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De volgende Kijk op jouw Wijk
verschijnt begin oktober.
Sluitingsdatum kopij en foto’s
15 september a.s.

De bijentuin op gemeentegrond aan de Orionlaan bloeit nu voor het tweede jaar. Buurtbewoonster en
initiatiefneemster Elja Sasbach komt drie keer in de week even kijken. “Ik haal wat grassen weg, maar
verder laat ik de bloemen en kruiden hun vrije gang gaan. Het onderhoud kost weinig tijd, maar voor bijen,
hommels en vlinders is het een paradijsje”, vertelt ze enthousiast.
Samen
met
buurtbewoonster
Boudewien Mulder heeft Elja vorig
jaar bij de gemeente gepolst of ze het
stukje naast het fietspad richting de
Zuiderheide zou mogen inzaaien met
bloemenzaad. “We kregen alle medewerking. De gemeente heeft paaltjes
met een staaldraad voor ons neergezet
en verder zijn wij verantwoordelijk
voor het onderhoud”, zo vat ze de
gemaakte afspraken samen.
De stokrozen doen het goed dit jaar in
het tuintje en wie beter kijkt ziet ook
Juffertjes in 't Groen, Goudsbloemen,
Klokjes en een enkele Korenbloem.
“We hadden een hele mooie grote pol

met Korenbloemen, een echte blikvanger”, vervolgt Elja enigszins teleurgesteld. “Iemand heeft die eruit geschept.
Zonde, want zo'n pol in volle bloei
redt het waarschijnlijk niet op een
nieuwe plek. We gaan daarom een
bordje neerzetten
met het verzoek
het project met
rust te laten.
Gelukkig krijgen
we ook veel leuke reacties van buurtbewoners als we in de tuin bezig zijn.”

werkgroep in 't Gooi monitort Elja de
vlinders op de Blukheide en ziet de
aantallen soorten achteruitgaan. Soms
is daar weinig aan te doen, zo zijn er
op haar route geen Heideblauwtjes
meer, omdat veel Dopheide door de
droogte vorig jaar
is
afgestorven.
Toch
kunnen
bewoners andere
soorten vlinders
en insecten wel helpen volgens de
enthousiaste buurtbewoonster. Ze kunnen zelf de gemeente vragen of zij een
stukje gemeentegrond mogen inzaaien

Veel leuke reacties van
buurtbewoners

Heideblauwtje
Als lid van de Libellen- en Vlinder-
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voor een bloemenproject of hun eigen tuin insectenvriendelijk maken.
“Stenen eruit en biologisch bloemenzaad of vaste nectarplanten als Muurbloem,

Zonnehoed, IJzerhard en Herfstaster erin”, luidt haar advies. “Bewoners die het
aandurven zullen zien dat een tuin met bloemen en insecten, waarin van alles
gebeurt, zoveel leuker is en niet veel tijd hoeft te kosten.”

Wonen op het Lucentterrein

‘Als ik om me heen kijk,
voel ik me rijk’

Jezelf zijn in
Hilversum

Marijke Bos woont sinds 16 mei in haar appartement langs de Verbindingslaan. “Ik kreeg op 10
mei de sleutel en op dezelfde dag is mijn vloer gelegd. Twee dagen later kwam het behang en kijk
nu eens hoe mooi ik hier zit!”, klinkt het enthousiast.
Hiervoor heeft Marijke 42 jaar in Den Ool gewoond,
maar ze was toe aan een huis zonder trap. “Mijn been
is slecht en ook mijn kinderen vonden het daarom
beter dat ik wegging”, licht ze haar keuze toe. “Eerst
heb ik geprobeerd mijn huis te ruilen voor een bovenwoning bij De Lieberg, maar dat is niet gelukt. Een
goede vriendin vertelde mij over deze torentjes.”
Het voormalige Lucentterrein is nu nog in ontwikkeling. Zo wordt naast en tegenover de flat van Marijke
nog volop gebouwd. “Het is een bouwput, maar dat
wist ik van tevoren”, vervolgt ze laconiek. “Het duurt
nog zeker een jaar voordat alles klaar is, maar ik vind
het nu al mooi. Ik heb zeker geen spijt van de verhui-

zing. Mijn oude huis ben ik eigenlijk al vergeten.”

Ze is het dan ook niet eens met de negatieve verhalen
die de ronde doen over het project. “Het is nieuwbouw dus er zijn gebreken. Daar moet je gewoon
rekening mee houden. Alles wat ik tegenkom schrijf
ik op en geef ik door. Ik ga ervan uit dat het dan goed
komt.” De nieuwe bewoonster kijkt liever naar wat
haar wel bevalt. “Het huis heeft zonnepanelen, die al
werkten toen ik hier kwam wonen, dus mijn eerste
elektriciteit heb ik al terugverdiend. Ook ben ik erg
blij met de vloerverwarming. Kortom: het is een fijn
appartement, waar ik voorlopig met plezier zal
wonen.”

KUN JE NIET WACHTEN OP HET VOLGENDE NUMMER
VAN KIJK OP JOUW WIJK? VOLG HET NIEUWS IN OOST
DAN OP kijkopjouwwijk.nl

Hilversum is sinds 2017 Regenbooggemeente en komt
samen met de werkgroep Hilversum Inclusief op voor alle
Hilversummers. Elkaar ontmoeten is belangrijk voor de
LBHTI-gemeenschap. Daarom is in buurthuis De Geus elke
oneven week op vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur een
bijeenkomst, waar lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen
(LHBTI) ervaringsverhalen kunnen delen. De eerste keer
was op vrijdag 10 mei in De Geus en is feestelijk
geopend door wethouder Karin Walters. Behalve dit initiatief zijn er meer speerpunten vastgesteld waar
Hilversum zich als Regenbooggemeente sterk voor wil
maken. Zo streeft Hilversum naar het verbeteren van de
sociale acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van de
LHBTI-gemeenschap.

WIJKAGENDA OOST
1221/1223
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ACTIVITEITEN IN
WIJKCENTRUM ST. JOSEPH
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
(035) 647 83 47
stjosephhilversum.nl
Taallessen Nederlands
Nog ruimte op maandag voor beginners
en dinsdag voor gevorderden,
beide dagen van 9.30-11.30 uur
Kosten: 20 euro per halfjaar, koffie en
thee gratis. Info of aanmelden:
Laila Aboujid, 0613 495 346.
Jubileum 15 jaar St. Joseph
Feestweek van zaterdag 7 t/m vrijdag
13 september.
Spreekuur wijkagent
Wijkagent Hafid Jaadari is iedere
donderdag van 14.30-15.30 uur
telefonisch bereikbaar.

Wijkbrandweerman René Wollaars schrijft elke editie een column in Kijk op Jouw Wijk. Deze keer vertelt hij
over het brandgevaar bij zonnepanelen.

Brandveiligheid van zonnepanelen
Het werkelijk aantal branden met zonnepanelen ligt waarschijnlijk nog
stukken hoger dan de 21 in 2018. De acht elektrotechnische- en branddeskundigen zeggen allemaal dat het vooral misgaat door het dramatisch slechte installatiewerk van de panelen. In diverse gevallen is het
installatiewerk de oorzaak van de branden geweest."
Er is niet één merk of type zonnepaneel aan te wijzen als brandgevaarlijk. Maar wat wel opvalt is dat
een nieuw systeem, het zogenaamde indaksysteem, de afgelopen
zomer vaak in brand vloog. Hierbij
fungeert het zonnepaneel ook als
dakbedekking, waardoor dakpannen
niet meer nodig zijn. De panelen
liggen dan te dicht op de brandbare
dakisolatie.
De hitte die een zonnepaneel
maakt, gaat achter het paneel zitten,
waardoor bijvoorbeeld het hout tot
ontbranding over gaat. Ventilatie is
in dit geval cruciaal.

TIPS:
Zelf kunt u ook een aantal dingen
doen om de veiligheid van uw
zonnepanelen te waarborgen.
• Kies altijd voor een bedrijf
met ‘inhouse’ installatieservice.
• Laat uw zonnepanelen
absoluut nooit door een
'gewone' dakbedekker
installeren.
• Kies voor panelen van een
betrouwbaar merk. Extreem
goedkoop kan verleidelijk
zijn, maar kwaliteit en
veiligheid
moeten voorop staan.
• Kies voor een gedegen merk
omvormer, zoals AEG,
GoodWe en SolarEdge.
Hang desgewenst een
rookmelder op in de buurt
van de omvormer.

Almansweide feestelijk geopend
Bewoners hebben hun Almansweide met het doorknippen van
een lint feestelijk geopend.

Geen huis langs dit plein in de
nieuwe wijk Anna's Hoeve is hetzelfde, want bewoners hebben hier
zelf het voortouw genomen met het
opstarten van een CPO. Deze
afkorting staat voor Collectief

Particulier Opdrachtgeverschap
wat betekent dat bewoners van de
Almansweide zelf opdrachtgever
zijn geweest voor het ontwerp en de
bouw van de woningen. Werk dat
meestal door een projectontwikkelaar wordt uitgevoerd.
Ook de wadi (red.: regenwaterbassin) op het plein voor de appartementen en eengezinswoningen

onderhouden leden van de CPO zelf.

Hoewel deze ondernemende
Hilversummers hier al sinds zomer
vorig jaar wonen, zijn de allerlaatste werkzaamheden niet lang geleden afgerond. Nu dit is gebeurd
stond niets, behalve misschien het
wat koude weer, een feestje meer in
de weg.

Spreekuur Netwerk 1223 /
H-Oost (zorg&Welzijn)
iedere woensdag 12.00-13.00 uur aanwezig voor vraag of aanbod van hulp.
Ontmoetingsgroep (koffie&Thee)
Grand Café, elke maandag, dinsdag en
woensdag, 10.30-11.30 uur.
Tweedehands-kleding winkel
Elke maandag 14.00 - 16.00 uur,
woensdag en vrijdag
van 11.00 - 14.00 uur.
2e Koersbalclub
Maandag van 15.00 - 17.00 uur.
Grand Café / Restaurant
iedere werkdag lunchen
van 12.00 -13.30 uur,
Tel. 0630 178 571
Administratie voor Elkaar
Gratis hulp bij administratie/
formulieren.
Iedere donderdag van 10.00-11.30 u.
Kookclub Gebakken Peren
Iedere donderdag 16.00 u. samen
boodschappen doen, koken, tafel dekken
en gezellig eten (Herstelnetwerk voor
GGZ inwoners) 3,50 / 5,-- eu. p.p.
Rots en Water
(weerbaarheidstraining kinderen)
woensdagmiddag vanaf september.
Jet van der Wal jwal@versawelzijn.nl
0613 965 981
Fietsles voor vrouwen
DOCENTEN GEVRAAGD!
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.
Riksja fietsen
Ritje maken? Reserveer bij Info &
Adviespunt St. Joseph
(035) 647 83 47 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.
ACTIVITEITEN IN 'DE GEUS'
Geuzenweg 84.
degeus-hilversum.nl
Spreekuur Netwerk 1221
(zorg & welzijn)
Wekelijkse inloop op dinsdag van
12.00-14.00 u. voor vragen van buurtbewoners.
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.
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Bewonersgroep Bruisend Hart denkt mee over nieuwe entree Oosterspoorplein

‘We kunnen nu al verbeteren met
een knipoog naar de toekomst’
Het straatbeeld in de 'Bermudadriehoek', zoals bewoners het gebiedje
tussen de Boerhaavestraat, de Kleine Drift en de Zuiderweg gekscherend noemen, is verwaarloosd. Ook het Oosterspoorplein verdient aandacht. De gemeente heeft daar geld voor uitgetrokken. Esther de Greef,
Peter van Westing en Christien Jekel denken in de bewonersgroep
Bruisend Hart mee over de besteding van het budget.

“Kijk nu eens naar die planten, die zijn dit voorjaar geplant, maar de helft is
al weer dood”, zegt Peter, wijzend naar de begroeiing van het brinkje dat
grenst aan de Eemnesserweg en de Boerhaavestraat. Een aantal jaar geleden
is dit pleintje opgeknapt, maar het ligt er nu weer troosteloos bij. Opvallend
zijn nog altijd het kunstwerk met de enige klok in Hilversum die de tijd verkeerd om weergeeft en de grote zwart-witte foto's aan de muur.

echt aanpakken”, herhaalt Peter. “Nieuwe, stevige en hoge beplanting met
daaromheen een afrastering. Ik weet dat het stationsgebied de komende
jaren op de schop gaat, maar dat is lange termijn. Ik wil daar niet op wachten. Op de korte termijn kunnen we al veel verbeteren met een knipoog naar
de toekomst. Als we de inrichting aanpassen en beter handhaven hebben we
daar nu en later wat aan.”

Fietsenstalling
De gemeente heeft beloofd om het fietsparkeren beter te controleren als de
fietsenstalling die plaats biedt aan zo'n 600 fietsen en 50 scooters op het
terrein van het voormalige GAK-gebouw is gerealiseerd. Eerder is gezegd

Verrommeling
Voor die muur begint de verwaarlozing. Fietsen staan in de perken geparkeerd en tussen de verdrietige struikjes steken flarden plastic zwerfafval en
ligt hondenpoep. Het oorspronkelijke ontwerp heeft aan kracht ingeboet
door de provisorische obstakels die nodig zijn om foutparkeren van auto's te
voorkomen. “Er wordt hier te weinig gehandhaafd”, stelt Esther. “Afval
slingert rond, auto's staan dubbel geparkeerd. Daardoor verrommelt de buurt
en erger nog: het levert gevaarlijke situaties op.” Peter vermoedt een verborgen agenda bij de handhavers. “Als ze er al zijn, letten ze alleen op het
betaald parkeren, want dat levert geld op. Dat is natuurlijk een veel te
beperkte visie.”

Oosterspoorplein
We lopen verder naar het Oosterspoorplein. Aan de overkant voor de winkeltjes staat een lange rij auto's geparkeerd. Een automobilist zet de auto
dubbel neer om iemand af te zetten. “Dit is eigenlijk de kiss&ridestrook”,
legt Christien uit. “Maar die auto's staan daar uren, waardoor er geen plek
meer overblijft voor de bezoekers van het station.”
Het lijkt Peter een goed idee om het oude politiegebouwtje van Dudok in te richten als post voor de
handhavers. “Het pandje staat alweer tijden leeg en je
hebt vandaaruit geweldig uitzicht op het plein”, is zijn
argument voor dit idee.

Bewoners Christien, Esther en Peter denken mee over inrichten Oosterspoorplein.

dat deze stalling er in april al zou zijn, maar de opening is uitgesteld naar
augustus. De bewoners zijn teleurgesteld over de vertraging. Esther: “Ik
hoop dat in augustus de handhaving dan ook echt meteen van start gaat.”
De werkgroep is twee keer bij elkaar gekomen en
leden hebben geïnventariseerd wat er verbeterd kan
worden als het gaat om de verbinding tussen oost en
west in de spoorzone. Een derde bijeenkomst is
gepland. Als het aan het drietal ligt, neemt de werkgroep Bruisend Hart de afvaardiging van de gemeente
dan mee op een minischouw door de buurt. “Drie miljoen, daar kun je veel
voor doen”, zegt Peter. “Wij houden de vinger aan de pols, want het zou zonde
zijn als het geld wordt besteed aan iets waar bewoners weinig aan hebben.”

Het zou zonde zijn

als het geld wordt besteed
aan iets waar bewoners
weinig aan hebben

Dichter bij het station wordt het plein in beslag genomen door een wirwar van fietsen en leidt het groen een noodlijdend bestaan.
Ook hier zijn de perken niet veilig voor Hilversummers op de fiets die nog
net de trein willen halen. “De groenvoorziening in deze buurt moeten we
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Modelbouwvereniging
Hilversum
Wij houden ons bezig met
spoorweg- en scheepsmodelbouw en
elektrotechniek.
Wij 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.
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.
Je kunt langskomen met oude foto's van
Hilversum of je herinneringen aan
Hilversum zoals het vroeger was komen
delen met de leden.

Meer groen en gezelligheid
op het Ooievaarplein
“Ik wil graag een evenwichtsbalk”, zegt Chavah van zes.
Het heeft even geduurd, maar het Ooievaarplein krijgt er
speeltoestellen, groene heggetjes en bomen bij. Bewoners
Helma Badart en Marjolein Smit namen het initiatief om
het plein op te vrolijken. Als sluitstuk mogen de kinderen
kiezen welke speeltoestellen zij willen. De evenwichtsbalk
lijkt te winnen van de wipwap.
De verkiezing van de favoriete speeltoestellen heeft een
feestelijk tintje. Er is een ijscokar met drie soorten ijs en ook
de Buurtbus is op bezoek. Ook het weer werkt mee. In een
zomers temperatuurtje kletsen
bewoners met elkaar en spelen de
kinderen in de speelvijver.

heel zonde, want het is een mooie ruimte”, zegt Helma.
“Mijn dochtertje Chavah mag nu alleen naar het plein. Toch
is ze meestal snel weer terug, omdat er weinig is te doen.
Marjolein merkte hetzelfde en we besloten daarom contact te
zoeken met Jet, de buurtcoördinator en de gemeente.”
In het begin waren de bewoners rond het plein niet bijster
enthousiast over de plannen van de werkgroep. “Ze waren
bang dat de overlast terug zou komen. Wij hebben ze echt
moeten overtuigen dat we hiermee in onze plannen rekening
houden”, blikt Helma terug. “Er komt bijvoorbeeld een heg
voor de gevels, zodat kinderen er
niet meer tegen kunnen voetballen.
Voor de jongere kinderen is het
groen juist een leuk element, waarachter zij zich kunnen verstoppen.”

We zijn twee jaar geleden
begonnen met de werkgroep
en in november gaat
het werk echt van start

Kids hebben al gekozen
Kinderwerker Jet van Versa
Welzijn heeft twee vellen papier
met foto's van speeltoestellen
opgehangen en moedigt de kinderen aan om een sticker te
plakken op het vel dat zij het leukste vinden. De meeste kids
hebben al gekozen, een enkeling bestudeert de tekeningen en
foto's nog aandachtig.
In het verleden
is er behoorlijk
wat
overlast
geweest op het
Ooievaarplein
en daardoor zijn
in de loop van de
tijd veel gezellige elementen
als speeltoestellen en bankjes
verdwenen.
“Dat is eigenlijk
Marjolein en
Helma bekijken
de plannen

Gelukkig is het uiteindelijk wel
gelukt om iedereen mee te krijgen
in de nieuwe plannen, hoewel dat wel even heeft geduurd.
Helma: “We zijn twee jaar geleden begonnen met de werkgroep en in november gaat het werk echt van start.
Het overtuigen
van bewoners
en het vinden
van voldoende
budget bij de
gemeente heeft
tijd
gekost,
maar het was
de
moeite
waard. Chavah
en de andere
kinderen in de
buurt krijgen er
een heel leuk
speelplein voor
terug.”

Seniorenfit
Iedereen die meer wil 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 een kopje koffie
of thee gebruikt kan worden in de
ontmoetingsruimte.
Aanmelden bij: buurtsportcoach Laura
Roeijmans L.Roeijmans@Hilverzorg.nl
0621 459 190.
De kosten zijn 1 euro per keer.

NUTTIGE ADRESSEN IN
DE BUURT
WIJKPOLITIE
Wijkagent postcode 1223:
Hafid Jaadari
hafid.jaadari@politie.nl
0900-8844
Wijkagent postcode 1221:
Linda Hardeman
linda.hardeman@politie.nl
0900-8844
MEE-UGV
(Wijk-) Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Postcode 1221 en 1223:
Harold Vernhout
hvernhout@mee-ugv.nl
0614 579 924
VERSA WELZIJN
(Wijk-) Maatschappelijk werker
Postcode 1221 en 1223:
Roselien Ramkhelawan
rramkhelawan@versawelzijn.nl
0630 217 822
Opbouwwerkers
Postcode 1221: Katinka Boot
kboot@versawelzijn.nl
0647 191 994
Postcode 1223:Tukkie Tuk
ttuk@versawelzijn.nl
0613 786 776
Jongerenwerk
Idsert Wouda
iwouda@versawelzijn.nl
0646 108 030
Steven Fer
sfer@versawelzijn.nl
0613 965 769
Mert Kilickaya
mkilickaya@versawelzijn.nl
0630 256 840
Kinder- & tienerwerk
Jet van der Wal
jwal@versawelzijn.nl
Abdel Aarab, aaarab@versawelzijn.nl
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SCOUTING IN OOST

Het avontuur begint hier
In Oost zijn twee scoutinggroepen: Scouting Heidepark en de
Paulusgroep, waar je lid van kunt worden. In beide groepen krijg je
volop de kans om te avonturieren, want scouting staat ieder weekend
weer voor uitdaging, spel en plezier!

Scouting biedt spannende, leerzame en uitdagende activiteiten voor kinderen vanaf 5 jaar (Paulusgroep) of 7 jaar (Heidepark). Zij spelen samen met
de leiding een zelfbedacht spel in het bos, bakken hun eigen brood boven het
kampvuur of leren hoe ze een vogel kunnen herkennen. Ook zelf dingen
maken zit de Scouting in het bloed! Of het nu gaat om eigen maskers knutselen, hutten timmeren of zelfs hele torens uit de grond stampen: samen pakken de scouts het aan.
Op scouting Heidepark is er nog plek voor Scouts (leeftijd vanaf 12 jaar), de
Paulusgroep kan nog Bevers plaatsen (leeftijd vanaf 5 jaar). Ook Welpen
zijn welkom (7-11 jaar), maar daarvoor hebben beide groepen wel een
wachtlijst. Welpen in spe kunnen wel een opkomst bijwonen om kennis te
maken. Aanmelden is dus altijd verstandig!
Meer weten of aanmelden? Kijk eens op
paulusgroep.nl of scoutingheidepark.nl

B&W OP BEZOEK BIJ
DE REDACTIE
Op 28 mei was het college (burgemeester en wethouders) op bezoek in
Wijkcentrum St. Joseph voor hun vergadering ‘op locatie’.
Tijdens de lunch hield de redactie van Kijk op jouw Wijk een presentatie
over de wijkkrant.Verrast en een tikkeltje jaloers keken de wethouders
van andere wijken naar de krant die hier in Hilversum Oost inmiddels
een begrip is geworden.
Hilversummers in Noordwest hebben inmiddels ook een eigen exemplaar van Kijk op jouw Wijk in de bus gekregen en de kans is groot dat
meer wijken hun editie tegemoet kunnen zien!

Op zoek naar een hoek voor
een Tiny House

WONINGCORPORATIES
De Alliantie
Yvonne Koning
ykoning@de-alliantie.nl
Marleen de Visser
mdevisser@de-alliantie.nl
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Dudok Wonen
Ferry Voorneveld,
f.voorneveld@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl
GEMEENTE
Wijk-/buurtwethouder Oost
Floris Voorink
f.voorink@hilversum.nl
Buurtcoördinatoren
Postcode 1221: Coen van Beers
c.vanbeers@hilversum.nl
(035) 629 21 32 / 0651 225 654
Postcode 1223: Martijn van Ligten
m.vanligten@hilversum.nl
0645 144 668
WIJKCENTRA
Wijkcentrum de Geus
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
0650 556 066
info@degeus-hilversum.nl
Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
(035) 647 83 47
stjosephhilversum.nl

Buurtbewoonster Ingeborg Robijn is een van de enthousiaste vrijwilligers in wijkcentrum St. Joseph en verknocht aan Hilversum Oost. Haar
huidige woonruimte verruilt ze vanaf eind juli voor een tiny house,
waarvoor ze nog een mooi plekje ergens in Hilversum zoekt. Grote zorgen dat ze niets zal vinden, heeft ze niet. “Ik weet zeker dat het goed
komt.
Het liefst vindt Ingeborg een hoekje
voor haar tiny house in Oost, maar alle
mogelijke plekjes in
Hilversum die ze aangeboden krijgt, wil ze
serieus
bekijken.
“Mijn huisje dat ik nu
door een bouwer in
Limburg laat maken,
zal ongeveer 7 x 2,5 x
4 meter klein worden. Ik heb zonnepanelen, een palletkachel en een com-

posttoilet. Riolering en elektriciteit
zijn dus niet nodig op mijn nieuwe
stek. Het is wel fijn als
er een wateraansluiting
is. Een tuinslang op
een buitenkraantje is
voldoende.”
Ingeborg laat een foto
zien van haar huisje op
wielen in aanbouw.
Het skelet is al klaar en eind juli kan ze
haar nieuwe onderkomen ophalen.
“Het is best spannend”, bekent ze. “Ik
ga op een heel andere manier leven
dan nu. Toch denk ik dat dit goed bij
mij past. Ik ben in ieder geval van plan
om in mijn tiny house te blijven
wonen, totdat ik over dertig jaar de
trap niet meer op kan”, vervolgt ze
lachend.
Ingeborg heeft haar woonwens ook
besproken met wethouder Duurzaamheid Jan Kastje en een aantal ambte-

Riolering en
elektriciteit
zijn niet nodig!

Kijk op Jouw Wijk wordt vrijwillig
bezorgd door buurtgenoten uit
Oost en is daarmee echt een krant
voor en door bewoners in de wijk.
In elk nummer stellen we een
bezorger voor dankzij wie deze
krant ook bij jou in de bus komt.
Dit keer: Claudette. Zij bezorgt de
krant in de Swammerdamstraat.
Hoelang woon je al in Oost?
Bijna twee jaar. Hiervoor woonde
ik in Sint Maarten.
Wat vind je fijn in Oost?
De mensen zijn erg aardig en
zorgen goed voor mij.

BEZORGER
IN BEELD
Hoe vaak heb je de krant al
bezorgd?
Ik heb de krant nu twee keer
bezorgd. Een vriend helpt me daarbij, want ik ben blind en ik weet nog
niet uit mijn hoofd waar alle brievenbussen zijn. Zodra ik alles heb onthouden, ga ik de krant alleen
bezorgen.

naren. Hoewel de gemeente geen
hoekje voor haar tiny house kan garanderen, is ze wel positief over de contacten. “Ook voor Hilversum is dit een
nieuwe woonvorm en ik begrijp best

dat dit niet een, twee, drie in het beleid
past”, legt ze uit. “Ambtenaren zijn
wel voor mij op zoek en dat waardeer
ik enorm.”
Zolang het vinden van een staplek via
de gemeente niet lukt, is Ingeborg op
zoek naar Hilversummers die een
hoekje over hebben. “Ik ben natuurlijk
bereid huur te betalen, maar we kunnen ook afspreken dat ik help met
klusjes. Voor overlast hoeven mensen
niet bang te zijn. Ik ben een rustige en
verantwoordelijke buurvrouw. ”

Tiener- en Jongerencentrum
De Mix
Jan van der Heijdenstraat 170-A
1221 EM Hilversum 035 685 32 31
demix@versawelzijn.nl
facebook.comdemix.jongerencentrum
VrijwilligersCentrale Hilversum
Eemnesserweg 109 1223GD
Hilversum 0613 13 29 87
versavrijwilligerscentrale.nl
Peuterspeelzaal 'de Roezemoes'
Zwaluwplein 8, 1221 KV Hilversum
035 642 23 45
roezemoes@versawelzijn.nl
Peuterspeelzaal Roezemoes heeft twee
groepen van maximaal 14 kinderen van
2 tot 4, met twee gediplomeerde
pedagogisch medewerkers. Zij werken
met de methode Puk & Ko voor
Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE).
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
Geluksroute Hilversum Oost
In het najaar, op diverse locaties in Oost.
Kijk op geluksroute.nu/editie/hilversum
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Buurtbewoners fleuren
Villa Industria op

Niet-pluis
gevoel?
Meld het

Er is een woord dat we steeds
vaker horen op radio en tv: 'ondermijning'.
Hoewel de meeste bewoners hun buurt gezellig
en leefbaar willen houden, zijn er mensen die
het minder goed met Hilversum voor hebben.
De gemeente voert daarom controles uit die als
doel hebben de buurten en wijken veiliger te
maken en fraude aan te pakken. Met de hulp
van buurtbewoners kan de gemeente de aanpak
verder verbeteren.
Zie je iets dat niet klopt in de buurt?
Is het ergens niet pluis? Meld het via
Misdaad Anoniem (0800 7000) of neem
contact op met de wijkagenten of
je buurtcoördinator. Samen maken we
de buurt veilig en nog leuker!

Marlous woont sinds de oplevering in 2016 in
haar huis aan de Oude Spoorbaan. Hoewel zij
Villa Industria een gezellige en kindvriendelijke
wijk vindt, bleef het groen een beetje achter.
Reden voor haar om een Fleur-Op-commissie
te organiseren en samen met buurtgenoten de
straat op te fleuren met bloembakken, bloembollen en hanging baskets.

Buitenspeeldagen
opnieuw een
groot succes!

Aan bijna elke lantaarnpaal langs de Oude
Spoorbaan en Gashouder hangen nu de baskets.
De bloemen steken vrolijk af bij de industriële
bebouwing die is geïnspireerd op de gasfabriek
die hier ooit stond. “De baskets zijn een onderdeel van een subsidieaanvraag die we als commissie in 2017 hebben gedaan”, vertelt Marlous.
“In november hebben we samen met de kinderen
uit de wijk de bloembollen gepoot. Het was koud
en regenachtig, maar erg gezellig. Verder zijn er
Rododendrons in het speeltuintje geplant.
Daardoor hebben de kinderen meer verstopplekken en blijft het in de winter groen. Om de 'rode
stenen' wat op te breken zijn er op de Oude
Spoorbaan vier grote bloembakken met vaste
planten geplaatst. De baskets passen daarbij.”

De eerste Buitenspeeldag op woensdag 12 juni
viel een beetje in het water, maar op zaterdag 15
juni kon er in veel straten van Hilversum weer
volop gespeeld worden. In Oost speelden 10 straten
buiten, zo ook in de buurt van Wijkcentrum de
Geus (zie foto).
Buitenspeeldag 2020 ook bij jou in de straat?
Informatie vind je op jantjebeton.nl

Het project is geslaagd,
omdat iedereen in de straat
meedeed

Eind mei, op vrijwilligerszaterdag, hebben buurtgenoten de planten en potgrond bij Marlous
opgehaald. “Er stonden meer dan honderd
bloemen op mijn daktuin en vanwege het gewicht
heb ik alle zakken met grond een beetje verdeeld.
Het was gezellig om met zo veel buren de buurt
op te vrolijken!”, blikt ze terug.

Redactie

C O L O F O N

Voor de volgende nummers zoeken
wij altijd bezorgers!
Een uurtje iets doen voor je buurt?
Meld je aan via
info@kijkopjouwwijk.nl

Bewoners vullen bij Marlous de hanging baskets
voor hun straat.

Contact

Sluitingsdatum

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

Het project is volgens haar ook geslaagd omdat
iedereen in de straat meedeed. “De gemeente
heeft alle grond en bloemen geleverd, maar stelde wel als voorwaarde dat wij de planten zelf
water geven. Het is ons gelukt om voor alle baskets een buurtgenoot te vinden die heeft toegezegd er goed voor te zorgen. Volgend jaar, na
IJsheiligen, vullen we de bakken weer opnieuw!”

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Fred Pangemanan
a/voir creatives
Coen van Beers en
Martijn van Ligten
Buurtcoördinatoren Oost
Tukkie Tuk en
Opbouwwerkers Versa Welzijn
Katinka Boot
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 of mail info@kijkopjouwwijk.nl.
Het volgende nummer verschijnt begin oktober. Tekst en foto’s inzenden vóór 15 september a.s..

