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Wethouder Floris Voorink
reageert op zorgen betaald parkeren
Astronomische buurt
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De volgende Kijk op jouw Wijk
verschijnt begin juni.
Sluitingsdatum kopij en foto’s
18 mei a.s.

'B

etaald parkeren klopt voor geen meter'. Dit is het motto
van de flyer, waarop bezorgde buurtbewoners, verenigd in
de Parkeergroep Astronomische Buurt, hun bezwaren over
mogelijk betaald parkeren in de wijk uiten. De redactie van Kijk op
Jouw Wijk neemt hun zorgen serieus en vroeg wethouder Floris
Voorink om een reactie.

Vergunningparkeren wordt in
steeds meer delen van Hilversum
ingevoerd. In Hilversum-Oost heeft
de Electrobuurt al kennisgemaakt
met deze vorm van regulering. Ook
rond winkelcentrum Seinhorst en
de Astronomische buurt zijn er
plannen om de parkeerdruk te verminderen. Wij vroegen Floris
Voorink naar de laatste stand van
zaken.
Om welk gebied (straten en winkelcentrum) gaat het precies?
Hoeveel parkeervergunningen wil
de gemeente uitgeven?
“Wij hebben gesprekken met de
Astronomische Buurt over het parkeren. Een afvaardiging van deze
buurt heeft in de Parkeergroep meegedacht over de vervolgstappen.

Naar aanleiding van de besprekingen met de Parkeergroep hebben
we geconcludeerd dat het momenteel alleen zinvol is om in een deel
van de Jan van der Heijdenstraat
een enquête uit te zetten.
Afhankelijk van de uitkomsten van
deze enquête bekijken we of en zo
ja, waar betaald parkeren gestart
kan worden. Pas dan kan ook duidelijkheid gegeven worden over
aantallen en dergelijke.”

Hebben bewoners inspraak bij het
invoeren van betaald parkeren.
Hoe?
“Ja, dat hebben ze. Bewoners kunnen in een enquête aangeven of zij
voor of tegen betaald parkeren zijn.
De uitkomsten van de enquête
wegen we mee in het besluit dat het

college neemt. Het college houdt
dan in principe de regel aan dat er
betaald parkeren komt als een
meerderheid voor betaald parkeren
is. Voorwaarde is wel dat op de
enquête er een respons is van ten
minste 40%. Als de meerderheid
tegen is, komt er dus geen betaald
parkeren.”
Klopt het dat in de structuurvisie
Hilversum 2030 de gemeente
streeft naar maximaal 1 auto met
parkeervergunning per adres?
“Klopt dat staat inderdaad zo in de
Structuurvisie 2030. De praktijk
wijst doorgaans uit dat de mensen
die er recht op hebben een vergunning krijgen voor de eerste auto en
dat we daarna kijken wat de mogelijkheden zijn voor het uitgeven van
een tweede vergunning. Dat is
afhankelijk van de inrichting van de
wijk. Mensen die op eigen terrein
de auto kwijt kunnen, moeten in
principe daar gebruik van maken.”
(Vervolg op pagina 2)
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Workshop Omgaan
met jongeren:
'Je kunt de wind niet
veranderen, maar
hoe de zeilen staan
bepaal je zelf'

'Wat werkt wel en wat pakt juist
averechts uit?' Deze vraag stond
centraal in de workshop 'Beter
omgaan met jongeren' die Hans
Kaldenbach in januari in
Hilversum gaf. De belangstelling
was groot: meer dan vijftig
Hilversummers gaven acte de
présence.
Trude van Essen was één van hen
en heeft veel van de workshop
opgestoken. ‘Ik zou nu anders op
de jongeren afstappen.’

Rotzooi op de grond, lawaai, vernielingen; er zijn weinig buurtbewoners die daarop zitten te wachten, weet ook trainer Hans
Kaldenbach. “Natuurlijk hebben
mensen gelijk als ze zich daaraan
ergeren. Maar helpt het als je boos
wordt en de jongeren tot de orde
roept? Nee. In mijn workshops
Streetwise geef ik tips die meer
kans van slagen hebben.”

Bijna elke dag raak
In de straat in Hilversum-Oost waar
Trude van Essen woont, was het tot
vorig jaar september bijna elke dag
raak. “Ze trekken takken van de
bomen, besmeren de bankjes met
mayonaise en satésaus, maken dingen stuk en steken zelfgemaakt
vuurwerk af. Op een gegeven
moment loopt de emmer over en ga
je geïrriteerd reageren. Dat moet je
dus vooral niet doen. Zoveel heb ik
nu wel geleerd.” Een leuk onderdeel in de workshop vond ze de rollenspellen, waarin een acteur de
hangjongere speelt. “Daardoor
wordt de problematiek wel heel
aansprekend.”
Kaldenbach kiest voor deze vorm
omdat dit in zijn ervaring het beste

werkt. “In Hilversum speelden de
deelnemers ook enthousiast mee,
zodat ik goed kon laten zien wat het
effect is van een bepaalde benadering.”

'Hoi jongens goedenavond'
Het belangrijkste is volgens hem
dat bewoners begrijpen dat een aanpak die vroeger werkte, nu niet
meer volstaat. “De wereld was
vroeger hiërarchischer”, zo legt hij
uit. “Als volwassene kon je gewoon
zeggen 'Hé joh, houd daar eens mee
op!' en niemand vond dat raar. Nu
accepteren jongeren dat niet meer
en is het verstandiger om de boodschap anders te brengen. Als je
begint met 'Hoi jongens goedenavond' heb je veel meer kans op
succes. Doe daarna op rustige en
vriendelijke toon je verzoek,
bedank ze, maar blijf niet wachten
om te controleren óf ze het doen.
Ook dat werkt averechts.”
Buurtbewoner Trude begrijpt dat de
kans op succes groter is met een
respectvolle benadering, maar vindt
het ook lastig. “We moeten ze wel
heel erg met zijden handschoentjes
aanpakken. Dat is prima, maar het
mes snijdt aan twee kanten. Als wij
luisteren naar de jongeren en hen
respecteren, zouden zij dat ook met
ons moeten doen.”
De workshoptrainer begrijpt deze
emotie heel goed, maar raadt toch
aan om het slim te spelen. “Als je
de confrontatie zoekt, verlies je het
bijna altijd. Het is zoals het is, of
zoals ik als tip in mijn boekje over
omgaan met hangjongeren schrijf:
je kunt de wind niet veranderen,
maar hoe de zeilen staan bepaal je
zelf.”

Klopt het dat bewoners die hun
garage met uitrit een andere functie hebben gegeven geen parkeervergunning krijgen?
“Bij de start van betaald parkeren
inventariseren we of er sprake is
van een parkeerplaats op eigen terrein of niet. Als het huis formeel
een garage heeft, dan verwacht je
dat deze ook als dusdanig wordt
gebruikt. Dat is vaak niet zo, omdat
woningen worden verbouwd.
Daarom bekijken we de situatie per
geval. Het aantal parkeerplaatsen
op eigen terrein wordt afgetrokken
van het aantal te verkrijgen parkeervergunningen.”
Bewoners zijn bang dat als eenmaal het betaald parkeren is ingevoerd, de gemeente een vrijbrief
heeft om het tarief te verhogen. Is
deze angst terecht?
“De gemeenteraad bepaalt jaarlijks
de hoogte van de tarieven. Vanaf
2011 zijn de tarieven ongewijzigd
gebleven. Op dit moment is er geen
aanleiding om te veronderstellen
dat de komende jaren de tarieven
hoger zullen worden.”
Het autobezit groeit. Op dit
moment biedt de gemeente geen
infrastructurele oplossingen om

(Foto: Studio Kastermans)

de parkeerdruk te verlichten.
Bijvoorbeeld transferia buiten de
stad. Wordt hierover nagedacht?
Wordt er nagedacht over alternatieven voor de auto en het stimuleren van de fiets?
“We denken zeker na over alternatieven om het autobezit te remmen,
bijvoorbeeld door deelauto's, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren. Bewoners moeten wel beseffen
dat niet alleen de gemeente hierin
een inbreng heeft. In oudere woonwijken is er vaak sprake van minder
dan één openbare parkeerplaats per
adres. Als elk huishouden meerdere
auto's bezit, gaat dat niet passen.
Dus bewoners die in deze wijken
wonen, wees hiervan bewust.”

‘aanSPOORing’: ontwerpmarathon
spoorzone Hilversum

De openbare ruimte tussen de Liebergerweg, Oosterengweg en Oude
Amersfoortseweg kan hier en daar mooier. In een ontwerpmarathon van
24 uur gaan studenten Stedenbouw en Architectuur van de universiteiten
Delft en Eindhoven daarom met de spoorzone aan de slag.

De gemeente Hilversum is nu bezig om een stedenbouwkundige visie voor de
spoorzone te ontwikkelen. De creatieve schetsen van de ontwerpteams haken
hierop aan. Daarnaast is de ontwerpmarathon bedoeld om een bredere discussie te starten. Hoe kunnen we natuur en groen in en om Hilversum bewaren
en tegelijkertijd bewoners huisvesten en ruimte bieden aan bedrijvigheid?
Naar aanleiding van dit project willen we graag het gesprek met bewoners
hierover voeren, zegt initiatiefnemer Jan Kastje: “Nu zijn er in de spoorzone
verouderde bedrijfslocaties en bedrijven die uit hun jasje zijn gegroeid, waardoor de leefkwaliteit vermindert. Deze ontwerpmarathon hebben we georganiseerd om samen te bekijken - lerend van missers in het verleden - hoe we een
binnenstedelijke opgave op een goede manier kunnen invullen.”

De presentatie van de ontwerpen van de ontwerpmarathon is op zondag
18 maart vanaf 16.00 uur in theater Santbergen aan de Noorderweg.
Deze ontwerpen zijn puur bedoeld als inspiratie en om samen de discussie te
kunnen voeren. Inwoners rond de spoorzone worden van harte
uitgenodigd om bij de presentatie op 18 maart aanwezig te zijn.

Wijkbrandweerman
René Wollaars:
‘Een vluchtplan kan
levens schelen’

Hilversum is één van de zeven gemeenten in Nederland met een eigen
wijkbrandweerman. René Wollaars zet zich in om ook HilversumOost brandveiliger te maken. Een belangrijke doelgroep in zijn werk
als wijkbrandweerman zijn de oudere buurtbewoners die langer zelfstandig blijven wonen.
“Vroeger zorgde de instelling of het
verzorgingstehuis ervoor dat zij
veilig kunnen wonen. Nu zijn ouderens zelf verantwoordelijk voor hun
veiligheid en dat gaat niet altijd
goed: landelijk zijn er 80% meer
ongelukken met brand, waarbij
ouderen zijn betrokken. Dat willen
wij in Hilversum voorkomen.”
Woningcheck
Een mooi instrument daarvoor is de
Woningcheck volgens Wollaars.
“Mensen, oudere, maar ook jongere
Hilversummers, kunnen gratis een
woningcheck aanvragen”, legt hij
uit. “Ik maak
dan samen
met de mensen
een
rondje door
het huis en bekijk wat bewoners
kunnen doen om hun woning
veiliger te maken. Vaak zijn de
oplossingen die ik aandraag heel
simpel. Zo is het belangrijk dat je
weet wat je moet doen bij brand.

Hoe kun je snel het huis uit? Waar
spreek je af met familieleden als
jullie buiten zijn? Wij noemen dat
een vluchtplan. Hopelijk is het
nooit nodig, maar een vluchtplan
kan levens schelen.”
Koolmonoxide
Ook meet Wollaars altijd de concentraties gas en koolmonoxide in
de huizen die hij checkt. “Als ik tijdens een lezing vraag in de zaal wie
een rookmelder heeft, steekt 95%
zijn hand op”, zegt hij. “Veel minder mensen hebben een koolmonoxidemelder. Onterecht, want je
ruikt het niet,
je ziet het
niet, maar er
sterven
twaalf mensen per jaar doordat zij een te hoge
concentratie koolmonoxide hebben
ingeademd.”
Ook de nieuwe HR-ketels bieden
volgens de wijkbrandweerman
geen garantie voor een koolmon-

oxidevrij huis. “Drie keer per week
rukt de brandweer uit om een probleem op te lossen met een HRketel. Tot voor kort mocht iedereen
deze ketels ophangen en dat is niet
altijd even vakkundig gebeurd. Ook
laten lang niet alle mensen de ketel
elk jaar schoonmaken, terwijl dat
wel zou moeten. Daarom raad ik
iedereen aan om, naast een rookmelder, ook een koolmonoxidemelder of een gecombineerde melder
aan te schaffen. Hang de melder
hoog op, tussen de een en drie
meter van de bron vandaan.”
Wollaars is voltijds bezig met zijn
taken als wijkbrandweerman. “Drie
jaar geleden ben ik gestopt met
blussen. Ik was toen 61 jaar en
merkte dat die jongens van 21 mij
voorbij renden. Toen vond ik het
mooi geweest.” Hij is al vijftien
jaar betrokken bij brandpreventie
en deed vorig jaar mee met de pilot
Wijkbrandweerman in Hilversum.
“De pilot is geslaagd en sinds dit
jaar ben ik dan ook officieel de
Hilversumse wijkbrandweerman en
blijf ik dat de komende jaren ook.
Het is prachtig werk dat ik graag
wil blijven doen.”
Wijkbrandweerman René Wollaars
houdt elke woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 14.30 uur
in het Huis van de Buurt in de
Riebeeckgalerij. Ook is hij bereikbaar voor het aanvragen van een
gratis Woningcheck op nummer
06 21 29 23 42 of per mail op
wijkbrandweerman@
brandweergooivecht.nl.
In de volgende nummers van Kijk
op Jouw Wijk schrijft hij een
column over brandveiligheid.

Ik merkte dat die jongens
van 21 mij voorbij renden

Op 12 december jl. ontvingen wij
uit handen van voormalig wethouder Nicolien van Vroonhoven de
'Bewoners Initiatief’-tegel. Een
'award' om bewoners te bedanken
voor hun inzet in de wijk, maar
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ACTIVITEITEN IN ‘DE GEUS’
Geuzenweg 84.
www.degeus-hilversum.nl
Speelgoedbank Hilversum
zamelt nieuw en oud 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, 10.3011.30 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.

ACTIVITEITEN

Gemeente beloont Kijk op jouw Wijk
De eerste editie van Kijk op jouw
Wijk is positief ontvangen door
de wijkbewoners. Ook de
gemeente reageerde enthousiast!

BUURTAGENDA

vooral om ze aan te moedigen en
inspireren om door te gaan met hun
initiatief.

Kijk op jouw Wijk is het platform
voor de verhalen en reacties van
bewoners. Wil je graag iets delen
met de buurt? Stuur je reactie of
verhaal voor 18 mei naar
info@kijkopjouwwijk.nl

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.
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Gemeente heeft
verkeerssituatie
bij Seinhorst
in het vizier

In het Raadhuis heeft de situatie bij de Jan
van der Heijdenstraat en winkelcentrum
Seinhorst zeker de aandacht, aldus de
ambtenaar die hier direct verantwoordelijk voor is.

Mantelzorgkoor al vijftien jaar
een begrip in Oost
‘Er heerst een griepje, daarom denk ik dat er
vandaag wat afzeggingen zijn’, zegt Ria de
Jong, drijvende kracht achter het
Mantelzorgkoor dat iedere maand bij elkaar
komt in St. Joseph, een beetje teleurgesteld.
‘Vaak zitten we hier wel met veertig mensen
op de woensdagavond.’

De ruim twintig leden die wel zijn gekomen,
hebben het er niet minder gezellig door. In het
geroezemoes wisselen een
aantal mensen de laatste
nieuwtjes uit, terwijl anderen een rustig plekje zoeken. “Niet iedereen wil in
de kring zitten”, legt Ria uit. “En dat hoeft ook
niet. Mensen moeten vooral dat doen waar zij
zich prettig bij voelen.”
Koorlid Marga Woudenberg maakt ondertussen
grapjes met Joop Schouten en Frithiof Meijer, de
vaste muzikanten van het koor. Joop speelt
accordeon en is muzikant van beroep. Violist
Frithiof heeft de begeleiding van het koor na zijn
pensioen opgepakt. “Ik doe het nu een aantal jaar
en met veel plezier. Het Hollandse repertoire dat
het koor zingt, ligt mij wel. Veel liedjes speel ik
zo uit het hoofd.” Marga is al langer dan tien jaar
lid van het koor. “Een kennis vroeg me een keer
mee en ik ben nooit meer weggegaan”, lacht ze.
Ze wijst naar de bewoners van Sherpa en de
koorleden in de kring. “Dit is toch een mooie
groep? We hebben het supergezellig en als het
nodig is, zijn we er echt voor elkaar.”

toen niet laten gebeuren”, blikt Ria terug.
“Samen met anderen heb ik toen het
Mantelzorgkoor opgericht. Eerst kwamen we
samen aan de Geuzenweg, maar nu al een aantal
jaar elke derde woensdag van de maand in St.
Joseph. We treden op in verzorgingstehuizen,
maar ook op bruiloften en uitvaarten. Daarnaast
zijn we natuurlijk te horen op de Dag van de
Mantelzorg in Hilversum.”
Het is acht uur en Joop laat zijn accordeon horen.
“We hebben een jarige in
ons midden. Gefeliciteerd
Linda!”, zegt hij enthousiast, voordat hij een welluidend 'Lang zal ze
leven!' inzet. De koorleden zingen eerst wat aarzelend maar dan uitbundig mee. Dan klinkt het

Als het nodig is, zijn we er
echt voor elkaar

Optredens
Het mantelzorgkoor is vijftien jaar geleden ontstaan uit het Steunpunt Mantelzorg. Na de fusie
dreigde het koor verloren te gaan. “Dat wilde ik

'echte' repertoire in de ontmoetingszaal van St.
Joseph. Liedjes als 'Die kleine dingen die het
doen', 'Huilen is voor jou te laat' en 'Wie gaat dat
betalen, lieve zoete Gerritje?' doen die mooie
oude tijd weer echt herleven.

Wil jij iets voor je wijk, buurt of straat doen?
Help dan mee om Kijk op jouw Wijk bij jou in de buurt in de bus te doen!
Geef je op via info@kijkopjouwwijk.nl

“Wij hebben ook Kijk op Jouw Wijk gelezen
en in de raad zijn hierover vragen gesteld. We
starten nu een onderzoek om feitelijk vast te
stellen of op dit stuk echt te hard wordt gereden. Ik kan me persoonlijk goed voorstellen
dat fietsers zich niet echt veilig voelen hier.
Maar beleidsmatig is het voor ons belangrijk
om te weten of het
gevoel van onveiligheid overeenkomt met
de werkelijke situatie”,
laat de betrokken ambtenaar weten.
Daarnaast is de
gemeente in gesprek
met woningcorporatie
De Alliantie over mogelijke oplossingen voor
de parkeerproblematiek.

We moeten
altijd afwegen
waarop we
ons geld
inzetten.

Shortlist
Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal de gemeente al dan niet verdere stappen ondernemen. “We hebben een shortlist met
verkeersknelpunten die snel opgelost moeten
worden”, vervolgt de gemeentewoordvoerder.
“Een voorbeeld hiervan in Hilversum Oost is
de oversteek voor fietsers bij de kruising
Mincklerstraat - Kleine Drift. Verder is er een
longlist met minder urgente verkeerssituaties.
Als blijkt dat er niet te hard wordt gereden, is
het de vraag of we überhaupt iets moeten doen.
We moeten altijd afwegen waar we het beste
ons geld op in kunnen zetten.”
Winkelcentrum Seinhorst
Bromfietsers en snorfietsers zijn niet toegestaan in Winkelcentrum Seinhorst. Toch
gebeurt het vaak dat voetgangers bijna worden
aangereden. “Helaas, komt het vaker voor dat
inwoners borden negeren”, is de reactie van de
zegsman van de gemeente hierop. “We hebben
dit aan de politie doorgegeven. Als zij in de
buurt zijn, zullen ze hier extra op letten. Ook
onze eigen gemeentelijke handhavers zullen
zich vaker in dit gebied laten zien om de mensen te wijzen op wat wel en niet mag.”

Hilversum 100 Jaar
Mediastad;

interview met Klaas Samplonius

Bij '100 jaar Mediastad' staan wij stil bij het feit dat Hilversum honderd jaar de bakermat is van de omroep. De radio- , televisie- en communicatiewereld is niet meer weg te denken uit Hilversum. Hilversum
Oost neemt hierin een bijzondere plek in. Reden te meer om deze mooie
geschiedenis een jaar lang in Kijk op jouw Wijk te belichten.
De Nederlandsche Seintoestellen
Fabriek, beter bekend als de NSF,

vestigde zich in 1918 in Hilversum
op de Groest. Later verhuisde het
bedrijf wegens ruimtegebrek naar
de Naarderstraat en in 1921 werd
een gloednieuw onderkomen aan
de Jan van der Heijdenstraat
gebouwd.
In eerste instantie vervaardigde het bedrijf
radiotelegrafische apparatuur voor de scheepvaart. In 1923 ging de NSF zich
met 'radio-omroep' bemoeien en op

21 juli van dat jaar werd een proefprogramma uitgezonden. Getuigen

uit die begintijd zijn er niet meer.
Herinneringen wel. Voor deze serie
in Kijk op Jouw Wijk bijt oud-radioverslaggever en -presentator
Klaas Samplonius de spits af. We
hebben afgesproken bij mij thuis in

De beste man ging altijd staan
als de voorzitter belde

-hoe kan het ook anders- de
Radiostraat.

Verslaggevers van Radio Tour de France, v.l.n.r. : (onder) Klaas Samplonius,
Evert ten Napel, Heinze Bakker, Theo Koomen, Koos Postema, Fred Racké

Klaas, ik kende je niet anders dan
als radioverslaggever bij Langs de
lijn en Radio Tour de France.
Daar moet toch wel het een en
ander aan vooraf zijn gegaan
neem ik aan.
“Ik werkte in 1973 mee aan het
sportprogramma AD Sportwereld
toen ik iemand van het AVRORadiojournaal tegen het lijf liep.
'Hee, jij moet ons maar eens een
briefje schrijven', zei hij. Tja, zo
ging dat in die tijd. Ik schreef een
keurig briefje en zo vond ik mijzelf
enkele maanden later terug op de 's
Gravelandseweg, meewerkend aan
AVRO-Radiojournaal onder leiding
van Jan Th. De Visser. De beste
man ging altijd staan als de voorzitter belde. Op die afdeling werkte
ook Dick van Rijn. Hij presenteerde de wekelijkse sportrevue en
vroeg mij op een dag voor dit programma. Ik ben weggegaan bij de
AVRO, toen ik een aanbod kreeg
van Hans Knoop, bekend als journalist van de Menten-affaire. Later,
in 1979, kwam ik via-via bij de
NOS in dienst bij de afdeling
Dienst Radioprogramma's (DRP).
Ik werkte daar samen met Kees
Cabout.”
Dat moet toch wel heel iets anders
zijn geweest, van de schrijvende
pers naar de NOS? Was dat niet
heel moeilijk?
“Nee, dat was een geweldige periode. Kees Buurman begon daar net
met het programma 'Met het Oog
op Morgen'. Ik mocht daar als jong
jochie van twintig jaar aan meewerken op vrijdagavond, samen met
Piet van den Enden, Nico van Vliet
en Alice Oppenheim.
In die tijd bestond Radio Tour de
France ook al. Dit programma verhuisde van Hilversum 3 naar de
toen nieuwe Radio 1. Er waren presentatoren voor nodig en Kees
Buurman dacht ook aan mij.
Zodoende begon ik in 1979 Radio
Tour de France te presenteren met
Koos Postema en Fred Racké. We
hadden miljoenen luisteraars. Met
Theo Koomen naast de coureurs,
maakten we prachtige uitzendingen.”
“Verder maakten we ook speciale
uitzendingen. Ik weet nog dat
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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 mogen
kleuren, knutselen en samen
spelletjes doen. Deelnamekosten
0,50 euro per kind.
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
Iedere 2e en 4e donderdag van de
maand, van 10.00-12.00 uur, waar
deskundige vrijwilligers o.l.v. Sociaal
Raadslid Moumen bewoners efficiënt
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 lichtklassieke muziek.
Spelletjes
Elke woensdag en donderdag van
14.00-16.00 uur spelletjes-momenten, 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 maandag van 14.00 - 16.00 uur,
woensdag en vrijdag van
11.00 -14.00 uur. Prijzen variëren
van 0,25 - 2,50 euro.
Bingo
Op iedere eerste en derde
woensdag van de maand van 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 09.30-11.30 uur.

Kijk op jouw Wijk
zoekt bezorgers en
redactieleden!
aanmelden:
info@kijkopjouwwijk.nl
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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
Speelotheek Hilversum
Edisonstraat 47
1221 ET Hilversum
speelotheekhilversum.nl
Wijkagenten
Postcode 1223: Femke van Mosel,
Femke.van.mosel@politie.nl
0900-8844
Postcode 1221: Linda Hardeman,
Linda.Hardeman@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
jwal@versawelzijn.nl
Roxanne Callenbach
rcallenbach@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
Buurtcoördinatoren
Marianne van Diemen
035-62 92 734 of 0613 021 656
m.vandiemen@hilversum.nl
Rik van Dijk (Kleine Driftbuurt)
035-6292324 of 0622 526 551
r.vandijk@hilversum.nl
Jaco Huisman
(Geuzen- en Electrobuurt)
035-6292891 of 0622 198 381
j.w.huisman@hilversum.nl

Koningin Beatrix als nieuwe vorstin een bezoek aan de Antillen
bracht. In het Hilton-hotel op
Curaçao werd een radiostudio
gebouwd met een 24-uurs verbinding met de studio in Nederland.
Ook heel speciaal was de uitzending vanuit een trein op
Koninginnedag. Boven de trein cirkelde een vliegtuigje dat de liveverbinding met de studio in
Hilversum verzorgde.”

Ik herinner me die uitzending vanuit de trein nog wel, maar jouw
stem staat in mijn geheugen
gegrift door de sportuitzendingen.
“Dat klopt ook wel. Wij deden bijvoorbeeld ook de Formule 1-races
op Zandvoort. Kees Buurman had
bedacht dat we in een zeppelin
boven het circuit zouden hangen.
Helaas ging dat niet door, vanwege
de slechte weersomstandigheden.
Later mocht ik een keer de Formule
1 verslaan vanuit een vliegtuigje.
Het vervelende was dat ik geen
'retoursignaal' had op mijn koptelefoon. Ik kon dus niet horen wat
Willem Ruis vanuit Hilversum mij
live op zender vroeg. De piloot had
wel een retoursignaal en zodra er
een vraag werd gesteld riep hij: 'ja'.
Ik begon dan met praten zonder de
vraag te horen. Dus op de vraag van
Willem of Emerson Pittipaldi nog
op kop lag, antwoordde ik doodleuk: 'Ja, ik zie dat de eerste toeschouwers het circuit al verlaten.'”
Zo te horen had je het bij de NOS
naar je zin. Waarom dan toch de
overstap naar de TROS?
“Mijn overstap naar de TROS was
eind '85. Wim Bosboom, chef van
Tros Aktua Radio, zocht een
adjunct. Ik werd adjunct-eindredacteur, daarna hoofd informatieve
programma's en toen programmaleider radio. Weer later werd ik aan-

Bij zijn afscheid van
Langs de Lijn (1999)
kreeg Klaas van Jorien
van Herick (voormalig
voorzitter van alle
Eredivisieclubs en
Feyenoord), alle stropdassen van de eredivisieclubs omgehangen.

gesteld als hoofdredacteur van 2
Vandaag. De EO trok zich in die
tijd terug uit 2 Vandaag en ging
Netwerk maken en de AVRO kwam
daarvoor in de plaats. Toenmalig
AVRO-voorzitter
Karel
van
Doodewaard wilde wat meer met
de leden gaan doen en zo werd ik
hoofdvan de ledenraad.”

Dat betekende dus een afscheid
van het jou zo bekende Hilversum,
de Mediastad.
“Alhoewel ik vrijwel mijn hele
leven bij de omroep heb gewerkt,
heb ik nooit in Hilversum
gewoond. Wel in de omgeving. Ik
kom nog dikwijls in Hilversum,
want op dit moment ben ik lid van

Die samenwerkingen en verschuivingen van omroepen, was dat een
leuke tijd?
“Het was nogal een roerige tijd bij
en soms verre van gezellig. In die
periode kreeg ik de vraag van de
Raad van Toezicht van RTV
Drenthe of ik daar 'een paar jaar de
boel wilde komen opruimen'. Die
taak heb ik vier jaar uitgevoerd.
Daarna ben ik tot 2017 nog lid
geweest van de Raad van Toezicht
van Stichting Omroepmuziek.”

het Verantwoordingsorgaan PNO
Media en vice-voorzitter van de
ledenraad van PNO Zorg, het pensioenfonds en de zorgverzekeraar
voor de omroep. Wij 'huizen' in het
grote gele gebouw aan de
Seinstraat. Heilige grond voor wat
betreft de geschiedenis van de
omroep in Nederland.”

September 2013:
Klaas (rechts)
samen met oudNOS en AVRO
regisseuse Simone
Wijnschenk en
producer/presentator Ben Kolster
van het NTR-programma ‘Familie
Nederland’.

Foto's archief Klaas Samplonius.

Heb jij ook bij de omroep gewerkt? Heb je leuke verhalen, anekdotes en foto's?
Laat het ons weten via info@kijkopjouwwijk.nl en wie weet sta jij in juni in Kijk op jouw Wijk.

100ste Seinconcert van ongekend hoog niveau

De verwachtingen waren hoog gespannen voor het honderdste Seinconcert. Musici van naam en faam als violisten Noa Wildschut en Tim Kliphuis stonden op het programma. Ook het burenensemble, bestaande uit professionele musici gaf acte de presence. Op de gitarist en bassist van het Tim Kliphuis Trio na, kwamen alle
musici uit Hilversum, wat het concert extra bijzonder maakte.

Tussendoor memoreerde burgemeester Pieter Broertjes.
in een korte toespraak het heugelijke feit dat Hilversum
honderd jaar Mediastad is. 'Ontstaan op deze heilige
grond, hier nog geen tachtig meter vandaan. Deze twee
honderdtallen vieren we vandaag met een uniek optreden.' De musici maakten de belofte van een spetterend
optreden meer dan waar. “Wervelend, adembenemend,
van een ongekend niveau”, waren de reacties in de zaal
die tot op de laatste plek was gevuld.
Wie erbij was, weet dat dit voor dit optreden absoluut
geen holle frasen waren.

ONF houdt het
verleden levendig

De besloten Facebookgroep ONF
begint in 2014 als een vriendengroep met 150 leden. Nu zijn 6600
Hilversummers lid, staat er een
eigen website op de rol en maken
ONF-groepen in het hele land
hun opmars. Een mooi resultaat
volgens beheerder Ad Bakker.
“Samen zorgen we ervoor dat de
ongeschreven geschiedenis niet
verloren gaat.”
Iedereen kan zich aanmelden voor
de ONF-groep en het lidmaatschap
is gratis. “We willen het wel besloten houden om reclame te weren en
vervelende
reacties en
geruzie te voorkomen”, legt
Bakker uit.
Elke woensdag van 14.00 tot 16.00
uur komen de leden bij elkaar in
Buurthuis De Geus. Mensen kunnen langskomen met oude foto's
van Hilversum of hun herinneringen aan Hilversum zoals het vroeger was komen delen met de leden.
Daarnaast organiseert de groep
maandelijks een thema, waarover
een van de leden een lezing geeft.
Lid Jan van Leersum is volgende
week aan de beurt. Hij houdt een
oud tegeltableau in de lucht van de
carrosseriefabriek Van Leersum.
“Mijn vader begon in 1919 deze
onderneming die later aan de
Laarderweg heeft gestaan”, vertelt
hij voordat hij het tableau weg-

brengt naar een veilige plek. De
thema's die voor de komende
maanden op de planning staan, zijn
de geschiedenis van de Kerkstraat,
de paarden- en stoomtram, beter
bekend
als
de
Gooische
Moordenaar en het Loosdrechts
porselein.
ONF werkt samen met de historische verenigingen, maar doet meer
dan het alleen verzamelen van historisch
materiaal,
benadrukt
Bakker. “In Hilversum is zoveel
gesloopt, waarover we niets meer
terug kunnen vinden. Dat willen
wij voorkomen. Volgende week
leggen we bijvoorbeeld het
sloopproces
van bioscoop
City vast.
Weet je dat hier in de Tweede
Wereldoorlog onderduikers hebben
gezeten in een ondergronds
gangenstelsel? City was in die tijd
een bioscoop voor de Weermacht.
Het laatste wat de Duitsers verwachtten was dat hier mensen
verstopt zouden zitten. Dit soort
geschiedenis van steden en dorpen
willen wij als ONF-groepen in
Nederland levend houden.”

Kennis van de Hilversumse
geschiedenis overdragen

Jan van Leersum met tegeltableau
van carrosseriefabriek Van Leersum

Scholenproject
Behalve het in kaart brengen van de
Hilversumse geschiedenis wil ONF
de kennis die er bij de leden is,
overdragen. Bakker: “Daarom starten we in maart met een pilot voor
een scholenproject, waaraan ook
een school in Hilversum-Oost meedoet. Als de kinderen het project
goed hebben afgerond, krijgen ze in
de derde les een certificaat met een
handtekening van een gemeentebestuurder, het logo van ONF en het
wapen van Hilversum. Uit ervaring
weet ik dat ze dit fantastisch vinden.”
De lezingen van ONF zijn op
woensdagmiddag in De Geus en
iedereen is welkom. Meer weten?
Zie www.onfgroepen.info

Buurtbewoners krijgen eerste 7
keus zonnepanelen Anna's Hoeve
De gemeente Hilversum zal op de
rioolwaterzuivering bij Anna's
Hoeve 2.160 zonnepanelen leggen.
Dit zijn er meer dan eerder was
gepland, want na nog een keer
meten bleek er nog plek te zijn voor
110 extra zonnepanelen.
De Hilversumse duurzame energiecoöperatie HilverZon zoekt nu
deelnemers die hun stroom met
deze panelen zelf willen gaan
opwekken. De zonnepanelen leveren genoeg zonnestroom voor 120
Hilversumse huishoudens. Bij de
verdeling van de zonnepanelen
hebben eerste de bewoners van de
wijk Anna's Hoeve en daarna de
bewoners in Oost (postcodes 1221,
1222 en 1223) voorrang.

Bewoners die hun stroom
duurzaam willen opwekken
kunnen kijken op:
www.hilverzon.nu/meedoen

Speelgoed kun je
ook lenen!

Waarom speelgoed kopen als je het ook kunt lenen? In Hilversum-Oost
zit al 35 jaar dé speelotheek van Hilversum. De speelotheek is er voor
alle kinderen van nul tot tien jaar en hun (gast)ouders of opvoeders.

Behalve de plek om speelgoed te lenen zoals je in een bibliotheek boeken
leent, is de speelotheek in Hilversum-Oost ook een ontmoetingsplek voor
(gast)ouders, terwijl de kinderen samen aan het spelen zijn.
Gastouder Els Rebel kan hierover meepraten, want zij
komt al ruim twintig jaar in Speelotheek 'De Steeg'.
“Voor mij is de speelotheek een uitkomst”, vertelt zij.
“Ik woon in de buurt en vind het heel fijn dat ik iedere keer nieuw speelgoed aan kan bieden aan mijn
oppaskinderen. Sinds ik lid ben, kom ik iedere maandagochtend samen met de oppaskinderen naar de
speelotheek. Ik praat daar gezellig met de andere ouders onder het genot
van een kopje koffie, terwijl de kleintjes heerlijk spelen met de andere kinderen. Natuurlijk zoeken we ook
nieuw speelgoed uit, waar ze dan bij
ons thuis weer mee kunnen spelen.”
Spelen is dé manier voor kinderen om
te leren. De speelotheek heeft een
breed aanbod van speelgoed, zodat
kinderen naast hun favorieten ook
nieuw speelgoed kunnen ontdekken
zonder het zelf te hoeven aanschaffen.
Ook speelgoed om bijvoorbeeld te
leren lezen, wat je een korte periode
gebruikt, kan je bij ons lenen.
Het lidmaatschap van de speelotheek kost 27,50 euro per jaar, waarvoor je
vier stuks speelgoed voor maximaal vier weken kan lenen. Voor dit kleine
bedrag hebben kinderen het hele jaar afwisselend en uitdagend speelgoed
in huis dat aansluit op hun leeftijd en interesses. Buurtbewoners met een
krappe beurs kunnen het lidmaatschapsgeld laten betalen uit het
Kindpakket van de gemeente.

Spelen is
dé manier
voor
kinderen
om te leren.

Kom eens langs! De vrijwilligers van de speelotheek laten graag het speelgoed zien tijdens de openingstijden.
Maandag 09.30 - 11.00
Woensdag 15.00 - 16.30
Zaterdag 10.00 - 11.30
Kijk voor meer informatie op www.speelotheekhilversum.nl

auto? Onveilige situatie of overlast? Meld het en we bekijken wat
we eraan kunnen doen, benadrukken wijkagent en handhaver.
Bewoners kunnen ook een
‘Melding Openbare Ruimte’ doen
via WhatsApp naar 0613 85 29 53.
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De buurtbus zal zeker rond blijven
rijden. De wens is om ook bij scholen te gaan buurten. “Daar tref je
andere mensen met mogelijk andere
vragen”,
aldus Tukkie.
Buurtcoördinator Van Diemen mijmert verder. “Dat de buurtbus er is,
is goed, maar wat zou het mooi zijn
om ook in dit deel Hilversum Oost
een Huis van de Buurt te realiseren.
Wie weet komt dat er ook nog.”

De Buurtbus: graag geziene gast!
Door Bianca Verweij

Wellicht heb je hem al eens zien staan bij winkelcentrum Seinhorst: de
Buurtbus. Sinds April 2017 rijdt de bus rond. Naast de wijkagent en een
handhaver van de gemeente, zijn ook buurtcoördinator Marianne van
Diemen, opbouwwerker Tukkie Tuk en wijkbrandweerman René
Wollaars wekelijks in de bus te vinden om vragen van buurtbewoners
te beantwoorden.
Het is fris als we op 25 januari naar
winkelcentrum Seinhorst gaan om
een kijkje te nemen bij de buurtbus.
De chauffeur zet de statafels buiten
en de eerste bezoekster zit al in de
entree. Ze komt voor Tukkie Tuk.
Gewoon om even een praatje
maken en contact te houden.
Tukkie vertelt dat dit een van de
dingen is
die haar
werk zo
inhoudsvol
maken. Het
contact voor
en achter de voordeur met buurtbewoners. Een helpende hand bieden
of verwijzen naar instanties die
inwoners verder kunnen helpen.
Verhalen zijn er te over. Niet alleen
treurige gevallen, maar ook mooie
initiatieven.
Buurtcoördinator Marianne van
Diemen haakt aan en noemt als
voorbeeld de wens van buurtbewoners voor een groenere buurt. Zij

wist dat de gemeente bezig was met
de uitvoering van 'Groen Impuls' en
zette de buurtbewoners van Oost op
dit spoor. Het resultaat is meer
groen in de buurt. Natuurlijk nog
niet overal, maar het begin is
gemaakt!
Brandweerman René Wollaars lijkt
een vreemde eend in de bijt, maar
niets blijkt
minder
waar. René
is hier zeker
op zijn plek
als hij vertelt over langer thuiswonende senioren en de risico's die zij lopen als
het gaat om brandveiligheid.
Juist het samen optrekken, elkaar
zien en informatie delen, noemen
de 'bestuurders van de bus' als
belangrijk winstpunt. Als iemand
zich meldt bij de buurtbus, is er
meteen overleg: wie kan wat betekenen en wie houdt in de gaten of
er ook echt iets gebeurt?

Samen bereiken ze ook meer dan
alleen, zo merkt het vijftal in de
praktijk. Zoals bij de buurtbewoner
die niemand binnenliet, maar wijkbrandweerman Wollaars wel. Na
wat gesprekken liet hij toch andere
hulpverleners binnen en kon ondersteuning geboden worden.
De medewerkers van de buurtbus
staan niet alleen klaar voor sociale
zorgen. Ook ergernissen in de
openbare ruimte kunnen buurtbewoners melden. Klachten over de
verkeerssituatie in je buurt? Zorgen
over een langdurig geparkeerde

Waar komt de Buurtbus?

Elke donderdag van 11.00-12.00 u.
bij Winkelcentrum Seinhorst.
De Buurtbus toert door H'sum
Oost: donderdags 13.30-14.30 u.
Met een kan koffie & thee staan
we op de stoep!
8 en 15 maart: Lorentzschool
(zijde rolschaatsbaantje/vijver)
22 en 29 maart: De Wilgetoren
(hoek Kam. Onnes-/Liebergerweg)
5 en 12 april: Villa Vrolik
(Harry Banninkstraat 101)
19 en 26 april: Lorentz dépendance
(zijde van ‘t Hoffplein school)
Half mei: Internationale School
(voormalige Minckelersschool)

Medewerkers in de bus
verwijzen door naar instanties
die bewoners verder helpen

Nationale Buitenspeeldag woensdag 13 en zaterdag 16 juni a.s.

Op woensdag 4 april 2018 van 20.00-21.00 uur is een speciale informatie-bijeenkomst in Wijkcentrum
St. Joseph (Minckelersstraat 71) over de Buitenspeeldag. Beginnende straten kunnen hier tips en adviezen krijgen,
ook van 'ervaren' straten / actieve bewoners.

Ook voor het volgende nummer zoeken
wij bezorgers en redactieleden!
Aanmelden: info@kijkopjouwwijk.nl

C O L O F O N

Je straat aanmelden kan tot woensdag 25 april 2018 via: buitenspeeldaghsum@versawelzijn.nl
Redactie

Contact

Sluitingsdatum

Tekst & (eind)redactie
Redactieraad

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 juni ‘18. Tekst en foto’s inzenden vóór 18 mei ‘18.

