te proberen.
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Zelf speel ik al tijden met het idee van het aanleggen van een ‘vierkante meter’-moestuin en ik ben
daar nu grondig onderzoek over aan het doen. Na
Google leeg te hebben getrokken, is inmiddels de
tuin gesnoeid en zijn de bollen geplant. Ondanks het
gebrek aan focus gaat die bak er ook komen. Mijn
corona-moestuin zal mij over enige tijd zeker voorzien van een eco-biodynamische maaltijd. Om deze
maaltijd eer aan te doen zal ik mijn zilveren messen
in een glanzende topvorm brengen. Misschien gaat
het poetsen van koper en zilver, na puzzelen, de
volgende nationale sport worden. Een Instagramgolf
van lepels, messen en melkkannetjes met een hoog
bling bling-gehalte, wie zal het zeggen. In deze tijd
kan er, naast het creëren van aparte kapsels, volop
onconventioneel geëxperimenteerd worden binnenen buitenshuis. Een muur een behangetje geven?
Waarom ook niet. Blijkt het niet te werken, dan kan
altijd de kwast er overheen. We hebben immers de
tijd. Of geef de kamer een tijdelijk andere indeling,
het hoeft niet permanent te zijn. Voor extra licht in
huis om het vitamine D tekort tegen te gaan, stel ik
voor dat we de ramen extra goed wassen. Want nu
er bijna niemand meer langsloopt, hoef je niet bang
te zijn voor de glurende buurt en kan de weer vitrage
open. Uiteraard geldt dit niet voor de berenjacht. Het
gluren naar beren is inmiddels een bekend landelijk fenomeen geworden. Hiervoor stel ik mijn raam
graag ter beschikking. Voor wie meedoet aan de berenjacht is het misschien leuk om achter de naaimachine te kruipen met een stapel oude H&M-catalogi
en de beren een garderobe te geven die je zelf niet
kunt dragen. Dat je probeersels dan per ongeluk
toch anders uitvallen, noemen we gewoon ‘creatieve
vrijheid’. Of maak met de kinderen een stoel, zodat
de beertjes er trots bijzitten. Welke experimenten er
ook worden verzonnen in en om huis wordt enkel
gelimiteerd door onze eigen fantasie. Trots mag je
zijn op alles wat je kunt leren in deze tijd. ‘Ik heb het
nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het kan.’ is de
slogan om je nieuwste talent te ontdekken. Als we
niet naar buiten kunnen, moeten we maar op zoek
naar de innerlijke reis. Eén die jou en Nederland
mooier maakt!
Noud Coetsier
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Sandra Zamir

Hoe ziet je werkdag er vandaag de dag uit?
In tijden van ‘social distancing’ probeer ik fysiek op afstand te blijven,
maar sociaal juist nog dichter bij de wijk te blijven. In de eerste weken van het coronavirus was het een flinke omschakeling: Hoe blijf
je in verbinding en hoe kom je in contact met mensen die mogelijk
extra ondersteuning nodig hebben en de weg daar naartoe nu extra
moeilijk weten te vinden? Ik sta er versteld van hoe snel we zijn
omgeschakeld naar nieuwe manieren van communiceren via videobellen of toch weer ouderwetse wegen weten aan te halen zoals het
kaartje door de brievenbus van de buur. Het helpt ook dat we afgelopen tijd mooie netwerken in de buurt hebben opgebouwd, zoals
‘Vrienden van de Vijver’ en actieve bewoners die zich inzetten vanuit ‘Buurtkamer Ons Huis’. Ook jongeren
uit de buurt weten elkaar te vinden via live podcasts op YouTube, zoals De Mix Stream (elke woensdag van
16:00 tot 17:00 uur). Er vinden zelfs rapchallenges op Instagram plaats (zie hillywood_underground). Ook
komen we bij elkaar in live sessies via bijvoorbeeld Microsoft Teams of andere vormen van video bellen om
terug- en vooruit te blikken op hoe het gaat en wat er nu aan initiatief en buurtkracht ontstaat. Hier doen
bewoners actief aan mee.
Hoe kijk je terug op de afgelopen weken als opbouwwerker
in het Van Riebeeckkwartier?
Ik zie dat mensen vanuit oprechte interesse naar elkaar omkijken met kleine en soms wat grotere acties. Dat je iemand blij
kan maken door een goed boek door de brievenbus te doen
waardoor die persoon zich net wat meer gezien voelt of door
even aan te bellen bij je buurman of buurvrouw om een praatje
te maken. Dat soort kleine dingen doen een mens goed. Wat
ook mooi is om te zien is dat er nieuwe mensen opstaan die we
nog niet kenden. Zo is er nu het initiatief ‘Koken voor de Buurt’ opgericht met bewoners uit de omliggende
buurten. Ze koken elke vrijdag vanuit de buurtkamer en bezorgen thuis bij mensen die het juist nu extra
kunnen gebruiken.
Welke tip geef jij de buurtbewoners mee om deze tijd wat extra kleur te geven?
De hoop is natuurlijk dat we naar elkaar blijven omzien, ook als de rust weer relatief is wedergekeerd. Maak
het alleen niet zo groot, dat kan met hele kleine dingen zoals ik hiervoor al heb genoemd. Voor mij betekent
naar elkaar omzien ook jezelf kwetsbaar durven op te stellen, iets in ontvangst kunnen nemen zoals aanbod van hulp. Dat is vaak nog spannender dan iets voor iemand anders doen. Als dat gebeurt zie je soms
hele mooie dingen ontstaan, vanuit wederkerigheid en het besef ‘we hebben elkaar nodig’. Dat is niet iets
nieuws, dat is en was altijd al zo. Dus klop aan de deur, trek aan de bel en blijf in contact.
Anka Nauta
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VAN RIEBEECK

LEKKER PUZZELEN EN KLEUREN
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Rebus

Doolhof

+

+

m+

-stagram

+

-b -n

o = leg

+s

+
kinder sudoku
-t

puzzels
cijfers 1tot
kinder
sudoku
Kinder sudoku

Woordzoeker
Woordzoeker
Horizontaal, verticaal en schuin

n

v

i

r

u

s

m

g

x

i

s

e

e

m

c

h

e

j

e

w

o

l

d

c

o

r

o

n

a

s

d

k

a

i

e

n

h

e

q

u

l

n

r

a

e

v

d

b

c

v

e

o

a

e

t

r

o

k

o

t

s

g

t

t

w

i

p

l

a

i

h

i

d

e

s

s

g

s

v

p

c

u

j

h

n

f

i

i

r

t

j

z

i

b

u

e

a

u

d

e

n

e

s

s

a

w

m

r

h

a

v

r

i

j

a

g

e

e

u

m

p

corona
thuis
huiswerk
vrij

afstand
gesloten
digitaal
mondkapje

virus
verspreiden
handschoen
wassen

puzzels cijfers
1tot 4
4

4

4

4

4
4
1

3
3

3
3

1

Puzzel cijfers 1 tot 4
3
3

2

3

4

2

2

4

2
4

3

4
3

3

2

2

4

WIJKKRANT

VAN RIEBEECK

Kleurplaten

HUISWERKBEGELEIDING VOOR
BASISSCHOOLKINDEREN

IALE
SPEC IE
EDIT

Het coronavirus, we
kunnen er niet meer
omheen, raakt ons allemaal. Volwassenen,
ouderen en kinderen.
De crisis heeft een grote
impact op het dagelijks
leven van ouders en
gezinnen. Nu de kinderen niet naar school
kunnen, ondersteunen
Milan die thuis bezig is aan zijn
de
scholen kinderen
schoolopdrachten
online bij hun schooltaken. In deze periode wordt ook vaak een oproep aan
de ouders gedaan die nu een cruciale rol spelen in het
geven van thuisonderwijs. Het is een mooi moment om
te kijken hoe uw kind nu eigenlijk leert. Thuisonderwijs
is een heel andere vorm van onderwijs dan schoolonderwijs. In heel veel gevallen gaat dit goed, maar er zijn
ook genoeg ouders die denken: “Help! Mijn kind zit thuis,
wat nu? Hoe pak ik dat aan? Is het te combineren met
mijn (thuis-)werk? Zal deze rolverschuiving niet ten koste
gaan van de relatie tussen mij en mijn kind? Ik heb zelf
ook problemen met de Nederlandse taal. Hoe kan ik mijn
kind helpen bij de schoolopdrachten? Het huis is vol en
ik heb nog twee kleintjes voor wie ik moet zorgen, ik kan
deze taak niet meer bij.”

Huiswerkbegeleiding tijdens de coronaperiode
Sinds 16 maart kunnen de kinderen wegens het coronavirus helaas niet naar school gaan. Het werd ook snel
duidelijk dat de kinderen langer dan 1-2 weken zouden
moeten thuisblijven en dat het onderwijs op een andere
manier opgepakt moet worden. Kinderwerk blijft in nauw
contact staan met de kinderen, ouders en scholen. Na
een kort overleg hebben wij snel besloten de huiswerkbegeleiding te blijven aanbieden en deze in een nieuw
jasje te steken. We ontmoeten elkaar nu namelijk online
via Skype en Whatsapp. Huiswerkbegeleiding bieden
wij in deze periode op de maandagen, dinsdagen en
woensdagen aan. Na het telefonische intakegesprek zijn
de kinderen gekoppeld aan een vaste begeleider. De
keuze van de begeleider hangt af van bij welke vak het
kind hulp nodig heeft. Op de donderdagen hebben wij
een hulplijn opgestart. Kinderen kunnen onder de Skypenaam: “Versa huiswerkklas” kiezen tussen taal, rekenen
en algemeen. Aan de andere kant van de lijn wachten
onze begeleiders op de telefoontjes met de vragen van
kinderen en gaan ze samen
aan de slag met de schoolopdrachten. Kunnen wij ook
uw kind helpen bij zijn of
haar schooltaken? Laat dit
ons weten! We staan voor
alle kinderen klaar!

Huiswerkbegeleiding buiten de coronaperiode
Bij deze gezinnen helpt Kinderwerk graag. Wij geven
buiten de coronaperiode na schooltijd op de dinsdagen
gratis huiswerkbegeleiding. Enthousiaste stagiaires en
vrijwilligers ondersteunen de kinderen van groep 4 t/m 8
bij hun schooltaken. Kinderen kunnen in een vertrouwde
plek onder begeleiding huiswerk maken, vragen stellen
en studievaardigheden aanleren. Kinderen leren plannen
en kunnen extra taal of rekenen oefenen.

Heeft u nog vragen?
Bel of mail gerust met:
Kati Lipusz, Sociaal
Werker/Kinderwerker
Versa Welzijn
Hilversum Zuidoost
06-23 67 26 91
klipusz@versawelzijn.nl
Kati Lipusz
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Opvoedtip

LAAT DE KINDEROGEN GROEIEN!
DE 20-20-2-REGEL
Onze kinderen brengen steeds meer tijd door achter
een beeldscherm. Het te veel gebruik van het beeldscherm kan niet alleen verslavend zijn maar het is
zeker ook heel slecht voor de ogen. Deze periode
neemt het computergebruik alleen maar toe. De kinderen moeten bijna de helft van de schoolopdrachten
op de computer maken. Ook de contacten met de
leerkracht en klasgenootjes gebeurt online. Als ze
met het schoolwerk klaar zijn, is de verleiding groot
om met een simpele klik verder te klikken naar YouTube films of games te spelen. En eerlijk gezegd…
wij als ouders zijn op die momenten ook best blij dat
wij eventjes de tijd voor ons eigen werk krijgen of
voor huishoudelijke klusjes. Maar ook na het lezen
van een boek, tekenen, kleuren, kijken op een telefoon en alle andere activiteiten op een afstand van
maximaal 30 cm van de ogen moeten deze rusten en
herstellen. Door het toenemend gebruik van o.a. de
tablet is er ook een toename merkbaar van het aantal kinderen met bijziendheid. Bijziendheid betekend
dat het oog niet meer scherp ziet in de verte. Ouders
stellen vaak de vraag: “Wat moet ik doen om de kans
te verminderen dat mijn kind bijziend wordt?” Om dit
te voorkomen is er de 20-20-2-regel.
De 20-20-2-regel
Oogartsen hebben de 20-20-2-regel bedacht om
problemen met de ogen te verminderen:
• Zorg dat je kind na 20 minuten op een telefoon,
laptop, tablet of boek een pauze houdt van minstens
20 seconden.
• Stimuleer dat je kind elke dag 2 uur buiten is. De
pauzes op school en het wandelen of fietsen van en

naar school mag je meetellen. Buitenlicht is belangrijk. Buiten wordt er in het oog ook een stofje aangemaakt dat ervoor zorgt dat het oog rond blijft en de
cellen niet beschadigen.
Op onderstaande website kunt u de 20-20-2 regel
nog eens nalezen, maar u vindt er ook tips en informatie over beeldschermgebruik en mediagebruik in
het algemeen bij het thema mediaopvoeding en bij
adviezen mediagebruik bij kinderen.
https://www.cjgleiden.nl/nieuws/Opvoedtip%3A-de20-20-2-regel/-1/222/5095
Buitenspelen
Wij weten allemaal dat buitenspelen heel gezond is
en als kinderwerker wil ik dit alleen maar benadrukken. De voordelen van buitenspelen zijn allemaal
bekend. Het geheugen en de concentratie verbeteren, grenzen worden verlegd, vaardigheden ontwikkeld en stress verminderd. Kort gezegd, het leven
wordt een stuk gezonder. Maar wat wij met veelal
niet weten: buitenspelen betekent ook dat kinderen
minder vaak een bril aangemeten moeten krijgen!
Ook nu blijft het belangrijk dat kinderen voldoende
buiten spelen en dit kan prima binnen de bepaalde
maatregelen.
Heeft u vragen hierover, of heeft u andere
opvoedvragen? Bel of mail gerust naar:
Kati Lipusz, Sociaal Werk/Kinderwerk
klipusz@versawelzijn.nl
06-23672691

Kati Lipusz
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BURENIRRITATIES TIJDENS CORONAVIRUS?!
5 TIPS VAN BUURTBEMIDDELING
Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn veel mensen, jong en oud, meer thuis dan
anders. Er kunnen daardoor extra veel irritaties tussen buren ontstaan. Aanbellen bij de buren is in
deze tijd niet altijd een verstandige optie. Wat nu? Buurtbemiddeling van Versa Welzijn heeft 5 tips.

Tip 1. Wacht af
Wie dicht op andere mensen woont, bijvoorbeeld in een flatgebouw of rijtjeshuis, zal een zekere mate van
leef geluiden accepteren. Uit onderzoek blijkt dat mensen na zo’n twintig minuten gewend raken aan geluiden tot en met 65 decibel (pratende mensen of achtergrondmuziek). Wacht bij geluidsoverlast dus eerst
even af. Vind je het na een half uur nóg vervelend, dan is de kans groot dat het geluid niet zal wennen. Je
kunt besluiten voor deze keer je ogen of oren te sluiten, omdat je eigenlijk nooit ‘gedoe’ hebt met de buren.
Doe oordoppen in en leg niet op elke slak zout, dan zullen ze dat ook niet bij jou doen als je een keertje
herrie maakt of bijvoorbeeld je tuin niet op orde hebt.
Tip 2. Scherm je af
Ervaar je burenoverlast van leef geluiden die moeilijk zijn te voorkomen, zoals bijvoorbeeld praten en lopen
of spelende kinderen? Probeer jezelf dan af te schermen. Zet bijvoorbeeld bij stankoverlast niet het raam
open als de buren net hun vuilnis buiten hebben staan. Ga een wandelingetje maken als de buurkinderen
op de trampoline springen en veel geluid maken. Zet je eigen radio aan, als je er last van hebt dat je de
buren hoort lopen of praten.
Tip 3. Niet slim: koekje van eigen deeg
Houdt de overlast aan, dan is het verleidelijk de buren een koekje van eigen deeg te geven: even bonken
met de bezem tegen het plafond. Maar dat is geen goed idee. Je kiest dan de aanval om het conflict te beslechten. Je aanvallende gedrag zal er in veel gevallen voor zorgen dat de buren ook in de aanval gaan. Ze
zetten de muziek nog harder en dan ben je nog verder van huis. Stel je vriendelijk op, dan is de kans veel
groter dat je buren gaan meewerken.
Tip 4. Brief in de brievenbus doen
Het kan eng zijn om de buren aan te spreken op de overlast die ze veroorzaken, zeker als je ze niet goed
kent. Persoonlijk contact is wat wij meestal wel adviseren om samen tot een oplossing te kunnen komen. In
deze tijden van corona is dat wellicht niet wenselijk en kun je besluiten om een briefje in de bus te doen. Let
daarbij op de toon en manier waarop je iets schrijft. Zeg bijvoorbeeld waar je behoefte aan hebt, in plaats
van allerlei verwijten op te schrijven, en hou het zo veel mogelijk bij de actuele feiten. Noem vooral ook de
gevolgen die de situatie voor jou heeft. Door te vertellen wat er zo lastig is, kunnen de buren je beter begrijpen; dat maakt de kans groter dat ze willen meedenken in oplossingen.
Tip 5. Bel Buurtbemiddeling
Bij Buurtbemiddeling treden getrainde vrijwilligers op als bemiddelaar tussen buren om zo samen tot een
oplossing te komen. In ongeveer tweederde van de burenkwesties kan bemiddeling een positieve bijdrage
leveren aan de situatie en wordt erger voorkomen. Vanwege het coronavirus kunnen bemiddelaars nu niet
bij jou en je buren langskomen. Wij zijn telefonisch wel bereikbaar. We kunnen bespreken wat in jouw situatie zou kunnen helpen. Buurtbemiddeling kan helpen met een brief opstellen voor je buren en tips geven
hoe je iets het beste kunt verwoorden. Wij bieden een luisterend oor. Dat lucht vaak al op. We zijn er voor
je, ook in deze rare tijden!
Meer informatie of contact?
Buurtbemiddeling van Versa Welzijn is actief in Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren.
Contact: 035 623 11 00 (ma t/m vrij 09.00-14.00u),
buurtbemiddeling@versawelzijn.nl, www.versawelzijn.nl/buurtbemiddeling of
www.problemenmetjeburen.nl.
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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.
In deze speciale editie van de wijkkrant is er redactioneel ondersteuning geboden door Anka Nauta. Vaste redactieleden zijn
Cora Janmaat, Malika Boumadkar Boukhriss, Mohamed Amazyan
en 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

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: Yvette Minderhout
yminderhout@versawelzijn.nl of 06 139 65 65 3
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
Abdel Aarab, telefoon 06 3027 5883
Mail: aaarab@versawelzijn.nl
Wijkbeaad Van Riebeeckkwartier
Malika Boumadkar Boukhriss | Voorzitter
Mail: riebeeckkwartier@gmail.com
facebook.com/vanriebeeckkwartier
www.vanriebeeckkwartier.nl

