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De volgende Kijk op jouw Wijk
verschijnt begin-januari 2019.
Sluitingsdatum kopij en foto’s
10 december a.s.

Als wethouder Financiën, handhaving en vergunningverlening hoeft
Karin Walters eigenlijk het raadhuis niet uit, maar dat is niet haar
bedoeling. “Als wijkwethouder kan ik samen met de Hilversummers in
Oost dingen voor elkaar krijgen. Zo heb ik de indruk dat het hier en
daar wel een tandje netter kan.”
Karin houdt van de lokale politiek.
“Het is heerlijk om op de fiets te
stappen en te praten met de mensen
voor wie je het doet. Daarnaast
vind ik het een
uitdaging om
verantwoordelijk te zijn
voor de interne kant van het
bestuur. Ik heb van mijn hobby een

dagtaak kunnen maken.” Om
bekend te raken met de wijk was ze
bij het buurtfeest in Villa Industria
en bij de buitenspeeldagen. “Als je
dan door de
straten loopt,
merk je dat
het met elkaar
samenleven verschilt in Oost. In de
ene straat zitten Hilversummers die

Wij willen de buurt eerder
bij ontwikkelingen betrekken

hier geboren en getogen zijn op
tuinstoelen buiten. Andere straten
zijn hipper met jonge mensen en
gezinnen die, vaak uit Amsterdam,
naar Hilversum zijn gekomen. Dat
geeft een ander sfeertje. ”

Spoorzone
Als wethouder handhaving en vergunningverlening is Karin enthousiast over de aanpak van de
Spoorzone. “Het is een spannend
traject, omdat we als gemeente hier
niet veel bezitten en het daardoor
een samenspel is van ontwikkelaars, bewoners en gemeente.”

(NOG) MEER LEZEN OF REAGEREN? KIJK DAN OP kijkopjouwwijk.nl
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Daarnaast is de Spoorzone volgens
de wijkwethouder een mooi voorbeeld van de nieuwe weg die de
gemeente inslaat bij vergunnigaanvragen. “Meer dan vroeger willen we eerder de buurt bij ontwikkelingen betrekken. Het liefst voordat we het juridische traject ingaan,
want in die fase kunnen we niet
meer zo veel veranderen.”
Ze roept bewoners ook op om zelf
tijdig aan de bel te trekken. “Zie je
in jouw straat een verbouwing
waarbij je vraagtekens zet? Heb je

“Om kosten te besparen lossen we
dit soort problemen samen met
andere werkzaamheden op. Zo kan
het zijn dat we in de ene wijk, waar
we ook de riolering aanpakken, eerder aan de slag gaan met de stoepen
dan in een andere buurt.” Over de
mening dat Oost is achtergesteld bij
andere wijken in Hilversum, wil ze
geen uitspraken doen. “Als het al
zo was, dan is dat nu onderkend. Zo
gaan we bijvoorbeeld niet alleen de
voorzijde van het station, maar ook
het Oosterspoorplein aanpakken.”
Hoewel het niet haar portefeuille is,
wil Karin zich als wijkwethouder
ook inzetten voor de bewoners,

Het is fijn ondernemen op
winkelcentrum Seinhorst

Natuurlijk is er wel eens overlast, maar echt grote problemen hebben
Daniëlle Guitoneau, eigenares van Guitoneau Haarmode en Yordi
Latumahina van kaaswinkel 'De Alexanderhoeve' nog niet meegemaakt.

twijfels of een woningsplitsing wel
klopt? Bel de gemeente of doe een
melding openbare ruimte via Whats
App. Bewoners
voelen vaak een
drempel, maar
dit soort vragen
kunnen
ze
gewoon aan ons voorleggen.”

jong en oud. “We nemen extra
opbouwwerkers aan voor Hilversummers die hen nodig hebben en
willen als college
de wijkcentra
versterken. Voor
de jeugd zoeken
we meer ruimte,
waar zij kunnen bewegen. Het
Cruyffcourt is een mooi voorbeeld.
Een levendig Oost is de inzet van
het college. Als wijkwethouder zal
ik mij daar sterk voor maken.”

Een levendig Oost is
de inzet van het college

Opgelichte tegels
Tijdens de buurtschouwen heeft ze
gezien dat sommige gebieden in
Oost rommelig zijn. Opgelichte
tegels door boomstronken horen
niet en Karin snapt dat een buurt
dan aandringt op een snelle aanpak.
Maar ze vraagt ook om begrip.

Alle informatie over de Spoorzone
aanpak:
www.hilversum.nl/spoorzone

Ondernemen op Seinhorst is vooral
heel leuk volgens het tweetal, beiden bestuurslid van de gelijknamige winkeliersvereniging.
Daniëlle heeft al 18 jaar een kapperszaak op Seinhorst en is eerder
actief geweest voor de winkeliersvereniging. “Daarna had ik het erg
druk met mijn zaak en jonge kinderen”, vertelt ze.
“Inmiddels zijn de
kids weer wat groter en heb ik hier
weer tijd voor. Dit
keer als secretaris van het bestuur.”
De
kaaszaak
van
Yordi
Latumahina, voorzitter van de winkeliersvereniging, heeft een kortere
geschiedenis op Seinhorst, maar
ook hij is erg enthousiast over het

Natuurlijk ergeren bewoners zich aan vuil en rotzooi op straat en zijn er vragen over het parkeren. Maar: 'mag het iets groener hier?' blijkt de belangrijkste vraag die bewoners stellen.
Zij kwamen langs plekken die een voorbeeld kunnen zijn voor een ideale
buurt, zoals het Maria Mesdaghofje en langs straatjes die snel een aanpak
verdienen. “Heb je wel eens achter de Jumbo gekeken?”, vraagt Marileen.
“Het lijkt daar de stort van de
GAD wel, alleen dan ongeorganiseerd.” Ook door de historie
van de buurt, bedrijfspanden en
woningen staan hier door elkaar, oogt het soms rommelig en grijs.
Als vader van een jonge kinderen mist Jaco speelruimte. “De speeltuin bij
het Cuypersplein is mooi, maar te ver weg voor mijn jongste om alleen naartoe te gaan. Ik zou graag ook zo'n groene speeltuin in de buurt hebben.”
Namens de gemeente waren planoloog Maarten de Weert en buurtcoördinator
Coen van Beers aanwezig. Soms konden de ideeën van bewoners hen nog
verrassen, zoals voor het kantoor Noorderhaven. Marileen: “De gemeente

Uitkomst buurtschouw:
meer groen en speelruimte

Springkussenfestival
Ook dit jaar heeft de vereniging
veel activiteiten georganiseerd
zoals het Springkussenfestival en
het Burenontbijt.
De winkeliersvereniging doet voor
het regelen van deze feestjes altijd
een beroep op een externe partij.
“Wij hebben niet de tijd en de
expertise om dit zelf te organiseren”, licht Daniëlle toe. “Als
bestuur houden we wel het budget

Seinhorst is niet groot,
maar daardoor
wel heel gezellig

‘Waarom is het zo grijs hier?’
Buurtbewoners Jaco van Meerveld en Marileen Fabels liepen mee
met de buurtschouw in de Geuzenbuurt. “De sfeer was heel positief”,
zeggen beiden.

winkelcentrum in Hilversum Oost.
“Seinhorst is niet heel groot, maar
daardoor wel heel gezellig”, legt hij
uit. “De sfeer onder de winkeliers is
gewoon heel goed.”

dacht aan een woon-werkbestemming voor dit pand, maar daarvan zijn er al
best veel in Hilversum. Als bewoners hebben we voorgesteld om hier jongerenwoningen in te maken. Daar is echt een groot tekort aan.” Het tweetal
hoopt dat de gemeente samen met de bewoners actief aan de slag gaat.
“Bij de buurtbewoners voelde ik echt een actieve wil om de buurt op te
waarderen”, zegt Jaco tot slot.
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Wijkbrandweerman
René Wollaars:

in de gaten en natuurlijk hebben wij
als winkeliers het laatste woord.”
Een deel van de huur van de panden
gaat naar de winkeliersvereniging,
zodat elke ondernemer automatisch
bijdraagt aan de activiteiten. Een
goede regeling, vindt Yordi.
“Iedereen betaalt hierdoor naar
draagkracht mee.”

Blauwe zone
Behalve tijdens de vergaderingen
van de winkeliersvereniging, houden de ondernemers via een
WhatsAppgroep contact met elkaar.
“Als er onraad is, laten we dat
elkaar via de app weten, maar heel
vaak komt dat niet voor”, vervolgt
Daniëlle. “Natuurlijk is er wel eens
wat, maar over het algemeen valt
de overlast op Seinhorst mee.
Problemen die er zijn, lossen zich
uiteindelijk ook wel weer op.
Alleen die scooters en brommers
die door het winkelcentrum racen,
zijn heel vervelend. ” Wel of niet
betaald parkeren op Seinhorst is nu
wel een onderwerp van gesprek. De
gemeente heeft hierover een enquête uitgezet onder bewoners en
ondernemers. Yordi en Daniëlle
zien het liefst een blauwe zone
komen in het winkelcentrum.
“Laatst zag ik iemand uit de auto
stappen met een rolkoffer. Die auto
heeft dagen op Seinhorst gestaan.
Een blauwe zone voorkomt dat parkeergelegenheid op deze manier
wordt gebruikt”, besluit Yordi.
“De winkels blijven bereikbaar en
langparkeren is dan niet meer
mogelijk.”

‘Wist je dat?

Wijkbrandweerman René Wollaars schrijft elke editie een column in
Kijk op Jouw Wijk. Deze keer test hij de kennis van bewoners als het
gaat om brandgevaarlijke situaties.
Wist je dat
• Mensen gemiddeld slechts 30
meter door rook kunnen lopen?
• Er meer mensen overlijden door
rook dan door brand?
• Rook zich verspreidt met ruim
50 kilometer per uur?
• Rookmelders mensen 's nachts
wel wakker maken?
• Koolmonoxidevergiftiging in
meer dan 60% van de gevallen
leidt tot de dood?
• Je koolmonoxide niet kunt zien,
ruiken of proeven?
• Er sprake kan zijn van koolmonoxide als je last krijgt van
branderige ogen, hoofdpijn of
dreigt flauw te vallen?
• Er nieuwe richtlijnen zijn voor
het plaatsen van koolmonoxidemelders? Plaats ze bij een open
haard, geiser of cv-ketel aan het
plafond boven de bron en in
kamers zonder bron op hoofdhoogte.

Bewoners kunnen makkelijker hulp
krijgen dan ze zelf denken

Het is stil op het wekelijkse spreekzelf denken.”
uur in buurthuis De Geus. Stiller
“Stel je wilt bijstand aanvragen”,
dan het zorgteam zou willen. “Wij
geeft Harold als voorbeeld. “Dan is
zijn als team de schakel tussen
het niet direct nodig om eerst naar
buurtbewoners, organisaties in de
het Sociaal Plein in het centrum te
buurt, de gemeente en
om een formuNetwerk 1221 werkt rijden
het Sociaal Plein in
aan te vragen. Je
aan een sterke buurt lier
Hilversum”,
legt
kunt hiervoor ook bij
maatschappelijk werker Harold
ons terecht.” Behalve vertegenVernhoudt uit. “Bewoners kunnen
woordigers van de gemeente, zitten
makkelijker hulp krijgen dan ze
ook de buurtcoördinator, de wijk-

• Maar liefst 40% van de branden
in woningen ontstaan in de
keuken?
• Je regelmatig het filter in de
afzuigkap moet schoonmaken?
• Er regels bestaan voor het etiket
van brandgevaarlijke nacht- en
verkleedkleding?
• Het een veilig idee is om altijd
een brandblusser bij de hand te
hebben.
Voor brandende vragen
houdt de wijkbrandweerman donderdag
van 10.00-11.00 u. spreekuur
in het Huis van de Buurt in
de Riebeeckgalerij.
Doe ook de gratis woningcheck.
wijkbrandweerman
@brandweergooivecht.nl

brandweerman, de politie, de
opbouwwerker van Versa Welzijn
en de wijkverpleegkundigen van
Hilverzorg en Inovum in het zorgteam. Harold zelf is via stichting
MEE bij Netwerk 1221 betrokken.
“Buurtbewoners kunnen voor al
hun vragen bij ons terecht”, benadrukt hij. “Of het nu gaat om een
aanvraag voor een WMO-taxi of
voor thuishulp: wij helpen zelf of
geven de vraag door aan de instelling die hierover gaat. Ik denk echt
dat er veel bewoners zijn die een
probleem hebben en misschien het
licht aan het eind van de tunnel niet
meer zien. Juist hen roep ik op om
langs te komen of ons te bellen.
Alleen als we weten wat er speelt,
kunnen we er samen iets aan doen.”
Netwerk 1221 houdt iedere
dinsdag van 12.00 - 14.00 u.
spreekuur in Wijkcentrum
de Geus. Bewoners kunnen
zonder afspraak binnenlopen.
Bellen kan ook:
088 0224721.

BUURTAGENDA
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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 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 naar hartenlust knutselen.
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.
ONF Groep
ONF houdt het verleden levendig!
Iedereen kan zich aanmelden voor
de ONF-groep en het lidmaatschap
is gratis. Elke woensdag van 14.00 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.
Seniorenfit
Iedereen die meer wilt bewegen of
gezonder wil leven en dat graag met
buurtbewoners doet, is elke
dinsdagochtend vanaf 9.30 uur van
harte welkom in De Geus.
Seniorenfit eindigt rond 10.15 uur
waarna we een kopje koffie of thee
kunnen gebruiken in de ontmoetingsruimte.
Aanmelden bij: buurtsportcoach
Laura Roeijmans
L.Roeijmans@Hilverzorg.nl
0621 459 190.
De kosten zijn 1 euro per keer.
Spreekuur wijkbrandweerman
Iedere woensdag van 13.30-14.30 u.
houdt wijkbrandweerman René
Wollaars spreekuur in de Buurtbus
op winkelcentrum Seinhorst.
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Buikdansen in
het water
“Waarom moeten wij naar Amersfoort of Soest om als dames onder
elkaar te kunnen zwemmen?”, vroeg een aantal vrouwen aan Malika
Boumadkar-Boukhriss. Zij vond dat dit inderdaad anders kon en
beloofde zich hier 100 procent voor in te zetten. Met succes: sinds vorig
jaar is het bad in de Lieberg elke laatste zondagmiddag van de maand
open, speciaal voor vrouwen.
Malika benadrukt dat het dameszwemmen niet alleen voor vrouwen
met een niet-westerse achtergrond
is. “Dat heb ik meteen als voorwaarde gesteld”, benadrukt zij. “De
uren
zijn
bedoeld voor
alle vrouwen en
staan los van
welk geloof dan
ook. Er zijn ook veel 'puur
Nederlandse' vrouwen die komen
zwemmen, omdat ze de sfeer zo
fijn vinden. ” Om de bezoeksters
privacy te bieden, blindeert Malika

de ramen van het zwembad met
zeildoeken die haar man op maat
heeft gemaakt. “De vrouwen hebben daarvoor zelf geld ingezameld.
Voor de haakjes en het zeildoek
was 200 euro
nodig. Dat geld
had ik snel bij
elkaar”, blikt ze
terug.
Elke maand komen er zestig tot
zeventig vrouwen naar het dameszwemmen. Sommige van hen
nemen hun dochters mee. “Er gaan
vrouwen met een lange jurk of een

Elke maand dameszwemmen in De Lieberg

Malika Boumadkar-Boukhriss (l) en Martijn Cauman (r).

boerkini het water in, andere dames
dragen een badpak of bikini. Dat
staat iedereen vrij. Je ziet dat iedereen geniet van deze uurtjes weg van
huis. Soms vraagt een groep om
Arabische muziek op te zetten en
gaat dan helemaal uit hun dak.
Buikdansen in het water? Ja tijdens
het dameszwemmen kan dat”, lacht
Malika die als het even kan zelf ook
meezwemt.
Zwemdiploma
Een vrouwelijke badmeester van
De Lieberg houdt in de gaten wie
wel en geen zwemdiploma heeft,
vult Martijn Cauman van Optisport
aan. “Vrouwen zonder zwemdiploma
mogen niet in het diepe wedstrijdbad.” Deze inzet van personeel en

het volle programma van het
zwembad maken het niet mogelijk
dat het dameszwemmen vaker dan
een keer per maand wordt georganiseerd, hoewel daar wel vraag naar
is. “We hebben met de gemeente
afgesproken dat we ruimte bieden
aan zwemverenigingen en dat het
bad een aantal uur per week voor
vrij zwemmen open is”, legt hij uit.
“Het is nu al passen en meten.”
Dameszwemmen in De Lieberg
is elke laatste zondag van de
maand van 13.30 u. tot 15.30 u.
In de zomervakantie is er
geen dameszwemmen.
De entree kost 5 euro.

Villa Industria feestelijk
geopend met burendag

Alle woningen in Villa Industria zijn klaar en opgeleverd! Bestaande en nieuwe bewoners hebben dit feestelijk gevierd met een burendag op 1 september.
De dag begon met een taartenwedstrijd met oud-buurtcoördinator Marianne van Diemen en haar opvolger Coen van Beers in de jury. Later kwamen burgemeester Broertjes en wijkwethouder Walters langs om de bewoners te feliciteren. De dag is afgesloten met drankjes en eten die bewoners konden halen bij
de verschillende foodtrucks.

Het Jac P. Thijsseplein is nu
een fijne plek om te zijn

ACTIVITEITEN
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Wijkcentrum St Joseph
Minckelersstraat 71.
www.stjosephhilversum.nl
Ontmoetingsgroep (koffie&Thee)
Grand Café, elke maandag, dinsdag
en woensdag, 10.30 -11.30 uur.
2e Hands kledingwinkel
Elke maandag 14.00-16.00 u.,
woensdag en vrijdag
11.00 -14.00 uur.
Meer bewegen voor vrouwen
donderdag 11.00-12.00 uur.
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.
Nieuwe serie 'fietsen leren’ is
gestart in September '18.
Riksja fietsen
Ritje maken? Reserveer bij Info &
Adviespunt St Joseph
(035) 642 07 19 ook 'piloten'
gevraagd!
Met duo fiets samen fietsen
Informatie HilverZorg buurtsportcoach Laura Roeijmans
0637 355 321.
Geef- & Neemtafel
Iets weg te geven of iets nodig?
Kom snuffelen bij Info & Adviespunt
St Joseph.

Scheurende brommertjes en overstekende fietsers
op het Jac P. Thijsseplein zijn verleden tijd na het
plaatsen van sluizen bij de ingangen. ‘Het plein is
mooier, groener en rustiger dan eerst’, zegt bewoner
Cindy Bisschop enthousiast. ‘Ik ben er echt heel blij
mee.’

Het grote raam aan de voorkant van haar woning kijkt
uit op het plein. Een buurvrouw met rollator zwenkt
handig om de nieuw geplaatste fietssluisjes heen. “Kijk,
dat gaat best goed”, wijst Cindy.
“Ik weet dat zij zich zorgen maakte over de sluisjes, maar ze lijkt er
al helemaal aan gewend.”
Voor fietsers en brommers is het minder gemakkelijk
om op het plein te komen en dat vindt de bewoonster
een grote vooruitgang. “Ik fietste zelf ook over het

plein”, geeft Cindy toe, ''maar nu dit niet meer kan,
merk je dat het hier gezelliger is geworden.”
De bloembakken, die eerst aan de randen stonden, staan
nu in twee rijen van vier op het plein. Volgens Cindy
heeft de jeugd nog steeds ruimte om te voetballen, maar
rolt de bal nu minder vaak op straat. “Behalve mooier,
is het plein ook veiliger”, somt ze de voordelen van de
nieuwe inrichting op.
Het plein is aangepast, nadat de buurt overlastgevende
situaties had aangekaart bij de gemeente.
“Burgemeester Broertjes is hier
geweest en later is er een
inspraakavond voor ons als
bewoners georganiseerd”, herinnert Cindy zich. “Wij hebben toen kunnen aangeven
hoe we het plein veranderd wilden hebben. Ik kan niet
anders zeggen dan dat dit goed is gelukt.”

Behalve mooier,
is het plein ook veiliger

Integratiediner
in Grand Café St Joseph, donderdag
11 oktober 17.30 u. Neem voor
jezelf en ‘n ander je gerecht mee en
schuif-aan!
Kerstmarkt is gepland op
zaterdag 8 december a.s.

LICHTJESDAG
Zaterdag 15 december a.s.
v.a. 17.00 u, van de Morgenster naar
de Heilig Hartkerk.

Kijk op jouw Wijk
zoekt bezorgers en
redactieleden!
aanmelden:
www.kijkopjouwwijk.nl

Buurtbewoners kunnen kiezen voor vrijwillige vuurwerkvrije zone
Willen bewoners in Oost een vuurwerkvrijezone in hun straat? Als het aan de gemeente ligt, kan dat
dit jaar. Het idee van vrijwillige vuurwerkvrijezones in Hilversumse straten sluit aan op het idee van
de gemeente Den Haag. De overlast was daar tijdens de vorige jaarwisseling een stuk minder.

Burgemeester Pieter Broertjes roept bewoners op en vraagt of zij in hun buurt, wijk of straat behoefte hebben aan een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Er wordt, net als in Den Haag, geen extra handhaving ingezet.
Welke ondersteuning de gemeente levert, hangt af van de vraag van de bewoners. Die kan verschillen van
het leveren van borden waarmee de vrijwillige vuurwerkvrije wordt aangekondigd tot het leveren van oliedrums. Het instellen van een vuurwerkvrije buurt of wijk is vrijwillig en de bewoners zelf maken er een succes van. Burgemeester Broertjes: “Ik spreek regelmatig bewoners die zich zorgen maken over vuurwerk.
Aan de wensen van die bewoners willen we tegemoet komen. Ik vind het belangrijk dat bewoners de gelegenheid krijgen er samen voor te zorgen dat oud en nieuw ook in hun buurt of wijk veilig en gezellig verloopt.”
Neem voor meer informatie contact op met buurtcoordinatoren, Martijn van Ligten voor postcode 1223
en Coen van Beers voor postcode 1221 of mailen naar veilig@hilversum.nl.
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Hilversum 100 Jaar
Mediastad
In deze derde aflevering
van '100 jaar Mediastad'
een interview met Ilja Gort

Hilversum en Ilja hebben een klik. Ilja en ondergetekende kwamen elkaar voor het eerst tegen
bij reclamebureau Meerkotter, ooit gevestigd naast de Melkfabriek aan de Larenseweg in een
gebouw van een steenhouwerij. Nu heeft dat gebouw plaatsgemaakt voor een ondergrondse
parkeergarage naast de Melkfabriek. Ilja Gort schrijft, heeft een wijnkasteel in Frankrijk, is
wijnproducent en maker van programma's over wijnen en eten als Wijn aan Gort, Gort à la
Carte en Gort over de Grens.

Ilja, ik herinner me als de dag van gisteren dat
je met een gitaar op je rug bij ons bureau binnen kwam lopen. Het moet zo ongeveer 1978
geweest zijn. Was muziek toen je dagelijkse
leven of had je een andere opleiding gedaan?
Ik heb als drummer in allerlei bands gespeeld. Na
verloop van tijd ging
ik bij het drummen de
dynamiek van de
meertonigheid missen. Toen heb ik
mezelf gitaar en piano
leren spelen en ben ik gaan componeren.
Honderden songs heb ik gemaakt, die het allemaal net niet waren. Ergens in die periode leerde
ik Hans Hollestelle kennen, een bijzonder mens,
een fantastische gitarist en een geweldige arrangeur. Met hem maakte ik een album: 'Beaugarde'.

Die viel bij bepaalde muziekkenners in de smaak
en ik kreeg van het Amsterdamse reclamebureau
JWT een opdracht om een tune te schrijven voor
Randstad. Reclamemuziek was toen heel braaf.
Maar ik kwam uit de rockscene. Dus ik ging
helemaal los met ruige gitaren, knallende drums
en loeiende synthesizers. Dat vond iedereen prachtig. De tune
voor Randstad sloeg
aan en dat was het
startschot.
De reclamewereld was in die tijd een wonderlijk
samenraapsel van creatieve mensen.

Ik voelde me in dat milieu
als een vis in het water

Tijdens opnames op Sardinië

Je was een onbekende in 'commercial-land' en
moest opboksen tegen gevestigde namen. Hoe
lang heeft het geduurd voor je ook tot de
'profs' behoorde?
Er waren een paar gevestigde namen en wat zij
maakten was nogal braaf, dus ik was vrijwel
direct 'hot'. Ik werkte dag en nacht. Soms kwamen er hele reclameblokken voorbij met alleen
maar mijn muziek. Het heerlijk om te doen, ook
omdat ik alle vrijheid kreeg. Het kon niet gek
genoeg zijn! Dat paste precies in mijn straatje.

Ineens was daar in '94 Château La Garde.
Vertel.
Ik had een huisje in de Morvan, Frankrijk, waar
we af en toe heen reden om bij te komen van die
24/7 reclamemuziek rollercoaster. Ik was dol op
het Franse leven. Ik dacht dat in Frankrijk alles
altijd hetzelfde bleef, maar na een paar jaar werd

onze rust daar verstoord door hele luidruchtige
buren. Ik was toen al gek van wijn en las elk
wijnboek waar ik mijn hand op kon leggen. Ik
bedacht me dat met een wijnkasteel omgeven
door wijngaarden ik gevrijwaard zou zijn van
buren. Toen ben ik op zoek gegaan. Twee jaar
lang. Uiteindelijk vond ik mijn droom op een
heuvel in Bordeaux, waar ik nu nog altijd woon.

Iedereen die jou gevolgd heeft door bijvoorbeeld je boeken te lezen, weet dat die succesvolle wijnen er niet van de ene op de andere
dag waren. En ook dat jouw werk als muziekproducent daarmee niet is gestopt. Dat moet
een drukke tijd zijn geweest en veel op-enneer reizen tussen Nederland en Frankrijk.
Nou! Ik wilde naar mijn chateau in Frankrijk,
maar dat kon niet, want die hut daar moest
betaald worden. Dus ik werkte me gek in mijn
soundstudio in Maartensdijk om mijn kasteel in
Bordeaux te onderhouden. Zat ik daar in mijn
studio een knallende soundtrack af te mixen,
belde Paul, mijn Franse bedrijfsleider: 'Ilja, we
hebben een ‘cointonlumineuze’ nodig! Ik
begreep dat dit waarschijnlijk een of ander landbouwapparaat moest wezen, maar ik had geen
idee, wat.
Ik, 'heb je 'm echt nodig?' Paul, 'ja!' Ik weer, 'oké,
koop dan maar!'
Zo heb ik vaker in Holland in de stromende regen
gewerkt, terwijl Paul mij belde met op de achtergrond zonnige fluitende vogeltjes. 'Ilja, het geld
is op!' Zuchtend maakte ik dan weer tig-duizend
piek over.
Alsof dat leven niet druk genoeg was ging je
ook nog eens meer schrijven. Van wijnverhalen tot thrillerachtige boeken zoals 'De
Vulkaan'.
Schrijven heb ik van kind af aan al heerlijk
gevonden. Ergens in mijn drukke muziekperiode

heeft boekenuitgever Aernout Oosterholt mij
gevraagd of ik mijn kasteelavontuur niet wilde
opschrijven. Ik vond dat een opwindend idee.
Bovendien zei hij, heel slim, dat de aanleverdatum pas
over zes maanden was. Voor de reclamemuziek is de
deadline altijd gisteren, dus zes maanden was voor mij
een tunnel door de eeuwigheid. Dus ik zei 'ja'. Dat boek,
'Leven als Gort in Frankrijk', kwam uit en het werd een
hit. Er zijn er inmiddels een kwart miljoen van verkocht. Dus ja, dan heb je de smaak meteen te pakken.
Later ben ik romans gaan schrijven en die worden ook
heel goed gelezen. Rob Houwer heeft de filmrechten
gekocht van mijn roman 'De Vrouwenslagerij'. Hij doet
daar overigens niks mee, maar wie weet komt dat ooit
nog.
Ik ben altijd blijven schrijven. Ook nu breek ik er tussen de bedrijven door af en toe een paar weken tussenuit om verder te werken aan een nieuwe roman die in
mei volgend jaar moet uitkomen.
Nu maak je tv-programma's en die zijn volgens mij
een schot in de roos. En opnieuw een kennismaking
met het Hilversumse wereldje. Je moet veel schakelen.
De ene dag maak je opnames en ben je in de studio
om teksten in te spreken en ondertussen gaat het
wijn maken gewoon door Dat zijn totaal andere
werelden. Wat houdt je daarbij op de been?
Het is verrukkelijk om te doen. Die tv-programma's
geven me wagonladingen energie. Van Avrotros krijg ik
de vrije hand, binnen de
redelijkheid mag ik doen en
laten wat ik wil. Het is werkelijk paradise!
Ik werk nu met een van de
beste productiehuizen die er zijn, Sky High tv, met een
fantastische cameraman, Mladen Vekic en met Richard
den Dulk, de regisseur waar ik al jaren mee werk, Met
z'n tweeën schrijven we de scripts en dat is een hele
vruchtbare samenwerking.

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

Ilja Gort ten voeten uit: Alpinopet, wijn, kasteel

Jij bent een creatief, ondernemend mannetje. Wat
denk je van een 'wijnzender', met 24/7 wijninformatie van over de hele wereld?
Dat is een heel goed idee. Maar het werkt alleen als het
geen commerciële basis heeft. Zodra er commercie bij
betrokken is, valt de geloofwaardigheid weg.

Zien we je ooit nog voorgoed terug in het Gooi?
Terwijl ik dit schrijf is het hier al zes weken onafgebroken sub-tropisch en nemen de kansen op een
mediterraan klimaat steeds meer toe. De eerste
wijngaarden hier doen het
goed. Er wordt in het Gooi
wat afgeslurpt.
Haha, ik ben verknocht aan
mijn wijnchateau. Het staat
op een heuvel aan de Dordogne, bij een klein dorpje bij
Bordeaux. Het is een uurtje rijden van de Atlantische
Oceaan en twee uurtjes van de Pyreneeën. Maar ik ben
ook erg gesteld op Amsterdam. Ik hoop dat het gemeentebestuur erin slaagt die prachtige eeuwenoude hoofdstad te redden van de commercie die haar nu in zijn
klauwen heeft en dat ze Amsterdam terug kunnen geven
aan de Amsterdammers.

Na een maandje Frankrijk wil ik
weer even in Holland zijn

Als je in het Gooi bent, voel je je dan thuis of denk
je ,'weg uit dat drukke wereldje', en verlang je ogenblikkelijk naar de golvende vignobles?
Het Gooi een druk wereldje? Ik vind het juist heel rustig. Het voelt prettig vertrouwd. Overigens heb ik wel
heimwee naar Frankrijk als ik een tijdje in Nederland
ben, maar dat geldt ook andersom: na een maandje
Frankrijk wil ik weer even in Holland zijn. Ik houd van
de polders en slootjes, maar vooral ook van de
Nederlandse doortastendheid, ondernemerschap en
creativiteit: mouwen oprollen, dijken bouwen, niet lullen
maar poetsen. Dat vind je op het Franse platteland wat
minder. Dat is meer wijn drinken en lekker eten.
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Heb je ter afsluiting nog een nieuwtje waarmee wij
onze lezers kunnen verrassen?
Zeker: op mijn chateau hebben we vijftien splinternieuwe afleveringen opgenomen van 'Gorts Wijn-kwartier'
en die zijn verrassend fris en inspirerend geworden. In
augustus was de eerste uitzending. En nu gaan we de
grens over voor een nieuwe reeks ‘Gort over de grens’.
Alvast Santé!
Door Fred Pangemanan

Speelotheek Hilversum
Speelotheek 'De Steeg'
Waarom speelgoed kopen als je het
ook kunt lenen? Openingstijden:
maandag 09.30 - 11.00 uur,
woensdag 15.00 - 16.30 uur,
zaterdag 10.00 - 11.30 uur.
Edisonstraat 47, 1221 ET Hilversum
speelotheekhilversum.nl
Wijkagenten
Postcode 1223: Hafid Jaadari
hafid.jaadari@politie.nl
0900-8844
Postcode 1221: Linda Hardeman,
linda.hardeman@politie.nl
0900-8844
Opbouwwerkers 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
Karin Walters
k.walters@hilversum.nl
Buurtcoördinatoren
Pc 1221: Coen van Beers
c.vanbeers@hilversum.nl
(035) 629 21 32 / 06 51 225 654
Pc 1223: Martijn van Ligten
m.vanligten@hilversum.nl
(035) 629 25 18 / 06 45 144 668
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Vrijwilligerscentrale heeft eigen
stek aan de Eemnesserweg

overtuiging. “We hebben weer een etalage en
iedereen loopt makkelijk binnen”, constateert hij
opgelucht.

De vorige locatie van de Vrijwilligerscentrale
driehoog-achter nodigde niet direct uit om een
keer binnen te lopen, zo hebben coördinatoren
Monique Duurland en Cis van Deurzen
gemerkt. Beiden zijn dan ook erg tevreden
over de nieuwe eigen plek aan de
Eemnesserweg 109.

“Mensen moesten zich eerst melden bij de balie,
voordat ze de lift in mochten. We merkten dat we
steeds minder bezoekers kregen“, blikt Monique
terug. Ook de vacatures waren niet meer vanaf de
straat zichtbaar. Met de nieuwe eigen stek aan de
Eemnesserweg is de Vrijwilligerscentrale een
stuk laagdrempeliger geworden, is Cis' stellige

Nieuwe ‘buco’s’
in Oost

Talentenbank
Nu de economie aantrekt is het moeilijker om
vrijwilligers te vinden. Monique: “We merken al
langer dat meer mensen liever de handen uit de
mouwen steken voor een duidelijke klus dan
voor wekelijks terugkomend vrijwilligerswerk.”
Het nieuwe onderkomen inspireert het tweetal tot
nieuwe plannen om aantrekkelijk te blijven als
Vrijwilligerscentrale, zoals een Talentenbank.
“Als wij bemiddelen vanuit iemands talent, is de
kans veel groter dat vrijwilliger en organisatie
blij worden van de samenwerking”, legt Cis uit.
"Mensen die iets met hun talent willen of mee
willen denken om de Talentenbank verder te ontwikkelen, zijn dan ook van harte welkom ”
De Vrijwilligerscentrale aan de
Eemnesserweg 109 is open op:
maandag 10.00 - 13.00 uur
dinsdag en donderdag 13.00 - 16.00 uur
of kijk op www.versavrijwilligerscentrale.nl

Martijn van Ligten (l) en Coen van Beers (r)
volgen Marianne van Diemen op als buurtcoördinatoren in Oost.

Hunkemöller voorlopig niet
weg uit Oost
Veel bewoners aan de Liebergerweg kijken
reikhalzend uit naar het vertrek van
Hunkemöller uit hun straat. Eind 2019
stond op de planning, maar het wordt waarschijnlijk begin 2022 dat de lingerieketen
verhuist. Hunkemöller begrijpt de teleurstelling en geeft aan dat eind 2019 de intentie
was. De keten heeft verschillende nieuwe
locaties voor het distributiecentrum in
beeld, maar het meest waarschijnlijk is
nieuwbouw op het terrein bij Crailo. Dit is
nog in ontwikkeling en er is nog overleg
over de prijs, perceelgrootte en de bouwhoogte. Daardoor zal de verhuizing pas in
de tweede helft van 2021 zijn. “Achteraf
gezien, hadden we terughoudender kunnen
zijn met het uitspreken van die intentie”,
heeft Hunkemöller laten optekenen in de
notulen van het bewonersoverleg.

Martijn is de buco voor postcode 1223, Coen
voor postcode 1221. De buco is een eerste aanspreekpunt in de wijk en buurt voor bewoners.
Buurtbewoners kunnen bij hen terecht met vragen, opmerkingen en suggesties over bijvoorbeeld initiatieven en knelpunten over leefbaarheid.
De buco’s zijn te bereiken op:
Postcode 1221: c.vanbeers@hilversum.nl,
telefoon (035) 629 21 32 of 06 51 22 56 54
of via twitter: @CoenvBeers
Postcode 1223 : m.vanligten@hilversum.nl,
telefoon (035) 629 25 18 of 06 45 14 46 68
of via twitter: @mjhvanligten

C O L O F O N

KUN JE NIET WACHTEN OP HET
VOLGENDE NUMMER VAN KIJK
OP JOUW WIJK, VOLG HET
NIEUWS IN OOST DAN OP ONZE
NIEUWE SITE kijkopjouwwijk.nl
Ook voor het volgende nummer zoeken
wij bezorgers en redactieleden!
Aanmelden: info@kijkopjouwwijk.nl

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 kijkopjouwwijk.nl

Redactie

Contact

Sluitingsdatum

Tekst & (eind)redactie
Vormgeving, foto’s & tekst
Redactieraad

Uitnodiging inloopavond
Theater Achterom
Op dinsdag 16 oktober organiseert de
gemeente een inloopavond over de verkoop
van theater Achterom.

Buurtbewoners en omwonenden zijn welkom
om het theater te komen bekijken en krijgen
informatie over de plannen rondom deze verkoop. Er zijn twee rondleidingen. De eerste start
om 18.30 uur en de tweede om 19.30 uur.
Aanmelden is niet nodig.
Op kijkopjouwwijk.nl volgt binnenkort meer
informatie.

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Fred Pangemanan
a/voir creatives
Coen van Beers en
Buurtcoördinatoren Oost
Martijn van Ligten
Tukkie Tuk
Opbouwwerker Versa Welzijn
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? Kijk op de
site kijkopjouwwijk.nl en vul het contactformulier in.
Volgende nummer verschijnt begin januari ‘19. Tekst en foto’s inzenden vóór 10 december ‘18.

