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De volgende Kijk op jouw Wijk
verschijnt begin januari 2020.
Sluitingsdatum kopij en foto’s
15 december 2019.

“Opa, kun je eens uitzoeken wat er met de joodse mensen in ons huis is gebeurd?” Kees Bestebreurtje
woont niet in Hilversum, maar zijn kleinkinderen wel. Zij wisten dat een joods gezin in hun huis aan de
Siriusstraat heeft gewoond. Opa Bestebreurtje nam het verzoek serieus en ontdekte dat er vier joodse
gezinnen in de Siriusstraat hebben gewoond. De struikelstenen houden hun verhaal levend.
“Tijdens een bezoek aan kamp
Westerbork vroegen de kleinkinderen
mij om eens de geschiedenis van hun
huis uit te pluizen”, haalt Bestebreurtje
herinneringen op. “Ik doe vaker onderzoek, dus de vraag was niet zo wonderlijk. Het was 2016 en de kleinkinderen
waren tussen de
negen en elf jaar.”
De nieuwsgierigheid van drie kinderen leidde tot
een onderzoek dat grootvader dit jaar
heeft afgerond. Een ruim tweehonderd
pagina's tellend boekwerk met de
geschiedenis van vier joodse gezinnen
in de Siriusstraat is in concept klaar.

Dit jaar zijn ter nagedachtenis aan deze
mensen zeven struikelstenen in het
trottoir van de Siriusstraat geplaatst.
Struikelstenen zijn stenen met een
messing bovenplaat met daarop de
naam van hen die op dit adres woonden of werkten, voordat zij door de
Duitse bezetters
zijn weggevoerd
en vermoord.
“Ik heb verschillende websites en
de archieven van het NIOD en
Hilversum uitgeplozen en deed steeds
nieuwe
ontdekkingen”,
zegt
Bestebreurtje terugkijkend op zijn uitzoekwerk. “Zo bleek dat naast het

We vieren komend jaar
75 jaar vrijheid

gezin dat in het huis van mijn kleinkinderen Roos, Merel en Diede heeft
gewoond er nog drie joodse gezinnen
in de Siriusstraat een thuis hadden
gevonden. Van elk gezin heb ik verre
familieleden kunnen achterhalen: (achter) neven en nichten, kleinkinderen en
van Dolf Karelsen die op Siriusstraat
16 heeft gewoond, zelfs zijn zoon.”
Het was indrukwekkend om al deze
mensen bij elkaar te zien bij het plaatsen van de zeven struikelstenen deze
zomer, vindt Bestebreurtje. “We vieren
dit jaar 75 jaar vrijheid. Deze stenen
vertellen ons waarom en houden de
trieste geschiedenis levend.”

(NOG) MEER LEZEN OF REAGEREN? kijkopjouwwijk.nl
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Festival Waanzin in Fabrique Ludique trekt ruim duizend bezoekers

‘Oost mag echt trots zijn op
Werf 035’

Beeldend kunstenaar Laila Vane en theatermaker Gea Muijs zochten
contact met veertig kunstenaars in Hilversum en omgeving. Samen
gingen ze aan de slag en organiseerden het Waanzinfestival in de
Fabrique Ludique.

“Ik heb twee jaar in Zuid-Amerika gewoond en terug in Hilversum zag ik de
Nederlandse samenleving met andere ogen. Waarom hechten
we zoveel waarde aan materiële zaken? Waarom maken we
alles zo ingewikkeld? Ik vond het waanzin”, blikt Laila terug.
Onder de dakramen van de oude metaalfabriek Brandsma - nu
al ruim drie jaar Fabrique Ludique, de culturele broedplaats
achter Werf 035 aan de Mussenstraat - lopen bezoekers rond
of drinken wat op het terras. Een gigantische etalagepop, gekleed in een mantel
gemaakt van vuilniszakken kijkt op hen neer.

“Met het festival willen we de waanzin in de maatschappij laten zien, het afval dat
we produceren, het consumentisme én de waanzin in de hoofden van de mensen.
We willen zo graag gelukkig zijn, dat we daar dan weer stress van krijgen”, legt
Laila uit. Het resultaat is een evenement, waarin theater, dans, beeldende kunst en
installaties hand in hand gaan. “Het doel van het festival was ook om kunstenaars
met elkaar te verbinden”, is haar vervolg. “Wij hebben in principe een eenzaam
beroep. Door samen negen maanden op te trekken voor de organisatie van dit evenement hebben we elkaar beter leren kennen.”

Met het festival willen
we de waanzin in de
maatschappij laten zien

Laila woont al 36 jaar op verschillende plekken in Hilversum,
maar houdt het meest van Hilversum Oost. “Het is hier echter”,
zegt ze, “en in Oost is, naast de Fabrique Ludique, Werf 035. Ik
kom daar vaak, want er gebeurt van alles. Oost mag echt trots zijn op de Werf."

Theatermaker Gea Muijs en beeldend kunstenaar Laila Vane op hun eigen Waanzin-festival.

WIJKAGENDA OOST
1221/1223
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ACTIVITEITEN IN
WIJKCENTRUM ST. JOSEPH
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
(035) 647 83 47
stjosephhilversum.nl
Taaloefengroep 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.
Kerstinloop St. Joseph
Woensdag 25 december, 14.30-19.30 uur.
Op basis v. donatie. Graag vantevoren
aanmelden.

Wijkbrandweerman Edo Brouwer volgt René Wollaars op
en schrijft vanaf nu de column in Kijk op Jouw Wijk

Wist je dat rook de grootste bedreiging is bij een woningbrand? Een brand
verspreidt zich razendsnel. Vaak hangt er al binnen een paar minuten een
dikke, giftige rook waardoor je niets meer ziet en niet meer kan ademen. Je
hebt maar een paar minuten om uit huis te vluchten.
Uit een praktijkproef blijkt dat het sluiten van binnendeuren je ruim twee
keer zoveel tijd geeft om te vluchten
bij brand. Waar bij open deuren na
ruim drie minuten al geen overleefbare
situatie meer is, is dit bij gesloten
deuren pas na meer dan tien minuten
het geval. Kostbare tijd die levens redt.
Dus sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt
horen.
Waarom redt een gesloten deur
levens?
Omdat het rook tegenhoudt. Gesloten
deuren zorgen ervoor dat giftige rook,
de grootste bedreiging bij brand, nog
enige tijd buiten de leefruimte blijft.

Spreekuur wijkagent
Wijkagent Hafid Jaadari is iedere
donderdag van 14.30-15.30 uur
telefonisch bereikbaar op 0900-8844.
Inloop spreekuur Zorg & Welzijn
Netwerk 1223
Iedere woensdag 12.00-13.00 uur is het
team aanwezig voor vraag of aanbod
van hulp.

Juist senioren zijn heel kwetsbaar bij
brand, omdat ze minder mobiel zijn.
Daarom is elke minuut extra vluchttijd
voor hen, maar uiteraard ook voor
andere leeftijdsgroepen, zo belangrijk.
Zorg ervoor dat u de rookmelders
goed kunt horen.
Sluit de binnendeuren en test of je de
rookmelders in de slaapkamer kunt
horen. Je kan natuurlijk ook elke ruimte voorzien van rookmelders. Een
andere mogelijkheid is om gekoppelde
rookmelders aan te schaffen. Deze zijn
draadloos. Een groot voordeel van dit
systeem is dat alle gekoppelde rookmelders alarmeren als één rookmelder
rook signaleert.

Ontmoetingsgroep (koffie&Thee)
Grand Café, elke maandag, dinsdag en
woensdag, 10.30-11.30 uur.

Wijkbrandweerman Edo Brouwer

Spreekuur:
Dinsdag van 13.00-14.00 uur in wijkcentrum De Geus, woensdag van
12.00-13.00 uur in wijkcentrum
St. Joseph. Tel. 0651 510 961 90
Wijkbrandweer-Hilversum@brandweergooivecht.nl
Twitter: @WBW_Hilversum

Nederland viert sinds 31 augustus ook 75 jaar bevrijding.

Wat doet jouw straat of wijk met
75 jaar vrijheid?

In heel Nederland organiseren
gemeenten tot 31 augustus 2020
festiviteiten en evenementen om
75 jaar bevrijding te vieren. Ook
in Hilversum worden de komende tijd diverse activiteiten georganiseerd. Kijk op jouw Wijk is
benieuwd wat jij in jouw straat of
buurt zou willen organiseren.

wachten op wat de gemeente gaat
ondernemen. Deel het met je buurtgenoten en laat het ons weten op

info@kijkopjouwwijk.nl. Wie weet
komt jouw initiatief in de volgende
krant.

2e (beginners) Koersbalclub
Maandag van 15.00 -17.00 uur.
Grand Café / Restaurant ‘Bij Jooz’
Iedere werkdag lunchen
van 12.00 -13.30 uur. Tel. 0630 178 571
Weg en wijzer
Gratis hulp bij digitale administratie/
formulieren.
Iedere donderdag van 10.00-11.30 u.
Kookclub Gebakken Peren
Iedere donderdag 16.00 -19.00 uur.
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.
Fietsdocenten gevraagd!
Je wordt opgeleid om fietslessen te
geven. Kom een keer vrijblijvend kijken.
Info: 0613 786 776.
Riksja fietsen
Ritje maken? Reserveer bij Info &
Adviespunt St. Joseph
(035) 647 83 47 ook 'piloten' gevraagd!
Met duofiets 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.

75 jaar bevrijding is zeker de moeite
waard om bij stil te staan.
Indrukwekkend was de herdenking
Market Garden op zaterdag 21 september. Daar bleek duidelijk dat
niet alleen ouderen de bevrijding
vieren. Ook steeds meer jongeren
voelen zich betrokken bij het thema
'75 jaar vrijheid', ook al hebben zij
de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt.

De gemeente zal de komende
maanden activiteiten ondernemen
die op verschillende plekken in
Hilversum zichtbaar zullen zijn.
Daarover worden de bewoners nog
ingelicht. Je hoeft echter niet te

Tweedehands-kleding winkel
Elke maandag 14.00 - 16.00 uur,
woensdag en vrijdag
van 11.00 - 14.00 uur.

ACTIVITEITEN IN 'DE GEUS'
Geuzenweg 84.
degeus-hilversum.nl
Spreekuur Netwerk 1221
(zorg & welzijn)
Wekelijkse inloop op dinsdag van
12.00-14.00 uur voor vragen van buurtbewoners.
Koffie inloop
Elke dinsdag en donderdagochtend kun
je 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.

Duizenden Hilversummers hebben in 1945 de bevrijders verwelkomd.
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Geen torenflats, maar stadspark
'De Verbinding'

Bewoners lopen te hoop
tegen plannen Connexxionterrein
“Het was schrikken, toen projectontwikkelaar Dennenborgh het doek haalde
van de panelen met plannen voor de busremise”, zegt Henri van IJken. Het
gebeurde in het laatste half uur van een eerste bijeenkomst. “Driehonderd
woningen, waaronder drie torenflats en lintbebouwing van vijftien meter hoog
tussen de Geuzenweg en de Larenseweg. Volstrekt onacceptabel.”

“Tijdens de bijeenkomst in juni met Dennenborgh was er geen tijd meer om inhoudelijk op de plannen te reageren, maar zoals het er nu ligt, gaat het niet gebeuren”,
stelt Van IJken. “Als het moet, procederen we door tot de hoogste rechter”, klinkt
het vervolgens strijdbaar.
Met andere bewoners stak hij de koppen bij elkaar en richtte de Stichting
Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum, in het kort BOB-H, op.
De stichting pleit voor een stadspark in plaats van woningbouw. “Met 9400 mensen per vierkante meter is de Geuzenbuurt een van de meest dichtbebouwde buurten in Hilversum. Op het
oude Lucentterrein worden al
woningen gebouwd. Ik denk
dat wij wel genoeg hebben
bijgedragen aan de vraag naar
woningen in Hilversum”, is
zijn argument voor het open
laten van de busremise. “De
gemeente kan eventueel het braakliggende Circusterrein bij Kerkelanden als compensatie aanbieden aan de projectontwikkelaar.”
De remise is nu nog in gebruik bij Connexxion, maar komt in 2021 vrij voor nieuwe ontwikkelingen. De bedoeling is dat de bussen elektrisch gaan rijden en daarvoor is de busremise niet geschikt.

‘Ik denk dat 90%
van de Geuzenbuurtbewoners
en andere buurtgenoten
onze doelen steunen’

Redenen om niet te kiezen voor hoogbouw zijn er te over, volgens de actieve buurtbewoner. Het is volgens hem dan ook niet verwonderlijk dat dagelijks nieuwe aan-

Bewoners verenigd in Stichting BOB-H vinden de plannen voor de busremise onacceptabel.

meldingen binnenkomen van mensen die BOB-H steunen. “Ik denk dat 90% van
de Geuzenbuurtbewoners en andere buurgenoten onze doelen steunen”, klinkt het
zelfverzekerd. “De geplande nieuwbouw ligt op vier meter vanaf de achtertuinen
en wordt twee keer zo hoog als de wasstraat nu. Wat denk je dat dit met de
schaduw doet?”
Daarnaast kan een park het parkeerprobleem in de Geuzenbuurt voor een groot deel
oplossen, omdat bewoners dan in de achtertuin kunnen parkeren. Uit een eerste
inventarisatie door Van IJken en zijn medebestuursleden blijkt dat omwonenden dit
graag willen. “Maar belangrijker is dat een park een geweldige verbetering is voor
de buurt en bijdraagt aan een duurzaam Hilversum Oost”, luidt zijn vervolg.
“Speelplekken voor kinderen, een bewegingsplek voor ouderen, misschien een
herinnering aan het oude spoorlijntje. Er is zoveel mogelijk. We hebben geflyerd in
de buurt en mensen opgeroepen met ideeën te
komen.”
Het zal niet de eerste keer
zijn dat op een mogelijke
woningbouwlocatie een
park komt. Zo verzetten
bewoners in bijvoorbeeld
Amersfoort en Rotterdam
zich tegen de komst van
woningen. “Waarom kan
het
dan
niet
in
Hilversum?”, vraagt Van
IJken zich af. “De gemeente heeft de buurt een Groene Loper beloofd, wat nu is
ingetekend is niet meer dan een strook excuusgroen.”

Tijdelijke spoorovergang Mussenstraat
Aannemer BAM heeft begin september een spoorovergang gemaakt bij de Mussenstraat. Komend
voorjaar start de bouw van de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg. Alleen fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden deze tijdelijke spoorovergang gebruiken. Dat
zal overigens niet eerder zijn dan in april 2020, wanneer de werkzaamheden aan de Oosterengweg
beginnen. Naar verwachting gaat een kleine twee jaar later de overweg aan de Mussenstraat weer weg.

Klankbordgroep 'Wijkverkeer
Kleine Spoorbomen' wil een
autovrije spoorwegovergang
Niet alle bewoners waren het eens met de verkeersvarianten voor de Kleine Spoorbomen die de gemeente
verder wilde onderzoeken. Begin 2019 startte daarom
een nieuwe klankbordgroep 'Wijkverkeer Kleine Spoorbomen' samen met de gemeente een breder onderzoek
naar de verkeersveiligheid op de overweg.

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 herinneringen aan
Hilversum zoals het vroeger was komen
delen met de leden.
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.

Meer weten? Ga naar: hilversum.nl en typ in het
zoekvenster 'Kleine Spoorbomen'.

Buurtbewoner uit Oost, Marileen Fabels, staat tijdens de week van de
Duurzaamheid met haar tiny house PLUpetit op het Oosterspoorplein. “Ik wil
met dit initiatief alle inwoners van Hilversum enthousiast maken om morgen
te beginnen met het verminderen van CO2- uitstoot.”
“We gaan een week lang ons tiny
house PLUpetit neerzetten aan de achterzijde van station Hilversum op het
Oosterspoorplein en daar een duurzaamheidsfestival
omheen bouwen. Het tiny
house zal er
van 7 tot 12 oktober staan”, vertelt
Marileen. “Mensen kunnen binnenlopen tijdens koffie- en theetijd en informatie krijgen over circulair bouwen,
autarkisch leven en het verkleinen van
de eigen milieuvoetafdruk.”
Het programma van het festival zit
boordevol leuke activiteiten volgens
Marileen. “Mensen kunnen op wijksafari

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 bewoners
uit om samen te eten, te praten en samen
te zijn. Donderdag om de week om
18.00 uur.

Het onderzoek richtte zich eerst op twee verkeersvarianten,
maar al snel is er een derde variant bijgekomen: een autovrije overgang. In haar eindadvies stelt het overgrote deel
van de klankbordgroep dat deze variant het beste scoort op
spoorveiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de
wijk.
Het college van B&W heeft daarom besloten de autovrije
variant ook verder te onderzoeken. De uitkomsten van alle
studies worden half oktober verwacht. Het college zal in het
najaar een voorstel doen over de wijze, waarop de verkeerssituatie rondom de Kleine Spoorbomen moet worden aangepakt. De planning is dat de gemeenraad in december hierover
besluit.

PLUpetit
het feest
van
kleiner en
minder
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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.

om groene kansen in hun buurt te ontdekken en op dinsdagavond zijn energiecoöperaties HilverZon en HET in
het tiny house. Hun Energie-coaches
geven besparingsadvies
en vertellen
meer over
infrarood
panelen. Verder gaan we samen duurzaam eten, Oost schoonmaken, zijn er
lezingen en kunnen kinderen een eigen
tiny house maken”, luidt haar opsomming. Als afsluiting van het festival
organiseert Marileen een duurzaamheidsmarkt met lokale initiatieven.

Duurzaamheidsfestival
Oosterspoorplein, 7 tot 12 oktober

Meer weten? Kijk op www.plupetit.nl

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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Plannen Groene Schakel
krijgen vorm
Ruim zestig Hilversummers lieten zich informeren tijdens een tweede avond
in de Lorentzschool over de plannen in het gebied Anna's Hoeve. De schets is
in grote lijnen klaar, de details volgen nog. In de plannen is veel ruimte voor
de natuur en er komt een natuurspeelplek. Aan een verbinding voor wandelaars met omliggende natuurgebieden lijkt nog niet te zijn nagedacht.
De vijftien bewoners die in een werkatelier hebben
meegedacht over de plannen zijn tevreden. “Het is een
schatting, maar 67,5% van onze inbreng is gehonoreerd”, laat hun woordvoerder de aanwezigen weten.
Zorgen zijn er over het stiltegebied dat bij
Monnikenberg moet komen en waarvoor een weiland,
nu nog het domein van een dassenburcht, plaats moet maken voor 'natte heide'.

Omgevingsmanager Eugenie ten Hag en de ecologen van Arcadis stellen de bewoners gerust. Eind oktober zijn de ecologische onderzoeken afgerond en is duidelijk
wat wel of niet mogelijk is. Het antwoord op de vraag of wandelaars over de twee
natuurbruggen die over spoor en weg worden aangelegd mogen lopen is een duidelijk 'njet'. Ten Hag: “De dieren moeten op een smalle strook twee keer een brug passeren. Recreatie op de bruggen zou hen te veel verstoren.”

Honden
In het tweede deel van de avond kunnen bewoners zelf
langs de plannen lopen en vragen stellen. Buurtbewoonster Arry woont al jaren in Hilversum Oost en
maakt zich zorgen over de verbinding met de omliggende natuurgebieden. “Ik wandel nu met de hond via de Albert Schweitzerweg
naar de Lage Vuursche”, legt ze uit. “Ik heb bij verschillende mensen nagevraagd
of dit in de nieuwe situatie ook nog kan. Vijf konden hier geen antwoord op geven,
de zesde persoon zei 'waarschijnlijk niet'. Het lijkt erop dat er weinig contact is tussen natuurbeheerders onderling. Ik begrijp dat de natuur een kans moet krijgen,
maar voor hondeneigenaren is het jammer. Het hondenlosloopgebied wordt kleiner.” Eugenie ten Hag hoort de opmerking. “Dit is een belangrijk punt. We nemen
het mee in het voorlopig ontwerp dat we in november presenteren”, belooft ze.
De uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot heeft overigens geen
invloed op de plannen. Monnikenberg en Anna's Hoeve zijn geen zogenoemde
Natura 2000-gebieden waarvoor deze uitspraak geldt.
Meer weten? Ga naar noord-holland.nl en zoek op 'voltooiing groene schakel'

Natuurbruggen Anna’s Hoeve
alleen voor dieren

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

'Anna's Berg heeft prachtig
gebloeid dit jaar’

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
(035) 629 25 18 / 0645 144 668
WIJKCENTRA
Wijkcentrum de Geus
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
0650 556 066
info@degeus-hilversum.nl

Bewoners tevreden over
maaibeleid gemeente
Hugo van Overbeek kijkt in zijn woonkamer uit op Anna's Berg en
geniet elke dag van het schouwspel dat hij ziet. “Overdag is het supergezellig op de berg: kinderen spelen en jong en oud wandelt of sprint
naar de top, doet een bootcamp of laat de hond uit.”
's Avonds was het plezier minder groot,
omdat ook Hilversummers met scooters en brommers de berg wisten te
vinden. “Samen met andere bewoners
zijn we naar de gemeente en buurtcoördinator Martijn van Ligten gestapt
om hiervoor een oplossing te vinden.”
Hugo kijkt met een goed gevoel terug
op dit overleg. “Er zijn fietssluizen
geplaatst en vijf snelgroeiende popu-

lieren. Populieren ritselen in de wind
en nemen het galmende geluid van de
berg weg. De bomen zijn nu nog klein,
maar ik denk dat ze in
de toekomst zeker
effect
hebben.”
Daarnaast is hij tevreden over het maaibeleid van de gemeente.
“De berg wordt één
keer per jaar gemaaid
en heeft deze zomer prachtig gebloeid!
Dit jaar heb ik hier ringslangen en vossen gezien.”

Overdag is
het supergezellig
op de berg

Ruimte voor de natuur
Renee Uijtjens is namens de gemeente
verantwoordelijk voor het groenbeheer
van de berg. “Door weinig te maaien
krijgen grassen en kruiden de tijd om

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 bezorgers voor dankzij
wie deze krant ook bij jouw in de bus
komt. Deze keer: Astrid en Her. Zij
bezorgen de krant links van de vijver
in de Lorentzweg, Eemnesserweg, Van
de Sande Bakhuyzenstraat en Jan van
der Heijdenstraat.
Hoelang wonen jullie al in Oost?
Astrid haar hele leven. Samen met Her
al 37 jaar.
Wat vinden jullie fijn in Oost?
Het is een gezellige buurt.We spreken
onze buren regelmatig.

zich te ontwikkelen. Zo ontstaat er een
natuurlijke aansluiting met de heidegebieden om de berg heen”, legt ze uit.
“Eén keer per jaar maaien we wel om
te voorkomen dat de berg dichtgroeit.
Dat maaisel laten we een week liggen
om insecten en zaden de kans te geven
om zich te verspreiden. Daarna voeren
we het maaisel af,
zodat de grond minder
voedselrijk wordt. Dat
is weer gunstig voor
bijzondere planten die
van schrale grond houden.”
De bermen in de wijk
Anna's Hoeve worden om deze reden
ook nog maar één keer per jaar
gemaaid. Renee: “Tot voor kort deden
we dat zes keer per jaar, zodat het gras
zich goed kon ontwikkelen, maar dat is
niet meer nodig. We onderzoeken nu
op welke andere plekken in Oost we
minder vaak kunnen maaien om meer
ruimte voor de natuur te creëren.”

BEZORGERS

IN BEELD
Hoe vaak hebben jullie de krant
al bezorgd?
Wij hebben de krant nu vijf keer
bezorgd. Soms doen we het 's avonds
als we een stukje gaan lopen, soms
nemen we een stapel mee als we
boodschappen doen in Seinhorst.
Wandelen is onze hobby, dus we
kunnen het bezorgen gemakkelijk
combineren met iets wat al leuk is.

Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
(035) 647 83 47
stjosephhilversum.nl
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 035, Hilversum
Zaerdag 16 en zondag 17 november.
Geluksbrengers en Geluksplukkers.
Kijk op geluksroute.nu/editie/hilversum

Barbecue
Swammerdamstraat
Gemeente
brengt
bewoners
bij
elkaar
opent pop-up
kantoor aan
Larenseweg

Er gebeurt veel in Oost: het project 1221 is in
volle gang, de gebiedsagenda 1221 is vastgesteld
en ook het Oosterspoorplein zal in de toekomst
flink veranderen. Daarom heeft de gemeente een
pop-up kantoor geopend aan de Larenseweg.
Buurvrouwen Michelle, José en Jessica kijken
met een goed gevoel terug op de barbecue die
zij deze zomer voor de bewoners van de
Swammerdamstraat hebben georganiseerd.
“Ik heb al eens eerder geprobeerd een straatfeest te organiseren”, vertelt José, ''maar
helaas is het toen niet doorgegaan. Daarom is
het geweldig dat het deze keer wel is gelukt.”

'Kennen' is een groot woord volgens de drie buurvrouwen, maar de buurtbewoners in de
Swammerdamstraat zeggen elkaar wel gedag,
zien elkaar als ze de hond uitlaten en maken dan
een praatje. “Toen Katinka Boot van Versa
Welzijn met het idee kwam om een barbecue te
organiseren, was ik daar meteen voor”, zegt

Medewerkers van de gemeente en haar partners
in de wijk gebruiken het pand om 'dichtbij' te
kunnen overleggen met winkeliers, ondernemers
en bewoners in Oost.
Er zijn plannen om het pop-up kantoor ook in te
zetten als informatiepunt voor bewoners en
ondernemers, maar die zijn nog niet concreet.
Zie voor meer informatie: 1221.hilversum.nl

Op de dag zelf heeft het drietal met hulp van
andere bewoners de straat versierd en een lange
tafel op schragen neergezet. De dochter van
Jessica ontwierp een mooie flyer, de zoon van
José zorgde voor de muziek tijdens de barbecue
zelf en er was een mooie lichtshow. “Ruim veertig bewoners zijn gekomen en we lagen niet eerder dan twee uur 's ochtends in bed”, blikt José
lachend terug. Als het aan het aan dit drietal ligt,
komt er zeker nog een keer een barbecue.

Geweldig dat het deze keer
is gelukt!

Michelle. Samen met Jessica en José heeft zij
weken van tevoren plannen gemaakt en sponsors
gezocht. Jessica: “De meeste ondernemers reageerden positief. De slager heeft ons kip gegeven, van de snackbar kregen we friet en ook de
twee grote supermarkten gaven ons korting op de
boodschappen.”

Michelle: “Wij wonen al tientallen jaren in de
Swammerdamstraat, maar door zo'n feest leer je
je buren echt beter kennen. Als we het nog een
keer doen dan wel iets vroeger in het jaar, want
door de zomervakantie konden een aantal mensen er nu niet bij zijn.”

De Lichtjestocht wordt dit jaar voor de
vierde keer georganiseerd en vindt
plaats op zaterdag 21 december
van 17.00 tot 19.00 uur.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Meer info volgt de komende weken op kijkopjouwwijk.nl
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

Contact

Sluitingsdatum

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

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 januari 2020. Tekst en foto’s inzenden vóór 15 december 2019.

