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WIJKKRANT      VAN RIEBEECK        Het initiatief ‘Koken voor de Buurt’ bestaat in maart al-
weer een jaar. Voor deze editie van de wijkkrant hebben 
wij één van de betrokkenen, Jolanda Karstens, benaderd 
om ons eens een kijkje in de keuken te geven. 

‘Koken voor de Buurt’ is inmiddels Koken mèt de Buurt ge-
worden. Wekelijks koken we zo’n 60 maaltijden voor mensen 
die dat hard nodig hebben. Chefkok Tülay kookt met onder 
andere Eugene, Fatos en Emine de heerlijkste maaltijden. De 
maaltijden worden vervolgens opgehaald of bezorgd. Debby, 
Alita, Eugene en ikzelf zorgen ervoor dat de mensen het eten 
thuisbezorgd krijgen. Week in week uit.
Het initiatief is bedacht door Ahmet, coördinator Herstelnet-
werk Gooi & Vechtstreek en Tülay, sociaal werker van Versa 
Welzijn. Tülay had al langer het plan om elke vrijdag samen 
met de buurt te koken. En toen kwam Corona!! Die activiteit 
kon niet meer doorgaan. Door om te denken worden de maal-
tijden nu gebracht bij de mensen thuis in plaats van elkaar te 
ontmoeten in de buurtkamer. 

Ik fiets nu sinds eind maart rond en heb inmiddels echt een band opgebouwd 
bij de mensen waarbij ik bezorg. Vrijwel iedereen is zo dankbaar en daar doe ik 
het voor. Ook voor het praatje aan de deur, wat erg waardevol is. Koken voor 
de Buurt is nooit gestopt in het afgelopen jaar. Alleen wie had gedacht dat het 
zo lang zou duren. Voor velen die een maaltijd ontvangen is het moeilijk vol te 
houden. Toch hoop ik dat door het vaccineren de regels versoepelen en dat 
we beetje bij beetje onze vrijheid terugkrijgen. Ik blijf kijken naar de dingen die 
wel kunnen. Bezorgen kan nog steeds en dat doe ik dan ook graag’’.

Jolanda Karstens

Update buurtinitiatief 
‘Koken voor de Buurt’
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Landgoed 
Monnikenberg

Voor de wijkkrant van december 2013 
heb ik een artikel geschreven over de 
geschiedenis van het klooster ‘De Stad 
Gods’ en het landgoed Monnikenberg.

De naam Monnikenberg stamt uit de Middel-
eeuwen. De arme bevolking ging in de bos-
sen stropen en illegaal houthakken. Om dit 
tegen te gaan werden huisjes gebouwd op 
heuveltjes zodat het bos goed kon worden 
overzien. Deze huisjes werden bewoond 
door monniken, die als boswachters werk-
ten. Zo ontstond de naam Monnikenberg.

Op 19 maart 1934 begon in de Augustinus-
parochie, aan de Oude Gracht te Utrecht, 
een nieuwe kloostergemeenschap genaamd 
Zusters Augustinessen van Sint Monica. 
De Augustinessen zijn een zelfstandige 
kloostergemeenschap. Ze zijn vernoemd 
naar Sint Augustinus. Hij werd geboren in 
Thagaste (nu Algerije) op 13 november 354. 
Zijn vader was raadsheer Patricius en zijn 
moeder heette Monica, een vrome christelij-
ke vrouw. In 395 werd hij tot bisschop gewijd 
en tot aan zijn dood in 430 was hij bisschop 
van de kerk van Hipo Regius. Hij leidde een 
sober kloosterleven en de bevolking was dol 
op hem. Ze noemden hem Sint Augustinus.

In 1946 werd een tweede kloostergemeenschap gesticht 
te Hilversum, De Stad Gods, in een voormalige villa De 
Monnikenberg. Later zijn daar een kapel en twee zijvleu-
gels aan toegevoegd. De naam De Stad Gods is afgeleid 
van De Civitate Dei (over de stad Gods), het hoofdwerk 
van Sint Augustinus. 

De zusters houden zich vooral bezig met gezinszorg op 
het landgoed. Hiervoor werden speciale accommodaties 
gebouwd, zodat de moeders en hun kinderen tot rust 
kwamen in deze bosrijke omgeving. Ook werd er een 
speeltuin gebouwd waar ook kinderen uit de omgeving 
kwamen spelen.
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In mei 2014 vertrokken de laatste twaalf zusters 
Augustinessen omdat het klooster voor hen veel 
te groot werd. Het terrein en het klooster werden 
overgedragen aan het Goois Natuurreservaat. Sinds 
2017 was het gebouw de locatie voor de televisiese-
rie Dream School. Momenteel wordt het oude kloos-
ter verbouwd tot twee woonhuizen waar twee en 
veertig ouderen met dementie kunnen gaan wonen 
met de nodige zorg.

De boerderij op het landgoed is verbouwd en is 
sinds januari 2009 een centrum voor Stilte en Bezin-
ning voor jonge mensen, klooster Casella genaamd. 

Het eeuwenoude landgoed is momenteel verdeeld 
in twee deelgebieden, een oostelijk- en een westelijk 
deel. Het oostelijk deel bestaat uit natuurgebied en 
het oude klooster en in het westelijk deel komt een 
nieuw gezondheidspark, waar straks alle zorg sa-
menkomt. Het nieuwe ziekenhuis Tergooi wordt de 
spil van het gezondheidspark Monnikenberg, waarbij 
de huidige locaties van Hilversum en Blaricum wor-
den samengevoegd.
Schuin achter het huidige ziekenhuis is de bouw van 
het nieuwe ziekenhuis al in volle gang.

Naast het nieuwe ziekenhuis komt de nieuwbouw 
van Merem en de Mytylschool De Trappenberg. Dit 
is een school voor speciaal onderwijs (SO), voort-
gezet speciaal onderwijs (VSO), en diploma gericht 
onderwijs (DGO) voor kinderen en jongeren met een 
lichamelijke en meervoudige beperking.
Behandelcentrum Heideheuvel en revalidatiecen-
trum De Trappenberg vormen sinds oktober 2010 
samen Merem behandelcentra.

De nieuwe ambulance-uitrijpost is op vrijdag 10 
mei 2019 geopend vlak bij de oude post, die plaats 
moest maken voor de nieuwbouw van het zieken-
huis. Het pand bestaat uit twee bouwlagen en is een 
stuk groter dan de oude post.

In het westelijk deel worden ook woningen gebouwd, 
waarvan de eerste fase al is afgerond en opgele-
verd. Dit betreft drie appartement gebouwen met 
parkeervoorziening. Ook worden hier een mix van 
luxe parkwoningen gebouwd van twee-onder-een-
kap woningen en vrijstaande woningen.
Een deel van het oude terrein van Merem komt 
vrij voor woningbouw en zodra de nieuwbouw van 
Tergooi is afgerond maakt het bestaande zieken-
huis plaats voor een woongebied van verschillende 
woontypes en bouwhoogtes.

Cora Janmaat
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Kennismaking met nieuwe 
manager van AH Riebeeck

Mijn naam is Jonathan Kooistra, de bedrijfsleider 
van Albert Heijn Riebeeck en ik kom zelf uit 
Almere. Momenteel werk ik 9 jaar voor de organi-
satie Bun. Hier heb ik de eerste jaren in twee van 
onze filialen in Almere gewerkt, waar ik ontzettend 
veel kennis heb opgedaan en al meerdere kanten 
van het vak geleerd heb. Vanaf september 2019 
ben ik begonnen als bedrijfsleider in ons filiaal aan 
de Biltstraat in Utrecht, waar ik onder andere erva-
ring heb opgedaan in het contact zoeken met de 
buurt. Ik merkte dat ik het erg leuk vond om samen 
met mijn team de connectie te zoeken tussen de 
buurt en de winkel, waar wij dan ook bijvoorbeeld 
ons assortiment op aanpasten. Dat ik sinds af-
gelopen december dan ook mocht starten in ons 
nieuwste filiaal in Hilversum, was een ontzettend 
grote eer en een mooie uitdaging voor mij. Ook 
ontzettend leuk, aangezien ik in mijn jeugd vaak 
mijn oma opzocht in Hilversum en zo nu en dan ook 
in restaurants in Hilversum te vinden was.

Wat mij meteen al opviel bij de start van het werk in 
deze buurt in Hilversum, is dat er door veel klanten 
positief gereageerd werd op de komst van de Albert 
Heijn. Ik kreeg van veel medewerkers bij de start al 
te horen dat er in deze buurt een echt ‘buurtgevoel’ 
heerst en dat er aan gezelligheid geen gebrek is. 
Dit gevoel werd ook bevestigd toen ik tijdens mijn 
eerste week al veel klanten tegenkwam die sa-
men met het ‘oude’ personeel van de Plus ook de 
nieuwe medewerkers met open armen ontvingen. 
Dat ik meerdere kaartjes en bloemen heb gekregen 

van buurtbewoners na de opening, kan ik ook ont-
zettend waarderen. Dit liet zien dat ons, in dit filiaal, 
een leuke tijd te wachten staat in de komende 
jaren.

Nu we met ons filiaal eenmaal geland zijn in de 
winkel en de buurt, willen wij ook hier de connectie 
zoeken tussen de buurt en de winkel. Vanuit de 
winkel zijn wij van plan, wanneer Corona dit weer 
toelaat, om meerdere activiteiten uit te kiezen die 
we kunnen opzetten voor onze klanten met onze 
medewerkers. Daarnaast luisteren wij met het ma-
nagement naar de klant die bijvoorbeeld producten 
mist. Deze bevindingen bespreken we vervolgens 
wekelijks. Op basis hiervan beslissen wij weke-
lijks wat wij kunnen toevoegen om de wensen van 
de klant en de buurt zo goed mogelijk te kunnen 
vervullen.

Daarnaast zijn wij momenteel met meerdere 
partijen en ondernemers in gesprek om de Rie-
beeckgalerij weer op te laten bloeien. Wij krijgen 
veel geluiden terug uit de buurt dat er gezamenlijke 
activiteiten en sfeer worden gemist, hier liggen dan 
ook zeker nog kansen. Wij werken dit momenteel 
samen uit in concrete plannen om dat buurtgevoel 
te behouden en ook te vergroten richting de buurt 
en alle andere bezoekers. Wij zien veel potentie in 
deze buurt en gaan dan ook met volle energie met 
alle gemotiveerde partijen aan de slag om hier het 
maximale uit te halen.
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Kinderwerk zoekt vrijwilligers 
bij de huiswerkbegeleiding 

Sinds het voorjaar van 2019 geeft Versa Welzijn Kinder-
werk 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

Vervoer naar vaccinatie-/priklocatie
door Versa Welzijn

26 januari 2021
Versa Welzijn kan voor minder mobiele inwoners uit de Gooi & Vechtstreek vervoer regelen naar de 
priklocatie van de GGD Gooi & Vechtstreek voor de Corona vaccinatie. Dit kan via ANWB AutoMaatje 
en/of de Vrijwillige Thuishulp, afhankelijk van de gemeente waarin u woont.
Chauffeur en passagier dragen een mondkapje, de passagier zit op de achterbank achter de 
passagiersstoel en er wordt gezorgd voor frisse lucht/open raam.

ANWB AutoMaatje (via Versa Welzijn)
Als u in Huizen, Gooise Meren of Wijdemeren woont, kunt u gebruik maken 
van ANWB AutoMaatje. Een vrijwilliger brengt u dan met zijn/haar eigen auto naar de priklocatie.
Als u hier gebruik van wilt maken, bel dan minimaal twee dagen van te voren. 
De vergoeding is 30 eurocent per kilometer (graag contant afrekenen na afloop van de rit).
• ANWB AutoMaatje Huizen & BEL: 
 035 625 00 05 (ma t/m vr bereikbaar van 9 -12.30 uur)
• ANWB AutoMaatje Gooise Meren:
 035 694 74 55 (ma t/m vr bereikbaar van 10 – 13 uur)
• ANWB AutoMaatje Wijdemeren:
 035 694 74 55 (ma t/m vr bereikbaar van 10 – 13 uur)

Versa Vrijwillige Thuishulp
Inwoners van Blaricum/Eemnes/Laren, Hilversum en Weesp kunnen door een vrijwilliger van de Vrijwillige 
Thuishulp naar de priklocatie gebracht worden. De onkostenvergoeding is afhankelijk van waar u woont 
(zie hieronder). Graag gepast betalen. Voor een afspraak kunt u bellen met:
• Blaricum, Eemnes, Laren:
 035 625 00 00 (ma t/m vr bereikbaar van 10-13 u), 4 euro retour (heen en terug)
• Hilversum:
 035 625 00 00 (ma t/m vr bereikbaar van 10-13 u), 8 euro retour (heen en terug)
• Weesp:
 06 13 96 56 25 (ma t/m do bereikbaar van 9-17 u), 14 euro retour (heen en terug)
• Inwoners van Huizen kunnen contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale Huizen, 035 526 75 53.

Let op: Vervoer met 
rolstoel via Rollybus!
Inwoners van de Gooi en 
Vechtstreek (met uitzonde-
ring van Weesp, Muiden en 
Muiderberg) die rolstoelge-
bonden zijn kunnen door de 
Rollybus naar de priklocatie 
gebracht worden. Ritten 
moeten minimaal 1 dag 
van tevoren op werkdagen 
worden aangevraagd tus-
sen 9.00 en 10.30 uur via 
tel.nr. 035 531 55 22. De 
prijzen zijn afhankelijk van 
uw woonplaats. 
Zie ook www.rollybus.nl.
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HilverZon heeft begin dit jaar 
de 500-ledengrens bereikt. 
Dat betekent dat er meer dan 
ooit draagvlak is om samen 
verder te bouwen aan een 
energieneutraal Hilversum 
voor 2040. Bewoners in 
Hilversum Zuidoost dragen 

zeker hun steentje bij: van de 519 leden, 
wonen er 122 in deze wijk. 

Daarmee ligt het aantal huishoudens in 
Hilversum Zuidoost dat lid is hoger dan in 
verschillende andere wijken in Hilversum. 
Goed nieuws volgens John Dietz, voorzitter 
van HilverZon. “Met ons aanbod van 100% 
duurzame energie via HilverZon en het gratis 
en onafhankelijk energieadvies van onze 
Energiecoaches bouwen wij samen met 
inwoners aan een duurzame leefomgeving. 
Het is goed om te zien dat steeds meer bewoners 
van Hilversum Zuidoost de waarde hiervan inzien en 
zich bij ons aansluiten.” Nog geen lid? Doe met ons 
mee en word voor 12 euro per jaar lid van de zon-
nigste club van Hilversum. Dat kan gemakkelijk via 
hilverzon.nu en dan de optie ‘meedoen’.
Tegoedbon van 65 euro bij Energiecoachgesprek
Woon je in het Van Riebeeckkwartier en heb je 
plannen om je huis te verduurzamen? Vraag dan 

een Energiecoachgesprek bij ons aan via HilverZon.
nu/afspraak-energiecoach. De Energiecoach geeft 
onafhankelijk en kosteloos advies over zinnige ener-
giebesparende maatregelen die je kunt nemen. Bij 
je thuis of op afstand. Voor alle Hilversummers geldt 
nog steeds ons aanbod dat er een tegoedbon van 
65 euro klaarligt voor iedereen die nu een Energie-
coachgesprek bij ons aanvraagt. 
Met de bon kun je online duurzame producten be-
stellen op energiebespaarshop.nl.

Van Riebeeckkwartier bouwt enthousiast 
mee aan duurzaam Hilversum

Beste Buurtbewoner,
Sinds januari 2021 ben ik begonnen als aanspreekpunt bij de ‘Buurtkamer Ons Huis’ 
en ‘Het Huis van de Buurt’ in de Riebeeckgalerij.

Mijn naam is Claudia Kruk, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen; een zoon van 19 jaar 
en een dochter van 16 jaar. Samen met een kleine kater wonen wij in Almere. In mijn 
vrije tijd kook en bak ik graag. Ik hou ook van reizen, andere culturen ontdekken, 
afspreken met vrienden(innen) en ik ben gek op tweedehands winkels.
Verder heb ik samen met een vriendin de Stichting Delen & Meer opgericht in Al-
mere.  Een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Een plek om ervaringen en 
talenten of spullen te delen waardoor diverse activiteiten ontstaan.

Graag wil ik mij samen met u inzetten om in ‘Buurtkamer Ons Huis’ en ‘Het Huis 
van de Buurt’ ook een plek te creëren, waar u welkom bent en zich thuis zult voe-
len. Een ontmoetingsplek waar leuke activiteiten kunnen ontstaan voor jong en oud.
Heeft u ideeën of vragen over ‘Buurtkamer Ons Huis’ en ‘Het Huis van de Buurt’?  
Maak gerust een afspraak met mij, ik ben benieuwd naar uw verhaal.

Hartelijke groet, Claudia Kruk
Sociaalverbinder/Locatiebeheerder Buurtkamer Ons Huis en Huis van de Buurt

ckruk@versawelzijn.nl | Mobiel: 06-82481672
Werkdagen: dinsdag en donderdag
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De stem van de kinderen 
in de Corona periode 
De meeste mensen voelen zich door de coronamaatregelen ernstig 
beperkt in hun sociale leven en maken zich zorgen over hun toekomst. 
Maar hoe beleven kinderen de coronacrisis? Wij wilden heel graag 
weten hoe het met de kinderen in de Corona periode gaat. Daarom 
hebben wij een paar vaste bezoekers van het kinderwerk geïnterviewd. 
Hieronder de uitkomst.

“Ik mag naar school maar dat geldt niet voor alle kinderen. Dat vind ik niet 
leuk! Ik mis mijn vriendinnetjes. Ook buiten spelen is minder leuk in de 
Corona. Er zijn veel minder kinderen buiten. Maar ik voetbal nu vaak met 
mama en ik kan goed voetballen.” Aisha, 8 jaar

“Ik ga naar school omdat wij maar één laptop hebben thuis en wij kunnen 
niet op één laptop tegelijk werken met mijn zus en met mijn zusje. Er is een 
nieuw meisje in de klas en met haar speel ik heel graag. Buiten speel ik 
“monstertje” en dat is heel gezellig. Ik wil dat alle kinderen naar school kun-
nen gaan.” Ram, 7 jaar

“Corona is niet zo leuk. Het is ook saai. Spelen met andere kinderen is leuk 
maar buiten zijn er niet zo veel kinderen nu.“ Mira, 6 jaar

“Ik mag 3 dagen in de week naar school, maar dan zit ik met andere kinderen. 
Ik vind het jammer dat mijn vriendinnetjes er dan niet zijn. Gelukkig kan ik 
soms nog wel met haar BFF buiten spelen! Als ik online les heb dan vind ik 
het jammer dat ik dan niet met mijn klasgenootjes kan overleggen. Ook mis 
ik mijn dansles heel erg. Dat gaat niet door, door de lockdown en de avond-
klok. Dit mis ik wel. Als de lockdown voorbij is dan hoop ik dat ik bij Versa 
Welzijn lekker kan komen knutselen of naar de kooklessen kan.” Elif, 8 jaar

“Ik vind de lockdown niet leuk. Op school werken is het leuker. Dan zie je je 
vriendin en vriendinnen. Bij de thuis werken is er minder goeie uitleg. Nou op 
school is het beter maar soms ga ik naar buiten dus dan zie ik mijn vriendin-
nen. Daar word ik blij van maar ik wil heel erg naar school. Zeynep, 11 jaar

“Ik vind het jammer dat de scholen dicht zijn. Het minst leuke aan deze lock-
down is dat de winkels dicht zijn. Ik kan dan geen kleding en andere dingen 
kopen. Als de lockdown voorbij is, hoop ik dat de winkels weer open gaan. 
Ik kan dan weer dingen kopen. Ook wil ik dan weer naar leuke attracties 
gaan, zoals Walibi en de Efteling!” Sumaya, 12 jaar

“Ik vind Corona niet leuk en zoo stom! Omdat andere kindjes thuis moeten 
blijven en maar een paar kindjes in de klas zitten. Ik mis mijn vrienden en 
ik vond het niet fijn dat ik mijn verjaardag niet kon vieren. En ik vond het 
niet leuk dat ik niet op vakantie kon. Corona is stom en ik hoop dat het snel 
weggaat.” Mikail, 7 jaar

“Ik vind de lockdown niet echt leuk. Het thuis leren lukt wel, maar soms 
gaat alles een beetje door elkaar. Dan snap ik het even niet meer. Gelukkig 
kan ik online nog wel met mijn vriendjes overleggen. Ook buiten zie ik mijn 
vriendjes soms nog wel. Dit vind ik erg leuk. Als de lockdown voorbij is wil ik 
heel graag naar school.” “Ömer 11 jaar

De interviews zijn door de volgende personen 
van het Kinderwerk Versa Welzijn afgenomen:
Esmee de Wit stagiaire kinderwerk 
Marissa Tenniglo stagiaire kinderwerk 
Zoë van den Barselaar  stagiaire kinderwerk 
Kati Lipusz sociaal werker/kinderwerk

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 
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.nlFoto: website van Universiteit van Leiden



8

WIJKKRANT
VAN RIEBEECK

WIJKKRANT      VAN RIEBEECK        

Wijkkrant Van Riebeeck 
Oplage 3000 exemplaren 

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

En dan gun ik u graag een blik in mijn huidige 
werk. Want mijn taak als wijkagent is wel een 
beetje veranderd.
Ik prijs me gelukkig met mijn baan. Met een vitaal 
beroep ben je natuurlijk ‘gewoon’ aan het werk. Ik 
kom onder de mensen, en spreek regelmatig mijn 
collega’s. Ik realiseer me maar al te goed dat het 
overgrote deel van de mensen verplicht thuis moet 
werken en de sociale contacten moet missen. En 
dat valt niet mee! Tijdens mijn werk word ik vrijwel 
dagelijks geconfronteerd met mensen die vechten 
tegen de eenzaamheid, vermoeidheid, psychische 
klachten, noem maar op. 

Maar ik bevind me als wijkagent in een positie om 
daar wat aan te doen! Als politie kom je normaal 
gesproken achter de voordeur bij mensen. Maar 
dat is juist in deze Coronatijd niet vanzelfsprekend. 
En in plaats van in de wijk aanwezig en aanspreek-
baar te zijn, werk ik nu, noodgedwongen, vaker 
vanachter mijn bureau. Want ook wij moeten ons, 
daar waar het kan, aan de Corona maatregelen 
houden.

Het is niet ideaal, er is sprake van een afstand, 
maar in deze tijden moet er maatwerk geleverd 
worden. Ik screen daarom alle meldingen uit onze 
wijk en schakel daar waar nodig mijn partners in.
En als u denkt dat we op een bepaald adres toch 
achter die voordeur moeten komen? Dan hebben 
we uw informatie nodig. Extra ogen en oren in de 
wijk zijn onmisbaar! Ik wil u vragen om extra goed 
op elkaar te letten. 

Twijfelt u bij het doen van een melding, of vraagt 
u zich af of het wel bij de politie thuishoort? U kunt 
altijd terecht op onze site www.politie.nl die van 
de gemeente Hilversum www.hilversum.nl 
www.ggzcentraal.nl of www.veiligthuisgv.nl. 

Tot ziens in de wijk!
Inge Veldhuizen 
Wijkagent Hilversum zuid-oost 
van Riebeeckkwartier 
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Verhuisbericht van de politie:
Wij gaan verhuizen!!! Vanaf 4 februari zijn we ge-
vestigd aan de Bonairelaan 4-6. Een mooie, frisse, 
nieuwe werkplek aan de rand van Hilversum. En 
het mooiste nieuws: het bureau ligt op loopaf-
stand van onze buurt! 

De ‘Ronde toren’ aan de Prins Bernardstraat blijft be-
perkt open o.a. als uitvalsbasis voor het horecateam. 
Uiteraard pas wanneer de Covid-19 maatregelen niet 
meer van kracht zijn.
Op de Bonairelaan is ons bureau dagelijks geopend 
van 08.00- 22.00 uur. Wilt u aangifte doen? Wij wer-
ken op afspraak om te voorkomen dat u lang moet 
wachten. Bel dus voorafgaande aan uw bezoek even 
met 0900-8844 en laat een afspraak inplannen.


