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‘LIEVER EEN
GOEDE BUUR
DAN EEN
VERRE VRIEND’...

BESTE
BEWONERS

Onze wijk leeft en bruist. De bewoners
in de nieuwe buurten Anna's Hoeve en
Villa Industria zijn gesettled en zoeken elkaar op tijdens de buitenspeeldag en burendag of bij de feestelijke opening van Villa Vrolik. Ook
in buurthuis De Geus organiseren vrijwilligers steeds meer activiteiten, met het natuurwandelen als nieuwe loot aan de boom. Rond
Seinhorst en in de Astronomische buurt stelt de gemeente nu voor
om vergunningparkeren in te voeren...

Kortom: er valt heel veel te vertellen over Oost, onze wijk, waar de
ene buurt hemelsbreed verschilt
van de andere. In de Radiostraat
was dit jaar het 35ste buurtfeest,
een mooi jubileum. Enthousiaste
bewoners van de nieuwe buurten
kijken terug op hun eerste geslaagde activiteiten en zullen in de toekomst nieuwe bewoners welkom
heten die gaan wonen in huizen die
er nu nog niet staan. Toch is er
genoeg dat ons verbindt. We zien

elkaar bij de supermarkten, onze
kinderen bezoeken de scholen in de
buurt en we hebben vast allemaal
wel een keer bovenop de
Vrolikberg gestaan met het uitzicht
over onze wijk. En nu hebben we
samen Kijk op jouw Wijk, de wijkkrant voor Hilversum-Oost met
nieuws uit alle buurten. Deze krant
komt niet uit de lucht vallen; verschillende actieve bewoners en
vrijwilligersorganisaties lieten ons
weten een wijkkrant te missen.

De redactie aan het werk.
V.l.n.r. Fred Pangemanan, Marianne van
Diemen, Tukkie Tuk, Koosje de Beer

Wij hopen dat deze krant, gesteund
door de gemeente, maar geschreven
en opgemaakt door bewoners zelf,
de wijk en daarmee elkaar nog
meer zal verbinden. Dit is de eerste
editie van een wijkblad dat elk
kwartaal zal verschijnen. Missen
jullie als bewoners het nieuws uit
jullie buurt? Kom de redactie versterken of lever je stukje of agendaitem aan, want deze krant is niet
alleen bedoeld voor bewoners.
Succes boeken we alleen als het
blad ook wordt gedragen door
bewoners.
Hartelijke groet,
Redactie Kijk op jouw Wijk

Oproep
redacteuren
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Kijk op jouw Wijk is
een krant voor en door
buurtbewoners. Heb jij
een vlotte pen en ben je
nieuwsgierig naar wat er
in jouw buurt gebeurt?
Kom dan als redacteur
de redactie van deze
krant die een keer per
kwartaal verschijnt versterken! Als redacteur
kom je op een leuke
manier met je medebuurtbewoners in
contact en werk je
samen in een gezellig
team. Mail ons op:
info@kijkopjouwwijk.nl

Op avontuur in Villa Vrolik
Met ballonnen, muziek en spelletjes is Villa Vrolik in Anna's
Hoeve op 15 september feestelijk
geopend. ‘We wilden dat het eenfeest voor en door de kinderen
zou worden’, zegt Janie Mooi,
directeur van de basisschool in
dit eerste zogenoemde Integraal
KindCentrum in Hilversum.

‘Het was een gezellig en drukbezocht feest', blikt Janie terug. ‘Als
thema voor het begin van dit
schooljaar hebben we 'Op Avontuur
in de nieuwe school' gekozen. De
feestelijke opening paste daar
prima bij. De kinderen lieten zelf
het gebouw aan ouders en andere
genodigden zien. Ook wethouders
Erik van der Want en Nicolien
Vroonhoven kwamen langs.”
Leerpleinen
Janie is erg tevreden over het
gebouw aan de Harry Banninkstraat. ‘We hebben natuurlijk goed
van tevoren nagedacht over hoe we
het gebouw zouden inrichten, maar

Veel ouders en kinderen op het openingsfeest van Villa Vrolik

het blijft altijd spannend of het ook
werkt.’ Villa Vrolik past bij het
onderwijs, zoals je het in deze tijd
wilt geven, volgens de directeur.
‘Er is bijvoorbeeld gekozen voor
leerpleinen’, legt ze uit. ‘Een voor
de kleuters, een voor de groepen 3
tot en met 6 en een voor de laatste
twee klassen. Hier kunnen de kinderen buiten het klaslokaal samen
of alleen werken aan hun taken.’
Integraal KindCentrum
Het Integraal KindCentrum, waar

Villa Industria kijkt terug
op gezellige Burendag

Zeven bewoners komen in de Loods van Roel
Steenbeek op een vrijdagavond bij elkaar om
de Burendag te evalueren. Hoewel er altijd
dingen beter kunnen, is het organiserend
comité unaniem positief: de eerste Burendag
in de nieuwe wijk was een groot succes met
als hoogtepunt de taartenbakwedstrijd. ‘We
hebben Heel Holland Bakt naar Hilversum
gehaald.’

‘Beter een goede buur, dan een
verre vriend’ is de tekst van een
van de taarten op de foto die
Steenbeek laat zien. ‘Ik vond
dat wel een hele goede’, zegt Ilona enthousiast,
terwijl ze een plekje zoekt aan de lange tafel.

‘Het is de reden, waarom we wat mij betreft deze
dag blijven organiseren. We moeten ook wel,
want Roel heeft een wisseltrofee gemaakt, onze
eigen Gouden Deegroller. Volgend jaar moet die
natuurlijk wel naar een nieuwe winnaar.”

Loterij
Naast de taartenwedstrijd, was er van alles te
doen op 21 september op de Burendag van Villa
Industria. ‘De Winter Sport gaf dansworkshops
er zelf hebben we een loterij
gehouden. Voor de kinderen was
er een kleedjesmarkt en een
groot springkussen’, somt Roel
de activiteiten op. ‘'s Avonds was er als afsluiter
een barbecue mét karaoke.’
Voor de Burendag zijn ook bewoners uitgenodigd die binnenkort in de buurt komen wonen.
‘Volgend jaar zijn alle huizen in Villa Industria
pas af’, legt Monique die iets later is binnengekomen uit. ‘Maar we vinden het belangrijk om
iedereen er zo snel mogelijk bij de buurt te
betrekken. Veel toekomstige bewoners vonden
dat een geweldig initiatief en zijn ook gekomen.’

De sfeer in de wijk
is echt goed!

Autovrij
Zeker rond de driehonderd bewoners zijn een
kijkje komen nemen. ‘We hadden geluk met het
weer’, zegt Richard, ook betrokken bij de organisatie. ‘Maar ik denk dat er ook veel mensen zouden zijn gekomen als het geen mooi weer was

behalve de school ook de kinderopvang is gevestigd, staat midden
in Anna's Hoeve. ‘Ouders in de
wijk zijn enthousiast over de
school', durft Janie te stellen. ‘We
krijgen steeds meer kinderen op
school die in Anna's Hoeve wonen.
Zo wilden we eerst starten met de
groepen 1 tot 5, maar bleek later
dat we genoeg inschrijvingen hadden om ook te beginnen met de
oudere groepen.’

geweest.’ Buurvrouw Eline knikt instemmend.
‘De sfeer in de wijk is echt goed. De straatjes zijn
autovrij, waardoor de kinderen buiten kunnen
spelen en hun ouders elkaar ook leren kennen.
Op een mooie dag lijkt het hier bijna een thuiscamping; iedereen loopt bij elkaar binnen voor
een praatje.’

Verkeersveiligheid rondom
Winkelcentrum Seinhorst
moet snel beter!
De redactie Kijk op jouw Wijk vroeg een
aantal bewoners naar hun mening over het
verkeer bij Winkelcentrum Seinhorst. Veel
kan beter, zo blijkt uit hun reacties.

'Je moet soms rennen voor je leven, want ze rijden je zo voor de sokken', aldus een bewoonster
van het Seinhorst-complex. 'Hier bij de winkels
alleen al, daar mogen dan fietsers wel rijden,
maar ze crossen met scooters en soms grote
motoren gewoon tussen de mensen door. Als je
d'r wat van zegt krijg je een grote mond terug of
soms nog erger. Ik heb hier nog nooit een agent
zien controleren'.

De bewoonster wil liever anoniem blijven, maar
krijgt al gauw bijval van andere bewoners. Ook
de winkeliers klagen er over, maar halen hun
schouders op als je vraagt of zij weleens controle
hebben gezien.
'Nog veel gevaarlijker is de Jan van
der Heijdenstraat
hier
voor
Seinhorst', valt een
bewoner in, 'daar mag je maar 30 kilometer per
uur, maar dat gebeurt zelden! Je moet als fietser
wel tien keer kijken of er niet een gek aan komt
die gewoon vijftig of nog harder rijdt'.

Situatie hoek Jan van der Heijdenstraat / Radiostraat:
sprinten voor je leven, voorrang krijgen als fietser is een
unicum.

per uur vrijwel geen kans voor, laat staan bij vijftig kilometer per uur.
Er is in buurtbijeenkomsten gevraagd om een
duidelijkere aanduiding van de 30 km-zone, of
het deel van de Jan van der Heijdenstraat tussen
de Larenseweg en
Eemnesserweg volkomen voetgangersgebied
te maken of al het rijdend verkeer 'te gedogen' of 'te gast' maken.
Daarop is -nog- geen actie ondernomen.

Je moet als fietser wel tien keer
kijken of er geen gek aan komt

Eén van de grootste ergenissen is onder andere
het uitrijden van de Radiostraat. (Oudere) fietsers
kiezen vanaf de Larenseweg al automatisch het
trottoir om niet te hoeven oversteken bij het winkelcentrum. Ze verschijnen dus plotseling voor je

als jij de Radiostraat wil uitrijden. Vaak gaat het
maar net goed, maar het is bijna net zoveel keren
fout gegaan.
Boos worden op die fietsers kun je niet, want ze
kiezen de veiligste weg. Immers, als je Seinhorst
wilt oprijden of de Radiostraat in wilt, moet je
voorsorteren en daar krijg je bij dertig kilometer

'Waarom wachten tot het helemaal fout gaat?',
vervolgt de bewoonster. 'Er zijn hier in het verleden twee dodelijke slachtoffers gevallen. Allebei

fietsers. Daarna is de dertig kilometer ingesteld.
Maar volgens mij is het wachten op nog zo'n
ongeval en dan worden ze bij de gemeente pas
wakker, maar dan is het weer te laat…'.
Volgens de bewoners die wij spraken zal -met de
bouw van een vrijwel complete woonwijk op het
oude Philipsterrein- de verkeersdruk en het
bezoek aan Winkelcentrum Seinhorst zienderogen toenemen. Dat merkt men nu al met de realisatie van Villa Industria en de nieuwe wijk bij
Anna's Hoeve. Seinhorst, Jumbo en de winkels er
omheen zijn in de hele omgeving de enige mogelijkheden om je dagelijkse boodschappen te
doen.
In het volgende nummer van Kijk op jouw Wijk
zullen wij opnieuw aandacht schenken aan dit
onderwerp. Inmiddels hoopt de redactie op reacties en eventuele voorstellen van bewoners.

Links zoals de 30 km zone op de Jan van der
Heijdenstraat wordt aangegeven en rechts zoals het -veel
duidelijker- op de Van Riebeeckweg is gedaan...

BUURTAGENDA
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ACTIVITEITEN IN ‘DE GEUS’
Geuzenweg 84.
www.degeus-hilversum.nl
Speelgoedbank Hilversum zamelt
nieuw en 2e hands speelgoed in voor
kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderen
tot en met 12 jaar uit gezinnen rond
het bestaansminimum mogen bij onze
Speelgoedbank gratis speelgoed
komen halen! Speelgoed brengen en
halen elke 2 weken op zaterdag van
10.00-12.00 uur en eens per maand
op woensdag van 19.00-21.00 uur.
www.speelgoedbankhilversum.nl
Modelbouwvereniging Hilversum
We houden we ons bezig met
spoorweg- en scheepsmodelbouw en
elektrotechniek. Pronkstuk is de
modelbaan naar voorbeeld van station
Hilversum omstreeks 1935.We zijn
aanwezig op maandagavond vanaf
19.30 uur en op woensdag van 9.30
tot ca 16.00 uur. Nieuwe leden en
belangstellenden zijn op bovenstaande
tijden altijd welkom in onze ruimte op
zolder.
Koffie inloop
Elke dinsdag en donderdagochtend
kunt u tussen 10.00-12.00 uur gezellig
langskomen voor een praatje onder
het genot van een kopje koffie.
Er is steeds een gezellig clubje buurtbewoners aanwezig die de dagelijkse
onderwerpen bespreken of
herinneringen ophalen.
Kinderinloop
Iedere woensdagmiddag is er vanaf
14.00 uur inloop voor de kids! Ze
kunnen dan naar hartenlust knutselen.
Gezond Natuur Wandelen
Vindt u het leuk om regelmatig een
uurtje langs een groene route te
wandelen? Doe mee met Gezond
Natuur Wandelen. Het hele jaar is er
een wandeling van door de prachtige
natuur van Hilversum en omstreken.
Vrijwilligers begeleiden de groep en
vertellen onderweg iets over de
natuur. Elke 2de en 4de donderdag van
de maand, 10.30-11.30 uur. Start bij
'De Geus'. gezondnatuurwandelen.nl
Aan tafel in de Geus
Gastvrije christenen nodigen u uit om
samen te eten, te praten en samen te
zijn. Donderdag om de week
om 18.00 uur.
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ACTIVITEITEN
Wijkcentrum St Joseph
Minckelersstraat 71.
www.stjosephhilversum.nl
Wandelgroep
St. Joseph.
Wandelen is een sport voor iedereen.
Gezelligheid en genieten van de
natuur is ons doel. Elke zaterdag- en
dinsdagochtend
wandelen we een uurtje in de
omgeving van St. Joseph. Na afloop
drinken we een kopje koffie of thee.
Dinsdag van 09.30-11.00 uur,
zaterdag van 10.00-11.00 uur.
Start vanaf St Joseph.
Kinderclub
(4 t/m 12 jaar) op dinsdag
van 15.30 -17.00 uur.
Elke dinsdagmiddag -met uitzondering
van de vakanties- hoeven basisschoolkinderen zich niet te
vervelen in de buurt van wijkcentrum
St. Joseph. De kinderen kunnen
kleuren, knutselen en samen spelletjes
doen.
Warme maaltijd
Elke dinsdag van 17.00-18.30 uur.
Meld u voor vrijdag 10.00 uur aan bij
het Grand Café op 0630 178 571.
De maaltijd kost 6,50 euro per keer.
Er is een pinautomaat aanwezig.
Inloopspreekuur
Donderdag (om de week)
van 10.00-12.00 uur, waar deskundige
vrijwilligers o.l.v. Sociaal Raadslid
Moumen bewonersefficiënt en
deskundig helpen met invullen van
(digitale) formulieren.
Eucharistieviering
georganiseerd door de Heilig Hart
kerk op elke donderdag
van 09.30-10.30 uur op de eerste
etage van St Joseph. Er is een lift.
Mantelzorgkoor
Elke derde woensdag van de maand
van 19.30-21.30 uur. Het
Mantelzorgkoor is een gezellig koor
voor mensen die zingen
ontspannend vinden. Onder leiding
van een
dirigente en accordeonist wordt er
een gevarieerd repertoire gezongen:
60- en 70-er jaren songs, levensliederen, evergreens en licht-klassieke
muziek.

‘Ik zou het geweldig vinden als
kinderen kunnen spelen in het groen’

Marileen Fabels woont nu negen jaar in de
Leeghwaterstraat. In de hoek van haar tuin
staat een moestuinbak voor alle buurtbewoners. Eerder heeft ze al voor elkaar gekregen
dat de straat een picknicktafel op wieltjes
van de gemeente heeft gekregen. Ze kijkt
vanuit haar slaapkamerraam uit op een
desolaat speeltuintje. ‘Ik zou het geweldig
vinden als kinderen hier kunnen spelen in het
groen.’

De Leeghwaterstraat is een 'superstraat', vindt
Marileen Fabels. ‘Kinderen spelen voor mijn

Marileen Fabels wil van deze speeltuin graag een
groene oase maken

deur en ook als buurtbewoners gaan we gezellig
met elkaar om.’ Ze wijst naar de picknicktafel net
buiten haar tuin. ‘Die wordt echt goed gebruikt’,
zegt ze. ‘Je kunt de tafel
gemakkelijk even rollen
naar de plek waar deze
nodig is, maar uiteindelijk is
hier zijn vaste stek. Ik zit
hier best wel vaak met andere buurtbewoners even te
kletsen. Soms organiseren we dat, maar vaak
spreken we elkaar spontaan, bijvoorbeeld als een
van de buren aardbeien komt oogsten uit de
buurtmoestuinbak. Binnenkort eten we samen
'buurtsoep' van de pompoenplant.’

Ook de BuurtWhatsApp die ze twee jaar geleden
is gestart, is een succes volgens Marileen.
‘De groep is alleen voor deze straat en er doen
ongeveer twintig adressen aan mee’, vertelt ze.
‘Als er onraad is, laten we dat de anderen weten,
maar dankzij de app kunnen we elkaar ook
helpen. Als iemand een kruiwagen nodig heeft,
kan hij of zij er een te leen vragen in de groep.
Ook wordt dankzij de app een boom die te groot
is voor mijn tuin binnenkort verhuisd naar een
zorgboerderij, waar een buurtbewoner werkt.’

Natuurspeeltuin
Achter haar huis ligt een speeltuintje, waarin
weinig kinderen spelen. ‘Dat verbaast me niet’,
zegt Marileen als we er even later langs lopen.
‘Het is hier ongezellig met vooral veel steen en
weinig groen.’ Het liefst zou ze hier een natuurspeeltuin zien met groen, water en zand waar
kinderen zich kunnen uitleven. ‘Er zijn plannen
hiervoor, maar niet alle omwonenden zijn even
enthousiast’, zegt ze eerlijk. ‘Sommige mensen
zien liever meer parkeerplaatsen, anderen zijn
bang voor overlast. Het is wel belangrijk dat we
iedereen op een lijn krijgen.’
Plannen doorzetten
Toch zijn er volgens haar genoeg redenen om de
plannen wel door te zetten. ‘Als je kijkt naar de
luchtkwaliteit en de problemen die de
gemeente heeft met de afwatering, is meer
groen in de buurt de beste oplossing. Bovendien
gun ik het de kinderen zo.
Er zijn wel speeltuintjes in
de wijk, maar niet een
waarin ze in het groen
kunnen ravotten.’
Hoewel ze zelf geen auto
heeft, snapt Marileen dat
parkeren een probleem is voor veel mensen.
‘In de plannen zoals ze er nu liggen, komen er
drie parkeerplaatsen bij. Misschien dat die toezegging mensen over de streep kan trekken.’

Binnenkort eten
we samen ‘buurtsoep’
van pompoen!

...’voor blinden en slechtzienden is
het geen pretje als je op het trottoir
takken van laagoverhangende bomen en
struiken in je gezicht krijgt’...
De gemeente snoeit in het najaar volop (foto links), wat doe
jij als bewoner met je ‘snoeiplicht’?

Reageren? Vragen? Voorstellen?
Ideëen? Leuke foto’s? Anekdotes?
Zelf iets zeggen?
Mail ons: info@kijkopjouwwijk.nl

ACTIVITEITEN
Wijkcentrum St Joseph
Minckelersstraat 71.
www.stjosephhilversum.nl
Spelletjes
Elke donderdag van
14.00-16.00 uur spelletjesmomenten, aangeboden
door Versa Welzijn. Kijk
voor alle data op de site.
Elke eerste en derde
zondag van de maand van
13.00-18.00 uur komt de
bordspellengroep bij elkaar.
Het restaurant is die middag speciaal geopend.
Tweedehands kledingwinkel
Elke woensdag en vrijdag
van 11.00 -14.00 uur.
Prijzen variëren van 0,252,50 euro.
Bingo
Op iedere eerste en derde
woensdag van de maand
van woensdag 14:00-16:00
uur. Deelname 5,- euro en
er zijn altijd leuke prijzen.
Taaloefengroep
Samen woorden en
spreektaal oefenen aan de
hand van werkboeken en
pictogrammen.
Aanmelden: Informatie- &
Adviespunt Oost,
035 64 20 719.
Fietsles voor vrouwen
In 15 lessen leren vrouwen
fietsen.Theorie- en praktijkles starten op een
afgesloten terrein, later de
buurt in.Vrijdag van 09.3011.30 uur.

Voor het volgende
nummer van
Kijk op jouw Wijk
zoeken wij
bezorgers!

aanmelden:
info@kijkopjouwwijk.nl

Workshop
Beter omgaan
met jongeren
Herken je dat ook? Een groepje jongeren maakt
herrie op het grasveldje naast het huis! En grote
kans op een grote mond terug als je er wat van zegt.
Dus haak je af, maar de irritatie blijft.

Gooi het roer om en naar de workshop Beter omgaan
met jongeren op 24 januari, van 19.30 tot 22.00. Samen
gaan we na wat vaak wel werkt en wat juist averechts
uitpakt. We gaan niet klagen. Ook al vind je dat de politie of de gemeente meer moet doen of dat ouders hun
kinderen beter moeten opvoeden. Daar gaan we het niet
over hebben. Wat we wél doen is zelf aan de slag gaan.
Deelnemers aan de workshop vertellen tegen welke
problemen zij aanlopen. Wij komen met een trainer en
een acteur. Die acteur 'speelt' de (hang)jongere in de
situaties die de deelnemers aangeven. Daarna gaan we
kijken of er een manier is waardoor de jongere wel aanspreekbaar wordt. Na afloop van de avond ontvang je
het boek Hangjongeren, 99 tips voor buurtbewoners en
voorbijgangers om alle tips nog eens rustig na te lezen.
• Workshop: Streetwise door Hans Kaldenbach
• Wanneer: 24 januari 2018, 19.30 - 22 uur
(inloop vanaf 19.15)
• Waar: De Egelantier, Egelantierstraat 194
• Meer informatie en aanmelden:
buurten@hilversum.nl (let op vol=vol)

FOTOCLUB ELKE
WOENSDAG IN
WIJKCENTRUM DE GEUS

ONF groep Hilversum en Wijkcentrum De Geus
hebben elkaar gevonden, lazen wij in de nieuwsbrief van het buurthuis. Het buurthuis aan de
Geuzenweg 84 is vanaf nu elke woensdag de
thuisbasis van deze Hilversumse groep. ONF is
voortgekomen uit de Facebook Foto-groepen 'In
Oude&Nieuwe Foto's' en 'Hilversum in
Oude&Nieuwe Foto's'.

De ontmoetingsruimte in De Geus zal de groep fotoliefhebbers gaan gebruiken voor de wekelijkse
inloop van belangstellenden. Iedereen van jong tot
oud is van harte welkom elke woensdag van 13.30
tot 16.00 uur. Voor doorgewinterde Hilversummers,
maar ook voor nieuwe bewoners van de Mediastad
zijn de open bijeenkomsten een unieke kans om
kennis te maken met het heden en verleden van
Hilversum. De ONF-groep is blij met de komende
samenwerking met Wijkcentrum De Geus omdat de
leden nu ook hun kennis kunnen delen in het oude
schoolgebouw dat De Geus ooit was. Ook de vrijwilligers van De Geus verheugen zich op de komst
van deze gezellige groep Hilversummers. Meer
weten over de ONF? Kijkt dan even op de website:
www.onfgroepen.info of de Facebook-pagina
www.facebook.com/groups/HilversumAntiek/.

Vrijwilligers Lichtjestocht
verwachten grote opkomst na
succes vorig jaar
Niet minder dan 150 kinderen liepen vorig jaar mee met de eerste
lichtjestocht
tussen
de
Morgensterkerk
en
Heilig
Hartkerk. ‘Een groot succes en
dat terwijl we eigenlijk laat met
de organisatie waren begonnen’,
vertelt
vrijwilliger
Manon
Onrust. ‘Dit jaar zijn we eerder
met organiseren en is de tocht al
een begrip in de buurt. We hopen
dan ook op een hoge opkomst op
16 december.’
De Lichtjestocht
vertrekt vanaf de
Morgenster.
Deelnemers zien
onderweg levende
scènes die het
kerstverhaal vertellen.
Buurtbewoners
hebben de route
verlicht met honderden glazen potten met waxinelichtjes. ‘Vorig
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jaar ging dat heel goed’, vertelt
Manon. ‘We flyeren vooraf in de
buurt en bewoners krijgen van ons
al twee lichtjes cadeau. De meeste
mensen vinden het heel leuk om de
straat voor hun huis feestelijk te
verlichten.’ De tocht duurt als je bij
alle scènes blijft staan rond de drie
kwartier. ‘Vrijwilligers spelen de
belangrijkste gebeurtenissen uit het
kerstverhaal na’, legt Manon uit.
‘Zo zien de bezoekers de reis van

Bethlehem en natuurlijk Maria,
Jozef en het kindje in de kribbe.
Bijna alle vrijwilligers die vorig
jaar meededen, zijn nu weer van de
partij.’ Aan het eind van de tocht is
er in de binnentuin van de Heilig
Hartkerk warme chocolademelk
van de kerk en soep gemaakt door
vrijwilligers van de Mevlana moskee. Manon: ‘We zullen vuurkorven neerzetten en er is ook een
gedeelte overdekt voor als het
regent. Wie mee
wil lopen, hoeft
zich niet aan te
melden.
Je kunt op 16
december tussen
17.00 en 18.15 u.
gewoon beginnen met lopen
vanaf de Morgensterkerk.
Van ons krijg je
een boekje met
een vertelling
van het kerstverhaal.’
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Het Radiostraatfeest begon
ooit met een barbecue…

Bijna veertig jaar geleden gingen
wij op zoek naar een huis in de
'astronomische' buurt. In die tijd
waren de huizenprijzen hoog,
evenals de rente: ruim twaalf
procent! En toch moest je er snel
bij zijn. Meestal vroeg in de
morgen ging de telefoon en was
het de makelaar die het laatste
aanbod huizen van de mail had
geplukt. Blindelings nam je een
optie om maar de eerste te
zijn…

Na een viertal huizen bekeken te
hebben was het raak; in de
Radiostraat was een huis te koop en
we waren de 'tweede gegadigde'.
Dezelfde dag nog konden we het
huis bekijken en we waren meteen
verkocht. Het huis nog niet, want
we waren immers tweede… Door
een foutje van de makelaar van de
verkopende partij was het geluk aan
onze kant en kregen wij het eerste
recht. Daarna kwam alles in een
stroomversnelling terecht en
konden
wij
verhuizen.

vooral 's morgens en 's avonds voor
een
verkeersinfarct.
De
Larenseweg richting Den Uylplein
was nog tweerichtingsverkeer, de
Radiostraat een escape.
Wij woonden er nauwelijks of de
Radiostraat ging op de schop voor
het eerste 'woonerf' van Hilversum.
Voor straten uit de dertiger jaren
was dit nieuw. De straat veranderde
voor een half jaar in een zandbak.
Tegelijkertijd werd het plantsoen
voor de deur aangepakt en deels
ingericht als 'ontmoetingsplek' en
speeltuintje. Dat is het nu nog
steeds.

Bloemetje
Niet alleen de aanblik van de
Radiostraat veranderde, ook de
bewoners. Steeds meer nieuwe
bewoners kwamen er wonen. Veel
oud-Hilversummers die bijvoorbeeld als student waren vertrokken
kwamen nu terug en de straat verjongde. En ook in die tijd waren
jonge gezinnen
druk en was er
niet veel tijd
voor
'sociale'
connecties. Als
je een praatje
maakte met een
oudere buur, wist die niet dat er
'alweer' nieuwe bewoners waren.
Daar hebben we iets aan gedaan!

barbecues en wat muziek. Meestal
alleen met wat (over)buren.
In de Radiostraat waren de reacties
echter zo positief, dat we er een
echt straatgebeuren van gingen
maken. Met heuse inschrijfformulieren en mailingen werd het
Radiostraatfeest ver van tevoren
aangekondigd. Zo gebeurt dat nog
steeds, hoewel veel communicatie
nu via radiostraat.nl en een groot
mailadressenbestand gaat.

tafels op straat en het pétanquetoernooi. De Radiostraat heeft dankzij
het straatfeest een echte pétanquebaan! Het pétanqueconcours kende
een paar verrassende winnaars: niet
de doorgewinterde boule-gooiers
streken met de eer, maar twee tienermeiden die met een lach iedereen rond twee uur 's nachts met lege
handen naar huis stuurden.
Buurtgoochelaar
Op de 35ste editie was er ook een
speciaal optreden van onze eigen
buurtgoochelaar Luuk. Hij organiseerde met een unieke 'goochelmenukaart' clinics in zijn voortuin.
Voor slechts 20 cent kon je bijvoorbeeld vlak voor je neus beetgeno-

Meedoen is belangrijker dan winnen in de Radiostraatloop

Jubileum
Het 35ste Radiostraatfeest was dit
jaar in september. Het weer was
helaas iets minder leuk dan de
voorgaande 34 edities. Slechts één
keer hebben we vanwege slechte

men worden met een kaarttruc of
een vogelspin die ongemerkt over
je hand liep! De opbrengst van de
clinics ging naar de actie voor Sint
Maarten.
Op het straatdiner was het menu

Het thema voor het
straatdiner was
dit jaar Italiaans

De vorige eigenaren hadden
zich jarenlang ingezet voor een verkeersluwe straat. In die tijd zat
Philips nog aan het begin van de
straat en was er veel sluipverkeer.
Het latere Den Uylplein zorgde

Traditie tijdens het Radiostraatfeest: met
z’n allen eten aan lange tafels

Nieuwe bewoners in onze buurt
konden altijd rekenen op een bloemetje en korte kennismaking. Vaak
volgden een visite en nadere kennismaking. In de zomer vonden wij
het tijd om de bewoners rondom het
pleintje allemaal tegelijk op een
ontspannen manier kennis met
elkaar te laten maken: de aanzet tot
een eerste 'straatfeest' was geboren…
Straatfeest
Het fenomeen 'straatfeest' kende
men in die tijd niet in de vorm,
zoals menige straat dit nu anno
2017 doet. Het bleef bij een paar

Een gezellige sfeer tot in de kleine uurtjes op de ‘Bouledrome’ in de Radiostraat

weersomstandigheden het straatfeest moeten afgelasten. Maar met
een grote tent en een droge en soms
zonnige tweede helft van de dag
was de sfeer van dit jubileumfeest
als vanouds en gingen de laatste
buren na middernacht pas naar
huis.

Vaste
onderdelen
op
het
Radiostraatfeest - het eerste échte
straatfeest in Hilversum - zijn de
gezamenlijke lunch, rommelmarkt,
sport en spel voor de jeugd, de
Radiostraatloop via het Ripolinpad,
Seinstraat, Meteorenstraat en weer
terug de Radiostraat in, het
Radiostraat diner met een lange rij

deze keer Italiaans! En toeval of
niet, enkele maanden geleden is een
nieuwe familie in de straat komen
wonen; zij is Nederlands en hij een
Italiaanse kok! Francesco liet ons
zijn pasta proeven. Volgens de kleine Olivia is papa de beste kok die er
bestaat en dat konden velen onderschrijven!

De 36ste editie staat alweer
gepland: zaterdag 22 september
2018. Het weer kunnen we niet
voorspellen, maar wel dat het evenals de voorgaande 35 edities een
succes wordt!
Fred, Radiostraatbewoner.

NUTTIGE ADRESSEN IN DE BUURT
Wijkcentra
Wijkcentrum de Geus
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
06 50 55 60 66
info@degeus-hilversum.nl
Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71, 1223 LD
Hilversum
(035) 647 83 47
www.stjosephhilversum.nl
Wijkagenten
Postcode 1223: Femke van Mosel,
Femke.van.mosel@politie.nl
0900-8844
Postcode 1221: Linda Hardeman,
Linda.Hardeman@politie.nl
0900-8844
Jeugdagent
Mireille Klein-Lam,
Mireille.Klein@politie.nl
0900-8844
Buurtwerk Versa Welzijn
Postcode 1221
Katinka Boot
kboot@versawelzijn.nl
0647 191 994
Postcode 1223
Tukkie Tuk
ttuk@versawelzijn.nl
0613 786 776
Jongerenwerk
Melvin Westerbeek
mwesterbeek@versawelzijn.nl
0653 461 766
Idsert Wouda
iwouda@versawelzijn.nl
0646 108 030
Steven Fer
sfer@versawelzijn.nl
0613 965 769
Kinderwerk
Jet van der Wal
jvanderwal@versawelzijn.nl
Woningbouwvereniging
De Alliantie
Yvonne Koning
ykoning@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
Cindy Borst,
c.borst@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl
Wijk- en buurtwethouder
wijk Oost
Willem van der Spek
w.vanderspek@hilversum.nl

Van Seintoestellen tot
Seinconcerten
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Al sinds 1918 is Hilversum dé Mediastad van
Nederland. Deze eretitel kreeg het voormalige
weversdorp nadat op 27 februari 1918 in
Hilversum de NSF - de Nederlandse Seintoestellen Fabriek - werd opgericht.

De eerste omroepverenigingen en omroepgebouwen ontstonden een paar jaar later toen in 1923
de eerste omroepzender naar de Mediastad
kwam. Vanuit Hilversum is op 24 december 1924
de eerste radio-uitzending en op 2 oktober 1951
de eerste televisie-uitzending uitgezonden.
De NSF vestigde zich eerst op de Groest 106-108
in Hilversum. Aan de Jan van der Heijdenstraat
begonnen de radiopioniers op 8 oktober 1920
met de bouw van het eerste gedeelte van het
fabriekscomplex. De hele onderneming verhuisde hier op 1 juli 1921 naartoe.
Het waren turbulente tijden, die ruime tachtig
jaar dat de fabriek in onze wijk heeft gestaan. De
NSF speelde een gedenkwaardige rol in de tweede wereldoorlog en is later overgenomen door
Philips. Eind jaren negentig kwam er een eind
aan het bestaan van het complex, maar niet aan
de geschiedenis van het terrein. Woonwijk
Seinhorst met winkelcentrum verrees en is
inmiddels een begrip in Hilversum.
Seinconcerten
Markant punt in de nieuwe wijk is de kerk de
Morgenster. En precies die plek was een inspiratiebron voor een van de bewoners van de
Astronomische buurt in Hilversum Oost.

Deze Morgensterkerk op Seinhorst, het oude terrein van de NSF, is het startpunt voor de klassieke concertserie Seinconcer-ten. Wouter den
Hond, in die tijd violist van
het Radio Philharmonisch
orkest,
wilde
het
Hilversum aan 'de verkeerde kant van het spoor' een
culturele impuls geven. Hij
begon met het organiseren van klassieke concerten. Op die manier wilde Wouter mensen op een
laagdrempelige wijze laten genieten van hoogstaande klassieke muziek. Hij wilde buurt- en
dorpsgenoten met elkaar in verbinding brengen.
Op 26 januari 2001 verzorgde het Delos
Ensemble het eerste Seinconcert. Grote namen
uit de muziekwereld volgden en inmiddels beleeft
de serie Seinconcerten zijn 18de jaargang!

Genieten en verbinden zijn nog steeds de kernwaarden. Een trouwe groep bezoekers, niet
alleen uit de buurt, maar ook uit andere delen van
Nederland, beleven zo'n zes keer per seizoen met
elkaar mooie muzikale avonden. Vaak zijn ze
verbaasd dat artiesten van zulk wereldformaat de
Morgenster aandoen en zo benaderbaar zijn. Om
die concerten te kunnen blijven organiseren,
vormde zich een groep vrijwilligers uit de buurt,
die Wouter ondersteunden bij de soms complexe
en tijdrovende organisatie.

Cultuurprijs
Dat de serie Seinconcerten een mooie toevoeging
was in het cultuurlandschap van Hilversum, uitte
zich in de toekenning van de Cultuurprijs
Gemeente Hilversum in 2001. Op de uitreiking
hiervan speelden de toen nog hele jonge broertjes
Jussen. Het jaar daarop werd de organisatie
beloond met de prijs Nationale Vrijwilligersorganisatie. In 2015 gaf Wouter aan dat hij
afscheid wilde nemen van de Seinconcerten en
daarmee leek er een einde te komen aan de serie.
Maar een nieuwe buurtbewoner, Ernst Munneke,
pianist en als repetitor verbonden aan de Nationale
Opera & Ballet, zag een
uitdaging in het voortzetten van de serie als artistiek leider. Samen met de
vrijwilligers heeft hij de Seinconcerten een doorstart laten maken.

Seinhorst is inmiddels
een begrip in Hilversum

Buren-voor-Burenconcert
Met de komst van Ernst zijn er ook nieuwe elementen toegevoegd. Zo wordt er jaarlijks een
Buren-voor-Buren concert georganiseerd, waarin
de professionele musici uit de Astronomische
buurt optreden. Zij spelen solo, samen en als
begeleidend ensemble voor een genodigde
artiest. Daarnaast heeft de zang een vaste plek in
de programmering gekregen. Ook geeft een professional voor aanvang van ieder concert een
lezing gegeven over de muziek en de componisten van de avond. In januari 2018 zal er voor het
eerst een Nieuwjaarsconcert worden gegeven.

Precies 100 jaar na de oprichting van de
Nederlandse Seintoestellen Fabriek, vindt op
vrijdag 2 februari 2018 het 100ste Seinconcert
plaats. De uitvoerenden tijdens dit jubileumconcert, waaronder Noa Wildschut en Tim Kliphuis,
komen uit Hilversum. Een prachtig eerbetoon
aan de stad, aan de Seinconcerten en aan de
bewogen geschiedenis van de plek die Hilversum
als mediastad zo beroemd heeft gemaakt.
Zie voor informatie: www.seinconcerten.nl

Fietsen alle Jaren komt naar
Hilversum-Oost
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Buurtcoördinatoren
Marianne van Diemen
035-62 92 734 of 0613 021 656
m.vandiemen@hilversum.nl

Veel ouderen die minder mobiel zijn, zijn aan
huis gekluisterd en voelen nog maar zelden de
wind door hun haar.

Rik van Dijk (Kleine Driftbuurt)
035-6292324 of 0622 526 551
r.vandijk@hilversum.nl

De vrijwilligers van Fietsen alle Jaren willen daar
wat aan doen. Vorig jaar kwam de eerste fietsriksja naar de Egelantier in Hilversum Zuid. In deze
comfortabele riksja is plek voor twee passagiers
die een route naar keuze opgeven. Een ervaren
vrijwilliger rijdt met
hen deze tocht om
herinneringen terug
te brengen, te genieten van de natuur of
om gewoon de wind
weer te voelen waaien. Voor minder
mobiele bewoners in
Oost komt er nu een tweede riksja naar
Hilversum. Wilt u ook alleen of samen met een
(klein)kind op stap of met een vriend(in)? Mail
uw verzoek naar: hilversum@fietsenallejaren.nl
en wij maken een afspraak.

Jaco Huisman
(Geuzen- en Electrobuurt)
035-6292891 of 0622 198 381
j.w.huisman@hilversum.nl

‘Schouw’ lopen met de wijkagent

Zij benadrukt dat het een misverstand is dat de
gemeente verantwoordelijk is voor de verlichting in donkere ‘achterom’-gangetjes. ‘Het is
privégebied van de bewoners, dus moeten zij
zelf voor verlichting zorgen. Stuit dat op moeilijkheden, dan wil de gemeente best meedenken’,
aldus Marianne.

Het is druilerig, koud, winderig weer als we
's avonds om negen uur een 'schouw' lopen
met Femke van Mosel, onze nieuwe wijkagent in Oost. 'Waar gaan we op letten?' is
de vraag aan Femke. Zij draait het liever om
en vraagt ons of er plekken zijn waar we een
kijkje moeten nemen. Die zijn er genoeg!
We letten niet alleen op situaties waar het
beter kan, maar ook op aanpassingen die de
bewoners zelf hebben aangebracht zoals
automatische verlichting met verklikkers en
dubbele sloten. Prima privé-initiatieven!

Er is nog veel winst te behalen!
Dat het -ondanks de vele waarschuwingen en
tips met betrekking tot veiligheidsmaatregelen
tegen inbraak en diefstal- nog steeds makkelijk
is om spullen van eigenaar te laten veranderen,
blijkt wel als we bij een tweetal huizen zonder
probleem de achtertuin in kunnen lopen. Een

Voor het volgende nummer van
Kijk op jouw Wijk (maart 2018)
zoeken wij bezorgers!

aanmelden: info@kijkopjouwwijk.nl

C O L O F O N

We worden deze avond vergezeld door buurtcoördinator Marianne van Diemen.

Redactie

Contact

Sluitingsdatum

Tekst & (eind)redactie
Redactieraad

Foto links: Femke van Mosel in een achtertuin waar een
ladder uitnodigend klaarstaat voor oneigenlijk gebruik...
Foto rechts: Geen breekijzer nodig om deze schuur ongemerkt leeg te halen.

ladder tegen de achtergevel, het bovenraam op
een kier en niemand thuis. Ook komen we
tijdens de schouw een onafgesloten schuur vol
tuingereedschap en fietsen tegen. We lachen,
maar tegelijkertijd zien we dat er op dit gebied
nog veel meer winst te behalen is!
Tevreden met de gelukkige constatering dat we
niet voor niets de schouw hebben gelopen, gaan
we huiswaarts. Met de afspraak dat we in het
voorjaar weer op ‘schouw’ gaan met elkaar.

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Marianne van Diemen
Buurtcoördinator
Tukkie Tuk
Versa Welzijn
Fred Pangemanan
a/voir creatives
Vormgeving & tekst
Druk
RODI Rotatiedruk
Kijk op jouw Wijk is de wijkkrant voor en door bewoners van Hilversum-Oost en
verschijnt 4x per jaar. Kopij voor de krant of contact opnemen met de redactie? Mail
naar info@kijkopjouwwijk.nl
Volgende nummer verschijnt begin maart ‘18. Tekst en foto’s inzenden vóór 14 februari ‘18.

