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WIJKKRANT
VAN RIEBEECK
Beste buurtbewoners,
Voor u ligt de wintereditie van de wijkkrant Van
Riebeeckkwartier. Tijdens het samenstellen van
deze wijkkrant worden er allerlei activiteiten gepland
rondom Sinterklaas, Kerst en de winter in de Riebeeck. Met onder andere Sinterklaas, kerstmarkt in de
Riebeeckgalerij en een Winterfair in het Gooiers Erf
belooft het een gezellige periode te worden. Daarnaast maken we met Buurtkamer Ons Huis dit jaar
onderdeel uit van ‘de Levende Adventskalender’ in
Hilversum. Wij hopen dan ook dat alle hier aangekondigde plannen gewoon doorgaan, maar vragen u ook
om rekening te houden met de dan geldende RIVMrichtlijnen. Hieronder leest u alvast meer over de
activiteiten. In deze wijkkrant leest u verder verhalen
van actieve bewoners en informatie rondom ontwikkelingen, gebeurtenissen en maatschappelijke thema’s.
Veel leesplezier gewenst!

WIJKKRANT VAN RIEBEECK

Winter- en kerstperiode 2021 Van Riebeeckkwartier
Sinterklaas in de Riebeeck
• Woensdag 24 november Walk Thru
• Van 14.00 tot 17.00 uur
Winterfair Gooiers Erf
• Zaterdag 27 november
• Van 10.30 tot 16.00 uur
Groei en Bloei Markt
• Woensdag 22 december Kerst thema
• Van 10.00 tot 14.00 uur

Kerstfeest in de Riebeeck
• Woensdag 22 december
• Van 10.00 uur tot 14.00 uur
Kerst voor Kinderen
• Donderdag 23 december
• Van 14.00 tot 17.00 uur
Levende Adventskalender
• Elke Dinsdagochtend in Buurtkamer Ons Huis
• Van 10.00 tot 12.00 uur

Tekening: Frederike Jeurink

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

Winterfair
Gooiers Erf

Winterfair
Verpleeghuis
Gooiers Erf

Zaterdag 27 november
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10.30 tot 16.00uur

Van Riebeeckweg 50 Hilversum

diverse kraampjes - lekker eten
gezellige activiteiten
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Herinrichting
speelplek
Olivier
van Noortstraat
De voetbalkooi
In 2009 is de voetbalkooi aan
de Olivier van Noortstraat
door de gemeente geplaatst.
Vanaf dat moment is echter ook aangegeven dat de
voetbalkooi hier tijdelijk zou
staan in afwachting van een
geschiktere locatie. De locatie
grenst namelijk zo dicht tegen
een aantal achtertuinen
aan dat het geen geschikte
locatie is voor een dergelijke
voorziening. De voetbalkooi
heeft in de eerste jaren voor
veel overlast gezorgd. Sinds
2012 wordt de kooi dan ook
dagelijks afgesloten en is op
zondag helemaal gesloten.
Bewonersinitiatief
In 2019 heeft de Gemeente
Hilversum een bewonersinitiatief ontvangen van omwonenden van de voetbalkooi.
Zij hebben gevraagd of de speelplek opgeknapt
kan worden en er meer groen voor in de plaats kan
komen. Gezien het feit dat de voetbalkooi tijdelijk
geplaatst is, heeft de gemeente dit initiatief verder
opgepakt en uitgewerkt.
Bewonersavond
Op 11 oktober jongstleden is er door de gemeente
een bewonersavond georganiseerd. Hier bent u
als bewoner voor uitgenodigd om mee te praten
over de nieuwe herinrichting. Van de ruim 780
genodigden zijn er 30 aanwezig geweest bij deze
informatieavond. Tijdens deze avond is het
voorlopig ontwerp gepresenteerd en besproken
en hebben buurbewoners meegedacht over de
nieuwe invulling. Met de opgehaalde reacties is
er vervolgens een definitief ontwerp gemaakt.
Herinrichting speelplek
Op het plaatje hieronder kunt u het definitief ontwerp zien. De voetbalkooi en de speeltuin zullen
beide verwijderd worden. Daarnaast zal ook alle
verharding verdwijnen. In plaats daarvan komt er

veel groen voor terug en zullen er een aantal houten speeltoestellen geplaatst worden. Zo creëren
we een mooie nieuwe natuurlijke speelplek waar
kinderen veilig en met veel plezier kunnen spelen.
Rondom de speelplek komt een laag hekwerk, dit
ook voor de veiligheid van de kinderen. De speelplek zal dan ook niet meer worden afgesloten en
zal ook op zondag geopend zijn.
Vervolg
De werkzaamheden zullen op korte termijn starten,
waarschijnlijk dit jaar nog. De direct omwonenden
ontvangen hier nog apart
bericht over. Mocht u naar
aanleiding van bovenstaande
nog vragen/opmerkingen
hebben dan kunt u die mailen naar speelplekoliviervannoortstraat@hilversum.nl
Mohamed Amazyan
Buurtcoördinator Zuidoost
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Wandeling
Hoorneboegse Heide - Zonneheide

In de vorige editie schreef ik over de rondwandeling
Laapersveld-Laapersheide. Tijdens deze rondwandeling loop je richting het natuurgebied Laapersveld waar
je rechtsaf door het hek gaat. Je volgt het fietspad tot
aan de T-splitsing. In plaats van linksaf ga je nu rechtsaf en steekt de Utrechtseweg over richting de Hoorneboegse Heide, die vernoemd is naar het landgoed De
Hoorneboeg. Deze heide is eigendom van het Goois
Natuurreservaat en is ongeveer 145 hectare.
Hier aangekomen loop je langs de Uilenbergjes, een
kleine zandverstuiving (zie foto). Bij deze zandverstuiving heb ik ook de foto met de verschillende paddenstoelen op een boomstronk gemaakt.
Je volgt het fietspad tot aan de begraafplaats Zuiderhof, ontworpen door architect W.M. Dudok in
1958. Het crematorium bevindt zich in de voormalige
werkplaats en is ontworpen door Van Bierman Hecket
architecten en is geopend op 29 juli 2016. De oude
dienstwoning is nu een condoleance- en koffieruimte
en kan tevens als een kleine aula worden gebruikt.
Voorbij Zuiderhof ga je linksaf
het fietspad op richting cafetaria
De Egelshoek. Je kan ook de
route inkorten en de heide via een
zandpad schuin oversteken. Bij
de cafetaria aangekomen ga je
rechtsaf door het hek en sta je op
de Zonneheide met het ‘Zonneheideven’ (zie foto).
Sinds 1978 is deze heide eigendom van het Goois Natuurreservaat. Bij aankoop was het
helemaal vernield door motorcrossers, maar is nu volledig hersteld. De Zonneheide is
12 hectare en ligt tussen Zonnestraal, het vliegveld
Hilversum en de Hoorneboegse Heide.

In 1938/39 werd aan de overkant van de weg het
vliegveld Hilversum aangelegd. Toen het net klaar
was, werd het in beslag genomen door het Ministerie
van Oorlog. Op de Zonneheide stonden de vliegtuigen opgesteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is
de Zonneheide gebombardeerd. Door één van de
bomkraters is het heideven ontstaan.
In mijn jeugd was
het een spartelvijver waar ik, met
ons gezin, tijdens
de warme zomerdagen regelmatig
kwam.
Je volgt het middenpad en loopt
langs het mooie
ven, door het
Zonnestraal
houten hek, richting
Zonnestraal in het
Loosdrechtse Bos, wat geheel toegankelijk is.
Zonnestraal is een Rijksmonument en was een
sanatorium voor mensen met tuberculose. Het is
ontworpen door Jan Duiker, Bernard Bijvoet en Jan
Gerko Wiebenga. Het hoofdgebouw werd geopend
op 12 juni 1928 samen met het Ter Meulen paviljoen.
In 1931 volgde het Dresselhuys paviljoen.
Zonnestraal was tussen 1957 en 1993 een algemeen
ziekenhuis en ging samen met het RKZ en het Diaconessenhuis verder als Tergooi.
Zonnestraal is nu een bedrijventerrein met een brasserie. In de omgeving bevindt zich ook een wijngaard,
kwekerij, landgoedwinkel, zorgwoningen en een
camping.
Vóór Zonnestraal ga je links het bos in en je volgt
het pad, maar hou links aan. Op deze manier kom
je weer vlakbij het houten hek uit en ga je twee keer
linksaf het fietspad op. Je loopt via dezelfde route of
een zandpad terug naar het Laapersveld.
Cora Janmaat
Bron: vriendenvanhetgooi.nl, Wikipedia, GNR
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Nederlands spreken
als koningin Maxima
Wil je net zo goed Nederlands spreken als
koningin Maxima, volg
dan de CERAN-methode. Het lijkt op een
reclamespotje, maar
het is werkelijkheid.
Met deze methode leer
je in een paar maanden goed een vreemde
taal spreken. Het idee kwam van Sandra Zamir, de
energieke opbouwwerker bij het Van Riebeeckkwartier. In haar werk kwam ze goed opgeleide vrouwen
en mannen tegen die al een paar jaar in Nederland
woonden, maar toch niet goed genoeg Nederlands
spraken. Daardoor strandden ze in hun carrière.
Laten we deze methode eens een maand uit proberen, zeiden we tegen elkaar. Sandra zorgde voor de
cursisten en de faciliteiten, ik voor de lessen.
Waar komt de methode op neer? Je wordt ondergedompeld in de taal. Net als in het zwembad, hup
het water in en dan maar proberen te zwemmen. De
leraar zorgt dat je niet verdrinkt. Al heel snel houd je
je hoofd zelf boven water. Niet bang zijn, maar doen!
De leraar kan geen klas met 25 leerlingen aan, vier
cursisten is het maximum. De CERAN- methode
gaat uit van 7 dagen en 17 uur les. Je mag wel 7 uur
slapen, maar na twee dagen ga je in de gewenste
taal dromen. Maxima leerde zo in korte tijd uitstekend Nederlands. Wij moesten het terugbrengen
tot drie ochtenden in de week. Maar zelfs dan is het
resultaat spectaculair.
Wat deden we? We begonnen met het bekijken van
het NOS Journaal van de vorige avond. Iedere cursist moest daarna zeggen welke onderwerpen zij of
hij had gezien en wat zij of hij van die onderwerpen
had begrepen. Dat is niet eenvoudig, want de presentator van het Journaal praat snel en de onderwerpen zijn vaak ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld de
kabinetsformatie dat is een complex onderwerp.
De leraar stelt daarover vragen aan de cursisten.
Wat hebben ze gezien, wat hebben ze gehoord,
wie zei wat tegen wie en waarom? Korte vragen en
korte antwoorden. De cursisten geven antwoord en
moeten vervolgens zelf vragen stellen aan de
andere cursisten. Het wordt dus een spelletje van
vraag, antwoord, antwoord en vraag. Net als pingpong, ook wel tafeltennis genoemd. De leraar zorgt
dat de vaart erin blijft. De leraar helpt verder bij
het goed formuleren van de antwoorden en bij de
correcte uitspraak van de woorden. We gaan voor
het beste resultaat dus alleen keurige Nederlandse

zinnen zijn goed genoeg en dus geen gebroken
Nederlands. Terwijl we zo pratend bezig zijn pikken
de cursisten ook de inhoud van de onderwerpen op.
De cursisten die aan onze test deelnamen kunnen je
nu precies vertellen hoe de kabinetsformatie in zijn
werk gaat.
De cursisten horen op het Journaal woorden die ze
nog nooit gehoord of gebruikt hebben. Die schrijf ik
op het bord. De betekenis van die woorden moeten
de cursisten leren, het is huiswerk voor de volgende
keer. Per ochtend zijn dat zo’n 20 woorden. Aan
het einde van de maand heb je dus 4 (weken) x 3
(ochtenden) x 20(woorden) = 260 moeilijke woorden
geleerd.
Na anderhalf uur vraag en antwoord drinken we 10
minuten een kopje koffie en dan gaan we de krant
lezen. Ik koos voor iedere les een artikel uit de
opiniepagina van NRC-Handelsblad. Iedereen moet
om de beurt een paar alinea’s hardop lezen. Na het
lezen moest de cursist zeggen wat hij van het artikel
heeft begrepen. Dat is inderdaad moeilijk, maar we
dwongen de cursisten op hun tenen te lopen. En ze
deden het graag. Zelden heb ik zulke enthousiaste
en dankbare leerlingen gezien.
Het klinkt allemaal heel serieus, misschien wel saai,
maar dat is het niet. Humor, grappen en vrolijkheid
zijn van groot belang bij leren en studeren. Er wordt
dus veel in de klas gelachen. Een september-cursiste kan nu foutloos Nederlandse moppen vertellen.
Er was één voorwaarde om mee te doen: iedereen
moest altijd alle lessen bijwonen. Dat was een verplichting. Dus geen smoesjes van “ik heb geen zin
vandaag.” Zo niet, dan was je niet langer welkom.
Je kunt deze methode op alle niveaus toepassen.
Wij hadden voor onze test een groepje van goed
opgeleide mensen: een econome uit Koerdistan,
een juriste uit Marokko en een electro-technicus uit
Syrië. Maar een academische achtergrond is geen
voorwaarde. Het werkt op bijna alle niveaus.
Charles Schwietert
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Taalcafé Riebeeck:
weer van start in december

Elke woensdag: zelf praten en luisteren in het Nederlands
Praten, luisteren, gesprekken voeren, zinnen begrijpen, kunnen
meepraten over alledaagse dingen, taalspelletjes doen. Kopje koffie of thee erbij. Dat is de bedoeling van het Taalcafé. Geen taalles
of school, maar samen met vrijwilligers in de praktijk oefenen met
de Nederlandse taal. Gewoon durven. Niet bang zijn om fouten te
maken. Daar leer je van!
Iedere woensdag van 10 tot half 12 in Buurtkamer Ons Huis in de
Riebeeckgalerij.

Wandel je met ons mee?
WIJKWANDELING MET HART VOOR HILVERSUM | 13 DECEMBER 19.00-20.00 uur
START: HUIS VAN DE BUURT
Tijdens de wijkwandeling bezoekt Hart voor Hilversum de parels en pijnpunten in de wijk.
Heb je iets wat je met ons wilt delen? Wil je kennismaken met een volksvertegenwoordiger? Wil
je iets laten zien of vind je het gewoon gezellig om een in een groepje te wandelen?
Sluit je aan bij de wandeling!
We vertrekken om 19.00 uur vanuit het Huis van de Buurt en zijn 20.00 uur weer terug. Een luisterend oor vind je altijd bij de volksvertegenwoordigers van Hart voor Hilversum. Kleine en grote ideeën en items
kunnen aan bod komen. Zij zijn pragmatisch. Niet altijd kunnen zij met jou tot een oplossing komen, maar zij weten
wel de weg in politiek Hilversum en kunnen onderwerpen op de agenda plaatsen..
Beste buurtbewoner,
Mijn naam is Malika Boukhriss en sinds 2016 geef ik
Nederlandse taallessen bij het werkervaringsbedrijf Heelo
van Jan Boonstra. Deze lessen geef ik op dinsdag en
vrijdag van 09:30 tot 12:30 uur. Voorheen had ik op beide
dagen 25 personen, maar sinds de coronatijd heb ik de
groep moeten opsplitsen. Op de dinsdag geef ik les aan
de wat gevorderden en op de vrijdag aan de beginners.
Ik vind het ontzettend leuk om te zien dat de groep niet
alleen uit dames en heren van verschillende landen
bestaat, maar ook uit een aantal niet-Hilversummers, die
speciaal voor de lessen hiernaartoe komen. Regelmatig
word ik gebeld met de vraag of men kan aanschuiven.
Voor mij is het dan belangrijk om te weten of men echt wil
leren. Als ze aangeven dat ze alleen willen komen voor
een babbeltje en een kopje koffie, dan zeg ik dat ze hier
niet op de juiste plek zijn en bij het buurthuis moeten zijn.
Mocht diegene wel echt lessen willen volgen, dan zijn
ze van harte welkom en verschaf ik hen de benodigde
informatie.
Het is weleens voorgekomen dat een nieuweling niet
kwam opdagen, omdat ze de locatie niet kond vinden.
Wat ik dan altijd doe is een afspraak maken op een plek
die zij wel kennen, om vervolgens samen naar Heelo te
fietsen.Bij mij in de
les is het nooit saai, ik
bedenk altijd wel iets,
zoals een rollenspel.
De één is huisarts en
de ander patiënt. Of die
vervelende verkooppraatjes aan de deur.

Hoe ga je daar mee om? Laat je je een abonnement
aansmeren terwijl je dat eigenlijk niet wilt? Naast het leren
van de Nederlandse taal, leer ik ze ook de gewoontes
en de cultuur van Nederland. Rond Sinterklaas trekken
we lootjes en leg ik de groep uit wat de bedoeling is; een
cadeautje kopen en daarbij een kort gedicht. Het moet
niet duur zijn, geef ik altijd mee, het gaat immers om de
gezelligheid.
Hollandse uitdrukkingen krijgen ook de volle aandacht.
Zo behandelden we laatst de uitdrukking ‘een grote boodschap doen’. Nadat ik het had uitgelegd, lag de groep in
een deuk. Ik geef de groep vaak mee dat, naast het leren
van de Nederlandse taal en cultuur, het ook belangrijk is
om niet afhankelijk te zijn van anderen. En hoe belangrijk
het is om midden in de maatschappij te staan en je steentje bij te dragen aan de samenleving. Je hebt hier zo veel
kansen die je elders niet krijgt. Sta ervoor open en grijp
die kansen met beide handen aan. Wees als ouder betrokken met de school van je kinderen door bijvoorbeeld
in de ouderraad te gaan of mee te helpen met activiteiten.
Daarnaast vind ik het ontzettend belangrijk om plekken
van Hilversum te laten zien. Zo nam ik de groep een keer
mee naar het Raadhuis. De raadzaal en de werkkamer
van onze burgervader, Pieter Broertjes, vonden ze prachtig.
De afgelopen jaren heb ik een aantal van de groep kunnen helpen aan vrijwilligerswerk/stage. Het is niet mijn
taak, maar ik doe het graag. Ik vind het mooi om te zien
hoe zij zich maar al te graag verder willen ontwikkelen.
Ter afsluiting van ieder lesjaar gaan we altijd gezellig
ergens ontbijten met zijn allen. Het harde werken mag
namelijk beloond worden!
Malika Boukhriss
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Albert Heijn Riebeeck
sponsort Kinderwerk
Versa Welzijn Kinderwerk en Albert Heijn
zijn een fijne samenwerking gestart waarbij het gezond opgroeien van de kinderen
wordt gestimuleerd. Dankzij de sponsoring
van de Albert Heijn kunnen wij garanderen dat de deelnemers van de kinderactiviteiten twee keer per week groente
en fruit krijgen. Zo hopen wij bij te dragen aan een gezonde
levensstijl van de kinderen

Vanuit het Goois Verband is
het eetproject op locatie:
Ratatouille ontstaan. Doel is
om met elkaar te eten en in
contact te komen en de
mensen in de buurt
te leren kennen.
Je bent van harte welkom om
aan te schuiven op:
3 december bij ‘t Spintje
10 december bij Lopes Dias
Kosten zijn € 3,50 per
persoon (contant)
Tijd van 17.00 - 19.00 uur.
Je kunt je aanmelden bij
gooisverband@gmail.com

Rots en water training
Sociaal werkers/ kinderwerkers, Hanae en Kati hebben in september de driedaagse
Rots en water training afgerond.
De Rots staat voor weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf kunnen verdedigen en in
jezelf vertrouwen.
Het Water staat voor solidariteit: dat betekent dat jij je kunt inleven in andere mensen
en dat jij jezelf kunt beheersen wanneer je bijvoorbeeld heel boos wordt.
Het is een psychofysieke groepstraining om positieve weerbaarheid en sociale vaardigheden bij kinderen/ jongeren te vergroten. Psychofysiek wil zeggen dat door middel
van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met mentale oefeningen, gewerkt wordt
aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.

Onze doelstelling is om Gooise
welzijnsorganisaties bij elkaar
te brengen en met elkaar samen te werken. Door bundeling
van krachten kunnen we zoveel
meer doen voor de maatschappij en mensen die (tijdelijk) hulp
nodig hebben. Verbinden is
het sleutelwoord, evenals door
elkaars enthousiasme geïnspireerd te worden. Daardoor
kunnen we meer doen voor inwoners in hun buurt. Waardoor
de drempel voor hen verlaagd
wordt en zij elkaar makkelijker
kunnen ontmoeten.

Doel van de Rots & Water training is het vergroten van de sociale vaardigheden, communicatie en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen
van sociale problemen zoals pesten, meeloopgedrag, uitsluiting, conflicten en grensoverschrijdend gedrag.
Waarom weerbaarheidstraining?
Het is belangrijk dat kinderen die kwetsbaar zijn voor pesten worden geholpen om hun
zelfvertrouwen te vergroten en een positiever zelfbeeld te krijgen. Dit kan hen namelijk
helpen om beter voor zichzelf op te komen. Een weerbaarheidstraining kan het zelfvertrouwen van een kind helpen vergroten.
In het nieuwe jaar starten wij met de trainingen voor de basisschoolkinderen.
Meer informatie:
Hanae el Azouzi: telefonisch: 06-58967376 of via de mail: hazouzi@versawelzijn.nl
Kati Lipusz: telefonisch: 06- 23672691 of via de mail: klipusz@versawelzijn.nl
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Kennismaking
stagiaires kinderwerk
Dag allemaal, ik ben Alette! Ik
ben 24 jaar oud en loop sinds
begin september stage bij Versa
Welzijn Kinderwerk. Ik studeer
Social Work aan de Hogeschool
Utrecht, hiervan zit ik in mijn
tweede jaar. Ik woon ook in
Utrecht in een studentenhuis. In
de tijd dat ik niet aan het studeren ben, besteed ik graag tijd
aan het spelen van spelletjes en
het maken van knutselwerkjes.
Twee dagen per week reis ik
samen met mijn mede-stagiaire
Sofie af naar Hilversum om meer
te leren over het Kinderwerk binnen Versa Welzijn. Zo ga ik mee op huisbezoeken, help ik ouders
die vragen hebben over praktische vragen voor hun kinderen en
regel ik de huiswerkbegeleiding die wekelijks plaatsvindt. Ik vind
het erg bijzonder om aan dit alles mee te mogen werken en kijk dan
ook uit naar de activiteiten die komend jaar nog volgen gaan.

Hoi! Ik ben Sofie en ik loop
dit jaar stage bij Versa Welzijn
samen met mijn studiegenoot
Alette. Wij zitten in het tweede
studiejaar van Social Work op
de Hogeschool Utrecht. Ik ben
18 jaar oud en kom uit Utrecht.
Wij lopen stage bij Kati. Iedere
dinsdag en woensdag zijn wij
aanwezig in ‘’Ons Huis’’ om te
helpen bij onder andere de ochtendinloop, vakantieactiviteiten,
huisbezoeken, taalbegeleiding
en inschrijvingen. Ook ben ik
één van de begeleiders bij ‘’Piep
zei de Muis’’ in de Paulusschool.
Ik haal veel energie uit het werken met kinderen en word hier
dan ook erg gelukkig van. Op deze stageplek doe ik veel ervaringen op met het begeleiden van kinderen. Daarnaast leer ik hoe het
er in een team van sociaal werkers aan toe gaat. In mijn vrije tijd
doe ik aan yoga, schilderen, sporten en lezen. Ik ben geïnteresseerd in kunst en hoe kunst kan bemiddelen in de begeleiding van
kinderen. Na mijn studie wil ik dan ook verder doorstuderen met als
doel; kinderen kunsttherapie geven. Ik kijk er naar uit om dit jaar
nieuwe mensen te leren kennen, ervaringen op te doen en activiteiten te organiseren!

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
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WIJKKRANT VAN RIEBEECK
Ouders van betekenis – Hilversum
In Hilversum gaan we een laagdrempelige ontmoeting
voor en met de ouders organiseren. Het doel is om
ouders samen te brengen die met elkaar vragen en
ervaringen rondom het opvoeden uitwisselen. Het
uitgangspunt is te leren van elkaar, op een gelijkwaardige manier. Waar nodig kan professionele expertise
worden ingezet, dit is op vraag van ouders.
We zien dat ouders soms behoefte hebben aan
meer kennis en vaardigheden. Of samen iets willen
opzetten, zoals een peutergroep, gespreksgroepje,
samen sporten, organiseren dat je met je kind naar

zwemles kunt en dat er op je andere kind gepast wordt,
kleren doorgeven aan elkaar, etc. Om een professional
te benaderen met opvoedvragen vinden de ouders vaak
de drempel of te hoog of ze denken dat hun vraag niet
complex genoeg is.
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Deze wijkkrant is een uitgave van het Van Riebeeckkwartier.
Met de ‘Wijkkrant Van Riebeeck’ worden buurtbewoners op de
hoogte gehouden en wordt hun belangstelling gewekt om zich in
te zetten voor de eigen leefomgeving.
Bijdragen en foto’s door de redactie: Cora Janmaat en Malika
Boumadkar-Boukhriss. Met ondersteuning van buurtcoördinator
Mohamed Amazyan en opbouwwerker Sandra Zamir.
Uw reactie kunt u sturen naar de redactie.
Mail: redactieriebeeck@gmail.com
Vormgeving & Technische Realisatie:
Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum, www.ontwerpfabriek.com
De wijkkrant van Riebeeck is financieel mogelijk gemaakt door
bijdragen van het wijkbudget van de gemeente (bureau
wijkzaken).
De kopij in de wijkkrant:
Een artikel heeft nieuwswaarde voor alle wijkbewoners; bevat
geen discriminerende informatie; bevat objectieve berichtgeving
en of wordt duidelijk als een persoonlijke mening weergegeven.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in
te korten. De redactie plaatst kopij in het algemeen belang van de
bewoners van het Van Riebeeckkwartier. Ook wordt kopij
geplaatst met informatie over activiteiten en actuele zaken in het
Van Riebeeckkwartier. De redactie is niet aansprakelijk voor de
inhoud van door derden geschreven artikelen.
De wijkkrant kunt u ook digitaal lezen op de website:
www.vanriebeeckkwartier.nl

Soort activiteiten
Ouders worden uitgenodigd voor laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten. Deze bijeenkomsten hebben een
laagdrempelig karakter en zijn voor iedereen toegankelijk. Vanuit deze ontmoetingen ontstaan vaak andere
initiatieven, zoals:
• Ouders die samen activiteiten willen ondernemen of
elkaar in praktische zin ondersteunen
• Ouders die een rol als kartrekker op zich willen nemen
kunnen zelf, in hun eigen omgeving, groepen opzetten
en begeleiden. Hierdoor ontstaat er een sneeuwbaleffect en ontwikkelen ouders (nieuwe) vaardigheden
vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid.
• Themabijeenkomsten door professionals waarin informatie wordt gegeven over een specifiek (opvoed)
thema.
Doelgroep
• Ouders uit Hilversum met opvoedingsvragen en
behoefte aan contact met andere ouders. Die elkaar
laagdrempelig gaan ontmoeten om ervaringen uit te
wisselen en te praten over opvoedvragen.
• Kinderen, omdat we de ouders versterken worden de
kinderen ook geholpen. Ouders kunnen veel meer hun
rol pakken als het gaat om hun kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling zowel sociaal als ook educatief.
Informatie voor ouders
Ouders van betekenis is een netwerk van en voor ouders
uit Hilversum. We werken samen aan een gemeenschap
waarbij ouders elkaar kennen, samen activiteiten ondernemen, praktisch ondersteunen of vragen/thema’s over
opvoeden en opgroeien kunnen bespreken.
Wil je graag contact maken met andere ouders? Iedereen is welkom! Maak contacten, stel je vragen, doe
inspiratie op of kom met een leuk idee voor een activiteit.
Bel, app of mail Kati Lipusz of Jet van der Wal.
Contact:
Kati Lipusz
06 23672691
klipusz@versawelzijn.nl

Jet van der Wal
06 13965981
jwal@versawelzijn.nl

