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 30 dagen gezonder
 •  Dinsdag 1 maart t/m donderdag 31 maart
 •  Voor meer informatie en meedoen: Facebook  
 ‘Gezond in de wijk’ en 30dagengezonder.nl 

Feestelijke opening Speeltuin 
Olivier van Noortstraat 
 •  Woensdag 9 maart 
 •  Vanaf 13:00 uur

NL Doet 
 •  11 maart Opknappen ontmoetingsruimten 
    Kortlandhuis: 
  nldoet.nl/activiteit/opknappen-
  ontmoetingsruimten-kortlandhuis
 •  12 maart Buurttuin Riebeeck in de bloemetjes 
  zetten: 
  nldoet.nl/activiteit/buurttuin-riebeeck-
  de-bloemetjes-zetten

Gezonde lunch – 
workshop Buurtkamer Ons Huis
 •  Donderdag 17 maart
 •  Voor aanmelden en informatie: 
  Claudia Kruk / ckruk@versawelzijn.nl 

Afsluiting ’30 dagen gezonder’ - 
Gezondheidsmarkt in Riebeeckgalerij
 •  Donderdag 31 maart
 •  Diverse activiteiten gedurende dag –
  meer info Facebook Gezond in je wijk

Voor meer informatie kijk op: 
www.winkelcentrumriebeeck.nl & 
www.vanriebeeckkwartier.nl. 
Check ook onze pagina’s op 
Facebook en Instagram
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Beste buurtbewoners,
Het voorjaar staat alweer voor de deur en ook nu zijn er weer allerlei mooie wijkactiviteiten gepland. Zo 
beginnen we de maand maart ambitieus met de ’30 dagen gezonder’ uitdaging van de GGD. We stimuleren 
elkaar door 30 dagen lang een gezonde uitdaging aan te gaan op het gebied van voeding, beweging, ont-
spanning en zingeving. Kijk voor meer informatie op 30dagengezonder.nl. Gedurende de hele maand zijn er 
allerlei actieve en gezonde activiteiten waar je als buurtbewoners (jong, oud en alles er tussenin) aan mee 
kunt doen. Kijk hiervoor op de Facebook-pagina: ‘Gezond in je wijk’. Daarnaast een mooie mijlpaal voor de 
wijk, want op 9 maart wordt de nieuwe speeltuin op de hoek van Olivier van Noortstraat feestelijk geopend. 
Houd ook hiervoor facebook ‘Van Riebeeckkwartier’ in de gaten voor verdere details. Hieronder een aantal 
activiteiten alvast uitgelicht. 

 Veel leesplezier gewenst! 

Maart- en voorjaarsactiviteiten 2022 
Van Riebeeckkwartier

Vanaf de volgende wijkkrant plaatsen wij 
een nieuwe rubriek genaamd: Vraag het je 
wijkagent.

U kunt uw vraag aan de wijkagent, 
Inge Veldhuizen, doorgeven via het e-mailadres 
van de redactie: 
redactieriebeeck@gmail.com

De leukste of meest interessante vraag krijgt 
een presentje van de politie!

BRENG JE 
STEM UIT!

Op de 
gemeenteraads-
verkiezingen van 

14, 15 en 16 
maart!!!

Vraag het je 
wijkagent
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Sinds 2018 ben ik wijkwethouder van Zuidoost, 
waar ook het Van Riebeeckkwartier bij hoort. Ik 
heb veel mooie ontwikkelingen gezien in die tijd. 
Je zou het haast vergeten, maar er is veel opge-
knapt in de wijk: de flats rond de Riebeeckvijver 
zijn door Gooi- en Omstreken opgeknapt en 
duurzaam gemaakt. De riolering bij het zieken-
huis is vernieuwd. De parkeerplekken rond de 
vijver zijn opnieuw aangelegd. Het winkelcen-
trum de Riebeeck Galerij is opgeknapt en heeft 
frisse kleuren gekregen.
Er zijn ook grote projecten gestart: de bouw van 
het nieuwe ziekenhuis en de aanleg van de tun-
nel bij de Oosterengweg. Wat zal het mooi zijn 
als dit allemaal klaar is!

Juist ook op sociaal gebied is er veel op touw gezet 
in de afgelopen 4 jaar. Het inlooppunt Huis van de 
Buurt draaide met dagelijkse spreekuren voor aller-
hande vragen. Gelukkig stemde de gemeenteraad 
in met extra geld voor Welzijn en Buurten. Daardoor 
kon Versa Welzijn de Buurtkamer Ons Huis openen: 

een ruimte om samen activiteiten te doen, ook voor 
de kinderen. Samen met de jongeren maakten de 
jongerenwerkers van Versa de nieuwe Hillywood 
Underground Studio in de kelder: een plek om je uit 
te leven met muziek en rap!

Ik herinner me vooral alle buurtactiviteiten die, 
voordat Corona veel op slot gooide, in het Van Rie-
beeckkwartier georganiseerd werden. De vrolijke 
braderie rond de vijver, de middagen met muziek en 
optredens in Gooiers Erf, georganiseerd door het 
Wijkberaad, onder de hoede van Malika Boukhriss, 
de te waterlating van het drijvend eiland in de vijver 
en alle eendentrappetjes en insektenhotels. De 
Straatspeeldagen en de Burendag. De kinderactivi-
teiten en de huiswerkbegeleiding.

Wat me zeer geraakt heeft, is hoe de buurt voor 
elkaar klaar stond in Corona tijd! Wat zijn er veel 
maaltijden gekookt en rondgebracht! Men hielp 
elkaar met boodschappen en praktische zaken en 
hield contact om de eenzaamheid tegen te gaan.

Vier jaar wijkwethouder in 
het Van Riebeeckkwartier

Gooi en Eembode en 
Bastiaan Miché.

In de komende periode 
zal er een nieuw plan 
voor het winkelcentrum 
gerealiseerd worden. 
Daarmee is de toekomst 
van de Buurtkamer on-
zeker. Ik hoop van harte 
dat de komende ge-
meenteraad genoeg geld 
vrijmaakt en een plek 
aanwijst voor een nieuw, 
ruim buurthuis in het Van 
Riebeeckkwartier. U ver-
dient het om een mooie 
plek te hebben om bij 
elkaar te komen en nog 
meer activiteiten samen 
te ondernemen!

Ik wil u reuze bedanken, 
dat ik zoveel heb mee-
gemaakt in deze 4 jaar, 
samen met u allen!

Karin Walters
Wijkwethouder Zuidoost
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Een vaste bezoekster van de koffie-inloop in de 
Tuinkamer (Het Kortlandhuis) is mevrouw Hofstede, 
wij mogen haar Joop noemen.
Joop is geboren in Eindhoven op 23 januari 1931 
als oudste dochter in het gezin. Later kwamen daar 
nog twee broers en zussen bij, waarvan alleen haar 
oudste broer nog in leven is.

Joop groeide op als een vrolijk kind met veel vrien-
dinnetjes. Na de MULO en een cursus directiese-
cretaresse ging Joop op kantoor werken en deed de 
handelscorrespondentie. Ze kon steno in vier talen 
en was een zeer gewaardeerde werknemer.

Theo was een leuke jongeman, die een paar stra-
ten verderop woonde. Joop zag hem wel zitten en 
gelukkig was dit wederzijds, zodat de twee verkering 
kregen. Theo had een goede baan bij Philips en 
werd uitgezonden naar de oostkust van de Verenig-
de Staten.
Joop volgde een jaar later omdat haar visum nog niet 
in orde was. Het inmiddels verloofde stel woonden 
ieder apart in een eigen appartement, zoals dat in die 
tijd normaal was.
Een baan op kantoor had Joop ook snel gevonden 
en kwam op de afdeling Boekhouding terecht.

In 1958 zijn Joop en Theo getrouwd en betrokken zij 
samen een huis waar later ook Jeannine en Walter 
zijn geboren. Toen de kinderen nog klein waren 
werkte Joop niet op kantoor, maar zodra zij op school 
zaten ging Joop weer aan de slag.

Het klimaat aan de oostkust beviel niet goed, de 
zomers waren heel vochtig en de winters ijskoud.
Theo kon een baan, wederom bij Philips, aan de 
westkust krijgen en vertrok het gezin naar Santa 
Clara in Californië. Een heerlijk zomers klimaat met ’s 
avonds wind vanuit de baai.

De scholen in de Verenigde Staten waren niet veilig 
voor drugs, er werd veel wiet gerookt rondom de 
school. Hierdoor en mede door heimwee keert 
het gezin, in 1975, terug naar Eindhoven. Na een 
half jaar bij opa en oma 
gewoond te hebben 
konden ze een eigen 
woning betrekken. 
Theo werkte als 
vanouds weer bij 
Philips en Joop 
ging weer naar 
kantoor toen de 
kinderen ouder 
werden.

Theo en Joop bleven tot hun pensioen in Eindhoven 
wonen waarna ze in Waalre nog een aantal jaren in 
een seniorenwoning hebben gewoond. 
De gezondheid van Theo en Joop werd wat minder 
en daardoor besloot men naar Hilversum te verhui-
zen, dicht bij hun dochter en gezin.
Sinds 12 december 2019 wonen Theo en Joop in 
het Leen ten Rouwelaarhuis, wat heel goed bevalt.

Helaas ging de gezondheid van Theo verder ach-
teruit en kon Joop hem niet meer verzorgen. Theo 
woont nu in het verpleeghuis Gooiers Erf. Gelukkig 

ligt het verpleeghuis 
naast het apparte-

mentencomplex 
waar Joop 
woont, zodat 
zij hem 
iedere dag 
kan bezoe-
ken.

Cora Janmaat

Eindhoven

Buurtbewoonster Joop Hofstede
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“We moeten onze kinderen leren 
dromen met hun ogen open”  

Harry Edwards Afro-Amerikaans socioloog  
  

Ieder kind heeft zijn eigen blik op de wereld, een 
wereld die nog vol ontdekkingen zit. Kinderen zijn 
rijk in hun belevingswereld en worden gevormd 
door diegenen die naast hen staan.  
Het is deze verwondering die langzaam steeds 
minder ruimte krijgt door de dagelijkse taken die 
van iedereen verwacht wordt. Tijdens de huiswerk-
begeleiding werden wij als begeleiders keer op keer 
gewezen op de mooie gedachtes en de capacitei-
ten die kinderen bezitten. Deze mooie individuen 
geven elk op eigen wijze ook ons een nieuwe kijk 
op de wereld. En dat is inspirerend! In een gesprek 
met Kati van Versa Welzijn nam zij ons mee in 
haar ervaringen met het werken met kinderen. Ze 
vertelde over hoeveel kinderen kunnen bijdragen 
aan de buurt. Zij vertelde ons het succesverhaal 
van de kinderraad in Hilversum Zuid. Deze raad 
onder leiding van Kati heeft een rookvrije, open-
bare speelplek gerealiseerd. De eerste in zijn soort. 
De kinderen hadden het verlangen om te kunnen 
spelen zonder rokende jongeren en ouderen om 
zich heen. Het begint met een verlangen en met de 
juiste begeleiding is het een reis om dit verlangen 
te verwezenlijken. Door kinderen in hun kracht te 
zetten, door hun gedachtewereld serieus te nemen 
en de juiste begeleiding te bieden kunnen ze samen 
veel bereiken. Het is deze inspiratie die ons ertoe 
heeft gebracht om ook in de Riebeeck met een 
kinderraad te starten. Wij, vier stagiaires van de Ho-
geschool Utrecht en teamleden van Versa Welzijn, 
zijn hard aan het werken aan een programma die in 
verscheidene modules de kinderen meeneemt om 
een raad te vormen. De raad zal van deze tijd zijn. 
Door ieder kind in zijn eigen kracht te zetten door te 

leren schrijven, vloggen, presenteren of iets anders 
wat bij ze past, worden de kinderen aangesproken 
op hun kwaliteiten. Het is juist als raad dat de som 
der delen meer is dan het individu.   
De kinderraad richt zich op kinderen van groep 6 
t/m 8. Als uw kind rijk is aan ideeën en interesse 
heeft om diens stem te laten horen, mee te denken 
maar vooral een hoop plezier te hebben, is het 
misschien iets voor uw kind. In de tweede week van 
maart zal de selectie van de kinderraad plaatsvin-
den op een hele leuke eigentijdse wijze. Vanaf eind 
maart zal gestart worden met de kids. De eerste pe-
riode zal er aandacht aan brainstormen en het uit-
zoeken van ieders rol worden besteed. Misschien is 
uw kind de vlogger of voorzitter van de Rodedraad. 
De tweede periode in april zal aan het uitwerken 
van de ideeën worden besteed. Mei zal in het teken 
staan van het zoeken van de juiste partijen om mee 
samen te werken.  
En in juni hopen wij als raad de verwezenlijking in 
gang te zetten. 
 
We zijn nu een aantal maanden bezig met de voor-
bereiding van de kinderraad. We hebben super veel 
zin om met de kinderen van start te gaan. Inschrij-
ven om deel te nemen aan de speciale selectiepro-
cedure van de kinderraad kan tot zondag 6 maart.  
Interesse? Graag contact opnemen met Kati!  
Telefoonnummer: 06 23 67 26 91. 
E-mailadres: klipusz@versawelzijn.nl  

Gezocht: raadsleden voor de kinderraad van het Riebeeck kinderwerk 

GEZOCHT: raadsleden voor de kinderraad! Zit uw kind in 
groep 6, 7 of 8 en lijkt het hem/haar/hen leuk om op een 
politieke manier nieuwe ideeën voor in de buurt te beden-
ken?  Leest u dan (samen met uw kind) verder!  

Vrijwilliger formulierenspreekuur
Vind jij het leuk om met administratieve taken bezig te zijn? Wil jij daar buurtbewoners 
bij ondersteunen? Ben jij digitaal vaardig, deskundig, klantvriendelijk en kan je zelf-
standig werken? Dan is deze vrijwilligersbaan iets voor jou.

2 uur/week · Start vanaf begin april, maandagochtend 10 – 12 uur
Buurtkamer Ons Huis, Riebeeck Galerij Hilversum Zuidoost
Tijdens de spreekuren helpen wij bewoners met simpele vragen op het gebied van adminis-
tratie: invullen van formulieren, het lezen van post, het reageren op woningnet, het sorteren 
van hun post enz.

Ons doel is om bewoners laagdrempelig te ondersteunen en hen te leren om zelfstandig 
simpele vragen op administratie gebied op te pakken. Onze vrijwilligers werken zelfstandig 
in een één op één contact, zijn digitaal vaardig, deskundig en klantvriendelijk. Ondersteuning 
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Viore is een inloophuis voor iedereen in de regio 
Gooi- en Vechtstreek die leeft met kanker. Voor 
kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. 
Viore biedt hen informatie, activiteiten, inloop en 
ondersteuning. Hoé Viore van betekenis kan zijn 
voor hen vertelt een van de bezoekers:

“Bij het Inloophuis van Viore in Hilversum vond ik, 
in afwachting van operaties en behandelingen, een 
warme veilige plek waar ik welkom was. Viore heeft 
een aantal deskundige vrijwilligers die – elk vanuit 
hun eigen beroepsachtergrond – kunnen helpen 
met een individueel gesprek. Een van hen heeft mij 
fantastisch geholpen bij het maken van een keuze 
over nabehandeling. Ook nu de kanker al een tijdje 
weg is, is mijn blik op de toekomst veranderd. Er-
over praten blijft belangrijk en bij Viore kan ik daar 
altijd in alle rust en met liefde voor terecht”.

Bij Viore staan de deuren op alle werkdagen tus-
sen 10.00 en 16.00 uur open voor inwoners van de 
regio Gooi- en Vechtstreek. Je vindt Viore aan de 
Oosterengweg 44 in Hilversum. Zonder afspraak of 
verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een 
luisterend oor en voor informatie over het uitgebrei-
de aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers 
kunnen ook een (telefonische) afspraak maken voor 

een individueel gesprek over bijvoorbeeld kanker 
binnen het gezin, opbouwen na kanker en kan-
ker en werk. Zie voor meer informatie en voor de 
agenda onze website: www.viore.org.
 
Attentie!
We zijn op dit moment wat lastiger bereikbaar ivm 
de bouw van de Alexia-tunnel onder het nabijgele-
gen spoor. Het is daarom goed om vooraf kennis te 
nemen van de routebeschrijving: 
https://www.viore.org/contact/#routebeschrijving.  

Viore is er voor iedereen die leeft met kanker
Ook voor de inwoners van alle Hilversumse wijken

wordt gegeven door verschillende netwerkorganisaties in de wijk. Er is altijd een beroepskracht aanwezig en verantwoordelijk voor 
de juiste uitvoering van de hulp. Wij werken op basis van gelijkwaardigheid met onze bewoners en vrijwilligers, in een ontspannen 
en laagdrempelige sfeer. Bij de spreekuren wordt gewerkt in een vrijwilligers team. Vrijwilligers worden gekoppeld aan één bewoner 
en de betrokkenheid van de bewoner en het leereffect wordt op deze wijze gestimuleerd.
Bij uitgebreide vragen zal de vrijwilliger doorverwijzen naar professionele ondersteuning.

Het spreekuur zal in eerste instantie starten 2 keer per maand op de maandagochtend van 10 uur tot 12 uur in Buurtkamer Ons 
Huis, Riebeeck Galerij in Hilversum Zuidoost. De verwachting is dat deze spreekuren uitgebreid gaan worden naar wekelijks.

Wij bieden een mooie werkplek in onze buurtkamer met een team van vrijwilligers en ondersteuning van beroepskrachten. Even-
tuele onkosten worden vergoed en we stimuleren deskundigheidsbevordering doormiddel van workshops en trainingen vanuit de 
Vrijwilligerscentrale. Vrijwilligers van Versa Welzijn (en dat zijn er zo’n 1.600!) krijgen ook toegang tot de vrijwilligersportal, zodat 
zij goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen Versa Welzijn en zich deel uit voelen maken van de Versa community. Als 
laatste zetten wij onze vrijwilligers graag in het zonnetje en willen wij dat de vrijwilligers zich gewaardeerd voelen vanwege hun 
inzet. 
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Jannes huurt een appartement uit de jaren 
’50 van de vorige eeuw. Hij schreef zich begin 
december vorig jaar in voor de workshop Ener-
giebesparing, waar hij met een goed gevoel op 
terugkijkt. 

Deze Hilversumse huurder woont met veel plezier 
in zijn huidige appartement. “Eerder woonde ik 
in een heel goed geïsoleerd huis met een warm-
teterugwinsysteem”, geeft hij aan, om hier eerlijk 
aan toe te voegen dat hij deze wat oudere woning 
fijner vindt. “Ik hoor nu weer de vogels fluiten en de 
mensen op straat. Dat vind ik prettig. In mijn vorige 
huis was ik door het HR+++-glas meer afgesloten 
van de buitenwereld. Daar kon ik op den duur niet 
zo goed tegen.”

Energierekening
Wel vindt Jannes het belangrijk om zijn energiere-
kening binnen de perken te houden. De brief van 
zijn woningbouwvereniging met een aantal opties 
om geld en energie te besparen viel bij hem dan 
ook op het juiste moment in de bus. “Ik kon direct 
een tegoedbon aanvragen van 70 euro om duurza-
me producten te bestellen, maar het aanbod om de 
workshop te volgen las ik ook”, vertelt Jannes. ‘Ik 
schrijf me daarvoor in’ dacht ik direct. ‘Je weet maar 
nooit, wat je ervan leert’.

Nuttige tips
Terugkijkend heeft hij geen spijt dat hij naar de 
bijeenkomst in bibliotheek Hilversum is gegaan. “Ik 
kreeg veel nuttige tips. Mijn ramen zijn van gewoon 
dubbelglas dat als eerste op de markt kwam en 
willen nog wel eens beslaan. De workshopbegelei-
der raadde aan om ze elke dag 10 minuten open 

te zetten om te luchten. Dit klinkt tegenstrijdig met 
energie besparen, maar het werkt! Ik zie mijn stook-
kosten naar beneden gaan.” 

Slimme meter
Ook zelf is Jannes aan de slag gegaan om zijn 
energieverbruik te verminderen. “Sinds kort heb 
ik een slimme meter en kan ik per uur mijn ver-
bruik zien. Ik heb verschillende apparaten aan- en 
uitgezet en gekeken wat dit doet. Zo kwam ik er 
bijvoorbeeld achter dat de setupbox voor de televi-
sie en de router veel energie gebruiken, zelfs als ze 
uitstaan. Nu trek ik ’s avonds de stekker eruit. Het is 
wel raar dat dit moet.”

Radiatorfolie
De tegoedbon van 70 euro die hij na de workshop 
kreeg, heeft Jannes ingewisseld voor radiatorfolie 
en een radiatorventilator die de warme lucht beter 
door de kamer verdeelt. Hij is enthousiast: “Eerder 
voelde ik een heel groot temperatuurverschil als ik 
mijn hand achter de radiator hield. Nu is het veel 
minder heet, dus de folie en ventilator doen zeker 
iets!” Hij merkt het ook aan zijn energierekening, 
zegt hij tot slot. “Sinds ik er goed op ben gaan let-
ten, is mijn energieverbruik gehalveerd.”

Tegoedbon 70 euro
Wil je ook een tegoedbon van 70 euro of deel-
nemen aan één van de activiteiten van de actie 
Hilversum bespaart? Ga naar duurzaambouwloket.
nl/hilversum en kies dan voor Hilversum bespaart. 
De tegoedbon is helaas niet meer beschikbaar voor 
woningeigenaren. Huurders worden van harte uitge-
nodigd om een bon aan te vragen. 

Jannes huurt een woning in Hilversum: 
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helpt kinderen en ouders

Kinderen grootbrengen is een hele klus. Soms kun je daar als ouder wel 
wat helpende handen bij gebruiken. Heb jij tijd en ruimte om 
een gezin een hart onder de riem te steken door heel 
praktisch een dagdeel per week een gastvrij thuis te bieden aan een of 
meer kinderen? Meld je dan aan als vrijwillige steunouder!

“Elke dinsdag eet
       Ayla met ons mee
                Marieke en Bas

    “Op zaterdagmiddag loopt
naast mijn eigen kinderen ook
       Rick hier rond in huis
                                                            familie Nowak

“Ik heb zelf geen kinderen en
            op deze manier kan ik toch
     iets voor een kind betekenen
                                                      Brigitta

“Voor hem ben ik opa
       Teun, prachtig toch?!
                                             Teun

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 
Hanae el Azouzi, Telefoon 06 589 673 76
Mail: hazouzi@versawelzijn.nl
Sociaal verbinder / Locatiebeheerder
Claudia Kruk, Telefoon 06 824 816 72
Mail: ckruk@versawelzĳn.nl 
Wijkberaad Van Riebeeckkwartier
Malika Boumadkar Boukhriss | Voorzitter
Mail: riebeeckkwartier@gmail.com
facebook.com/vanriebeeckkwartier
www.vanriebeeckkwartier.nl

steunouder zi jn is  leuk en belangri jk

It takes a village to raise a child is niet voor niets een beroemde uitspraak geworden. Voor alle 
ouders is het f ijn om het niet alleen te hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende 
hand toegestoken als hij of zij die nodig heeft. Steunouders zijn volwassen vrijwilligers 
die één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Zo geven ze 
gezinnen een steuntje in de rug.
Jouw hulp als steunouder helpt te voorkomen dat problemen in gezinnen ontstaan of 
verergeren. Je biedt een kind een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn. 
Daarmee geef je ouders ruimte om op adem te komen en het is fijn om te ervaren hoe je
de zorg voor kinderen samen kunt delen.

Hoe lang?
Hoe lang je een steentje bijdraagt hangt af van de
behoefte van het gezin en jouw mogelijkheden. Dus
dat kan kort of lang zijn, maar meestal niet korter dan
drie maanden. De steunoudercoördinator onderzoekt
met de ouder welke mogelijkheden er zijn om een eigen vangnet te creëren.

Praktisch
Om steunouder te kunnen worden heb je (en indien van toepassing je partner) een 
Verklaring Omtrent Gedrag (vog) nodig. Daar zijn geen kosten aan verbonden.
Voordat je begint is er een kennismakingsgesprek en krijg je een training  boordevol tips en 
ervaringen om je voordeel mee te doen. Gedurende het hele traject blijft de coördinator 
beschikbaar om op terug te vallen bij vragen of problemen.

De steunoudercoördinator matcht vraag en aanbod 
zorgvuldig, zodat jullie goed bij elkaar passen. 
Natuurlijk is het wennen over en weer. Daarom 
starten we altijd met een wenperiode waarin iedereen 
elkaar leert kennen en het vertrouwen kan groeien.

Iets voor jou?
Kijk op www.steunouder.nl/gooi-en-vechtstreek of neem contact op met
Hilversum  |   Jet van der Wal  |  06 13 96 59 81  |  hilversum@steunouder.nl
Wijdemeren  |  Dineke Folkers  |  06 52 46 01 77  |  wijdemeren@steunouder.nl
Versa Welzijn algemeen  |  035 623 11 00

    “Al mijn familie woont ver
  weg, nu hebben ze toch een
    soort oom en tante om de hoek
                                            Dewi

        “Dat iemand ons zomaar
                wil  helpen, dat is zo
             bijzonder, echt super!
                                    Jesse en Anouk

een initiatief van steunouder nederland

helpt kinderen en ouders

Kinderen grootbrengen is een hele klus. Soms kun je daar als ouder wel 
wat helpende handen bij gebruiken. Heb jij tijd en ruimte om 
een gezin een hart onder de riem te steken door heel 
praktisch een dagdeel per week een gastvrij thuis te bieden aan een of 
meer kinderen? Meld je dan aan als vrijwillige steunouder!

“Elke dinsdag eet
       Ayla met ons mee
                Marieke en Bas

    “Op zaterdagmiddag loopt
naast mijn eigen kinderen ook
       Rick hier rond in huis
                                                            familie Nowak

“Ik heb zelf geen kinderen en
            op deze manier kan ik toch
     iets voor een kind betekenen
                                                      Brigitta

“Voor hem ben ik opa
       Teun, prachtig toch?!
                                             Teun
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Wijkbrandweer voor 
postcodegebieden 1212 tot 1215.
Tel:   06 - 830 802 23
Email:  Wijkbrandweer-Hilversum@
 brandweergooivecht.nl
 Facebook.com/
 WijkbrandweerHilversum/
 
 @WBW_Hilversum

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 
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

Colofon

Het voelt misschien nog niet zo, maar over enkele 
maanden is het alweer juli. Vanaf 1 juli 2022 is het ver-
plicht om op elke bouwlaag van het huis een rookmel-
der te hebben. Waarom is dit verplicht gesteld? Waar 
koop je die rookmelders en welke kies je dan? Op welke 
plek hang je ze vervolgens op? En waar juist niet? Lees 
verder als je er meer over wilt weten.

Rookmelders redden levens
Wist je dat je tijdens je slaap wel hoort, maar niets ruikt? De 
meeste slachtoffers vallen bij brand door het inademen van 
rook. Rookmelders kunnen daarom je leven redden. Het 
alarm van een rookmelder waarschuwt je voordat de rook 
bij je in de buurt is. Rookmelders waren al verplicht voor 
nieuwbouwwoningen. Per 1 juli van dit jaar geldt dit ook 
voor bestaande woningen. Door de rookmelderplicht wil de 
overheid het aantal slachtoffers bij brand terugdringen.

1 rookmelder per bouwlaag
De nieuwe regelgeving geeft aan dat op elke bouwlaag van 
de woning een rookmelder moet hangen. Dit geldt voor alle 
bouwlagen waar zich een verblijfsruimte bevindt, zoals een 
woonkamer of een slaapkamer. Uitzondering hierop zijn 
bouwlagen waar zich geen verblijfsruimtes bevinden. Zoals 

Rookmelders in huis verplicht: heb jij het al geregeld?
bijvoorbeeld een zolder waar niet gewoond of geslapen wordt, 
maar die enkel wordt gebruikt als opslag. Hier hoef je dan geen 
rookmelder op te hangen. Loopt er wel een vluchtweg vanuit 
een andere bouwlaag over deze bouwlaag? Dan geldt de 
uitzondering niet en moet er wel een rookmelder hangen. 

Hoe kies je de juiste rookmelders?
De keuze in rookmelders is groot. Van ‘standaard’ tot slimme 
melders tot rookmelders voor doven en slechthorenden. Op 
www.rookmelders.nl is meer informatie te vinden over de 
diverse soorten en mogelijkheden. Let vooral hierop: 
• Kies voor het juiste keurmerk: belangrijk is dat de rookmel-

ders die je aanschaft voldoen aan de Europese productnorm 
NEN-EN 14604. Deze code staat aangegeven op de verpak-
king. Let hier goed op bij de aanschaf, dan weet je zeker dat 
je een goedgekeurde rookmelder koopt. Heb je rookmelders, 
maar voldoen die niet aan het keurmerk? Vervang ze dan. 
Het keurmerk is te vinden op het typeplaatje van de melder. 
Rookmelders zijn te koop in de meeste bouwmarkten, lande-
lijke winkelketens voor huishoudelijke producten en woning-
inrichting, of online.

• Langere batterijduur = langer gemak: hoe langer de batterij 
meegaat, des te minder je ernaar hoeft om te kijken. Er zijn 
rookmelders op batterijen die jaarlijks verwisseld moeten 
worden en er zijn rookmelders met een vaste accu. 

 Rookmelders met een vaste accu zijn verkrijgbaar in versies 
die 5, 8 of 10 jaar meegaan.

• Controleer of je rookmelders aan vervanging toe zijn: de 
levensduur van een rookmelder is maximaal 10 jaar, daarna 
moet deze worden vervangen voor een nieuwe. Op de rook-
melder zelf staat de vervangingsdatum aangegeven. Heb je al 
rookmelders? Controleer dan of ze aan vervanging toe zijn.

Waar hang je de rookmelders op?
De rookmelders moeten minimaal op elke verdieping hangen, 
in de gang of hal waar de slaapkamers of overige verblijfsruim-
tes op uitkomen. Deze gangen vormen een belangrijk onder-
deel van de vluchtroute naar buiten. Wanneer hier rook hangt 
wil je snel gealarmeerd worden, zodat vluchten nog mogelijk 
is. Hang de rookmelder daar aan het plafond, 50 cm van een 
muur of hoek. Let er daarbij op dat de melder daar niet op de 
tocht hangt en niet in de buurt van mechanische ventilatie.
Voor extra veiligheid adviseren we om ook een rookmelder 
in de slaapkamers en in de woonkamer op te hangen. Ook in 
ruimtes waar bijvoorbeeld een wasmachine of wasdroger staat 
is het verstandig om een rookmelder te plaatsen.

Kun je zelf geen rookmelder ophangen?
In dat geval kun je gebruik maken van het rookmelderteam van 
de brandwondenstichting. Deze vrijwilligers hangen de rook-
melders kosteloos voor je op. Je meldt je aan door te bellen 
naar 0251 - 275 555.

Nog vragen?
Kijk op www.rookmelders.nl of neem contact met mij op. Dit 
kan telefonisch, via e-mail of social media. Mijn contactgege-
vens staan onderaan dit artikel. 
Wist je dat wij op verzoek ook gratis een woningcheck bij je 
thuis kunnen uitvoeren? We lopen dan samen met jou de wo-
ning door en geven advies over de brandveiligheid bij jou thuis. 
Uiteraard hebben we het dan ook over rookmelders. 

Met vriendelijke groet, Jeroen Wiegers.


