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Langdurige sluiting
Oosterengweg vanaf maart

VAN RIEBEECK

In 2017 is het deeltraject Laren-Hilversum van het project HOV in ‘t Gooi van
start gegaan. Tot en met 2022 wordt door
de samenwerkende partners gewerkt aan
de aanleg van een vrije busbaan tussen
de A27 en het NS-station in Hilversum.
Ook wordt er een natuurbrug bij Anna’s
Hoeve en een spoorwegonderdoorgang
voor auto- en fietsverkeer op de drukke
Oosterengweg gebouwd.

Het project is inmiddels in het stadium
beland dat op maandag 30 maart 2020 de
Oosterengweg afgesloten wordt voor alle
verkeer. Gedurende anderhalf jaar moeten
automobilisten een andere route kiezen.
In mei zal het treinverkeer richting Amersfoort 100 uur stil komen te liggen. In deze
periode wordt er 24 uur per werkdag aan
het spoor gewerkt. Er zal een voet- en fietsbrug gerealiseerd worden over de bouwplaats die
de mensen in staat stelt van Het Riebeeckkwartier
naar Liebergen en vice versa te gaan. Een ingrijpende aanpassing voor het dagelijkse verkeer en
de bewoners in de omgeving van het werkgebied.
Om de buurtbewoners te informeren werd er op
donderdag 23 januari een informatiemarkt georganiseerd. De opkomst was overweldigend en liet zien
hoezeer de bewoners in het omliggende gebied
begaan waren met hun leefomgeving. Bij de korte
lezing die gehouden werd, hoorde men dat tijdens
de uitvoering van het spoortunnelproject, er op
gezette tijden rondleidingen georganiseerd zullen
worden. Ook zal er een uitkijkpost geplaatst worden
voor belangstellenden die het project graag van
nabij willen volgen.
U kunt een app downloaden die helderheid van de
gang van zaken biedt en pushberichten stuurt als er
noodzakelijke dingen te melden zijn. U vindt deze

in de app store onder de naam HOV in ’t Gooi. En
wilt u nog meer weten over de voortgang van dit
grootschalige project? Dan vindt u meer informatie
op de volgende websites:
media.xkp.nl/PNH/HOV en www.noord-holland.nl.
Zoek op ‘over het project’ en ‘de Groene Schakel’.
U kijkt hier ook naar een korte video met een mooie
uitleg over de natuurverbinding tussen de Utrechtse
Heuvelrug en ’t Gooi.
Feitjes en cijfers:
• De nieuwe natuurbrug bij Anna’s Hoeve wordt
50 meter breed en 8 meter hoog.
• Per dag passeren er zo’n 28.000 voertuigen het
spoor aan de Oosterengweg.
• De nieuwe spoortunnel zal 249 meter lang worden en 10 meter diep.
• Er worden 2 verkeerslagen in aangebracht. 1
voor auto’s en 1 voor fiets- en voetgangers.
Anka Nauta
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Help je mee tijdens NL Doet
in het Van Riebeeckkwartier?
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is er weer de jaarlijkse NLDoet. Heel Nederland steekt dan
de handen uit de mouwen tijdens de grootste vrijwilligersactie in Nederland. Ook in het van
Riebeeckkwartier kan er volop worden geklust en getuinierd. Iedereen mag zich aanmelden en
meedoen. Wat valt er te doen?

Rondom de Vijver
Ellen Stoffer van Stichting Vrienden van de Vijver: “We doen beide dagen mee aan NLDoet. Wij willen
wat doen voor de eenden en andere vogels rondom de buurtvijver. We gaan veilige nestplaatsen voor ze
maken. Want nu broeden ze in de tuinen van mensen uit de buurt en worden de pulletjes overreden bij
het oversteken of opgegeten door katten. Daarom gaan we de eerste dag broedkorven plaatsen op een
paar broedeilandjes, die in de vijver komen. Schoolkinderen uit de buurt doen ook mee. De tweede dag
timmeren we een heel groot broedeiland, die we in het water
plaatsen en daar komen ook broedkorven op. Dan kan de
hele buurt genieten van de jonge vogels.”
Vind je dit ook belangrijk en wil je helpen? Geef je dan op via:
www.nldoet.nl/klus/plaatsen-van-broedkorven-buurtvijver
(vrijdag)
www.nldoet.nl/klus/plaatsen-van-groot-broedeiland-en-broedkorven-de-riebeeckvijver
(zaterdag)
Riebeecktuin
‘Tuinouder’ Steven Bruesch: ”Wij doen de vrijdag mee. We
gaan nestkastjes timmeren en ophangen, een border maken, bestrating leggen onder de bomen, bakken
repareren en schoonmaken enzo. Als het lukt ook de kas repareren en ons tuinhuisje schilderen. Ik heb
onlangs een plattegrond gemaakt van de tuin. Deze wil ik bespreken met de tuinders, SBS en Urban Farming 035. Samen bekijken hoe we de Riebeecktuin nog mooier kunnen maken. Hieruit kunnen ook nog
leuke klusjes komen voor NLDoet.”

WIJKKRANT

Buurtpraat
Laatst hoorde ik iemand bij de kapper zeggen dat
deze buurt zo achteruitgaat. Ik woon hier veertien
jaar met plezier en vind het de laatste jaren juist
rustiger geworden doordat de hangjongeren weg
zijn. De buurt is enorm opgeknapt, kijk bijvoorbeeld
naar de flats aan de Jacob Roggeveenstraat, Oosterengweg en rondom de vijver. De speeltoestellen
zijn vernieuwd en er is een tweede voetbalkooi bij
de Dubbeldekker geplaatst. Een tweede tunnel
wordt over een paar jaar in gebruik genomen en er
komt een groot nieuw ziekenhuis.
Het is wel jammer dat de Riebeeckgalerij er zo ongezellig uitziet met die leegstaande winkels. Gelukkig zit er Buurtkamer Ons Huis en Het Huis van de
Buurt, waar veel wordt georganiseerd en daardoor
veel mensen aantrekt.
Benieuwd hoe de wijk door de jaren heen veranderd was, besloot ik dit aan Bets te vragen die al
vijf en veertig jaar aan de Jacob Roggeveenstraat
woont. Ik ken Bets als bezoekster van de koffieinloop die ik op de dinsdag- en donderdagmiddag
organiseer in de Riebeeckgalerij.
In 1975 is Bets in deze wijk komen wonen met
man en twee zonen. Later is daar dochter Margriet
bijgekomen. Het was toen een kinderrijke buurt en
er werd veel buiten gespeeld. De mensen waren
sociaal en gingen veel met elkaar om. Bij mooi
weer werd er op het grasveld regelmatig koffie

Voor meer vragen kun je mailen naar szamir@versawelzijn.nl of info@urbanfarming.nl

Piep zei de muis

De ‘Piep zei de muis club’ is ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 8 jaar die extra steun kunnen gebruiken omdat
ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen. Het is een leuke
club waar kinderen heel veel plezier hebben, vriendjes maken en iets helemaal voor zichzelf hebben.
Praktische informatie: Er zijn 14 bijeenkomsten voor de kinderen en 4 bijeenkomsten voor de ouders. Deelname is gratis!
Startdatum: dinsdag 10 maart 2020. De Piepgroep is vanaf deze datum elke week op dinsdag. In de schoolvakanties zijn de kinderen van de Piep zei de muis groep vrij.
Locatie: Paulusschool, Irisstraat 2 in Hilversum Zuid.
Informatie/vragen: Kati Lipusz, Sociaal werker/ Kinderwerk Versa Welzijn.
Telefoonnummer: 06-23672691. E-mailadres: klipusz@versawelzijn.nl

en thee gedronken. De Riebeeckgalerij was goed
gevuld met diverse winkels. De hoven, tussen de
flats, aan de Jacob Roggeveenstraat werden goed
onderhouden en bestonden uit grasvelden met
bomen, speeltoestellen, zandbakken en mooie
bloemperken.
Op het Sportpark, nu Arenapark geheten, was Bets
en de kinderen regelmatig te vinden. Daar waren
sportvelden, een atletiekbaan, drafbaan, Expohal
en ieder jaar een grote kermis op het parkeerterrein.
De kinderen van toen zijn nu van middelbare leeftijd en zijn lang geleden “uitgevlogen”. De meeste
ouders zijn verhuisd en sommige van hen zijn
inmiddels overleden.
Daarvoor in de plaats zijn jonge gezinnen gekomen, waarvan vaak beide ouders werken. De
mensen gaan nu minder met elkaar om, er wordt
meestal alleen gedag gezegd. Je vraagt ook niet
zo snel hulp aan elkaar, wat vroeger heel gewoon
was.
Bets is nu slecht ter been en daardoor is het lastiger om de trap te lopen. Ze blijft in de wijk wonen
totdat het echt niet meer gaat.
Cora Janmaat

Beste bewoners Hilversum Zuidoost.
Leuk om met u kennis te mogen maken!

Lijkt je dit leuk? Aanmelden voor deze klus kan via:
https://www.nldoet.nl/klus/opknappen-en-klaarmaken-buurtmoestuin-de-riebeeck
Beide dagen zullen we met buurttuin- en buurthuisvrijwilligers gezellig samen lunchen!
Net als voorgaande jaren ondersteunen Versa Welzijn, Gemeente Hilversum en Urban Farming 035 de
acties.
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Sinds juni 2018 ben ik met veel zin aan de slag gegaan als opbouwwerker voor de wijken Centrum en
Noordwest te Hilversum en nu mag ik ook jullie Buurtcirkelcoach zijn. Helemaal geweldig, want het geeft
mij voldoening om mooie matches tussen mensen te maken. Met als doel elkaar te versterken en het dagelijkse leven weer aangenamer maken.
Wat is een Buurtcirkel? Een Buurtcirkel is een groep van negen tot twaalf buurtgenoten. Zij ondersteunen
elkaar vanuit hun eigen talenten en vormen samen een netwerk. Zij doen dit met hulp van een vrijwilliger
uit de wijk en met ondersteuning van een professionele Buurtcirkelcoach.
Waar? De Buurtcirkel in Hilversum Zuidoost zit in Buurtkamer Ons Huis. Wij komen elke maandagmiddag
vanaf 15:30 uur tot ongeveer 17:00 uur samen.
Lijkt het u leuk (of kent u iemand) om deel te nemen aan deze startende groep en samen activiteiten te
ondernemen? Laat het mij gerust weten! Ik neem graag contact met u op en ga samen met u kijken naar
mogelijkheden. Ik ben te bereiken via lmartins@versawelzijn.nl of 06-139 657 84. Graag tot ziens!
Lilian Martins
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Activiteiten Riebeeckkwartier
Activiteiten Gooiers erf

Internet Cafe

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
staan vrijwilligers voor u klaar om u
wegwijs te maken op de computer.

Vooraankondiging
optreden

Op 12 maart om 14:00 uur.
Kosten bedragen €0,50 per ronde.
Er worden vier rondes gespeeld.

Gooiers Uurtje:

Elke derde zaterdag van de maand
van 15:00 tot 17:00 u. met aansluitend eten van 17:00 tot 19:00 uur.

Op 20 maart vindt er een
optreden plaats van
Michel Coenen! Tijd: 14:30
uur. Entreekosten €3,50.
Voor meer informatie
m.pool@inovum.nl

Activiteiten Versa Welzijn
het Kortlandhuis
Maandagavond
20:00 - 22:00 Naailes

Vrijdagochtend
09:30 - 11:30

Dinsdagochtend
10:00 - 12:00 Naailes

Tuinkamer Kortlandhuis
Dependance van Buurtkamer Ons Huis
Willem Barentzweg 17

Woensdagavond
20:00 - 22:00 Hobbyclub

Schilderclub Kleur en
Palet

Het volgende Riebeeckbuffet
is op zaterdag 21 maart 2020

Geniet samen van een praatje, een kopje thee en verschillende hapjes
verzorgd door vrijwilligers! Het RiebeeckBuffet is een initiatief van het Wijkberaad Van Riebeeckkwartier. Tijd: 15:00 – 16:30 uur. De volgende data zijn
ook al bekend: 20 juni, 19 september, 21 november en 20 maart 2021

Oproepje
‘Bewoners schrijven’
Heeft u iets te vertellen of wilt u iets delen met uw buurtgenoten over
uzelf of de wijk? Hiervoor is nu deze rubriek waar u uw verhaal kwijt
kunt. Maximaal 150 woorden naar redactieriebeeck@gmail.com
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Terugblik kerst door stagiaires kinderwerk
Gaya, Merel en Wiam
Kerst high tea voor
ouderen door kinderen

Seniorencafe
Wilt u gezellig
met elkaar een
borrel drinken of
alleen een kopje
koffie, dan kunt u
prima terecht op
de maandagavond
van 19.30-21.30 uur. Loop gewoon
even binnen en ervaar de gezelligheid!

WIJKKRANT

buurtkamer

ONS HUIS

Kinderwerk Versa welzijn organiseerde op 11 december in Heelo een Kerst high tea voor ouderen en
kinderen. Het was een groot succes. Er kwamen 20
ouderen op af en we hebben allemaal erg genoten!
We doen het graag vanaf nu elk jaar in aanloop naar
de kerstdagen.

MAANDAG 15.30 – 17.00
Buurtcirkel
DINSDAG 10.00 – 12.00
Mantelzorgondersteuning contactgroep
DINSDAG 11.30 – 13.00
Soep uit elke Hoek
DINSDAG 12.00 – 14.00
Mantelzorgondersteuning inloopspreekuur
DINSDAG 14.00 – 16.00
Koffie inloop

Kerstdiner in een
warme sfeer in Ons Huis

Het Huis van

de Buurt

Inloop voor informatie en
advies:

MAANDAG: 12.00-15.00 uur
Inovum

DINSDAG 16:15 – 17:15
Huiswerkbegeleiding

DINSDAG: 10.00-12.00 uur
Opbouwwerk en
maatschappelijk werk

WOENSDAG 10.00 – 12.00
Taalcafé

DINSDAG: 11:30 – 12:30 uur
Buurtzorg

DONDERDAG 15.30 – 17.15
Kinderclub
VRIJDAG 10:00 - 12:00 uur
Naai-atelier
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.

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

Donderdagavond 12 december vond het kerstdiner
plaats in Ons Huis. Het was een warme en gezellige
avond. Er waren ruim 40 deelnemers aanwezig: vrijwilligers, stagiaires en beroepskrachten. Dit etentje was
een gebaar om de inzet van alle mensen die in 2019
hebben geholpen te bedanken. Wij hopen in 2020 met
al deze mensen en eventueel nieuwe “buurtmakers”
mooie dingen te kunnen organiseren voor deze buurt.
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“Rapis somethingyou do. HipHopis somethingyou live”
–KRS-One
Het loopt storm in Studio Hillywood Underground.
De kleine muziekstudio onder buurtkamer Ons Huis
wordt al enkele maanden platgelopen door jongeren uit heel Hilversum. Ik bezocht de studio op een
dinsdagavond en trof er enkele jongens die hun
hiphop-skills aan het ontdekken, of hun songs aan
het fine tunen waren. De sfeer was er chill, stembanden werden rijkelijk gesmeerd met verse thee
en er werden mooie verhalen verteld. Met of zonder
beat eronder waren ze stuk voor stuk indrukwekkend te noemen.

talenten willen ontdekken. Dat hiermee hun zelfvertrouwen met sprongen vooruitgaat en de onderlinge
relaties worden versterkt, is een zichtbaar en prettig
gevolg.”
Binnenkort zal er een stagiair mee gaan draaien in
de studio. Deze jongen komt uit Hilversum en gaat
een opleiding volgen aan de Herman Brood Academie. Hij heeft hart voor muziek en wil dat graag

Cursus leren fietsen – doe mee!
Op vrijdag 8 Maart 2019 start de nieuwe cursus
Versa Welzijn Hilversum organiseert met deskundige fietsdocenten deze cursus fietsen voor vrouwen
die nooit hebben leren fietsen of die wel kunnen fietsen, maar nog niet de straat op durven.
De cursus bestaat uit vijftien lessen. Iedere les duurt twee uur: een half uur theorie (verkeersregels en -borden) en anderhalf uur praktijk (eerst leren fietsen op een autovrij terrein en later op de fiets het verkeer in).
U krijgt les op fietsen van Versa, dus u hoeft geen eigen fiets mee te brengen. Als u aan het eind van de
cursus op straat kunt fietsen en de belangrijkste verkeersregels kent, ontvangt u een certificaat.

Let op: De deelnemers aan de cursus moeten in het bezit zijn van een WA-verzekering voor particulieren.
Graag een kopie van de WA meenemen
Voor informatie en aanmelden kunt u nu contact opnemen met Tukkie Tuk
Opbouwwerk Hilversum Oost
E: ttuk@versawelzijn.nl 06-13786776

@VersaTukkie

Lesdata:
8 – 15 – 22 – 29 Maart
5 – 12 – 19 – 26 April
10 – 17 – 30 Mei (niet voorjaarsvakantie 23e)
7 – 15 – 21 – Juni
5 Juli

–Tupac

uitdragen aan de muzikale talenten uit de buurt
In de tussentijd zat Delano onverstoorbaar achter
en omstreken. Zelf heeft hij al een videoclip uitgeeen laptop zijn beats samen te stellen en was het
bracht. Deze kun je bekijken op YouTube:
opnamehok het terrein van alweer de volgende, wat
youtu.be/HAd5Uf-pDCI
meer ervaren, rapper Burak. Hij kreeg aanwijzingen van coach Ergin hoe hij zijn stijl nog meer kon
Dat de studio over niet al te lange tijd uit z’n voeverfijnen. Dat de jongeren enthousiast zijn over dit
gen gaat groeien lijkt mij heel aannemelijk. Ik nodig
initiatief, bewees zich in het feit dat
er deze avond drie jongens langs“The purpose of life is a life witha purpose. SoI’drather die for a
kwamen om te kijken of zij op een
cause, thanlive a life that is worthless”
later tijdstip ook eens gebruik kon–Immortal Technique
den maken van de voorzieningen in
de studio.
buurtbewoners uit ook eens een kijkje in Studio HilJongerenwerker Steven Fer vertelde over de jonge
lywood Underground te nemen en het succes ervan
rappers die regelmatig terugkomen voor nieuwe
te ervaren*. Neem hiervoor contact op met Steven
opnames. Deze opnames worden gemaild aan de
Fer via sfer@versawelzijn.nl.
talenten die dat vervolgens via hun eigen social
Volg de verrichtingen van onze lokale talenten ook
media-kanalen kunnen verspreiden. De studio staat
via Instagram: versa_steven.
op de kaart bij een grote groep jongeren en dat is
precies wat Steven wilde bewerkstelligen. “Studio
*Houd er wel rekening mee dat de studio zich in een
Hillywood Underground biedt een interessant alterkelder bevindt en dat de trap misschien een lastige
natief voor de jongens en meiden die hun muzikale
hindernis te nemen is.

“You canmake somethingof your life, it just depends onyour
drive.”
–Eminem

VAN RIEBEECK

De cursus wordt gegeven op vrijdagochtend van 9.30 – 11.30 uur.
Plaats: Oefenlocatie aan de Larenseweg 30 in Hilversum
Start:
vrijdag 8 Maart 2019 (ook Nationale Vrouwendag!!)
Kosten: € 37,- voor 15 lessen - Eerste les graag contant betalen

Ik sprak er de dertienjarige Ilya die, met een goed
voorbereide raptekst, voor het eerst langskwam
in de studio. Hij vertelde mij wat hij graag wilden
bereiken; “Met mijn muziek wil ik veel geld verdienen zodat ik mijn familie in Venezuela kan helpen.”
Vervolgens stapte hij het opnamehok binnen en
nam, met hulp van coach Miquaello die bezig was
in de daw, zijn eerste rap op. Een beetje onwennig
nog, liet hij een knap staaltje old skool rap horen.
Maar na het horen van de eerste opnames kwam de
onverschrokken rapper in hem los en vertrok hij na
een uur zichtbaar trots naar huis.

“Life is a wheel of fortune andit’s my turntospinit.”
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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 wordenvia 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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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 Sandra Zamir, opbouwwerker van Versa Welzijn
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

Voorjaarsnieuws
van de Vrienden
van de Vijver
Na een rustige winterperiode in en om de vijver in
het Van Riebeeckkwartier, staat er de komende
maanden veel te gebeuren op deze locatie. De
metamorfose gaat beginnen! De gemeente heeft
de plannen voor de ecologische oever gereed en
gaat rond half maart van start met het uitvoeren
ervan. Groep 7 en 8 van basisschool De Dubbeldekker gaan, na drie natuurlessen gekregen te
hebben, op 11 maart om 10.00 uur vier kleine drijvende eilandjes te water laten. Zij worden daarbij
geholpen door de Vrienden van de Vijver. Kort
daarop, tijdens NL Doet op 13 en 14 maart, wordt
er gewerkt aan een groot drijvend eiland waarop
broedkorven en waterplanten geplaatst worden.
Datzelfde weekend nog wordt ook dit eiland in
de vijver geplaatst. Het zou leuk zijn als u daarbij
aanwezig bent.
Verder zijn de Vrienden van de Vijver achter de
schermen volop bezig met het ontwikkelen van
nieuwe ideeën om de buurt een nog groener
imago te geven. Op 18 maart, tijdens de Nationale Boomfeestdag, zijn ze voornemens om samen
met iedereen die wil komen helpen, bomen, struiken en bloemen te planten op diverse plekken in
de buurt. Op die manier wordt het Van Riebeeckkwartier niet alleen mooier, maar biedt het aan
insecten, vogels en andere diertjes zoals kikkers
en egels een nog beter leefklimaat.
Ellen Stoffer

