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‘Als je zelf laat zien wat je voelt, kun
je overal met kinderen over praten’
Hennie Bast neemt afscheid van kinderinloop De Geus
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Na 25 jaar stopt Hennie Bast (66) met de kinderinloop in De Geus en neemt
Eri Brouwer de activiteit van haar over. Het gaat Hennie aan het hart om te
stoppen, maar zij kiest nu toch voor de kleinkinderen en haar andere vrijwilligerswerk. “Nu is een mooi moment om ermee op te houden” zegt ze beslist.
“Ik wil niet wachten totdat ik puffend en steunend achter de kinderen aanloop.”
“Niks moet, alles mag”, is het eerste
wat Hennie kinderen die voor het eerst
naar de inloop komen vertelt. Dat
klinkt wat vrijblijvender dan dat het is,
maar dat maakt de geboren en getogen
Hilversumse de jeugd liever op een
speelse manier duidelijk. Ze opent de
gordijnen in het speellokaal in De Geus
waar de kinderinloop
elke woensdagmiddag is. “Zo vraag ik
de kinderen het mij
altijd even te vertellen
als ze iets pakken”, legt ze uit, “maar
dat breng ik niet als regel. Ik zeg

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.

gewoon dat dit fijn is voor mij om te
weten, bijvoorbeeld als een ander kind
naar iets zoekt. De jongens en meisjes
vinden dat heel begrijpelijk.”

Spieken
Het kind als individu zien, jezelf soms
ook
kwetsbaar
opstellen; Hennie
heeft het sinds ze als
achttienjarige in het
kinderwerk verzeild
raakte, altijd zo
gedaan.
“Namen
moet
je
weten”,
stelt
ze
resoluut.“Daarom geef ik elk kind dat

Zelf ziet ze zich liever
naast dan boven
de kinderen staan

Niet-pluis gevoel?
Meld het!

hier komt een hangertje met zijn of
haar naam en het telefoonnummer van
de ouders. Als het nodig is, kan ik
altijd daarop spieken. Dat is beter dan
'jij daar met die rode trui' zeggen.”

Chagrijnig
Zelf ziet ze zich ook liever naast dan
boven de kinderen staan. Hennie trekt
een boos gezicht en slaat op haar knie:
'jongens, het gaat vandaag helemaal
niet, ik ben chagrijnig. Hebben jullie
dat ook wel eens?', doet ze haar aanpak
voor. “Het werkt”, stelt ze beslist. “Als
je zelf laat zien wat je voelt, kun je
overal over praten. Toen mijn moeder
was overleden heb ik dat de kinderen
tijdens de inloop verteld. 'Hebben jullie je oma nog?', vraag ik dan. Dat
maakt dan ook bij hen veel verhalen
los.”
Vervolg op pagina 2

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!
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Vervolg van pagina 1

Stagiaires
Soms komt er wel eens een stagiaire meelopen. Ze had twee heel goede, maar de
meeste waren toch vooral met zichzelf bezig. Hennie: “Voor mij staat het kind centraal. Als een stagiaire een kind een kleurpotlood niet wil geven omdat zij er zelf
mee kleurt, gaat er toch iets mis.” Eerlijk: “Ik ben niet de gemakkelijkste. Zeker op
zo'n moment zeg ik de dingen vrij direct.” Ook ouders maakt ze meteen duidelijk
wat de bedoeling is. “Ik wil bijvoorbeeld niet dat kinderen
de opdracht krijgen om op hun broertje of zusje te passen.
Daar ben ik voor.”

Delen
Zelf is de Hilversumse opgegroeid in een gezin met zeven kinderen. Vader en moeder hadden het niet ruim, maar aan liefde kwam niemand te kort. “Wel heb ik
geleerd om te delen en dat is iets wat ik de kinderen in de inloop ook wil meegeven. Niet alleen hier in De Geus, maar ook om mij heen hoor ik te vaak: 'ikke, ikke,
ikke'. Bij mij kom je daarmee niet ver.”
Naast haar vrijwilligerswerk voor de kinderinloop past Hennie ook op hondjes,
helpt ze mee bij Sherpa en zorgt ze twee dagen voor haar kleinkinderen van vier
maanden en twee jaar. “Om dit allemaal met volle energie te
kunnen blijven doen, moest ik iets opgeven. Dat werd de
kinderinloop, maar wel met pijn in mijn hart.”

‘Als een kind schreeuwt,
neem ik het altijd even apart’

Luisteren
Luisteren naar kinderen wil Hennie altijd, maar schelden of
dingen afpakken of stukmaken accepteert zij niet. “Als een kind gaat schreeuwen,
neem ik het altijd apart. Ik praat dan heel vriendelijk en lief, maar ook wel wat langdradig op hem of haar in”, lacht ze. “Helpt bijna altijd. En anders stuur ik ze even
weg en mogen ze terugkomen als de bui voorbij is.”

Eri Brouwer leidt al langer de kleuterinloop in Lopes Diaz
in Hilversum Noord en zal haar opvolgen. Hennie hoopt dat
zij eenzelfde hechte band met de kinderen kan opbouwen, want het is heel dankbaar en leuk werk, kan ze niet laten nog een keer te benadrukken. “Als ik in
Hilversum over de kermis loop, kan ik bijna geen stap zetten of ik kom een puber
tegen die mij nog kent van de inloop. Dat is toch geweldig?”.

Actie ‘Hilversum Bedankt!’ steekt vrijwilligers een hart onder de riem

Hilversum bedankt
alle vrijwilligers voor
hun tomeloze inzet
Elke dag zetten duizenden buurtbewoners
zich vrijwillig in voor iemand anders. “Dit
jaar wilde de gemeente Hilversum deze mensen verrassen met een cadeautje onder het
motto 'Hilversum bedankt!'”, vertelt Susan
Bakker van de Vrijwilligerscentrale. Kijk op
jouw Wijk zocht twee vrijwilligers op die hun
presentje al hebben gekregen.

De bedoeling van 'Hilversum Bedankt!' was om
alle vrijwilligers hun cadeautje voor de kerst af te
laten halen bij de Vrijwilligerscentrale aan de
Eemnesserweg. Door de strengere coronaregels
kon dit plan niet doorgaan. Susan: “We pakken
het nu anders aan. We vragen de mensen om een
presentje te reserveren dat zij na de lockdown
alsnog kunnen meenemen.”

Vogeltaart voor Hannis Sikking
Vrijwilliger Hannis Sikking liep langs de
Vrijwilligerscentrale en zag dat een medewerkster druk bezig was met het inruimen van dozen.
“Het waren vogeltaarten die cliënten van Sherpa
voor de actie Hilversum Bedankt! hebben
gemaakt”, blikt hij terug. “Ik heb haar toen even
geholpen en kreeg er zelf ook één.”
Zelf doet de 75-jarige bewoner vrijwilligerswerk
in Tergooi. Eén of twee ochtenden per week helpt
hij al bijna tien jaar met het patiëntenvervoer binnen het ziekenhuis. “Ik lag daar voor een kijkoperatie in mijn knie en
raakte in gesprek met de
mensen die mijn bed
heen en weer reden. Het
leek mij direct leuk werk
om te doen.”
Hannis schat dat in totaal ruim vijftig vrijwilligers helpen bij het vervoeren van patiënten in
bedden of rolstoelen van hun kamer naar de operatiezalen of klinieken en weer terug. “Als het
druk is, rijden wij wel zo'n twintig ritjes op een
ochtend”, licht hij het belang van dit werk toe.
Lachend: “Er is ondertussen geen plekje of afdelingsnummer meer in dat ziekenhuis dat ik niet
ken. Als mevrouw Jansen naar A22 moet, weten
wij als vrijwilligers precies hoe we daar zo snel
mogelijk komen.”
In zijn vrije tijd gaat deze bewoner van Oost

graag naar de camping. “Dan neem ik altijd rozijnen of pinda's voor de vogels mee. Ik vind het
leuk dat ik ze nu kan verwennen met een vogeltaart.”

Een flesje wijn voor Joke van den Akker
Een aantal organisaties kon nog net op tijd een
aantal cadeautjes bij de Vrijwilligerscentrale
ophalen, waaronder de speelotheek in
Hilversum. Vrijwilliger Joke van den Akker
neemt haar flesje wijn dankbaar in ontvangst.
Elke woensdagochtend is zij in de speelotheek
om het speelgoed na te kijken en te repareren.
“Ik zag anderhalf jaar geleden de vacature staan
in de Vrijwilligersbank. 'Dit is iets voor mij'
dacht ik meteen en daarin heb ik gelijk gekregen”, zegt ze opgewekt. Haar laatste project is
het repareren van een fietsje. Joke: “Het stuur zat
los en ik heb de bewegende onderdelen
gesmeerd. Verder raakt er nog wel eens een
speelgoedonderdeel kwijt. Dan probeer ik dit zo
goed mogelijk na te maken, zodat we het speelgoed kunnen blijven uitlenen.”
Naast haar werk in de speelotheek is Joke - voor
haar pensioen was zij docent techniek in het
vmbo - een kinderclub Techniek in St. Joseph
gestart. “Jongens vinden het geweldig om technisch bezig te zijn, maar ik zou heel graag veel
meer meiden zien”, geeft ze aan. “Net als bij het
landelijke initiatief Technika 10 is het mijn missie om kinderen,
maar in het bijzonder dus de
meisjes, kennis te
laten maken met
techniek.”

‘Als het druk is, rijden wij wel zo’n
twintig ritjes op een ochtend’

Vrijwilliger in Hilversum?
Reserveer nu je cadeau! Je kunt kiezen uit
een fles rode wijn, een chocoladereep van
Tony's Chocolonely of een Swazi kaars
van de Wereld Winkels.
Zolang de voorraad strekt. Waar kunnen
wij jou blij mee maken? Laat het ons
weten op info@vchilversum.nl
Zie ook
versavrijwilligerscentrale.nl/hilversumbedankt

Bewoners villa Pampedia blij met Postlounge als eigenaar Theater Achterom

‘Wij delen al een moodboard voor een
groener en gezelliger voorplein op Pinterest’
De gemeente Hilversum heeft het voormalige theater Achterom verkocht aan
het mediabedrijf Postlounge. Tinka Greebe, bestuurslid van de VvE Villa
Pampedia, is blij met deze nieuwe buren. “We hebben met Kees en Robbert
van Postlounge kennisgemaakt en ik genoot van hun aanstekelijke enthousiasme. Net als wij willen zij een mooier en groener plein. Daarvoor delen wij nu
onze ideeën op Pinterest.”
“Wie zou het worden? Als bewoners
waren wij natuurlijk stikbenieuwd naar
de nieuwe eigenaar van het theater”,
blikt Tinka terug. De bewoners van
villa Pampedia hebben lange tijd hun
geduld moeten bewaren, want het is
alweer vijf jaar geleden dat Theater
Achterom de deuren sloot. “In de tussentijd hebben hier jongeren antikraak
gewoond”, vertelt ze verder. “Wij konden prima opschieten met hen, maar
het is natuurlijk fijn dat er nu een
eigenaar is die kan investeren in het
gebouw en het plein.”
Rondleiding
Kees van Velzen, manager director van
Postlounge, hoorde via-via dat het
theater in de verkoop zou komen.
“Iemand tipte ons over een rondleiding
voor de buurt in het pand. Ik heb meegelopen en vond het direct een grappige plek met mooie hoge plafonds.”
Helemaal zonder slag of stoot is het

‘Als het aan ons ligt
wordt dit een plek
waar iedereen
zich thuis voelt’

plaatst komt.”
De parkeernorm is wel een beperking
voor de groene plannen, beseffen beiden.
Op het gezamenlijke Pinterest-moodboard staan daarom al verschillende
afbeeldingen van semiverharde parkeerplekken. Tinka laat een eigen ont-

Plaslokaal
Enthousiast opent de eigenaar van
Postlounge verschillende ontwerptekeningen op de laptop. Het idee is om het
theater - oorspronkelijk de gymzaal
van de voormalige huishoudschool, nu
villa Pampedia - duurzaam in oude
glorie te herstellen. Dichtgemetselde
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ACTIVITEITEN IN
Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
(035) 647 83 47.
Beperkt open / op afspraak
09.00-16.30 uur. stjosephhilversum.nl
Alle activiteiten zijn conform de
RIVM-richtlijnen.
Januari - Maart 2021:
Riksja Rijden
Op afspraak kan er heerlijk met opgeleide 'riksjapiloot'
op verzoek rondgereden worden.
Info of aanmelden in/bij St. Joseph
035 647 83 47, 09.00-12.00 uur.
Stoelfit
Donderdag 13.30-14.30 uur.
Voor senioren die thuis in beweging
willen blijven, onder begeleiding van
Laura Roeymans.
Huis van Fatima
Maandag en vrijdag, 10.00-12.30 uur,
Mantelzorg (ondersteunings-) groep
onder leiding van Tulay Becer.
Info: tbecer@versawelzijn.nl
Ontmoetingsgroep
in restaurant St. Joseph, 10:00-11:30 uur.
Maandag, woensdag en vrijdag

Kees van Velzen

puien krijgen weer glas en ook de
ramen aan de zijkant worden in de
plannen opnieuw opengebroken.
“Binnen brengen wij de geschiedenis
van het gebouw als school weer tot
leven”, vervolgt hij enthousiast. “De
kleine ruimte achter de voordeur wordt
de plek voor de conciërge en verder
komen er technieklokalen en school-

werp zien van een pergola. “Als het
nodig is, kan hieronder een auto staan,
maar op een warme zomerdag kunnen
we hier ook een bankje zetten”, legt ze
uit. “Behalve dat het plein een klankkast is, is het nu in juli en augustus
vaak zo heet dat je hier echt niet wilt
zijn. Een beetje schaduw lijkt mij dan
heerlijk.”
Daarnaast is een groene entree volgens
haar ook goed voor de waterafvoer.

NAH* Café
Iedere 3e donderdag van de maand,
gezellig bijkletsen.
Erwin is gastheer.Vanaf 19.00 uur.
* NAH = niet-aangeboren-hersenletsel
Vrijwillige Thuishulp Versa welzijn
Anja Wessels, 0645 232 415
awessels@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld, 0649 377 171
abijleveld@versawelzijn.nl
Rode Kruis Luisterlijn
0900 - 0767
Preventielijn Zelfmoord
0800- 113
Contact met
Zorg & WelzijnNetwerk 1223
Elke woensdag 12.00-13.00 uur is het
team aanwezig) op afspraak, voor bewoners met vraag of aanbod van hulp.
Tukkie Tuk 0613 786 776
ttuk@versawelzijn.nl

niet gegaan, maar na een aangepast
bidbook konden Kees en zijn compagnon Robbert Wilts eind vorig jaar het
koopcontract tekenen. Creatieve
bedrijvigheid van maatschappelijk
belang was een van de voorwaarden
van de gemeente voor de verkoop van
het pand en Postlounge past prima in
dit straatje.

Huiskamergevoel
“Wij monteren mediaopnames zoals
het programma Klein Maar Fijn op
SBS6”, legt Kees van Velzen uit. “Dat
betekent dat teams een aantal maanden
heel hecht met elkaar werken om daarna weer uit elkaar te gaan. In de tussentijd wonen die mensen bijna bij
ons. Het komt geregeld voor dat zij
onder druk van deadlines tot diep in de
nacht doorvlammen. In de nieuwe
inrichting zoeken wij daarom naar wat
ik het 'huiskamergevoel' noem. Een
plek waar iedereen zich thuis en op
zijn gemak voelt. ”

WIJKAGENDA OOST 1221/1223

Grand Café / Restaurant 'Bij Jooz'
ook voor bewoners in de wijk en buurt
van Wijkcentrum St Joseph
Iedere werkdag lunch/maaltijd bestellen
voor 10.00 uur. Tel. 0630 178 571.
Lunches to go! Afhalen of bezorgen.

Tinka Greebe met haar visie op de invulling van het pleintje

kantines, is er een lerarenkamer op zolder en maken wij om het kunstwerk
van Pieter van Velzen heen een bibliotheek of learning lab.” Lachend: “En
het kleinste kamertje is ons plaslokaal.”
Klankkast
Ook het plein krijgt - als het aan Kees
en Tinka ligt - een flinke upgrade.
Tinka: “De akoestiek is nu heel vervelend. Als er aan de overkant van de
Eemnesserweg mensen met elkaar praten, kunnen wij dat op onze terrassen
woordelijk verstaan. Alleen daarom is
het goed dat de stenen verdwijnen en
er iets groeners en mooiers voor in de

“Als het nu hard regent, staat de
Eemnesserweg blank. Het helpt als op
het plein het water kan weglopen.”

Welstand
Kees is ervan overtuigd dat hij en zijn
compagnon Robert samen met de
bewoners het plein kunnen omtoveren
in een groene oase. Meer zorgen maakt
hij zich over de verbouwing van het
Theater. “We hebben een plan ingediend om het pand in oude staat te herstellen, maar de welstandscommissie
wil dit niet goedkeuren. Ik hoop toch
werkelijk niet dat door deze vertraging
het hele project op losse schroeven
komt te staan. ”

Kookclub Gebakken Peren
Gezellige middag samen voorbereiden,
spelletjes, koken op maat, samen eten,
iedere donderdag 16.00 -18.30 uur.
Aanmelden: 035 647 83 47.
(Herstelnetwerk voor GGZ inwoners)
3,50 of 5 euro per persoon.
Weg en wijzer
Gratis digitale hulp bij administratie/
formulieren. Alleen op afspraak !
Aanmelden 035 623 11 00.
Moumen el Mansouri 0613 966 009,
melmansouri@versawelzijn.nl
Wandelchallenge
Samen korte wandelingetjes maken.
Bewoners met diabetisch, hartfalen,
overgewicht, gewrichtsklachten kunnen
zich aanmelden.
In samenwerking met o.a. fysiotherapeuten van Medisch Centra Seinhorst en
Liebergen, informatie bij 0613 786 776
ttuk@versawelzijn.nl
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Bewoners flat St. Anna maken het samen gezellig

‘Anna’s Hoeve leeft! De natuur is dichtbij
en op de berg gebeurt altijd wel iets’
Iemand sluit nog een laatste elektriciteitssnoertje aan en dan zit het werk erop. De hele ochtend
is een groep bewoners bezig geweest om het binnenplein van de flat St. Anna aan de
Minckelersstraat om te toveren in een kerstwonderland. De meeste huurders van de 57 appartementen zijn hier dit voorjaar komen wonen. En dat geeft een saamhorigheid, zeggen ze allemaal,
waardoor dit soort ideeën een kans krijgen.
“Als iemand een schroevendraaier nodig heeft, is
dat met een berichtje in onze Anna's groepsapp
zo geregeld”, vat flatbewoner Sanja de goede
verhouding tussen de buren samen. “Ook als
iemand soep over heeft, is de app heel handig. Er
is altijd wel iemand die dat lekker vindt.”
Zelf is zij dit najaar in de flat komen wonen. “Het
is echt geweldig hier”, is haar vervolg. “Anna's
Hoeve leeft! De natuur is voor een wandeling
met de hond heel dichtbij en op de berg gebeurt
altijd wel iets. Kinderen komen sporten, mensen
joggen of skaten de berg op en ik zie zelfs wel
eens buurtgenoten op ski's.”
Duurzaam
Ook bewoners Elke en Jolieke zijn enthousiast
over de buurt en hun flat. Zij wonen al sinds de
oplevering dit voorjaar in hun nieuwe appartement. “Mijn vriend en ik woonden eerder bij de

Werf”, vertelt Jolieke, “maar we waren op zoek
naar een duurzame woning en dat is hier in
Anna's Hoeve zeker gelukt.”
Elke is sinds de oplevering al een keer intern verhuisd en woont nu op de bovenste verdieping
van het appartementencomplex. “Mijn uitzicht is
nu waanzinnig”, geeft ze als reden voor deze
keuze. “Ik heb echt geen seconde spijt dat ik
vanuit Flevoland naar
Hilversum ben gekomen.
Ik zie alleen maar plusjes.”

‘Er woont hier een leuke
mix van mensen; jong en oud,
stellen en singles’

Koelkastgate
Eén van de eerste gezamenlijke activiteiten van de toen nog kersverse
huurders was een burenborrel vanaf de balkons
op Koningsdag. Hoewel zij natuurlijk liever op
kleinere afstand iedereen had leren kennen, was

Marcel Hammann opent zijn wormenhotel
aan de Korte Noorderweg

Door Corona konden
andere borrels en de barbecue die de bewoners
wilden organiseren niet
doorgaan, maar Elke heeft
goede hoop voor het komende jaar. “De plannen
om deze zomer het plein samen op te fleuren met
bloembakken zijn al in de maak.”

Wormen nu ook in Oost aan

Marcel Hammann wil een positieve vibe geven aan de omgeving van de Korte
Noorderweg. Zijn laatste initiatief is een wormenhotel langs de straat, vormgegeven als de ideale stamtafel voor een buurtborrel. Want behalve het
oogsten van waardevolle compost, kan een wormenhotel volgens hem ook
bijdragen aan meer gesprekken in de buurt.
De Voedselbank en werkplaats het Klusklooster zijn al in twee panden van Marcel gevestigd, met het wormenhotel maakt de sociaal ondernemer een nieuw gebaar om deze buurt te verlevendigen. Het idee begon met
een twitterberichtje: @GemeenteHsum 'ik wil een wormenhotel, blikt hij terug. “Buurtcoördinator Coen van
Beers zocht contact met mij en zo is het balletje aan het rollen geraakt. Onbevangen en niet gehinderd door
enige kennis heb ik daarna dit hotel gebouwd. Het
is vaker de manier waarop ik de dingen doe en tot
“Het idee begon met een nu toe bevalt dat goed.”

twitterberichtje:
@GemeenteHsum ‘ik wil
een wormenhotel”

dit volgens Elke een prima idee.
Ook Jolieke kan zich het buurtdrankje nog goed
herinneren. “Er woont hier een leuke mix van
mensen, jong en oud, stellen en singles, waardoor het meteen gezellig was”, voegt ze toe.
Daarnaast is het volgens haar ook gewoon handig
dat de bewoners samen optrekken. Lachend: “Zo
hebben we als huurders koelkastgate snel opgelost. Eén bewoner liet in onze groepsapp weten
dat zijn koelkast bromde. Andere bewoners
sprongen daar meteen op in met dezelfde klacht.
De verhuurder heeft daarna in één keer alles kunnen vervangen. Op zo'n moment sta je samen
sterk.”

Zwarte smurrie
Achter de deur van het wormenhotel staan acht bakken. Aan de linkerkant zijn de keukenresten nog goed
herkenbaar. In de bakken aan de rechterkant zijn
duizenden wormen hard aan het werk en is veel keukenafval al omgezet in een zwarte smurrie. Zonder aarzeling steekt Marcel zijn hand in de bak en laat de kronkelende wormen zien. “Daar heb ik geen moeite mee”,
zegt hij lachend. “Ik check eens in de zoveel dagen hoe het gaat en dan wil ik ook voelen of het composteren lukt.”
De grootste leverancier van het keukenafval is nu de Voedselbank, maar ook Allard Bentvelsen van @Allart

Sneakpreview buurtkamer Verbindingslaan

ACTIVITEITEN IN 'DE GEUS'
Diverse activiteiten zijn beperkt
i.v.m. coronamaatregelen.
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
0650 556 066.
info@degeus-hilversum.nl
Alle activiteiten zijn conform de
RIVM-richtlijnen.
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Hulp en steun geeft
Zorg&WelzijnNetwerk 1221
Wekelijkse inloop dinsdag
van 12.00-14.00 uur voor vragen van
buurtbewoners.
Katinka Boot 0647 191 994
kboot@versawelzijn.nl

NUTTIGE ADRESSEN IN DE BUURT
WIJKPOLITIE
Wijkagent postcode 1221:
Linda Hardeman
linda.hardeman@politie.nl
0900 88 44.

Bewoner Daniëlle (l) en Pita van Deurzen ontmoeten elkaar in de buurtkamer.

De buurtkamer aan de Verbindingslaan had allang feestelijk geopend moeten zijn. Helaas gooit het coronavirus
elke keer weer roet in het eten. De ruimte is nu een uurtje
per week open voor bewoners in de nieuwe buurt die
grenst aan de Larenseweg. Kijk op jouw Wijk wipte even
langs voor een sneak preview van iets heel moois dat
komen gaat.

“Er waren zoveel plannen”, verzucht Pita van Deurzen van
Versa Welzijn. “Zo willen wij hier een kunstwerk ophangen
met een groot hart, waarin bewoners een duimafdruk kunnen
achterlaten. Ook heeft een grafisch designer, een kennis van
één van de bewoners, beloofd om een logo voor de buurtkamer te maken. Leuke ideeën, maar
door Corona nog niet mogelijk.”

den. Het is jammer dat dit nu niet kan.”
Toch komt er een moment dat corona voorbij is en dan krijgt
de buurtkamer een nieuwe naam die Pita nu nog niet wil onthullen. “Ik wil proberen om daar wel een feestje van te
maken”, zegt ze hoopvol.

Thuis in Oost
Daniëlle, bewoonster van de flat, waarin de buurtkamer is
gevestigd, knikt instemmend. Zij laat vaker haar gezicht zien
tijdens het uurtje dat de buurtkamer open is. “Ik woonde eerst
in de locatie van Kwintes aan de Hoge Naarderweg”, vat ze
haar achtergrond kort samen. “Dit voorjaar ben ik doorgestroomd naar mijn appartement in deze flat, waar ik heel blij
mee ben.”

‘Zodra het kan, komt er een
feestje om de buurtkamer
officieel te openen’

Ontmoetingsplek
De maatschappelijk werker is
ervan overtuigd dat als er weer
meer kan, de buurtkamer een
levendige ontmoetingsplek wordt voor bewoners van de
Verbindingslaan en omgeving. “Bewoners hadden al een
rooster opgesteld met activiteiten”, vertelt ze. “Zo zouden zij
hier samen koffiedrinken, samen koken en elkaar ontmoeten
in een spelletjes- en handwerkgroep. Ook Jaap, de complexbeheerder van de Alliantie, zou hier wekelijks spreekuur hou-

Ook in de buurt voelt de kersverse
bewoonster van de Verbindingslaan
zich thuis. “Ik denk dat de mensen hier
net iets gemakkelijker zijn. In mijn
vorige huis hebben wij een keer een
rommelmarkt voor een goed doel georganiseerd. Bijna niemand in die chique buurt kwam daarop af. In Oost lukken dit
soort dingen denk ik wel.” Daniëlle hoopt net als Pita dat de
buurtkamer de deuren snel kan openen. “Hoewel ik goed
omga met een aantal buren in de flat, lijkt het mij leuk om
meer mensen te ontmoeten.”

het werk om compost te maken
helpt de wormen overleven met zijn gebruikte koffiepads. Marcel opent een klep bovenop het wormenhotel.
“Iedereen kan keukenafval brengen hoor”, klinkt het uitnodigend. “Zolang het ongekookt is en niet in te grote
stukken binnenkomt, weten mijn pieren er wel raad mee. Tuinafval is te hard en daarom niet geschikt voor het hotel.”
Stroomversnelling
De maatschappelijk betrokken eigenaar van het tweede wormenhotel in Hilversum is vooral blij dat duurzame
initiatieven in andere buurten nu ook in een stroomversnelling zijn geraakt. Marcel: “Ik kan mijn wormenhotel
op eigen grond neerzetten, maar in de meeste andere buurten zal het bouwsel toch in de openbare ruimte
moeten staan. Dankzij de publiciteit rond dit wormenhotel, zijn aanvragen van buurtbewoners bij de gemeente
op de goede stapel beland en lijkt het erop dat de vergunningen er snel komen.”
Oogsten
Als de wormen hun werk hebben gedaan, kan Marcel de zwarte aarde door een zeef halen voor een fijnkorrelige compost. Hij verwacht dat het in de nazomer zover is. “Het omzettingsproces duurt ongeveer een jaar,
maar dan heb je ook hele krachtige compost”, legt de wormenhouder uit. “Zo is het bijna wel zeker dat planten die in deze grond groeien geen last krijgen van bijvoorbeeld bladluis. Ik wil daarom de wormenmest gebruiken voor de kruiden- en bloembakken die ik heb staan voor mijn bijen. ”
Het wormenhotel aan de Korte Noorderweg is niet het eerste in Hilversum. Die eer komt het wormenhotel aan
de Moerbeilaan in Hilversum Zuid toe. In deze buurt hebben de bewoners in de nazomer een compostoogstfeest georganiseerd. Een idee dat Marcel zeer aanspreekt. “We gaan zien wat we kunnen regelen, maar het zou
natuurlijk heel leuk zijn om bij het oogsten van de compost de buurt te ontmoeten rond de stamtafel die
mijn hotel ook is.”

Wijkagent postcode 1223:
Hafid Jaadari
hafid.jaadari@politie.nl
0900 88 44.
MEE-UGV
Onafhankelijke Cliëntondersteuning
voor postcode 1221 en 1223.
Harold Vernhout
hvernhout@mee-ugv.nl
0614 579 924.
VERSA WELZIJN
Maatschappelijk werk
035 623 11 00.
Postcode 1221:
Pita van Deurzen
pdeurzen@versawelzijn.nl
Postcode 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.
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 0613 965 981.
Welkom in Oost
Ontdek de wijk en leer je buren kennen
in Hilversum-Oost.
wijkconnect.com/hilversum/oost/
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Bewoner Maarten van den Heuvel tevreden over gerenoveerde Electrobuurt

‘De woningen en de straat zien er mooier uit.
Een beetje zoals het vroeger was’

Maarten van den Heuvel (l) heette burgemeester Broertjes hartelijk welkom in zijn gerenoveerde woning.

De renovatie van de Electrobuurt is
in goed overleg gegaan met woningcorporatie Gooi en Omstreken,
vindt Maarten van den Heuvel. Hij
verwelkomde dit najaar dan ook
met trots burgemeester Broertjes
achter de nieuwe voordeur van zijn
opgeknapte huis. “Ik woon nu 34
jaar in de Electrobuurt en ga hier
nooit meer weg”, stelt de bewoner van
de Coulombstraat dan ook resoluut.

Eigenlijk kent hij zijn oude woning
niet meer terug, want er is na de renovatie veel veranderd. “We hebben nu
overal houten kozijnen met dubbelglas, vloerisolatie, nieuwe dakpannen
met daaronder isolatie en behalve de
voordeur ook een nieuwe keukendeur
en schuurdeur”, somt Maarten van den
Heuvel de lijst met vernieuwingen op.
Hij merkt het verschil nu het kouder
wordt. “Boven hebben wij nooit de
verwarming aan en het was daar altijd
stervenskoud”, klinkt het nuchter. “Nu

is de temperatuur overal aangenaam.”

Veiliger
Een van de grootste pluspunten van de
renovatie is volgens de 74-jarige
buurtbewoner dat zijn huis nu veiliger
is. “Het hang- en sluitwerk van de
oude kunststof kozijnen was verouderd”, legt hij uit. “Daardoor is er twee
keer bij ons ingebroken. De laatste
keer tijdens de kerstdagen van 2019.
Echt heel naar.
Het voelt veilig dat dit nu
niet meer zo
gemakkelijk
kan.”
Ook het uiterlijk van de gerenoveerde
huizen kan zijn goedkeuring wegdragen. “De woningen en de straat zien er
mooier uit. Een beetje zoals het vroeger was”, merkt hij tevreden op.

najaar langs bij een aantal bewoners
om van hen te horen wat er leeft in de
buurt. Maarten van den Heuvel was
één van hen. “Het was een goed
gesprek, waarin ik ook mijn zorgen
kon delen”, zo verzekert hij.

“Bijna mijn hele familie zit hier en ik
voel me hier thuis. Nee, wat er ook
gebeurt, zeker nu het huis is opgeknapt
zie ik geen reden om te vertrekken”,
zegt hij tot besluit.

Want hoe mooi de opgeknapte huizen
ook zijn, de plannen om de
Electrobuurt voor een groot deel te slopen hebben hun sporen nagelaten, volgens Van den Heuvel. Plannen die later
zijn teruggedraaid, maar
waardoor veel
oude buurtgenoten zijn vertrokken en de overlast is toegenomen.
“Ik heb dat ook tegen de burgemeester
gezegd. Hij reageerde begripvol en
zegde toe vaker de wijkagent te zullen
sturen. Wij zullen het zien.”
De overlast daargelaten is het volgens
deze geboren en getogen Hilversummer verder prima wonen in Oost.

‘Ik had een goed gesprek
met de burgemeester’

Burgemeester
Burgermeester Broertjes ging dit

Nieuwe look voor St. Joseph

Wijkcentrum St. Joseph heeft sinds een paar maanden een nieuwe frisse uitstraling met vrolijke gordijnen, een knusse zithoek en verrijdbare tafels en
stoelen. Ook de balie bij binnenkomst is vernieuwd. “De entree is toegankelijker en we merken dat dit werkt. De mensen komen sneller op je af”, zegt Leila
Aboujid van Versa Welzijn.
Eigenlijk was de oude balie een wat
donker hoekje volgens de opbouwwerker. “We hebben de desk verlaagd en
alles wat lichter gemaakt. Ik vind het
echt een verbetering”, klinkt het
enthousiast.
Leila bemenst nu zelf het informatiepunt, maar het idee is dat de vrijwilligers dit werk van haar overnemen,
zodra dit weer kan.

“We zijn nog op zoek naar baliedames
en -heren”, is haar oproep. “We werken

in twee dagdelen van 9.00 tot 12.30
uur en van 12.30 tot 16.00 uur in een
gezellige groep die dus nog wat versterking kan gebruiken.”

Interesse in vrijwilligerswerk achter de balie van St.
Joseph?
Stuur een mail naar Leila:
laboujid@versawelzijn.nl
of bel naar 0613 495 346.

WONINGCORPORATIES
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De Alliantie
Yvonne Koning
ykoning@de-alliantie.nl
Marleen de Visser
mdevisser@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
Henk Westhoff
h.westhoff@dudokwonen.nl

Verrassend Hilversum
gaat iedereen blij maken

Nog voor Corona liep Hilversummer Fred Pangemanan al
met het idee rond: kleinschalige evenementen organiseren
voor en door Hilversummers, op diverse locaties in de
mediastad. Fred: “Zodra we meer bewegingsruimte krijgen, start Verrassend Hilversum direct met een 'pilot' in
Hilversum Oost.”

“Hoeveel namen het project al heeft gehad, weet ik niet meer.
Dus heb ik besloten er een naam aan
te geven die iedereen begrijpt, en
waarbij je op voorhand weet dat het
niet saai is”, aldus de Hilversummer.

‘Hilversum,
het podium
is voor jullie!’

personen mogen als eersten reserveren. Op één dag zijn er
twee sessies.

Optreden, catering en locatie
Het idee achter Verrassend Hilversum is simpel. Idereen die
op een vrolijke, leuke, stijlvolle of interessante manier het
publiek kan vermaken, mag het podium op. Toneel, muziek,
goochelen, comedy, film, eigen modeshow, alles is mogelijk
volgens de initiatiefnemer. Amateur
of professional maakt niet uit, zolang
je maar wel inwoner van Hilversum
bent. Dat geldt ook voor de catering.
Alle restaurants in Hilversum kunnen
zich opgeven om de catering te verzorgen. En maandelijks zoeken de organisatoren ook naar
verrassende, speciale en opvallende locaties. Daarbij denken
zij vooral aan leegstaande panden of grote etages. Heb je een
idee? Laat het weten!

Het plan ligt klaar, nu is het
wachten op groen licht

Podium voor Hilversummers
Verrassend Hilversum is een vervolg op een plan dat al op de
plank lag met als titel ‘Mooi Gooi’. De bedoeling achter dit
idee was om het ‘teveel’ aan toeristen in met name Amsterdam naar het Gooi te halen. Die versie houden we tegoed.
Met ‘Verrassend Hilversum’ krijgen Hilversumse bewoners
en ondernemers een eigen podium.

In een notendop
Het evenement is in basis niet nieuw. Wie de dinnershows in
de studio's van het Mediapark kent, weet hoe het werkt; een
wervelende show, terwijl je geniet van een heerlijk diner. Dat
is dit evenement ook. Het grote verschil is de omvang en de
locaties. Verrassend Hilversum start met twee proefprogramma’s -ofwel pilots- in de industriële en robuuste bedrijfshal
van Fabrique Ludique aan de Mussenstraat. De hal wordt
sfeervol omgebouwd tot theater annex restaurant. Dertig

Toegankelijk voor iedereen
Het streven is om de optredens en catering zoveel mogelijk
op elkaar af te stemmen. Denk aan flamenco dansen met
tapa’s als hapje. De organisatoren zullen daarnaast hun best
doen om Verrassend Hilversum voor deelnemers en bezoekers toegankelijk te maken.

Inlichtingen en aanmelden
Reserveren voor het evenement kan nog niet.
Uitgebreide informatie aanvragen
en/of aanmelden als deelnemer kan via
verrassendhilversum@gmail.com.

BEZORGER IN BEELD
We komen Corrie Gramser tegen als zij haar tweede boek 'Katers van mannen' langsbrengt bij een buurtgenoot. Corrie: “Ik
heb vijf jaar geschreven aan dit boek. De gesprekken die ik voerde met vrouwen in de psychiatrie waren mijn belangrijkste inspiratiebron. Samen met hen heb ik teruggekeken op hun gebroken relaties. Een groot feest geven kan niet. Daarom organiseer ik
nu minifeestjes voor de deur als ik het boek langsbreng op mijn bakfiets bij de mensen die het in de voorverkoop hebben
besteld.” Corrie (rechts op de foto) is deze editie ook onze bezorger in beeld.
Hoe lang woon je al in Oost?
Al best lang, we hebben in 1995 ons
huis in de Bellstraat gekocht.
Wat is er leuk aan het wonen in
Oost?
Ik houd van de huizen in Dudokstijl.
Zeker nu er veel is gerenoveerd is
de buurt nog mooier.
Hoe vaak heb je de krant al
bezorgd?
Drie keer volgens mij. Is dat wel lang
genoeg voor een bezorger in beeld?
Wel is het zo dat ik een wijkje extra
wil lopen als Tukkie mij dit vraagt.
Wat vind je van de wijkkrant
Kijk op jouw Wijk?
Het is goed dat er een krant met
echt buurtnieuws is. Ik kan alleen niet
een artikel bedenken dat er voor mij
nu uitspringt.

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.
WhatsApp-meldpunt openbare
ruimte
gemeente Hilversum 0613 852 953
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
Tiener- en Jongerencentrum
De Mix
Jan van der Heijdenstraat 170-A
1221 EM Hilversum
demix@versawelzijn.nl
facebook.comdemix.jongerencentrum
VrijwilligersCentrale Hilversum
Eemnesserweg 109 1223GD
Hilversum 0613 132 987
info@versavrijwilligerscentrale.nl
Inloop/afspraak maandag 10.00-14.00 u.
Woensdag/donderdag 12.00-16.00 uur.
versavrijwilligerscentrale.nl
Speelotheek Hilversum
Speelotheek 'De Steeg'
Waarom speelgoed kopen als je het
ook kunt lenen?
Openingstijden:
zaterdag 10.00-11.30 uur.
Edisonstraat 47, 1221 ET Hilversum
speelotheekhilversum.nl
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
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Hilversum
herdenkt
80 jaar
Februaristaking

Volg 26 februari de livestream op februaristaking-hilversum.nl
Burgemeester Pieter Broertjes zal 26 februari voor tweede keer een krans leggen bij het NSFkunstwerk in Hilversum Oost. “Voor 2020 was de herdenking op andere locaties in Hilversum,
maar Seinhorst is eigenlijk een hele goede plek. De staking is hier 80 jaar geleden bij de NSF
begonnen”, vertelt Sjef Coenen van het herdenkingscomité Februaristaking.
Waar nu winkelcentrum Seinhorst is, stond vroeger de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF).
Precies op die plek kwam op 25 februari 1941 rond het middaguur Gerrit Meerbeek aangefietst.
Buiten adem, na een koude tocht uit
Amsterdam.
De Hilversummer Meerbeek werkte er als
meubelmaker bij de
Fokkerfabriek.
In
Amsterdam waren die
ochtend al vroeg stakingen uitgebroken
om te protesteren
tegen een grote razzia,
waarbij meer dan 400 jonge joodse mannen
met bruut geweld waren opgepakt en
afgevoerd.

Coenen. “Helaas weten wij niet zeker of er dit
jaar publiek aanwezig kan zijn bij de kranslegging. Daarom werken wij nu hard aan een alternatief herdenkingsprogramma online.”

Herdenking online
Op de website februaristaking-hilversum.nl is in
ieder geval een livestream te zien van de kranslegging. Als het mogelijk is om op locatie aanwezig te zijn, zal dat ook op de site staan.
Daarnaast realiseren de
Hilversummers achter het
herdenkingscomité zich dat
er weldra geen ooggetuigen
meer zijn en willen zij deze
geschiedenis op deze website borgen.
Sjef Coenen: “Daarom verzamelen wij nu de laatste herinneringen van verzet tegen de naziterreur
en horen wij graag de verhalen van de tweede
generatie. Wij tekenen deze verhalen op en zetten
die op de site. Dit met het idee dat ook volgende
generaties trots kunnen zijn op hun stakende stadgenoten.”

‘Ook volgende generaties
moeten trots kunnen zijn op
hun stakende stadgenoten’

Staking
Gerrit spoorde de Hilversumse arbeiders aan
om ook te gaan staken. Om half drie liep de
NSF leeg. Na de NSF volgden andere
Hilversumse bedrijven, vaak in Oost gevestigd, zoals verffabriek Ripolin en ijzergieterij
Ensink. Mannen en vrouwen, waaronder de
naaisters van de confectieateliers aan de
Noorderweg, legden het werk neer. De
Hilversumse Februaristaking beleefde op 26
februari zijn hoogtepunt.
“Dat is nu 80 jaar geleden”, memoreert Sjef

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
kijkopjouwwijk@gmail.com

Contact

Sluitingsdatum

Tekst, (eind)redactie, foto’s
Foto’s, vormgeving, tekst
Redactieraad

Kunt u uit de eerste of tweede hand
over de staking en het verzet vertellen?
Neem contact op met het
herdenkingscomité via
februaristaking-hilversum.nl

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Fred Pangemanan
a/voir creatives
Coen van Beers en
Buurtcoördinatoren Oost
Martijn van Ligten
Tukkie Tuk en
Opbouwwerkers Versa Welzijn
Katinka Boot
RODI Rotatiedruk
Druk
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 kijkopjouwwijk@gmail.com
Het volgende nummer verschijnt begin april 2021. Tekst en foto’s inzenden vóór 20 maart 2021.

