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Heeft u al eens gehoord van Viore? Viore is het
centrum voor iedereen die leeft met kanker. Wij
zijn er voor (ex-)patiënten, naasten en ook voor
nabestaanden. Sinds de oprichting in 2012 zat
het centrum op het terrein van Tergooi, aan het
Oostereind. Vanwege de nieuwbouw van het
ziekenhuis moest er een ander onderkomen
worden gezocht, en dat hebben we gelukkig
gevonden in het voormalige pand van de
Voedselbank aan de Oosterengweg 44.

Van mei tot augustus is er ongelooflijk hard gewerkt door meer dan 100 vrijwilligers om ook hier
weer een warme en gastvrije ontmoetingsplek te
creëren voor onze bezoekers. En dat is heel goed
gelukt, vinden we zelf. U bent van harte welkom
om het met eigen ogen te komen aanschouwen.
Elke werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur (vanwege
corona tijdelijk van 10.00 tot 14.00 uur) staan onze
deuren open en kunt u (zonder afspraak) bij ons
binnenlopen. Voor een kop koffie en een luisterend oor, voor een gesprek aan de grote tafel in de
gezellige huiskamer, of voor deelname aan een van de vele activiteiten. Zo wordt er gewandeld, worden er
yoga- en pilateslessen gegeven, kunt u meedoen aan een ontspanningstraining of creatief aan de slag in
ons atelier. Verder is er een koor, en op vrijdagmiddag is er een herensociëteit. Bovendien is het mogelijk
om een individueel gesprek aan te vragen (gratis) met een ervaren professional. Als u met vragen zit over
bijvoorbeeld kanker en werk, over kanker in het gezin, over opbouwen na kanker, over omgaan met verlies,
etc. Bezoek de agenda op onze website voor een compleet overzicht van al onze activiteiten.

Berichtje van de buurtcoördinator:
Beste bewoners,
In de speciale editie van de wijkkrant heb ik u verteld hoe de
coronacrisis invloed heeft op mij en mijn werkzaamheden.
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en zijn veel
mensen gewend aan de ‘’nieuwe’’ situatie. Ondertussen
gebeurt er veel in de wijk. De bouw van het nieuwe ziekenhuis, de aanleg van de tunnel en de ontwikkelingen van het
Arenapark. Maar ook het winkelcentrum is in ontwikkeling. De
Riebeeckgalerij is sinds mei dit jaar veranderd van eigenaar
en de Plus zal in december plaats moeten maken voor de
Albert Heijn. Voor mij als buurtcoördinator is het belangrijk om
met u in gesprek te zijn en te blijven. Heeft u vragen over uw
wijk, heeft u een initiatief of andere bewonerszaken, neemt u
dan contact met mij op!
Hartelijke groet, Mohamed Amazyan
Buurtcoördinator Zuidoost
Telnr: 06-83974705
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RIEBEECKVIJVER

Ruim anderhalf jaar geleden kwam er een vraag vanuit
een groepje omwonenden van de Riebeeckvijver. Zij
vonden dat de prachtige Riebeeckvijver wel wat aankleding kon gebruiken. Er is toen aan de initiatiefnemers, de
Vrienden van de Vijver, gevraagd om hun ideeën op papier te zetten en te onderzoeken of er hiervoor draagvlak
is in de buurt. Met veel handtekeningen en ideeën zijn we
het gesprek aangegaan. Bewoners hadden verschillende
wensen. Nieuwe eenden trappetjes, drijvende eilanden,
een fontein, een ecologische oever en nog veel meer.
Door de hoeveelheid aan ideeën hebben we besloten om
deze in drie fasen uit te voeren.
Zo hebben we op korte termijn trappetjes, bankjes en vogelhuisjes in de bomen geplaatst. De drijvende eilanden
zullen binnenkort besteld en geplaatst worden. Het aanleggen van een ecologische oever was iets voor de middellange termijn en deze is inmiddels gerealiseerd. U ziet
er misschien niet veel van, maar er is onder water een
plantenbak geplaatst langs de oever bij de school. Deze
bak zal gevuld worden met verschillende soorten planten
en riet. Op de lange termijn zullen wij onderzoeken of het
mogelijk is een pad vóór de school aan te leggen zodat
u een mooi rondje om de vijver kunt lopen en niet om de
school heen hoeft.
Ik wil een ieder bedanken die heeft meegeholpen aan het
realiseren van dit initiatief. Mooi om te zien hoe bewoners
de handen in één slaan en uiteindelijk een mooi resultaat
behalen.
Mohamed Amazyan
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Nazli Günes
Nazli Günes is van Turkse afkomst, maar is in
Bergen op Zoom geboren. Ze is tweetalig opgevoed en spreekt daardoor perfect Nederlands.
Nazli heeft al veel gedaan in haar leven en gaat
nooit bij de pakken neer zitten. Ze zorgt altijd dat
ze in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.
Na haar studie tot beveiliger accepteerde ze een
baan op het Mediapark. Zodoende kwam ze in
het jaar 2000, op 24-jarige leeftijd, in Hilversum te
wonen.
Dit werk heeft ze negen jaar gedaan en na een
omscholing is ze Hoofd Brandwacht geworden op
dezelfde locatie. In de studio sta je dan paraat als er
tijdens opnames calamiteiten voordoen en verleen
je EHBO bij ongelukken.
In totaal is Nazli 15 jaar werkzaam geweest op het
Mediapark. Ze verhuisde naar Istanbul in Turkije,
waar ook haar dochter is geboren. Door omstandigheden kwam ze na drie jaar alweer terug in Nederland.
Door de jonge leeftijd van haar
dochtertje was het lastig om terug te
keren naar haar oude werk. Het was
niet meer te combineren door de
ploegendiensten en onregelmatige
tijden.
Nazli begon daarom te solliciteren
bij diverse winkels, maar door haar
leeftijd werd ze steeds niet aange-

nomen, ze vonden haar te oud en daardoor te duur.
Hierdoor besloot Nazli, in 2016, een eigen bedrijf op
te zetten, Talia Organisatie genaamd. Talia betekent
‘op goed geluk’.
Talia Organisatie verzorgt de decoratie van bruiloften, feesten en partijen. Ook de catering, uit eigen
keuken, kan geregeld worden.
Toen kwam corona en alles werd geannuleerd, maar
door de steun van de gemeente kwam ze niet zonder inkomsten te zitten.
Thuiszitten is niets voor Nazli waardoor ze besloot
een tweede bedrijf te starten. Op 14 september
2020 wordt in het pandje aan de Van Riebeeckweg
141A, Talia Delicious geopend. Het is altijd spannend om iets nieuws te beginnen, maar er is geen
reden tot klagen volgens eigenaresse Nazli, want
het loopt lekker. Ze laat de andere kant van de
Turkse keuken zien. De Turkse gerechten worden
dagelijks vers bereid, zoals Dolmas, Börek, Turkse
Tapas, maar ook voor vegetarisch kan men bij Talia
Delicious terecht.
Nazli kookt nu niet alleen voor haar
twee kinderen, maar ook voor meerdere mensen. “Het lijkt net alsof ik in
mijn eigen keuken sta”.
Op Facebook kan men het menu lezen
en de beschrijving daarbij. Iedereen
is welkom om de Turkse gerechten te
komen proeven.
Cora Janmaat
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Activiteiten Riebeeckkwartier

Activiteiten zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met opbouwwerker Sandra Zamir,
06 302 024 81, szamir@versawelzijn.nl

Stefan: “Een afspraak met
de Energiecoach van HilverZon
levert nuttige tips op”
Voor een jarendertighoekhuis valt er weinig
meer in zijn woning te verduurzamen dacht
Stefan. Bijna overal dubbelglas, een goed
geïsoleerd dak met tien zonnepanelen en
alle kieren netjes weggewerkt. Toch maakte
hij een afspraak met de Energiecoach van
HilverZon. Stefan: “Ik was benieuwd naar
zijn advies. Bovendien krijgt iedereen nu
een voucher ter waarde van 65 euro bij elk
Energiecoachgesprek.”
“Op aanraden van de
In de adviezen die hij geeft
Energiecoach
hebben
vindt Erik de Lange, Enerwe
de
CV-keteltemperatuur
giecoach van HilverZon, het
fors verlaagd”
belangrijk realistisch te blijven. Hij raadt Stefan dan ook niet aan om de woning
opnieuw te isoleren, hoewel er tegenwoordig betere materialen op de markt zijn.
Juist bij de verduurzaming van oudere woningen die ook in Hilversum Zuid overal
staan, is het volgens de Energiecoach verstandig om nuchter te bekijken wat zinvol is. “Isoleren heeft zin als dit nog niet gedaan is, maar alles perfectioneren is
duur en verdien je niet terug met een lager gasverbruik”, luidt zijn waarschuwing.
Heeft een Energiecoachgesprek dan wel zin als het huis goed geïsoleerd is?
“Toch wel”, zegt Erik. “Eigenlijk kan ik in elk gesprek aan huis bewoners wijzen
op rendabele maatregelen die zij eenvoudig kunnen uitvoeren. Zo heb ik Stefan
aangeraden om XPS-isolatieplaten op de platte daken van de keuken en dakkapellen te leggen. Dit werkje kunnen bewoners gemakkelijk zelf doen en levert een
aanzienlijke besparing op.
Maak kosteloos een afspraak met
de Energiecoach en ontvang een
voucher voor duurzame producten
ter waarde van 65 euro. Ga naar
hilverzon.nu/afspraak-energiecoach
en vul het formulier in. De Energiecoach neemt dan contact met je op.

Keteltemperatuur

Stefan zal dit advies zeker meenemen, maar
het meest verrast is hij door de oplossing die
Erik heeft voor een verwarmingsprobleem in
huis. “In de winter zijn de radiatoren in onze
woonkamer in no time warm, maar blijft de
vloerverwarming in de keuken koud. Erik zag
dat de temperatuur van onze cv-ketel op 80 graden stond. Op zijn aanraden heb
ik de temperatuur verlaagd naar 60 graden.” Het idee achter dit advies is dat de
woonkamer minder snel opwarmt, legt Erik uit. “De vloerverwarming krijgt daardoor langer de kans om op temperatuur te komen. Daarnaast is het nog zuiniger
ook. Leveranciers en monteurs van cv-ketels stellen de temperatuur standaard
vrij hoog in. Eigenlijk vreemd, want het HR-principe van de ketel werkt beter bij
een lagere keteltemperatuur.”

Voucher

De energievoucher heeft Stefan
inmiddels verzilverd. “In de bijkeuken
heb ik dankzij de voucher drie inbouwspots van elk 50 watt kunnen vervangen door
drie ledspots van 5 watt. Verder zat er nog niet
achter alle radiatoren folie. Ook dat heb ik meteen maar mee besteld. Daarna was er nog veel
geld over voor andere handige bespaardingen,
zoals een tijdklok voor buiten. We willen hierop
onze vijverpomp aansluiten.”

Energieloket HilverZon

Het Energieloket HilverZon blijft
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 52498159. Elke
woensdagavond tussen 19.00
uur en 21.00 uur beantwoordt
Erik de Lange, Energiecoach van
HilverZon vragen van Hilversummers over energiebesparende
maatregelen. Ook huiseigenaren
die een offerte hebben laten
opstellen, kunnen deze met Erik
bespreken voor een check op
duurzaamheid.

buurtkamer

ONS HUIS
MAANDAG GEHELE DAG
Koken voor de Buurt’
DINSDAG 10.00 – 12.00
Mantelzorgondersteuning
contactgroep
DINSDAG 11.30 – 13.00
Soep uit elke Hoek – tijdelijk
gesloten
DINSDAG 12.00 – 14.00
Mantelzorgondersteuning
inloopspreekuur
DINSDAG 14.00 – 16.00
Koffie inloop
DINSDAG 16:15 – 17:15
Huiswerkbegeleiding
WOENSDAG 10.00 – 12.00
Taalcafé
DONDERDAG 15.30 – 17.15
Kinderclub
DAGELIJKS
• Geef en neem boekenkast
• Geef en neem kast Buurtkamer
Ons Huis
• Duofiets via Inovum
(m.pool@inovum.nl)
OP AFSPRAAK
Hillywood Underground ‘Creative
studio for young talents’.
Elke dinsdag- en woensdagavond
van 18:30 tot 21:30 uur.
Afspraken via Jongerenwerker
Steven Fer: sfer@versawelzijn.nl.
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Kaartje voor de Buurt’

In deze tijden van corona zoeken we op creatieve manieren verbinding met elkaar. Voor het
initiatief ‘Koken voor de Buurt’ worden wekelijks ongeveer 60 maaltijden bezorgd bij buurtgenoten die het juist nu goed kunnen gebruiken. In het pakketje met de maaltijden willen we ook
graag een kaart met een persoonlijke boodschap toevoegen. Hoe leuk is het om als mede
buurtbewoner elkaar een hart onder de riem te steken. Gooi daarom een kaartje in de brievenbus naast Het Huis van de Buurt. Wij zullen zorgen dat deze meegaat met de maaltijd.

Het Huis van de Buurt

Maandag
12:00 – 15:00 uur
Dinsdag
10:00 – 12:00 uur
Dinsdag
11:30 – 12:30 uur
Woensdag 11:00 – 13.00 uur
Woensdag 13:00 – 15:00 uur
		
Donderdag 10:00 – 13:00 uur

Inovum
Opbouwwerk en maatschappelijk werk
Buurtzorg
Sociaal Plein en Wijkbrandweer
Hilverzorg, Amaris en
Buurtcoördinator
Handhaving en Wijkberaad

Donderdag
Vrijdag

Koffie inloop
Hilverzorg en Inovum

		

Het Huis van

de Buurt

Inloop voor informatie en
advies:

MAANDAG: 12.00-15.00 uur
Inovum
DINSDAG: 10.00-12.00 uur
Opbouwwerk en
maatschappelijk werk
DINSDAG: 11:30 – 12:30 uur
Buurtzorg
WOENSDAG: 11.00-13.00 uur
Sociaal Plein en
Wijkbrandweer
WOENSDAG: 13.00-15.00 uur
Hilverzorg, Amaris en
Buurtcoördinator
DONDERDAG: 10.00-13.00 uur
Handhaving en Wijkberaad

NB: Handhaving aanwezig van 10:00 –
11:00 uur

DONDERDAG: 14:00-16:00 uur
Koffie inloop
VRIJDAG: 13.00-15.00 uur
Hilverzorg en Inovum
Inloopspreekuren gaan alleen door
indien de coronamaatregelen op dat
moment het toelaten. Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met
opbouwwerker Sandra Zamir, 06 302
024 81, szamir@versawelzijn.nl
Elke eerste dinsdag van de maand is
woningcorporatie Gooi en Omstreken
aanwezig tijdens de inloop van
Opbouwwerk en maatschappelijk
werk. Elke derde dinsdag van de
maand sluit woningcorporatie De
Alliantie

14:00 – 16:00 uur
13:00 – 15:00 uur

NB: Handhaving aanwezig van 10:00 – 11:00 uur

De inloopspreekuren van de wijkagent zijn wisselend.
Data en tijden hangen in ‘Het Huis van de Buurt’.
Beste wijkbewoners,

Het volgende Riebeeckbuffet
is op zaterdag 27 maart 2021
De afgelopen Riebeeckbuffetten zijn helaas niet doorgegaan in verband met
corona. We hopen dat het komende buffet op 27 maart wel door kan gaan en
we u weer kunnen verwelkomen. Dit is echter afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona. Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met Malika
Boumadkar-Boukhriss, riebeeckkwartier@gmail.com
Tijd: van 15:00 tot 16:30 uur
Locatie: wordt aangegeven in de flyer
Overige voorlopige data 2021: 19 juni - 18 september
Het Riebeeckbuffet is een initiatief van het wijkberaad Van Riebeeckkwartier.
We hopen u snel weer te zien!
Ria Evenhuis, Henriette Toussaint & Malika Boumadkar-Boukhriss

Kinderwerk zoekt vrijwilligers
bij de huiswerkbegeleiding
Sinds het voorjaar van 2019 geeft Versa Welzijn Kinderwerk huiswerkbegeleiding aan basisschoolleerlingen van
groep 4 t/m 8. Omdat de groep steeds groter wordt zoeken
wij extra enthousiaste vrijwilligers die graag de kinderen
willen helpen/begeleiden. Wij zoeken meerdere vrijwilligers omdat het belangrijk is dat de kinderen voldoende
aandacht krijgen, maar ook omdat de ene vrijwilliger beter
is in het vak rekenen en de andere juist een taalknobbel
heeft. Ervaring met lesgeven is een pré, maar niet noodzakelijk. Belangrijker vinden wij een enthousiaste houding
en affiniteit met het werken met kinderen.
Heeft u interesse in dit uitdagende vrijwilligerswerk?
De huiswerkbegeleiding wordt gegeven op de dinsdagen
van 16.15 uur tot 17.00 uur in Buurtkamer Ons Huis aan
de Oosterengweg 86 in Hilversum.
Voor meer informatie neem contact op met Kati Lipusz per mail:
klipusz@versawelzijn.nl
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Vrijeschool De Windkanter
naar Hilversum-Zuidoost
Drie jaar geleden ging basisschool
De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs van start. De school is
in zijn nog korte bestaan zo hard
gegroeid dat de oude tijdelijke
locatie aan alle kanten te krap
werd. En dus is de school nu
verhuisd naar een nieuw onderkomen: het schoolgebouw aan
de Oude Amersfoortseweg dat zij
delen met OBS De Dubbeldekker.
Het team, de ouders en de kinderen zijn heel enthousiast over deze
nieuwe plek.
De Windkanter is één van de ruim
90 Nederlandse basisscholen voor
vrijeschool onderwijs en aangesloten
bij STIP, de koepelorganisatie van
openbare basisscholen in Hilversum. Een vrijeschool gaat uit van de mogelijkheden van een kind
zelf. De talenten van een kind worden gestimuleerd
en de vrijeschool biedt een evenwichtige ontwikkeling op cognitief, fysiek én sociaal-emotioneel gebied. Door middel van de leerstof die - behalve lezen
en rekenen - ook bestaat uit natuurvakken, dansen,
toneelspelen, zingen en schilderen wil de vrijeschool
het kind bewust maken van zijn eigen levensmotief,
zijn eigen vermogens en zijn eigen wil.
Het nieuwe schoolgebouw van De Windkanter is
een prachtig gemeentelijk monument dat in 1967
voor twee scholen is gebouwd. Vrije Peuterspeelzaal Zonnestraaltje is inmiddels naar hetzelfde
pand verhuisd en binnenkort start ook Bink Kinder-

opvang hier met naschoolse opvang Zonnewind.
De Windkanter groeit daarmee uit tot een integraal
kindcentrum met peuterklas, basisschool en buitenschoolse opvang in één gebouw. De binnenkant van
de school heeft in de afgelopen maanden al een
metamorfose ondergaan en het schoolplein wordt in
de komende tijd vergroend. Stapels tegels werden
verwijderd en de eerste fruitbomen en bloemen zijn
inmiddels aangeplant. De Windkanter is blij met de
nieuwe plek in deze wijk en verwelkomt u graag op
school!
De Windkanter,
Oude Amersfoortseweg 198,
Hilversum
www.dewindkanter.nl

Marjolein Lever
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Kennismaking
stagiaires kinderwerk

V.l.n.r.: Marissa, Esmée en Zoë

Zoë
Hi ik ben Zoë van den Barselaar en ben 20 jaar oud. Ik
studeer in Utrecht, doe de studie Social Work en zit in
mijn tweede jaar. Samen met twee andere stagiaires,
Marissa en Esmée, loop ik stage bij kinderwerk. Hierbij worden we begeleid door Kati Lipusz. Tijdens mijn
stage hebben we al verschillende activiteiten georganiseerd zoals de
burendag, herfstactiviteiten en de huiswerkbegeleiding. Ook zorgen
wij ervoor dat de kinderboekenkast goed gevuld blijft. Ik loop een jaar
stage bij Kati, dus we gaan nog veel meer leuke activiteiten organiseren! Naast school en stage ben ik ook veel aan het hockeyen.
Hockey is echt mijn passie en ik besteed er daarom ook veel tijd aan,
maar gelukkig is het goed te combineren met stage!
Marissa
Hallo! Ik ben Marissa Tenniglo, ik ben 20 jaar oud en
ik woon in Loosdrecht. Tijdens mijn tweede jaar van
de studie Social Work loop ik een jaar stage bij Versa
Welzijn. Ik loop stage bij kinderwerk in Hilversum
Zuidoost, waar Kati Lipusz mij begeleidt. Wij houden ons bezig met
het ondersteunen van de kinderen en het starten van nieuwe initiatieven in de wijk. Ik ben erg behulpzaam en ik vind het ontzettend leuk
om creatief bezig te zijn. Daarom is kinderwerk echt wat voor mij!
Esmée
Hoi! Ik ben Esmée en sinds september ben ik stagiaire bij
Versa Welzijn. Inmiddels zit ik in het derde jaar van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Deze volg ik
aan de Hogeschool van Amsterdam. Waar je mij vooral kan
vinden? Op de dinsdag en woensdag ben ik in Zuid-Oost te
vinden bij de kinderactiviteiten en de huiswerkbegeleiding in
Ons Huis: misschien heb je mij daar toevallig al eens gezien. Op de
maandag en donderdag ben ik te vinden bij het St. Joseph in Oost.
Of ik nog hobby’s heb? Fotograferen vind ik ontzettend gaaf om te
doen! Zoals de mooie natuur en leuke herinneringen vastleggen op
camera. Daarnaast ben ik dol op kleine plantjes en lekker eten.

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
Wijkberaad Van Riebeeckkwartier
Malika Boumadkar Boukhriss | Voorzitter
Mail: riebeeckkwartier@gmail.com
facebook.com/vanriebeeckkwartier
www.vanriebeeckkwartier.nl
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Dit kan natuurlijk ook om een ander familielid gaan. Wij bieden trainingen en cursussen aan
voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en voor ouders en beroepskrachten. Op onze
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website vind je nog meer informatie en kun je gemakkelijk, gratis en vrijblijvend aanmelden.
Bij interesse, vragen of voor overleg kun je altijd contact met ons opnemen.

020 590 1330 • koppkov@arkinjeugd.nl • www.jeugdpreventieamsterdam.nl
@koppkovamsterdam

Arkin Preventie Jeugd
Wat kunnen
wij voor
jou betekenen als er
thuis sprake is van
spanning of stress?

KoppKvoAmsterdamPreventieJeugd

De redactie wenst u
Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig 2021

Colofon
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

In deze folder vind je informatie over ons aanbod
op het gebied van KOPP/KOV en huiselijk
geweld. Het kan zijn dat KOPP/KOV je nog niet
zoveel zegt. KOPPKOV staat voor Kinderen van
Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en
Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV).
Dit kan natuurlijk ook om een ander familielid gaan.
Wij bieden trainingen en cursussen aan voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en voor ouders
en beroepskrachten. Op onze website vind je nog
meer informatie en kun je gemakkelijk, gratis en
vrijblijvend aanmelden.
Bij interesse, vragen of voor overleg kun je altijd
contact met ons opnemen.
Voor meer informatie of vragen
neem contact op met:
Kati Lipusz
Sociaal werker VERSA WELZIJN
Kinderwerk Hilversum Zuid- Oost
Mobiel: (06) 23 67 26 91
E-mail: klipusz@versawelzijn.nl

De wijkkrant van Riebeeck is financieel mogelijk gemaakt door bij-

Wat kunne
betekenen
is van span

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.
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