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Bewonerswerkgroep Groene Loper, v.l.n.r.: Martin Triebels, Rens Wijnakker, Marileen Fabels, Kim Mooiweer, Julia Westendorp

“Afgelopen zomer stond na een heftige regenbui het water tot aan onze voordeur”, vertelt Rens Wijnakker,
lid van de bewonerswerkgroep Groene Loper. “Bij de buren was de kelder ondergelopen. Voor mij was dit een
duidelijk signaal dat we nu iets moeten doen aan de vergroening van Oost. Niet alleen voor een fijnere leefomgeving. Ook voor onze gezondheid en veiligheid is dit bittere noodzaak.”
Het tiental bewoners dat zich heeft
aangesloten bij de bewonerswerkgroep Groene Loper is al een aantal
keren bij elkaar gekomen. Het idee
achter dit project is om meer groene zones in Oost aan te leggen om
delen van de wijk beter met elkaar
te verbinden.
“Als bewonersgroep brengen
we in kaart
waar kansen liggen voor meer
groen”, legt Rens uit. “Zo zijn er
veel kleine driehoekige brinkjes in
de wijk, waar meer bomen zouden

kunnen staan.”

Jac P. Thijsseplein
Zelf vindt Rens, in het dagelijks
leven landschapsarchitect, het Jac
P. Thijsseplein een kans voor open
doel. “Deze stenige plek is volgens
mij
groot
genoeg om een
heel
mooi
gezellig park
van te maken”, zegt hij enthousiast.
“Maar ook op kleinere schaal zijn
er genoeg mogelijkheden. 'Haal één
parkeerplek weg, zet er een boom

Ook op kleinere schaal zijn
er genoeg mogelijkheden

Beste lezers,
Corona zorgt in het hele land en ook in Hilversum Oost voor veel onrust.
Toch valt ook nu Kijk op jouw Wijk op de deurmat. Hoe moeilijk het ook is;
juist in deze crisis is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn en ons verbonden voelen. Als redactie hopen we dat de wijkkrant - ook al is het maar een
klein beetje - daaraan bij kan dragen. Veel belangrijker is natuurlijk dat we
rekening houden met elkaar. Alleen onderlinge betrokkenheid in de buurt kan

neer en de hele straat wordt er beter
van', denk ik vaak lopend door de
wijk.”
Hoewel een groene verbinding door
de hele wijk geweldig zou zijn, is
de bewoner van de Minckelersstraat realistisch. “Dat is het idee
waaraan je denkt bij de naam
'Groene Loper', maar hier is weinig
ruimte voor. Als bewonersgroep
willen we wel knelpunten, zoals
drukke oversteekpunten, in wandelroutes wegnemen.”
Vervolg op pagina 2

voorkomen dat - in de woorden van de koning - het Coronavirus een
Eenzaamheidsvirus wordt. Maar bovenal: volg alle voorschriften! Houd niet
sociaal, maar wel fysiek afstand. Zo voorkom je niet alleen dat je zelf ziek
wordt, maar ook dat je anderen ziek maakt.
Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Blijf gezond!
Redactie Kijk op Jouw Wijk
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Vervolg van pagina 1

Kansenkaart
De bedoeling was om de kansen die
de bewonersgroep Groene Loper
ziet,
tijdens
de
volgende
Gebiedstafel te bespreken. “We
wilden tijdens dit overleg de
Kansenkaart presenteren met twintig plekken die we zouden kunnen
vergroenen”, vertelt Gijs Savenije,
projectleider bij de gemeente.
“Daaruit wilden we dan een keuze
maken van vier of vijf plekken,
waarmee we het eerst aan de slag
zouden gaan. Door de komst van
het Coronavirus gaat alles nu
anders, maar zodra het kan pakken
we ook dit project weer met volle
vaart op”, is zijn belofte.

Artist impression

Oost viert 75 jaar bevrijding

Radiostraat en omgeving hebben plannen voor een buurtfeest

'Regeren is vooruitzien' moeten bewoners gedacht hebben in de
Radiostraat. Nog voordat iemand wist wat Corona was, hebben zij al
in december vorig jaar plannen gemaakt om 75 jaar bevrijding in de
straat te vieren.

“Met nog vier tot vijf weken voor de boeg en de vernieuwde maatregelen
van de regering, kunnen alle plannen van tafel, zegt Fred Pangemanan.
“De laatste keer dat we echt Bevrijdingsdag in de straat hebben gevierd,
is 15 jaar geleden. Ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding is er toen een
picknicktafel gekomen. Die is vorige zomer van ouderdom en veelvuldig
gebruik ingestort. We hebben een nieuwe feestelijk ingewijd.”
Omdat vorige zomer geen kroonjaar was, wil de straat nog een keer bij de
komst van de nieuwe tafel stilstaan. “Dan is 75 jaar bevrijding natuurlijk
een nóg mooiere gelegenheid”, aldus 'Pang' zoals Fred beter bekend staat.
Via de gemeente hoorde hij eind vorig jaar dat er in de wijken van
Hilversum diverse activiteiten opgezet zouden worden. Een groot deel

BEZORGER IN BEELD
Bezorger in Beeld:Willem Gockel

Hoe lang woon je al in Hilversum Oost?
Ik woon met mijn gezin sinds 2008 in Hilversum Oost. Eerst aan de
Kamerling Onnesweg, later aan de Larenseweg en nu in Anna's Hoeve.
Wat is er leuk aan het wonen in Oost?
Alles ligt om de hoek: uitvalswegen, het NS-station en het centrum, maar ook
speelruimte voor de kinderen en de hei en het bos.
Hoe vaak heb je de krant al bezorgd?
Ik heb de tel niet bijgehouden. Ergens in 2018 ben ik begonnen.Via een overbuurvrouw kwam ik in contact met iemand van Versa Welzijn die ons vroeg
of wij dit wilden doen.
Wat vind je van wijkkrant Kijk op jouw Wijk?
Super leuke artikelen en je krijgt beter inzicht in wat er speelt in de wijk op
sociaal gebied.

van de organisatie van de festiviteiten ligt bij de inwoners zelf.
“Tja, en als er iets georganiseerd moet worden, moet je bij Pang zijn”,
zegt de bewoner van de Radiostraat lachend.
Het Coronavirus lijkt nu de grote onzichtbare spelbreker, maar er blijft
hoop dat de situatie in mei zomaar beter kan zijn en er voor 1 juni alsnog
iets kleinschaligs georganiseerd mag worden. “We moeten realistisch zijn
natuurlijk”, legt hij uit. “Ik houd er zeker rekening mee dat er dit jaar
helemaal niets gevierd mag worden. Toch staat mijn brein niet stil. Ik
denk nu al aan een manier om online 75 jaar bevrijding in onze wijk te
vieren.”
Op kijkopjouwwijk.nl en Youtube houden we je op de hoogte of
en wanneer er iets gevierd mag worden. Via de site kun je dan ook
laten weten of je meedoet.

Wijkbrandweerman Edo Brouwer schrijft in
iedere editie van Kijk op Jouw Wijk een column

De Brandweer Gooi- en Vechtstreek komt naar je toe! Als wijkbrandweerman wil ik graag nog nauwer in
contact komen met de bewoners in Oost. Waarom?
Brandveiligheid is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en bewoners
kunnen veel doen om hun veiligheid te
vergroten. Helaas blijkt dat niet iedereen even goed op de hoogte is van de
maatregelen die je kunt nemen.

De combinatie tussen
diverse maatregelen
maakt dat je
veiliger woont
Veel mensen weten best wel iets af van
brandveiligheid, maar helaas zien wij
toch dat zij niet alle goede maatregelen
nemen. Hoe dit komt? Te weinig mensen realiseren zich dat brandveiligheid
een samenspel is, waarbij je op verschillende dingen moet letten.
Rookmelders zijn een prima middel
om op tijd te kunnen vluchten, maar dit
geldt alleen als ook de deuren dicht

zijn. Wanneer je de deuren niet dicht
doet, zal de rookverspreiding in de
woning onnodig snel gaan. Zeker als er
een volle trap of hal in huis is, loop je
meer risico. De kans op struikelen bij
het ontvluchten van de woning is dan
groter.

Met een groet, Edo Brouwer,
Wijkbrandweerman
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VANWEGE DE CORONACRISIS
GAAN ALLE ACTIVITEITEN IN
ST. JOSEPH EN DE GEUS
NIET DOOR.
Wel wordt in de wijk hulp
en steun geboden door
Zorg- en Welzijnnetwerk 1223
en Netwerk 1221

Algemene vragen 088 022 47 21
Woensdag 10.00-11.00 uur en/of
donderdag 16.00-17.00 uur is er
‘op afstand’ of op afspraak contact
mogelijk voor hulp vragen of geven,
o.a. lakens t.b.v. mondkapjes:
0613 786 776 0f 035 623 11 00

Kortom, als je aan brandbeveiliging
doet, zorg er dan voor dat het niet
alleen blijft bij één rookmelder óf een
opgeruimd huis. De combinatie tussen
diverse maatregelen maakt dat je
veiliger woont.
Bewoners die het lastig vinden om zelf
te bepalen welke maatregelen nodig
zijn, kunnen een gratis woningcheck
laten doen. De wijkbrandweerman
brengt een bezoek aan huis, zodat we
samen de brandveiligheid van de
woning kunnen bekijken.

WIJKAGENDA OOST 1221/1223

Vrijwillige Thuishulp Versa Welzijn
Anja Wessels 0645 232 415
awessels@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld 0649 377 171
abijleveld@versawelzijn.nl

Wekelijks spreekuur
Dinsdag van 12.00-13.00 uur in
wijkcentrum De Geus en elke
woensdag van 12.00-13.00 uur in
wijkcentrum St. Joseph.
Telefoon: 0651 096 190,
mail:Wijkbrandweer-Hilversum
@brandweergooivecht.nl

‘Ik kan overal met de auto heen,
maar fietsen is leuker’

Rode Kruis Luisterlijn 0900 07 67

Op kijkopjouwwijk.nl
houden we je op de hoogte
zodra de activiteiten in
St.Joseph en De Geus
worden hervat
ACTIVITEITEN IN
WIJKCENTRUM ST. JOSEPH
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
(035) 647 83 47.
stjosephhilversum.nl
Spreekuur wijkagent
Wijkagent Hafid Jaadari is iedere
donderdag van 14.30-15.30 uur
telefonisch bereikbaar op 0900 88 44.
Grand Café / Restaurant 'Bij Jooz'
Iedere werkdag maaltijd bestellen
voor 10.00 uur. Tel. 0630 178 571.
Kookclub Gebakken Peren
kookt ‘op maat’. Iedere donderdag
ophalen 17.00-18.00 uur.
(Herstelnetwerk voor GGZ inwoners)
3,50 of 5 euro per persoon.
Wandelchallenge
De wijk in beweging! Doe je mee?
In samenwerking met onder andere fysiotherapeuten van Medisch Centra
Seinhorst en Liebergen, wandelen-oprecept.
Bewoners met diabetisch, hartfalen,
overgewicht, of gewrichtsklachten,
kunnen zich aanmelden vanaf
juni t/m september: 0613 786 776.
Informatie: ttuk@versawelzijn.nl
Nationale Buitenspeeldag
Woensdag 10 en zaterdag 13 juni.
Jouw straat aanmelden kan via het
inschrijfformulier op
www.versawelzijn.nl/meedoen-in-dewijk/buurtinitiatieven/buitenspeeldag
Info: Lilian Martins 0613 965 784.
lmartins@versawelzijn.nl

“Het zou leuk zijn als ik met de kinderen kan fietsen”, vertelt Senay. Zij is net aangeschoven aan de grote
tafel waar docente Stans de dames die binnendruppelen welkom heet tijdens deze tweede fietsles van een
cursus van 15 lessen. “Natuurlijk kan ik overal met de auto heen, maar fietsen is leuker.”

Ook Soumeya die naast haar zit, wil het fietsen graag leren. “Ik heb het wel geprobeerd”, bekent ze, “maar ik ben
nog een beetje bang. Ik zou het graag beter durven.” Als iedereen zit, legt Stans nog een keer de voordelen van de
fiets uit. “Fietsen is leuk en het geeft je vrijheid. Om boodschappen te doen, maar ook om van de natuur te genieten.”
Na een korte verkeersles, waarin Stans deze keer aandacht besteedt aan de belangrijkste voorrangsregels, is het tijd
om de fietsen te pakken. Deze les oefenen de vrouwen nog op een parkeerterrein. Sommige steppend, andere al
voorzichtig trappend. Voorlopig is het hun laatste les, want ook deze activiteit vervalt vanwege het Coronavirus.
Wanneer het weer mogelijk is, pakken Stans en docenten Joke en Marieke de lessen weer op, zodat ook deze groep
zich na de cursus veilig op de fiets kan redden in het verkeer.

Het is nog niet zeker of de Straatspeeldagen door
kunnen gaan in verband met het coronavirus.
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Bijen krijgen bloemenweides in
“De gazons van het Kamrad maaien we 26 keer per jaar”, vertelt Paul
Portheine. “Dat is logisch voor een voetbalveld, maar je kunt je afvragen of dit overal nodig is. Daarbij komt dat Hilversum de nationale
bijenstrategie heeft ondertekend.” Bewoner Sylvia Karres is blij met
het gemeentelijk initiatief om het veldje naast de scouting om te vormen
naar bloemrijk grasland. “Met meer bloemrijke vegetatie is hier meer
te zien en te beleven.”
“Het was leuk om eens aan de andere
kant te zitten”, zegt Sylvia. In het
dagelijks leven is zij één van de partners van architectenbureau Karres en
Brands dat aan de Mussenstraat in
Oost is gevestigd. “Normaal presenteren wij zelf plannen, maar tijdens de
informatieavond over de bloemenstrook kon ik eens mijn input geven op
de ideeën van de gemeente.” Het stuk

langs de Orionlaan is in haar woorden
nu 'een saai stuk kaal gras met struikjes en ecologisch oninteressant'. “We
kunnen het veel aantrekkelijker maken
voor bijen en insecten. Tijdens de
informatieavond heb ik voorgesteld er
een kloeke, robuuste invulling aan te
geven”, blikt de landschapsarchitect
terug. “Verder hebben we besproken
welk stuk we willen verruigen. Niet te

dicht bij de scouting, omdat kinderen
daar spelen.”

Experimenteren
De strook bij het Kamrad is onderdeel
van een groter project om de bijen
meer ruimte te geven in Hilversum,
verklaart Paul Portheine. “Ook op de
berg bij Anna's Hoeve en bij
Kerkenlanden zijn we aan het experimenteren met
wilde bloemenmengsels.
We
hopen dat de drie pilots ons inzicht
geven in welke bloemen voor welke
grond geschikt zijn. De zandgrond in
Oost is heel anders dan het vroegere

veenweidegebied tussen de woontorens van Kerkelanden”, is het vervolg
van de projectleider openbare ruimte
bij de gemeente.

Dudok
Marinus Dudok heeft het Kamrad ontworpen als groene longen in de stad.
Past een bloemenweide daar wel in?
“Juist wel”, zegt Sylvia resoluut.
“Dudok was
heel vooruitstrevend.
Alleen keken
hij en zijn tijdgenoten anders naar de
natuur. In deze tijd is meer nodig. Wij
zien in de wereld om ons heen een
grote afname van het aantal planten-

Het was leuk om eens aan de
andere kant te zitten

Kleine Spoorbomen op slot voor aut

De Kleine Spoorbomen gaan dicht voor auto's en motoren. Tijdens een informatieavond in het Raadhuis, nog voor de Coronacrisis, lichtte wethouder
Arno Scheepers dit besluit toe. De ruim 250 aanwezige bewoners begrepen de
wethouder wel, grote vraag was alleen: waar moet al dat verkeer dan naartoe?

Dagelijks kruisen 4000 fietsers en auto's de spoorwegovergang. “Vaak jonge fietsers, omdat er veel scholen langs de route liggen”, benadrukte Scheepers in zijn
presentatie aan het begin van de avond. “Dagelijks zijn er kleine en middelgrote
incidenten. De politie knijpt zich in haar handen dat er nog geen dodelijk ongeluk
is geweest.”
Veiligheid is dan ook de belangrijkste reden waarom het college heeft gekozen voor
een autovrije spoorwegkruising. Een oplossing die overigens niet uit de koker van
de gemeente komt, maar is aangedragen door een klankbordgroep van bewoners.

Sluipverkeer
Tijdens de informatieavond konden de meeste mensen zich wel vinden in het
besluit. Zorgen waren er wel over de alternatieve routes. Zou het niet veel te druk
worden op de Johan Gerardsweg? Leidt deze keuze niet tot veel sluipverkeer op de
Erfgooiersstraat? En: zouden niet veel meer mensen kiezen voor de route door de
Beatrixtunnel? waren enkele vragen uit de zaal. Scheepers kon niet iedereen gerust

NUTTIGE ADRESSEN IN
DE BUURT
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WIJKPOLITIE
Wijkagent postcode 1221:
Linda Hardeman
linda.hardeman@politie.nl
0900 88 44.
Wijkagent postcode 1223:
Hafid Jaadari
hafid.jaadari@politie.nl
0900 88 44.
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
035-623 11 00.
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.

Oost

Steven Fer
sfer@versawelzijn.nl
0613 965 769.

en diersoorten. Het is belangrijk dat we
er alles aan doen om zo veel mogelijk
soorten te behouden. Bovendien is de
openbare ruimte er voor de mensen en
de dieren en niet voor de architect. Dat
is ook altijd het uitgangspunt dat wij
als architectenbureau hanteren wanneer we zelf een transformatie doen.
De kunst is om iets nieuws toe te voegen met respect voor het oorspronkelijke ontwerp.”
Daarbij is het aanleggen van een bloemenweide natuurlijk heel goed voor de
bijen en andere insecten, zeker nu
bewoners steeds vaker hun tuinen
bestraten, vindt de bewoonster van
Orionlaan. “Zelf houd ik mijn tuin
daarom liever ruig.”

to’s

Mert Kilickaya
mkilickaya@versawelzijn.nl
0630 256 840.
Kinder- & tienerwerk
Jet van der Wal
jwal@versawelzijn.nl 0613 965 981.
Abdel Aarab, aaarab@versawelzijn.nl
WONINGCORPORATIES
De Alliantie
Yvonne Koning
ykoning@de-alliantie.nl
Marleen de Visser
mdevisser@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
Henk Westhoff
h.westhoff@dudokwonen.nl

stellen. “Door dit besluit komt er extra druk op andere routes. Het zal vijf minuten
langer duren om in het centrum te komen, maar in dit kader vinden we dat acceptabel”, klonk het eerlijk. Wel neemt de gemeente maatregelen om de overlast te
beperken. De wethouder noemde een extra viaduct speciaal voor fietsers en voetgangers bij de spoorwegbrug op de Johan Gerardsweg en een langere opstelstrook
richting Laren bij het Den Uylplein als voorbeelden om de extra verkeersdrukte op
te vangen. Daarnaast denkt Hilversum na over meer structurele oplossingen.
“Daarvoor werken we nu aan een mobiliteitsvisie 2040”, hield hij zijn gehoor voor.
Noorderweg
Hoewel de wethouder 'zijn hart vasthoudt' als het gaat om de onveilige situatie bij
de Kleine Spoorwegbomen, zal er voor 2022 niets gebeuren. Eerst staat het werk
aan de Oosterengweg op de planning. Deze weg wordt vanaf eind maart afgesloten
voor de aanleg van een tunnel onder het spoor daar. Wel beloofde Scheepers snel
wat te doen aan de inrichting van de Noorderweg. “Deze weg kan veiliger en daar
gaan we haast mee maken”, zei hij resoluut. “Zo moeten hier betere opstelstroken
voor de fietsers komen.”
Op vragen uit de zaal of er geen grenzen zijn aan de groei en of Hilversum al dit
verkeer moet willen - tijdens de informatieavond kwam ook aan het licht dat de
helft van de automobilisten die de overgang kruisen, niet in de mediastad wonen reageerde de wethouder vastbesloten. Groei is nodig om werkgelegenheid te
behouden en deze maatregel past binnen de huidige infrastructuur.
Vanwege het Coronavirus ligt het raadswerk stil en neemt de gemeenteraad voorlopig geen besluiten.

Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl
Wooncoach
Adelheid Ossewaarde
a.ossewaarde@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
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Samen schilderen
voor de
Swammerdamstraat

Al op verschillende plekken in Hilversum zijn gedichten op gebouwen of muren te lezen. Ook de
Swammerdamstraat heeft nu een eigen gedicht. 'Spinnen van de straat verenigd u' is geschreven door
Michelle van Dijk, die zelf in de straat woont. Geïnspireerd op het gedicht maakte kunstenaar Jelle Slof
drie schilderingen samen met bewoners en kinderen uit de wijk.
Drie grote ontwerpen van Jelle Slof liggen klaar op
tafels en op de grond in wijkcentrum De Geus om
ingekleurd te worden. “Ik heb al eerder in Nijmegen
een ontwerp gemaakt dat te schilderen is op nummer”, vertelt Jelle. “Ik vind het
een fijne manier van werken,
omdat iedereen kan meedoen.”
Voor de schilderingen heeft hij
zich laten inspireren door het
gedicht van Michelle van Dijk
en de buurt zelf. “Over een aantal jaar is de busremi-

se hier waarschijnlijk weg. Wat is het nieuwe perspectief? Groen of gebouwen? Niets is zeker. Juist die
twijfel over de toekomst maakt deze omgeving spannend.”

Even later loopt Michelle zelf
binnen bij De Geus. Natuurlijk
kwast ze mee aan de omlijsting
van haar eigen gedicht. “Ik
schrijf al sinds ik een jaar of
twaalf ben”, vertelt ze. 'Spinnen van de straat' vloeide
eigenlijk als vanzelf uit haar pen, is even later haar
vervolg. “Ik was bezig voor de buurt en deze regels
kwamen spontaan bij mij op.” Over de schilderingen
is ze enthousiast. “Ze zijn prachtig en passen echt bij
de buurt. Je kunt jezelf in de kleuren verliezen. Dat
vind ik mooi.”

Juist die twijfel over
de toekomst maakt deze
omgeving spannend

Het schilderwerk van bewoners en kinderen een paar
weken eerder in De Geus is niet voor niets geweest.
Tijdens de officiële onthulling hangen de kleurrijke
schilderingen op hun plek en geven fleur aan de
straat. Na de speech van Wimar Jaeger, één van zijn
laatste optredens als wethouder Cultuur, leest
Michelle van Dijk haar gedicht voor vergezeld door
accordeonmuziek. Even later, met een kop warme
chocolademelk in haar hand, is ze tevreden. “Zoals ik
ook schrijf in mijn gedicht is onze buurt een plek om
trots op te zijn. Dit project, waardoor de verwaarloosde grijze en grauwe muren er nu vrolijker uitzien,
maakt dat nog gemakkelijker.”

Spinnen van de straat verenigd u
Al wevend....
Weven wij verder
Veel kracht wordt
Aangeboord
Inventief meedenken
Trekkers naar kunnen
Laten trekken
Wevers laten weven
Delen leren
Loslaten
En weer grijpen
Waar de kansen zijn
Met respect
In waarde latend
Men Sen
Wensen
Inspiratie
Gunnen
Aan elkaar
Een veilige haven
Waar je welkom bent
Op een veilige plek
Geland
Ons ' buurtje
Is een plek om trots op te worden
Om trots op te zijn
Michelle van Dijk

Oosterengweg dicht tot oktober 2021

Ria woont op nog geen halve meter
van de graafwerkzaamheden
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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 132 987.
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 jaar, met twee gediplomeerde
pedagogisch medewerkers. Zij werken
met de methode Puk & Ko voor Vooren 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

De Oosterengweg is tot oktober volgend jaar afgesloten voor alle verkeer. Dit
is nodig om een spoorwegonderdoorgang te bouwen voor de snelbus, het autoen fietsverkeer. Lastig natuurlijk, voor iedereen die naar de A27 wil, maar
bewoner Ria de Jong maakt het werk de hele dag mee. Bij haar beginnen de
graafwerkzaamheden op nog geen halve meter van de voordeur.

“We zijn goed voorbereid en ingelicht,
hoor”, vertelt Ria. “Ik kan niet anders
zeggen dan dat het allemaal netjes is
gegaan.” Zij woont in één van de huizen aan de Oosterengweg bij de spoorbomen. Op de stoep 50 centimeter
voor het raam van haar woonkamer is
een witte stippellijn afgetekend. Ria:
“Daar komt een groot scherm, waarachter ze gaan graven, denk ik.” Wat er
precies gaat gebeuren, weet de
bewoonster niet, maar erg druk maakt
ze er niet over. Naast haar zit dochter
Jessamy die door haar beperking veel
zorg nodig heeft. Geroutineerd geeft
Ria haar wat water. “Ik heb wel wat
anders aan mijn hoofd. Als dit het is,
valt het wel mee”, klinkt het nuchter.
De bewoners in deze rij woningen hebben drie keuzes gekregen: de woning
voor de dagwaarde verkopen, voor
drie jaar verhuizen of blijven zitten. Er

zitten hier nu zes mensen antikraak
voor drie jaar en vier mensen hebben
hun huis niet verkocht. De anderen zijn
allemaal vertrokken, weet Ria. “Mijn
huis is helemaal ingericht voor
Jessamy, daarom heb ik besloten hier
te blijven”, geeft ze als belangrijkste

Ik kan niet anders zeggen
dan dat het
allemaal netjes is gegaan
reden om de bouwwerkzaamheden niet
te ontvluchten.

Aanloophuisje
De Hilversumse woont al veertig jaar
in het huis bij de spoorbomen en met
veel plezier. “Mensen vinden het vaak
druk hier”, zegt ze. “Maar ik vind het

juist gezellig. Dit is echt een aanloophuisje. Iedereen komt gemakkelijk
aanwaaien en alle auto's die voor mijn
deur stoppen en optrekken vind ik ook
niet erg. Soms zwaaien de mensen naar
ons. Dat is alleen maar leuk. We moeten maar afwachten hoe het wordt na
de werkzaamheden. De spontaniteit
gaat misschien wel weg.” Heel lang
wil Ria er ook niet over piekeren.
“Ach, weet je? Misschien wandelen de
mensen dan wel langs en krijgen we
een heel ander soort contact”, klinkt
het hoopvol.
Of de werkzaamheden op tijd klaar
zijn,
moet
ze
nog
zien.
“Bouwtechnisch gaan ze waarschijnlijk tegen veel dingen aanlopen”, is
haar verwachting. Dat het coronavirus
elke vorm van ontmoeten bijna onmogelijke maakt, kon zij toen nog niet
weten. Ook de Oosterengweg is in
deze dagen bijna verlaten. Lachend:
“Misschien komen ze wel archeologische vondsten tegen en mogen ze helemaal niet verder. Hoe dan ook: het
wordt een leuke puzzel.”

Present
Stichting Present bemiddelt tussen
vrijwilligersgroepen en mensen die -op
allerlei gebied- hulp kunnen gebruiken.
stichtingpresent.nl/hilversum
Wijkleerbedrijf Calibris
Opleidingen in samenwerking met
ROC. Minckelersstraat 71.
Els Huls 0630 571 800.
Arbeid Training Centrum
Ondersteunt mensen bij het vinden van
een plek op de arbeidsmarkt.Werkt
nauw samen met UWV of de gemeente.
De Geus, Geuzenweg 84,
(035) 887 28 34.
info@atcgooienvechtstreek.nl

Kijk ook op FaceBook:
Hulpgroep Hilversum
#verspreidsolidariteitgeenvirus
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‘Als alleenstaande moeder is de
zorg voor een baby best zwaar’

INFORMATIE
IN VERBAND
MET CORONA

Een steunouder steekt een gezin een hart onder de riem

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET CORONA
Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen in de aanpak
van het Coronavirus. In Kijk op jouw Wijk zetten we de belangrijkste voorschriften op een rij.
1. Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk
wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of
om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar
doe dit niet in een groep. Houd altijd minimaal 1,5 meter
afstand van anderen en vermijd sociale activiteiten en
groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op
bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.
2. Als je kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis! Krijg je
daar ook koorts bij? Dan blijft iedereen in het huishouden
thuis. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn
hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
“Het gaf me rust dat er iemand was die ik kon vertrouwen”, vertelt Martine*. Zij kreeg hulp van
een andere ouder die een keer per week op haar
babydochtertje paste. “Op dat moment had ik
ruimte en tijd om even iets voor mezelf te doen. Ik
heb veel aan mijn steunouder gehad en dat is volgens mij de grote kracht van dit
project.”

3. Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni.
Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een
uitzondering.
Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming
verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij
groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals
gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd. Burgemeesters
kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en
campings. Ook kunnen zij boetes opleggen.

Vragenlijst
Ook Martine heeft de vragenlijst ingevuld en maakte
kennis met de moeder die haar de zorg uit handen
wilde nemen. “De eerste keren was Jet erbij. Dat gaf
ons beiden een goed gevoel”, blikt ze terug.
“Misschien zou Jet zelfs nog wel
langer erbij betrokken mogen zijn,
want het is toch een stap om je
kindje toe te vertrouwen aan
iemand anders.”
Martine heeft het contact met de vader kunnen herstellen en haar dochtertje is nu zo oud dat ze naar de
peuterspeelzaal gaat. “Ik heb nog steeds contact met
mijn steunouder, maar ze past niet meer op. Dat is
ook niet langer nodig, want inmiddels heb ik zelf een
beter netwerk in Hilversum. Toch ben ik nog steeds
blij dat zij er voor mij was in een tijd dat ik het moeilijker had.”

We koppelen mensen
natuurlijk niet zomaar

Het project Steunouder loopt ruim
een jaar in Hilversum en sindsdien
zijn er tien ouders aan elkaar
gekoppeld, vertelt Jet van der Wal van Versa Welzijn.
“Een steunouder is geen pleegouder”, voegt ze er
nadrukkelijk aan toe. “Als steunouder pas je een of
twee dagdelen op het kind van een ander, maar zonder officiële verplichtingen. Het gaat erom dat je de
moeder of vader even kunt ontlasten.”

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het
Coronavirus, die erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te
overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest
kwetsbaar zijn.
OPROEP VAN GGD GOOI- EN VECHTSTREEK
De GGD is op zoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen
voor de zorg. Huisartsen, medewerkers van ziekenhuizen, zorgen verpleeghuizen, de thuiszorg en mensen van de daklozenopvang moeten juist in deze tijd van het Coronavirus hun werk
veilig kunnen doen.

Consultatiebureau
Martine las de flyer over het project Steunouder op
het consultatiebureau. Een goede plek voor dit soort
informatie, vindt ze. “Ik was net in Hilversum komen
wonen en kende hier nog niet veel mensen. Als
alleenstaande moeder is de voortdurende zorg voor
een baby dan best zwaar.” Zij besloot zich aan te melden als vraagouder. “We koppelen mensen natuurlijk
niet zomaar”, zegt Jet. “Eerst vullen beide ouders een
vragenlijst in en vervolgens bekijk ik wie bij elkaar
zouden kunnen passen. Zo kunnen de steunouders
aangeven of zij voor een jongetje of meisje willen
zorgen en hun voorkeur voor een leeftijd.”

Heb je zelf nog beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, onderzoekshandschoenen, isolatie overalls, desinfecterende handzeep,
vuurwerkbrillen enz. Of ben je een initiatief gestart waar men
dergelijke middelen kan aanbieden? Laat ons weten wat je ter
beschikking hebt via bescherming@ggdgv.nl.
VRAGEN OVER CORONA IN 'T GOOI?
Algemene vragen over Corona? Bel het GGD-callcenter op
(035) 692 64 00 of kijk op www.ggdgv.nl/coronavirus.

EN INMIDDELS
GENOEMDE MAATREGELEN KUNN
HEID OF GEMEENTE.
AANGEPAST ZIJN DOOR DE OVER
je op de hoogte
Op kijkopjouwwijk.nl houden we

* Martine is niet de echte naam van deze vraagouder.

Steunouders gezocht
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Soms
kunnen ouders daar hulp bij gebruiken. Heb jij
tijd en ruimte om een gezin een hart onder de riem
te steken door een dagdeel per week een gastvrij
thuis te bieden aan een of meer kinderen? Meld je
dan aan als vrijwillige steunouder. Toekomstige
steunouders krijgen een tweedaagse training met
praktische informatie. Ook brengt Versa een
bezoek aan zowel de steun- als vraagouder en
vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG). Aanmelden kan bij Jet van der Wal:
Jwal@versawelzijn.nl of 0613 96 59 81.

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

Jet van der Wal (l) begeleidt steunouders en vraagouders.

Contact

Sluitingsdatum

Tekst, (eind)redactie, foto’s
Foto’s, vormgeving, 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 juli 2020. Tekst en foto’s inzenden vóór 15 mei 2020.

