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De volgende Van Riebeeck
Wijkkrant verschijnt in
september 2022.
Sluitingsdatum kopij, foto’s
en ideeën 1 augustus 2022.
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Heb jij een paar uu
vrij in de maand?
en en
Houd je van schrijv ’?
en
heb je een ‘vlotte p
Dan ben jij onze
buurtredacteur!

Meer informatie:
gmail.com
redactieriebeeck@
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De wijkkrant nieuwe stijl:

Een echte krant van, voor
en door wijkbewoners

Onze wijk leeft en bruist. Wanneer je je ogen en oren de kost geeft zie en
hoor je dat de wijk meegroeit in de toekomst. Het werk aan de HOV-lijn
en de nieuwe tunnel, de bouw van het nieuwe Tergooi ziekenhuis maar
ook de plannen voor renovatie en vernieuwing van de Winkelcentrum
Riebeeck laten zien dat de wijk een belangrijke rol speelt in Hilversum.
En wat te denken van Buurtkamer Ons Huis; daar organiseren vrijwilligers steeds meer activiteiten. Kortom, er is van alles te doen in de buurt
en de wijkkrant doet daar zoveel mogelijk verslag van.
Er valt heel veel te vertellen over
Zuidoost, onze wijk, waar de ene
buurt verschilt van de andere. Toch
is er genoeg dat ons verbindt.
We zien elkaar
onder andere
in de ‘Riebeeck
Galerij’,
onze kinderen bezoeken
de scholen in de buurt en nu hebben
we samen de nieuwe Van Riebeeck
Wijkkrant met nieuws uit alle buurten. De nieuwe vormgeving komt
niet uit de lucht vallen; de vormgeving sluit aan bij die van onze
‘buurwijken’ Oost, Centrum en
Noordwest. Wij hopen dat deze
krant, gesteund door de gemeente,
maar geschreven en gemaakt door
de eigen redactie, de wijk en daarmee elkaar nog meer zal verbinden.
Dit is de eerste editie nieuwe stijl
en zal (afhankelijk van de input) elk

kwartaal verschijnen. Missen jullie
als bewoners het nieuws uit jullie
buurt? Kom dan zelf de redactie
versterken of lever je stukje of
agenda-item aan,
want
deze
krant is niet
alleen bedoeld
vóór
bewoners. Succes
boeken we alleen als het blad ook
wordt gedragen dóór bewoners.

De krant is niet alleen leuk,
maar ook belangrijk met
nieuws uit je eigen buurt

Veel leesplezier en een hartelijke
buurtgroet, Redactie
Van Riebeeck Wijkkrant.

Voorbeelden van diverse
activiteiten in de Riebeeck

Bedankt!
AAN DE JARENLANGE
SAMENWERKING MET
HET ONTWERPFABRIEKJE IS
EEN EIND GEKOMEN.
DE REDACTIE DANKT HEN VOOR
DE FIJNE MEDEWERKING!
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Bewoners Belvédère kijken letterlijk uit naar ‘samen-be-leving’

‘Wij hebben nagenoeg geen last
meer van al die werkzaamheden’

Een lang gekoesterde wens ging in vervulling: een bezoek aan het opvallende appartementencomplex in onze wijk. Maar wat is de naam van het
bouwwerk? Amaliaflat, Patatzak, Dansende Dame, meer van dat soort
namen passeerden de revue, maar het is ‘Belvédère’. Dat klinkt toch
anders dan de Nederlandse betekenis: ‘uitkijktoren’ of ‘zicht vanaf een
hoger gelegen punt’.

Insteek van ons bezoek aan Lida en Simon Bes is peilen hoe erg de overlast van bouwwerkzaamheden in de buurt zijn. Werkzaamheden waar de
bewoners van Belvédère op dat punt bijna van alle kanten mee geconfronteerd worden. De bouw aan de nieuwe tunnel bracht in het begin nogal
veel zwaar vrachtverkeer met zich mee. In de nacht werd doorgewerkt en
dat kon je horen. Daarentegen is het afsluiten van de overweg aan de
Oosterengweg een tijdelijke zegen. Het spitsverkeer is tot vrijwel nihil
gereduceerd.
Nieuw ziekenhuis
Om de bouw van het nieuwe ziekenhuis kan niemand heen. Simon, ‘wij
wonen ten opzichte van het ziekenhuis min of meer aan de achterkant, dus
echt veel last hebben we er niet van. Aan de andere kant was het aan het
begin van de bouw natuurlijk een ander verhaal. Vooral het heien gaf een
behoorlijk kabaal. Dat realiseerde de aannemer natuurlijk ook en met
Kerstmis kreeg de buurt een aardigheidje. Een charme-offensief, want al
die jaren moet je de bewoners te vriend houden. Ga maar na, ’s morgens
om een uur of zeven beginnen ze
met de werkzaamheden, dus is
het uit met de nachtrust’.
Niets te klagen
Gaandeweg het interview krijgt
deze een wending. Van de overlast
door de bouwwerkzaamheden
komen we vanzelf op zaken zoals
woonplezier, veiligheid in de
buurt, duurzaamheid, buurtbelangen
en dat soort onderwerpen. ‘In
feite moeten we niet klagen’, legt
Simon uit. ‘Wij wonen hier met
super veel plezier. Kijk eens om
je heen. We genieten elke dag
van het uitzicht. Net als het weer is dat iedere keer anders. De buurt is een
mix van veel nationaliteiten en dat maakt het interessant’.
Verbinding in de wijk
Simon en Lida maken zich sterk voor meer ‘verbinding’ in de wijk.
‘Volgens ons kan dat een stuk beter’, zeggen ze beiden, ‘er wordt voor ons
van alles gedaan als we dat vragen. Nieuwe containers, wegverbetering,
nieuwe beplanting, het speelplaatsje verderop is opgeknapt, dat doen ze
allemaal voor ons. Het zou dan fijn zijn als we wat meer verbinding krijgen
met de bewoners. Wij zitten letterlijk hier in die hoge toren, maar hebben
te weinig contact met onze naaste buren die daar onder ons wonen’.

‘Er liggen mooie kansen voor de hele
buurt in het verschiet,
om samen iets te ondernemen’

Dat dit nu eens hardop gezegd wordt in deze krant is niet als klacht
bedoeld, maar meer als een aanmoediging tot meer samen-be-leven in de
wijk. “Anders wordt het een ‘zij daar’ en ‘wij hier’ en dat willen we niet’,
onderstreept Simon nog eens.
Toekomstige kansen benutten
‘Er liggen mooie kansen voor de hele buurt in het verschiet, om samen iets
te ondernemen’. Samen opperen ze het idee om de opening van de nieuwe
tunnel of het nieuwe ziekenhuis als
aanleiding te nemen om een buurtfeest te organiseren. ‘Niet alles
tegelijk natuurlijk, maar met tussenpozen, zodat je meer gelegenheden
hebt om elkaar te ontmoeten. Na de
verbouwing van de Winkelcentrum
Riebeeck is ook dat een mooie feestelijke kans om de wijk met elkaar te
verbinden’.
Communicatie
Op de vraag of de bewoners van
Belvédère voldoende geïnformeerd
worden over wat er zoal te doen is
in de wijk en de galerij, moeten ze
elkaar even goed aankijken. ‘Ik
geloof dat er een soort markt in de
galerij is vandaag of morgen’. Lida
doelt o.a. op de Boekenmarkt die
op 19 mei jl. plaatsvond. ‘Daar was
ik van op de hoogte’.
Vanaf het balkon kijken we uit over
de wijk en mijmeren nog wat verder. ‘Leuk die nieuwe krant’, zegt
Simon, ‘meteen ook goed voor de
communicatie. Is het een huis-aanhuis krant?’
Jazeker, helemaal gratis en hij valt
bij iedereen in de bus. Ook bij
bewoners met een zogenaamde
‘NEE-NEE-sticker’, want het is een krant die door de eigen redactie
wordt gemaakt. Zonder advertenties en financieel mogelijk gemaakt door
de gemeente.
Heb je er bezwaar tegen dat ‘ie in je bus valt, dan kun je dat mailen:
redactieriebeeck@gmail.com

WIJKINFORMATIE
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Wijkagent Van
Riebeeckkwartier
Inge Veldhuizen,
Telefoon 0900 8844
inge.veldhuizen@politie.nl
Wijkbrandweerman
Jeroen Wiegers, 0683 080 223
wijkbrandweer-hilversum
@brandweergooivecht.nl
Het Huis van de Buurt
Winkelcentrum Riebeeck
Oosterengweg 66
Buurten@hilversum.nl
Meldpunt Openbare
Ruimte (MOR)
Klachten over bijv. zwerfafval,
kapotte lantaarnpalen of
losliggende stoeptegels kunnen
gemeld worden via
www.hilversum.nl/MOR
of telefonisch via 14035
WhatsApp: 0620 873 371

Vier generaties Dekker ruim 130 jaar
een begrip in Hilversum
Vier generaties Dekker ruim 130
jaar een begrip in Hilversum
In de voormalige pastorie van de
Sint Willibrorduskerk, aan de Van
Riebeeckweg 45, is een familiebedrijf genaamd Dekker & Zn
Uitvaartverzorging gevestigd. Hier
had ik een gesprek met Peter Paul
Dekker, de vierde generatie Dekker
die dit bedrijf leidt.

toen nog geen uitvaartcentra bestonden.
In die tijd werden overledenen meestal
thuis opgebaard en het afleggen werd
door familie en buren gedaan.
Gordijnen werden gesloten in de hele
buurt en zelfs over de spiegel ging een
doek. Er werd zwarte kleding gedragen en de kist werd door een timmerman gemaakt.

Slechts 31 jaar
De Sint Willibrorduskerk was een
Rooms Katholieke parochiekerk die in
1964 in gebruik is genomen. Het was
een prachtige moderne kerk met een
losstaande toren. In de kerk bevond
zich een aantal glas-in-beton ramen
ontworpen door Jan Dijker. Deze
ramen zijn na de sloop bewaard gebleven door inspanning van de familie
Dijker.
De Willibrordus heeft slechts éénendertig jaar gefunctioneerd. Door teruglopend kerkbezoek is de kerk in 1995
buiten gebruik gesteld en een jaar later
gesloopt. Op deze plek staat nu een
appartementencomplex.

De eerste begraafplaatsen
Vroeger werd men o.a. begraven onder
de vloer van de Grote Kerk, maar
vanaf 1795 werd dit verboden en
kwam de eerste buitenbegraafplaats
‘Gedenkt te Sterven’, achter de Grote
Kerk aan de Oude Torenstraat.
Toen dat terrein in 1887 vol was, werd
aan de Bosdrift de Nieuwe Algemene
Begraafplaats in gebruik genomen.
Weer later de Noorderbegraafplaats,
Zuiderhof en Sint Barbara. Sinds 1869
bestaat
er
ook
een
Joodse
Begraafplaats op de hoek van de
Gijsbrecht van Amstelstraat en de
Vreelandseweg. Aan de Gooische
Vaart was van 1751 tot 1937 ook een
Joodse Begraafplaats. Deze is in 1937
geruimd. Er staat nu een monument ter
nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ziekenhuizen en verzorgingshuizen
kregen op den duur een mortuarium.
Nabestaanden konden daar
afscheid van de overledene
nemen. Door de komst van
uitvaartcentra worden deze
nog maar zelden gebruikt.

Gordijnen dicht
Het familiebedrijf is opgericht in 1888
door de overgrootvader van Peter Paul,
aan de Laanstraat in Hilversum. Hier
werd de uitvaart geregeld omdat er

Sloop Willibrordus
Jaren voor de sloop van de
Willibrorduskerk werd de
pastorie te koop aangeboden.
Deze werd al niet meer

Wijkregisseur Hilversum
Zuidoost
Zie ‘Gemeente Hilversum’
Gewestelijke Afvalstoffen
Dienst
De GAD gaat over het ophalen
van huisvuil en grof vuil.
Tel. 035699 18 88 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
Winkelcentrum Riebeeck,
Oosterengweg 86
Tuinkamer Kortlandhuis
Dependance van Buurtkamer
Ons Huis,
Willem Barentzweg 17

gebruikt. Zodoende werd het pand in
1990 door de familie Dekker gekocht
en na een grondige verbouwing werd
het Uitvaartcentrum op 3 mei 1991
geopend. De kerk functioneerde nog,
maar het was toen al duidelijk dat deze
in de komende jaren gesloten en
gesloopt zou worden.
24/7 bereikbaar
In 1972 kwam Peter Paul, op achttienjarige leeftijd bij het bedrijf van zijn
vader werken. In de avonduren deed
hij een tweejarige vakopleiding en
haalde op twintigjarige leeftijd zijn
vakdiploma. Hij gaat nooit met vakantie
en is 24/7 bereikbaar. Uiteraard in
nauwe samenwerking met zijn zus
Marjolein, want beiden vormen zij de
directie. Daarnaast zijn er drie vaste
medewerkers en negen oproepkrachten.
Al honderdvierendertig jaar zorgt
Dekker Uitvaartverzorging ervoor dat
de familie van een overledene met een
goed gevoel op een uitvaart terug kan
kijken.
Cora Janmaat

Opbouwwerk Versa
Welzijn
Sandra Zamir, 0630 202 481
szamir@versawelzijn.nl
Versa Welzijn, Larenseweg 30,
Hilversum, 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl
Maatschappelijk werk
Versa Welzijn
Corine Boonstra,
0629 077 434
cboonstra@versawelzijn.nl
Jongerenwerk Versa
Welzijn
Steven Fer, 0613 965 769
sfer@versawelzijn.nl
Mantelzorgondersteuning
Versa Welzijn
Tulay Becer, 0629 598 000
tbecer@versawelzijn.nl
Kinderwerk Versa Welzijn
Kati Lipusz, 0623 672 691
klipusz@versawelzijn.nl
Hanae el Azouzi, 0658 967 376
hazouzi@versawelzijn.nl
Sociaal verbinder /
Locatiebeheerder
Claudia Kruk, 0682 481 672
ckruk@versawelzijn.nl
(Vervolg op pagina 5)
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Campagne ‘Groen in beweging’
zet de natuur op de kaart

“In Hilversum is er al veel natuur in stad en omgeving, maar het kan
nog beter”, zegt Myrte Mijnders, beleidsadviseur natuur, landschap en
ecologie bij de gemeente. Daarom werkt de gemeente aan een programma
Groen met de bijbehorende campagne ‘Groen in beweging’. Myrte:
“Samen zorgen we voor een gezonde groene stad. Bewoners kunnen
meer doen dan zij denken om van Hilversum Zuidoost een groenere
wijk te maken.”
Het groene programma van de
gemeente bestaat uit verschillende
onderdelen, legt Elmar Prins uit.
Hij is Projectleider Ecologie bij
Buiting Advies en stelt diverse
plannen op in opdracht van
Gemeente Hilversum
“We hebben voor
Hilversum in kaart
gebracht waar er kansen liggen om de
natuur en biodiversiteit te stimuleren, en maken daarnaast een managementplan om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen te beschermen.”

Stadslandschappen
Wie na het zien van de flyer
nieuwsgierig is geworden, kan verder lezen op openhilversum.nl.
Hier staat informatie over de 20
stadslandschappen van Hilversum.
Een wijk bestaat
namelijk uit meerdere
stadslandschappen.
“Bij het beschrijven
van de stadslandschappen vertellen
wij meer over de ecologie in de
wijk en welke kansen wij voor verbetering zien”, legt Myrte uit.

mensen hun huizen isoleren, maar
voor bijvoorbeeld vleermuizen is er
in de spouw dan geen plek meer.
Met een ingebouwde vleermuizenkast bied je deze diertjes een nieuwe nestgelegenheid na isolatie. Als
bewoners hier een beetje opletten,
krijgen zij daar een mooier en groener Hilversum voor terug.”

‘Wij willen
de natuur de stad
inlokken’

Dagpauwoog
“Het is een wijdverbreid misverstand dat in het bebouwde gebied
geen natuur voorkomt”, vult Myrte
aan. “Daarom zijn we de campagne
'Groen in Beweging' gestart om
bewoners meer bij de natuur in en
om hun huis te betrekken. Als eerste stap hebben wij voor elke wijk
een flyer gemaakt met dieren die
iedereen in zijn wijk kan tegenkomen. Voor Zuidoost dus ook!”
Een blik op de flyer leert dat verschillende vogelsoorten als de
spreeuw, huismus maar ook de
zwarte roodstaart in deze buurt
vliegen. Ook heb je kans om de
dagpauwoog te spotten. Deze vlinder legt zijn eitjes op brandnetels.

Groene verbindingszones
Om de biodiversiteit verder te vergroten legt de gemeente groene verbindingszones aan, maar ook bewoners kunnen helpen, verzekert
Myrthe. “Zij kunnen van alles rond
hun huis doen voor vogels, egels,
bijen, vlinders en andere dieren.
Bijvoorbeeld een kleine vijver aanleggen of een vogelbadje neerzetten. Verder is het goed als iedereen
in de herfst bladeren laat liggen,
zodat dieren hier kunnen schuilen
en voedsel kunnen vinden.”
Broedplaats
Ook het huis zelf kan een belangrijke broedplaats zijn voor mussen,
vleermuizen of gierzwaluwen, stelt
Elmar. “Het is natuurlijk goed dat
Zuidoost

Dieren in je wijk
In de stad leven talloze dieren, ook in je
tuin en op je balkon. Wil je weten welke
dieren in jouw wijk voorkomen? Download
de flyer op hilversum.nl/diereninmijnbuurt.
Stadslandschappen
Naast 8 wijken is Hilversum ook in 20
stadslandschappen ingedeeld.
Een themakaart met meer informatie over
alle stadslandschappen vind je op
openhilversum.nl.
Minder maaien, meer bloemen
In Hilversum wordt er vanaf dit jaar minder gemaaid, want meer bloemen betekent
meer insecten, bijen en vlinders! Zie voor
meer informatie: hilversum.nl/maaien.
Meer weten of vragen?
Mail naar
programmagroen@hilversum.nl

Goede raad van onze wijkbrandweerman

Veilig omgaan met het laden van
fietsaccu’s!

Heeft u praktische hulp
nodig of een maatje?
Of wilt u eerst meer weten over
de Vrijwillige Thuishulp?
Neem gerust contact op met de
Vrijwillige Thuishulp:
035 625 00 00,
ma t/m vr 10.00-13.00 uur.
vthhilversum@versawelzijn.nl
versawelzijn.nl
Wilt u hulp bieden?
Zelf vrijwilliger worden?
Ook dat kan, graag zelfs!
VRIJWILLIGERS
CENTRALE
HILVERSUM
Eemnesserweg 109
0613 13 29 87
info@vchilversum.nl
versavrijwilligerscentrale.nl
Rode Kruis Luisterlijn
0900 0767

Heb je vragen rondom dit onderwerp of andere zaken met betrekking tot
brandveiligheid in huis? Neem dan contact met mij op. Denk ook nog aan
de rookmelderplicht die 1 juli 2022 van kracht wordt. Elke verdieping in
huis moet dan een werkende rookmelder hebben.

NUTTIGE ADRESSEN
IN DE BUURT

Jeroen Wiegers • Wijkbrandweer Hilversum
Mail: Wijkbrandweer-Hilversum@brandweergooivecht.nl
Tel: 0683 080 223

In deze rubriek nemen we een kijkje in
de wijkkrant van een andere
Hilversumse wijk. Een onderwerp dat
interessant is voor heel Hilversum,
plaatsen wij hier in Over-Buren.
Deze keer een artikel uit de wijkkrant
van Hilversum Noordwest:

Scholieren Roland Holst
maken jongerenjournaal

Tijdens het project ‘Nieuws Lokaal Hilversum’
kregen enkele scholieren een stoomcursus
lokale journalistiek. Met succes, want hun
allereerste jongerenjournaal is in februari live
uitgezonden vanuit Beeld en Geluid.
Toenmalig burgemeester Broertjes was aandachtig toehoorder. Twee ‘leerling-medewerkers’ - Marel en Mark - zitten op het A. Roland
Holstcollege en doen hier hun verhaal.
Lesuur ‘Journalistiek’
Het Roland Holst is nu nog de enige school in
Hilversum, waar leerlingen lesuren ‘journalistiek’ kunnen volgen. Op de vraag of zij door
deze lessen extra enthousiast zijn om later
een studierichting in media of journalistiek te
gaan volgen, antwoordt Mark dat het wel in
zijn achterhoofd zit. “Niet meteen als eerste
keus, maar wel een optie.” Marel is het daar
< Marel & Mark

GEMEENTE HILVERSUM

Wijkregisseur en
Buurtcoördinator
Hilversum Zuidoost
Voor initiatieven, ideeën en
vragen over de leefbaarheid en
andere vraagstukken in de wijk.
Mohamed Amazyan
0683 974 705 of
m.amazyan@hilversum.nl

Gelukkig kun je er een hoop aan doen om dit te voorkomen. Hieronder
geven we je een aantal tips waarmee je het laadproces veiliger kunt maken
en de kans op brand kunt verkleinen:

Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat
wordt geleverd.

Leg de lader en de accu niet op een makkelijk brandbare ondergrond
of in de buurt van brandbare stoffen.

Als je je fietsaccu oplaadt, ga dan niet weg maar blijf in de buurt.
Laad de accu dan ook nooit ‘s nachts op.

Zorg voor een rookmelder in de buurt zodat je snel gewaarschuwd
wordt als het toch misgaat.

Laad de accu niet in vluchtroutes.

Laad de accu bij voorkeur buiten of in de schuur op.

Haal de stekker uit het stopcontact als de accu vol is.

Fiets gevallen of is de accu beschadigd?
Laat deze dan controleren door de fietsenmaker, ook als er aan de
buitenkant niets te zien is.

Als je accu niet meer bruikbaar is, lever hem dan in bij een
fietsenmaker of de milieustraat van de gemeente.

Mocht het toch misgaan, ga snel naar buiten en bel de brandweer.
Zelfs als de rook lijkt te zijn verdwenen kan brand in een accu
weer opnieuw oplaaien. Probeer zelf niet te blussen, water maakt
het alleen maar erger en ook schuim en poederblussers zijn
hiervoor niet geschikt.

OVERBUREN
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Wijkwethouder Zuidoost
Karin Walters
k.walters@hilversum.nl

De brandweer ziet het aantal incidenten waarbij een accu is betrokken
stijgen. Branden die veroorzaakt worden door het laden van lithium-ion
accu’s voor elektrische fietsen zijn daar een voorbeeld van. Gelukkig
gaat het meestal goed, maar als zo’n accu beschadigd is doordat de fiets
is gevallen dan is dat niet altijd aan de buitenkant te zien. Ook kan de
accu zelf een keer gevallen zijn. Wordt de accu daarna geladen dan is er
een verhoogde kans dat het misgaat. Er kan dan kortsluiting ontstaan
wat een heftige chemische reactie tot gevolg heeft. De verspreiding van
de zeer giftige rook gaat dan snel en explosief.

Allereerste mediaproject smaakt naar meer
‘Jongeren meer betrekken bij lokale media en
hen nieuwswijzer maken’, dat is de inzet van
Beeld en Geluid en NH Media op scholen.
Met hulp van hun media-experts krijgen
scholieren op het middelbaar onderwijs de
kans om bewoners in Hilversum te bereiken:
via radio, lokale tv, social media en de
Hilversumse wijkkranten..

Wijkberaad Van
Riebeeckkwartier
Malika Boukhriss, voorzitter
riebeeckkwartier@gmail.com
facebook.com/vanriebeeck
kwartier
vanriebeeckkwartier.nl

mee eens: “Het lijkt me heel interessant om
eens te kijken wat het zoal inhoudt en dan van
daaruit verder te kiezen.”
Mark hoopt dat de pilot een vervolg krijgt.
“Het is leuk om te doen, maar vooral ook
leerzaam”, zegt hij. ‘Een echte aanrader. Aan
een vervolg zou ik zeker weer meedoen.’
Lokale onderwerpen
De inhoud van het jongerenjournaal mochten
de leerlingen zelf bepalen. Mark: “Wij hebben
naar lokale onderwerpen gezocht en zijn
daarna op pad gegaan om mensen te interviewen. Deze verhalen hebben wij vervolgens op
film gezet.”
Marel legt uit dat de 18 leerlingen uit de
onder- en bovenbouw die meededen in zes
groepjes zijn verdeeld. “Elk groepje vormde
een soort eigen redactie en maakte een item
voor het journaal. Op die manier is het jongerenjournaal een mooie mix geworden en kon je
zien dat er verschillende mensen aan hebben
meegedaan.”
Van Riebeeck Wijkkrant doet mee
Net als enkele andere wijken, sluiten wij graag
aan bij dit project en geven wij jongeren de
ruimte om met hún nieuws en onderwerpen te
komen voor de wijkkrant. De twee 17-jarigen
reageren enthousiast en zien een samenwerking zeker zitten. Kortom: wordt vervolgd!

WONINGCORPORATIES
De Alliantie
Mirjam Tijssens
mtijssens@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
Henk Westhoff
info@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl

GEZOCHT:
VERSPREIDERS en
REDACTEURS!
redactieriebeeck@gmail.com

Kom naar
de Dag van de Bouw
Een unieke kans! Wandel door
Alexiatunnel voordat de auto’s
er doorheen rijden!
Dit kan tijdens de Dag van de
Bouw op zaterdag 18 juni
tussen 10.00 en 15.00 uur.
Voor jong en oud zijn er
versnaperingen en activiteiten.
Zo kunnen jonge bouwers in de
dop als echte bouwvakker op de
foto.
Zet deze datum dus alvast in je
agenda en kom een kijkje
nemen.
Tot dan!
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Ruim 60-jarige ‘Riebeeck Galerij’

ondergaat metamorfose

Van Galerij naar
Winkelcentrum

Eind 2023 gaat het gebeuren: de schop gaat in de grond, zoals dat in de
bouwwereld heet. Begin jaren-60 startte op de plek waar ooit een boerderij stond, de bouw van de zogeheten ‘Torenflat’ met daarnaast een
heus winkelcentrum: de ‘Riebeeck Galerij.’ Nu, zo’n zestig jaar later
hoef je geen bouwkunde gestudeerd te hebben om te constateren dat de
galerij aan een opknapbeurt toe is.
Samen met Thomas Boon van Bun
Projectontwikkeling, maken we een
rondje
om
Winkelcentrum
Riebeeck en de torenflat. Aan de
voet van de flat vertel ik hem dat ik
als jochie van een jaar of tien hier
langs een grote boerderij liep, op
weg naar het sportpark. De boerderij
verdween en er werd zowaar een
‘torenflat’ gebouwd. Een unicum
voor Hilversum. Gelijk corrigeert
Thomas mij, ‘Die mag eigenlijk
niet zo heten hoor. Tegenwoordig
moet een flatgebouw aan een
bepaalde hoogte voldoen om torenflat te mogen zijn’. Verder vertelt
hij dat de galerij toen de eerste in
zijn soort was in
Nederland.

garage wordt allang niet meer
gebruikt’, zegt Thomas. ‘In het
nieuwe plan komt’ie terug, maar
dan wel verder naar de weg opgeschoven, want hierboven komt de
nieuwe hoofdingang van het winkelcentrum’.
Of de vestiging van KwikFit terugkeert in de nieuwe opzet is nog niet
duidelijk. De huidige verbinding
tussen de galerij en werkplaats gaat
in ieder geval weg en wordt vervangen door een open deel waarin ook
winkeltjes gepland zijn.
Ruimte voor meer fietsen
‘In onze plannen neemt duurzaamheid natuurlijk een
grote plek in. En
daar horen fietsen
ook bij. Vlak voor
de ingang komen
meer ‘nietjes’. Van
de gevel af om die
tegen beschadiging te beschermen,
maar wel met genoeg ruimte om
mensen te stimuleren meer op de
fiets hun boodschappen te kunnen
doen’. Op zijn smartphone laat
Thomas zien hoe zij dat bij pas
opgeleverde projecten hebben
gerealiseerd. Meteen valt daarin op dat
licht, ruimte en groen het motto is.

‘Iedereen moet er
tenslotte beter
en blij van worden’

Verval
Aan de achterkant
is duidelijk te zien
waarom de galerij
aan vernieuwing toe is. De tand des
tijds slaat hier behoorlijk toe. De
oorspronkelijke
parkeergarage

onder het complex biedt een troosteloze en onveilige aanblik. ‘De

Twee ingangen
Zodra de nieuwe tunnel en wegen
er omheen en langs gereed zijn,
krijgen we een beter beeld hoe het
langs de huidige voorkant gaat worden. Nu gaat alles voorlopig nog
schuil achter een hoge bouwschutting, maar bij het verschijnen van
deze krant zou die ook al weg
kunnen zijn.

De ingang aan die kant (dat waren
er vroeger twee) blijft, zodat ook
vanaf daar de supermarkt bereikbaar is. Plan is om van de galerij
een ‘naar buiten gekeerd’ winkelcentrum te maken. Dat wil zeggen
dat de winkels aan de binnenkant in
de toekomst ‘rondom’ het gebouw
zitten. De hele passage binnen verdwijnt en wordt supermarkt.

zegt Thomas. ‘Voor we een vergunning krijgen zullen er nog heel wat
gesprekken gevoerd worden, maar
dat zijn we gewend. En dat is
logisch, want iedereen moet er tenslotte beter en blij van worden’.
Zoals gezegd, als alles meezit
hoopt de projectontwikkelaar eind
2023 aan de slag te kunnen.

De galerij vlak na de opening

Realisatie
Zoals met alle ingrijpende bouwplannen, gaat men met deze grote
klus omzichtig te werk. ‘De plannen zijn gepresenteerd aan de
gemeente en men staat er op het
eerste gezicht positief tegenover’,

De redactie van de wijkkrant houdt
de ontwikkeling bij en zet dat
zonodig in deze krant of op de site.
Meer informatie over dit
project vind je op
riebeeck-participatie.nl

Talent in Beeld
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Hilversum -dus ook onze wijk- barst van de jonge
talenten. In de sport, muziek en kunst. Wij zetten ze
hier in de schijnwerpers. Om te beginnen een
interview met een sporttalent:
Hi, ik ben Myrte van der Schoot, ben geboren in Hilversum en
afgelopen april 18 geworden. Ik heb een zusje, Sophie en een
broertje, Nout. Thuis hebben we twee konijntjes. Inmiddels zit ik al
6 jaar op het Gemeentelijk Gymnasium in
Hilversum en heb ik in mei eindexamen gedaan.
Daarnaast ben ik lid van de Gooische Atletiekclub
(GACH).

Met verspringen is het de bedoeling -de naam zegt het al- om zo
ver mogelijk in de zandbak te springen.
Hoeveel tijd per week besteed je normaal aan trainen?
Op dit moment train ik zo’n vijf keer in de week bij
Team Arena (GACH). Op ma/di/do/vr/zo en dan
zo’n 2-2,5u per training.
En hoe zit dat 's winters? Dan de gym in?
In de winter trainen wij gewoon buiten door. We
gaan wel naar binnen voor krachttraining, maar dat
doen we ook in de zomer.
De wedstrijden vinden in de winter wel binnen
plaats. Dan is het indoor-atletiek.

Hoe ben je er ooit zo toe gekomen om atletiek
als sport te kiezen?
Ik heb vroeger een tijdje op tennis gezeten, maar
dat was niet helemaal mijn ding. Op de BSO had
een begeleider gezegd dat ik hard kon rennen en
misschien een keer atletiek moest proberen.
Na een kennismaking en proefles vond ik het
uiteindelijk heel erg leuk.

Wat is je grote droom of wie is je voorbeeld?
Voor dit jaar is het doel om het limiet te halen voor
WK onder 20 jaar. Als dit lukt zou dat wel heel erg
leuk zijn.

Vertel 'ns iets over andere hobbies of
interesses
Naast atletiek vind ik het ook erg leuk om met
vriendinnen gezellig af te spreken.

400 meter; denk je later ook langere afstanden
te gaan lopen?
Haha nee, ik hou het bij één rondje ;) vroeger
vond ik langere afstanden wel leuk, maar nu vind
ik meer dan één rondje al iets te lang worden.

Heb je nooit gedacht, 'was ik maar
gaan hockeyen of paardrijden?'
Eigenlijk niet echt. Ik vind atletiek een hele leuke
sport omdat het heel divers is, maar ook omdat je
in een team traint, wat erg gezellig is.

Heb je een 'agenda' voor komende maanden
en ben je ook op de baan van het GAC op het
sportpark te bewonderen?
Op dit moment begint het wedstrijdseizoen en zijn
we aan het trainen om hier zo goed mogelijk te
presteren en hopelijk de limiet te halen.

Wat is je specialiteit en waarom precies?
Ik heb mij gespecialiseerd in de 400 meter en het
verspringen. 400 meter is het langste sprintonderdeel en is één rondje om de baan zo hard mogelijk rennen.

Dank voor het interview Myrte en heel veel succes.
We blijven je volgen!
Ken jij ook een jong talent in onze wijk? Op het gebied van muziek, kunst, sport, acrobatiek,
dichten, zang, enzovoorts:
laat het ons weten via redactieriebeeck@gmail.com

Op de koffie bij Cora
Hierbij nodig ik je uit voor de
Koffie-inloop op dinsdag- en
donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur
in de Tuinkamer in het Kortlandhuis
(Gooiers Erf), Willem Barentszweg 17.
Iedereen is welkom!
De koffie en thee zijn gratis.
Hartelijke groeten, Cora Janmaat
cgbcora@upcmail.nl
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Professionele hulp dichtbij

Begeleiding in de wijk
‘Begeleiding in de Wijk’ is per 1 november 2019 gestart in de wijken Oost en
Zuidwest en per 1 juni 2020 uitgebreid naar de wijk Zuidoost. Begeleiding in
de Wijk is een algemene voorziening, passend bij de wijken van Hilversum.

mooie voorbeelden te benoemen hoe wij dit samen met de inwoners doen.

Doelen
Enkele doelen van Begeleiding in de Wijk zijn: dat inwoners in hun directe woonomgeving laagdrempelige en sneller ondersteuning kunnen inroepen, waardoor
opeenstapeling en escalatie van problematiek kan worden voorkomen en dat de
inzet van professionals in samenwerking met de vrijwilligers gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners. Doordat
ondersteuning in de wijk wordt georganiseerd is het mogelijk om mensen in een
eerder stadium ondersteuning te bieden.

Een paar voorbeelden
Een voorbeeld is een moeder die vragen had op gebied van de ziektewet. Naast het
ondersteunen in haar vraag kijken we ondertussen hoe haar kinderen mee kunnen
doen aan sportieve en muziekactiviteiten in de buurt zodat zijzelf wat tijd heeft om
te ontspannen. Een ander voorbeeld is een oudere meneer die zich na het overlijden
van zijn vrouw eenzaam voelde en moeite had met het regelen van alle praktische
zaken. We hebben hem kunnen ondersteunen met de praktische zaken en hij komt
nu regelmatig naar ons buurthuis voor een kopje koffie en wat sociaal contact.

Professionals
In de wijk zuidoost bestaat het netwerk uit professionals van stichting MEE,
Kwintes, Sherpa, Versa Welzijn, Wmo-consulent en regisseur van het Sociaal Plein.
Dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving staat bij ons voorop. Er zijn vele

Aanmeldingen komen op verschillende manieren bij ons binnen en wij hebben
wekelijks overleg met waarin we deze verdelen. Je kan jezelf aanmelden wanneer je een luisterend oor nodig hebt, tegen dingen aanloopt of gewoon een
leuk idee hebt voor de wijk.

V.l.n.r.: Sandra, Henri, Michelle, Corine, Marjanne

Wij stellen ons graag aan je voor
Mijn naam is Sandra Zamir en ik ben opbouwerker in de wijk.
Hierbij houd ik me vooral bezig met het verbinden van buurtbewoners en het versterken van bestaande gemeenschappen. Voor mij staan mogelijkheden, kansen en talenten van mensen centraal.
Wil jij een bijdrage leveren aan jouw leefomgeving of buurtgenoten, of zie je kans om
de wijk nog levendiger te maken, dan ga ik graag met jou in gesprek. Mijn telefoonnummer is 0630 202 481, maar je kunt mij ook mailen op
szamir@versawelzijn.nl of kom eens langs in Buurtkamer Ons Huis
(Winkelcentrum Riebeeck).

Hoi iedereen! Mijn naam is Michelle Pekelharing.
Sinds maart 2022 ben ik gestart bij Begeleiding in de Wijk Zuid-Oost.
Daarnaast werk ik al langere tijd als ambulant begeleider bij Sherpa,
wat betekent dat ik ondersteuning bij mensen thuis geef.
Mensen kunnen bij mij terecht voor een luisterend oor, voor vragen over
regelzaken en voor hulp bij het vinden van oplossingen. Je kan contact met mij
opnemen via 0628 942 232 of per e-mail; m.pekelharing@sherpa.org

Mijn naam is Henri ten Brinke,
ik werk als cliëntondersteuner bij MEE-Hilversum en ondersteun inwoners bij het
vinden van hulp. Dat kan gaan om geld, begeleiding of een voorziening zoals een
rolstoel. Kortdurende begeleiding doe ik zelf.
Duurt het langer dan help ik bij het aanvragen. Ik kan met je meegaan
naar de gemeente of het UWV.
Mijn specialisatie is werk en inkomen. Je kunt mij altijd bellen of mailen!
Tel: 0681 455 640. Mail: h.ten.brinke@mee-ugv.nl
Dag allemaal, Ik ben Corine Boonstra. Ik werk al enkele jaren met plezier bij
Versa Welzijn als maatschappelijk werker in de wijk Zuidoost.
Je kan mij benaderen wanneer je vragen hebt op praktisch en/of emotioneel
gebied. Ook kijk ik graag met jou wat je mogelijk kan doen om weer lekkerder
in je vel te zitten. Je kan me bereiken via 0629 077 434 of e-mail:
cboonstra@versawelzijn.nl

Redactie

C O L O F O N

Heb jij iets te melden in het volgende
nummer van de Van Riebeeck Wijkkrant?
Laat het ons weten via
redactieriebeeck@gmail.com

Dag buurtbewoners. Ik ben Marjanne van Schagen.
Ik werk al jaren met veel plezier bij Kwintes. Ik bied zowel praktisch als ook
psychologische ondersteuning. Nu sinds een jaar betrokken bij wijkteam
Zuidoost. Het is fijn om ook vanuit dit team van dienst te kunnen zijn voor
mensen met een zorgvraag.
Goedendag inwoners van Hilversum Zuidoost!
Mijn naam is Erik Bres. Ik werk al een aantal jaren als procesregisseur Sociaal
domein bij de gemeente Hilversum én sinds een paar jaar werk ik vooral in de
wijk Zuidoost. Ik ben er voor inwoners met hulpvragen en/of problematiek op
meerdere gebieden (inkomen, huisvesting, schulden, gezondheid, opvoeding,
overlast, politie en justitie, etc.). Als wijkteam werken we hecht samen in het
belang van de inwoners. Meldingen krijg ik vaak door via andere organisaties.
Contact kan via formulier website gemeente Hilversum: https://www.hilversum.nl/Formulieren/Online_formulieren_niet_e_dienst/sociaal_plein_contact
E-mail: basisteam@hilversum.nl of telefoon: 035 629 2700.

Redactieraad

Tekst
Tekst, vormgeving, foto’s en
eindredactie
Druk
Contact
Sluitingsdatum

Mohamed Amazyan
Sandra Zamir
Malika Boukhriss
Cora Janmaat
Fred Pangemanan

Buurtcoördinator Zuidoost
Opbouwwerker Versa Welzijn
Wijkberaad Van Riebeeckkwartier
a/voir creatives

RODI Rotatiedruk
Van Riebeeck Wijkkrant is voor en door bewoners van de wijk Van Riebeeck en verschijnt 4x
per jaar. Kopij voor de krant of contact opnemen met de redactie: redactieriebeeck@gmail.com.
Het volgende nummer verschijnt september 2022. Tekst, foto’s, ideeën inzenden vóór 1 augustus 2022.

