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Alleen samen krijgen we
corona onder controle!

Hoe?

Vermijd drukte en houd
anderhalve meter afstand.

Heb je klachten?

Laat je testen en wacht
thuis de uitslag af!
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Evert Kroon had jarenlang sportzaak aan de Larenseweg

Nieuw zwembad vernoemd
naar Octopus uit Oost
NEPTUNUSSTRAAT
GROENER!
‘Hilversum groener’ is de wens van de
gemeente. Inge Schröder, bewoonster
van de Neptunusstraat vond dat ook!
Zij enthousiasmeerde jong en oud in
de straat om de boomspiegels -van 20
Sierperen- te vergroenen. Renee
Uijtjens van de gemeente zorgde voor
planten en tuinaarde. Zaterdag 3 april
was het zover. Inge: “En kijk eens wat
een samenwerking met een fantastisch
resultaat. Wellicht een leuke en nuttige
activiteit als we weer straatfeesten
mogen organiseren!”

Zwembad De Lieberg is verouderd en zal - misschien op het kleine instructiebad na - verdwijnen uit Oost. Het toekomstige nieuwe zwembad, gepland bij
het Arenapark, wordt vernoemd naar Evert Kroon. Een naam die onlosmakelijk verbonden is met Hilversum Oost. Oud-Olympiër en bewoner van de
Radiostraat Hans Smits haalt herinneringen op aan de legendarische waterpolokeeper met de lange armen.
Evert Kroon is geboren in Hilversum
in 1946 en speelde als keeper bij
waterpoloclub HZC de Robben in
zwembad De Lieberg. Hij deed drie
keer mee met de Olympische Spelen,
in 1968 in Mexico, in 1972 in
München en in
1976 in Montreal.
De eerste twee
Spelen eindigde
het Nederlandse
waterpoloteam op
een zevende plek. In Montreal behaalden de waterpoloërs brons. Na de overwinning van het Nederlandse team op
de Sovjet-Unie omschreef de
Russische coach Evert Kroon als ‘een
octopus met armen die van doelpaal tot
doelpaal reiken’.

was één van de vijf jonge jongens,
Evert hoorde als keeper bij de zes
oudere en meer ervaren spelers van het
Olympisch team”, blikt hij terug. Hans
- nu in de zestig, maar nog steeds een
enthousiast waterpoloër bij internationale Master-toernooien voor veteranen - herinnert
zich Evert als
bloed-fanatiek.
“Hij zei vaak dat
we serieuzer moesten trainen”, klinkt
het lachend.
Aan de andere kant vond de jongere
garde het maar irritant dat hun keeper
buiten maar ook binnen in het zwembad rookte. Hans: “Dat is nu in de topsport natuurlijk niet meer voor te stellen. In die tijd plaagden wij hem ermee
door te vragen of we misschien een

In 1976 behaalden de
waterpoloërs brons op de
Olympische Spelen

Jonge jongens
Buurtbewoner in Oost Hans Smits was
er als twintiger in Montreal bij. “Ik

Lees verder op pag. 2
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asbak aan zijn doelpaal moesten hangen.”
Nederlands Kampioenschap
Na Montreal stopte ‘de Octopus’
subiet met waterpolo. “Hij is zeker een
jaar niet in de buurt van het zwembad
geweest”, herinnert Hans zich. Achter
het waarom van deze beslissing is hij
nooit gekomen. “Maar daarna is hij
weer teruggekomen als onze trainer.
Dat deed ie heel goed. Het is Evert
geweest die ons als team van HZC De
Robben
naar
het
Nederlands
Kampioenschap heeft gecoacht.”
Sportzaak
Evert, eerder werkzaam als belasting-

ambtenaar, opende in die tijd ook zijn
sportzaak aan de Larenseweg. Een
grote naam in de sportwereld volgens
Hans Smits. “Voetbalverenigingen uit
het hele Gooi bestelden hun shirts bij
Evert. Ik heb het destijds zelf van
nabij meegemaakt als huurder van de
bovenverdieping.”
Samen met Arno Geul, de voorzitter
van HZC De Robben, heeft hij er zich
hard voor gemaakt dat het nieuwe
zwembad naar Evert Kroon vernoemd
zou worden. “We hebben het idee al
eerder geopperd voor het huidige
zwembad”, is zijn vervolg. “Dat is niet
doorgegaan, omdat Evert toen nog in
leven was. Verdrietig genoeg is hij
twee jaar geleden overleden. Ik vind
het mooi dat zijn naam nu in het nieuwe
zwembad voortleeft.”

Altijd pret in speeltuin bij de Ohmstraat
Kinderwerk in de Electrobuurt

populair.
Kay, het zoontje van buurtbewoonster
Ramona, kijkt, twee armen vol met
ballonnen, nieuwsgierig rond. Ramona
woont er tegenover en brengt elke dag
met Kay wel een bezoekje naar de
speeltuin. “Het is leuk wonen hier”,
zegt ze. “In de speeltuin zie je kinderen
van alle leeftijden die toch prima met
elkaar opschieten.”

teleurgestelde tiener. Er zijn meer kinderen die vanwege school niet mee
kunnen doen, heeft Jet van der Wal
gemerkt. Daarom zijn de sociaal werkers voortaan elke woensdag van

Kinderwerk
Een wat oudere scholiere komt aanlopen, maar zij is net te laat. De
kinderwerkers ruimen na anderhalf uur
spelen de spullen weer op. “Ik kom nu
pas uit school”, vertelt de enigszins

15.00 tot 16.30 uur in de speeltuin van
de Ohmstraat te vinden. “Jong en oud
kan gewoon langskomen en meedoen
met de spelletjes die wij doen”, zegt de
coördinator van het Kinderwerk in
Oost gastvrij.

Ook de glijbaan
is populair!’

Hoepels, ballen, dominostenen: elke week komt het Kinderwerk langs met leuke
dingen om te doen voor de kinderen in de Electrobuurt.

Eigenlijk
heeft
een
jonge
Electrobuurtbewoner ervoor gezorgd
dat we hier zijn met het Kinderwerk,
vertelt Jet van der Wal van Versa
Welzijn. “Jimmy speelde met zijn
zusje hier in de wijk toen ik en een collega langs fietsten. Hij vroeg ons of wij
iets leuks konden doen voor de kinderen in de buurt. We hebben afgesproken dat wij elke week iets zouden
organiseren als hij kinderen zou
optrommelen. Dat vond ie een goed

Ontdek
Hilversum
Oost op
Wijkconnect

idee.” Jimmy heeft woord gehouden.
Hij heeft zelfs geflyerd in de buurt om
het kinderwerk te promoten.
Domino
Met succes, want hoewel de jonge aanjager er deze middag niet bij is, zijn er
genoeg andere kinderen wel. Destiny
en Jill zijn samen een Dominospel op
de grond aan het spelen, een aantal
jongens trapt een balletje met één van
de kinderwerkers en ook de glijbaan is

Er zijn al verschillende online platforms voor
Hilversummers om met elkaar in contact te komen.
Voor bewoners in Oost is er nu een nieuwe website
bij, waar zij elkaar kunnen ontmoeten:
Wijkconnect.
Het platform staat nog in de kinderschoenen en moet
nog verder groeien, zegt Elsbeth Mulder. Zij is in
opdracht van Versa Welzijn verantwoordelijk voor de
uitrol van Wijkconnect. “Toch raad ik iedereen aan om
alvast een kijkje te nemen op wijkconnect.com/hilversum/oost. Je vindt er al een duidelijk overzicht van
bijvoorbeeld alle activiteiten in St. Joseph. Bovendien
kunnen wij alleen samen er iets moois van maken.”

Pilot
Wijkconnect is een landelijk initiatief, waaraan grotere
steden als Amersfoort, Utrecht en Den-Haag langer
meedoen. In Hilversum is de eerste pilot in Oost.
Elsbeth: “We kijken hoe het in deze wijk aanslaat. Ook
onderzoeken wij de mogelijkheden om aan te sluiten bij
andere platforms zoals hilversummers.nl.”
Meer weten over Wijkconnect?
Kijk op wijkconnect.com/hilversum/oost.

Wettelijke verplichting rookmelders in woningen

Wie is verantwoordelijk voor de plaatsing van rookmelders?
De woningeigenaar is wettelijk verplicht
om de rookmelders in zijn of haar
woning aan te brengen vóór 1 juli 2022.
Als het gaat over huurwoningen, is de
verhuurder dus verantwoordelijk voor de
plaatsing van rookmelders volgens de
voorschriften.
Welke rookmelders zijn voor geschikt
voor jouw situatie?
Iedere woning en iedere situatie is
anders, daarom snappen wij als
Brandweer dat de keuze lastig is. Er zijn
dan ook verschillende soorten rookmelders. Zo bestaan er thermische of optische rookmelders en rookmelders die
werken op batterij, accu of 230 volt. Een
thermische rookmelder is bijvoorbeeld
beter geschikt voor in een keuken, ter-

wijl een optische rookmelder beter past
in de overloop. Zo dienen de rookmelders die draaien op 230 volt te voldoen
aan de zogenoemde NEN 2555 eisen.
Door deze eisen kunnen rookmelders jou
de mogelijkheid bieden om rookmelders
aan elkaar te koppelen of om de rookmelders aan je telefoon te koppelen.
Gelukkig worden de rookmelders steeds
geavanceerder. Zoals de rookmelders
met accu's die maar liefst 10 jaar meegaan, waardoor deze geen vervelende
piepgeluiden maken.
Waarom worden rookmelders verplicht?
Jaarlijks worden er in Nederland meer
dan 100.000 woningen getroffen door
brand. Hierdoor vallen gemiddeld 31
dodelijke slachtoffers per jaar. Het is dan
ook gebleken dat bij ruim zes op de tien
branden met een dodelijk slachtoffer,
geen rookmelder aanwezig was in de
woning. Om deze redenen heeft het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
besloten om rookmelders te verplichten
in alle woningen. Minister Knops verwacht dat dit jaarlijks dertien dodelijke
slachtoffers minder op zal leveren.

Mocht je vragen hebben over
welke rookmelders je nodig hebt
of waar ze geplaatst moeten
worden neem dan contact op met
jouw Wijkbrandweerman
Edo Brouwer
Postcodegebied
1221,1222 en 1223
Telefoonnummer : 0651 096 190
Wijkbrandweerhilversum@brandweergooivecht.nl
Geen spreekuur tijdens Corona.
Spreekuren normaliter :
Dinsdag 12.00-13.00 u. De Geus,
Woensdag 12.00-13.00 u.
Wijkcentrum St. Joseph,
2e Donderdag van de maand
12.00-13.00 u. in wijkcentrum
Lopes Dias.

verticale tuin zijn, maar ook klimop zou de sporthal al een
vriendelijkere uitstraling geven.

Persoonlijk denkt Jelte dat er in Hilversum nog veel mogelijkheden zijn om verder te vergroenen.. Een beetje ironisch
omschrijft hij de openbare ruimte op plekken in Oost als ‘een
omgevallen flat’. “Iedereen wil toch voor zijn eigen wijk dat de
kinderen op straat tussen de vogels en de bomen kunnen
spelen? Of dat het zomers
niet bloedheet is door al dat
beton, stenen en asfalt? Ik
zie dat weinig terug in
Hilversum”, klinkt het
klip-en-klaar.

Het meest
ambitieuze plan is
het vergroenen van
de muur van
De Lieberg

Verticale tuin
In Villa Industria nemen de
buurtbewoners het heft in
eigen hand om het beton
terug te dringen. Behalve nog meer groene daken zijn er plannen voor het vullen van hanging baskets aan de lantaarnpalen,
het beplanten van boomspiegels en meer groen in gemeenschappelijke groenstroken en aan de randen van het speelveld.
Het meest ambitieuze plan is het vergroenen van de muur van
De Lieberg. Het mooiste zou natuurlijk een fraai aangelegde

Alle activiteiten zijn conform
de RIVM-richtlijnen.

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

Bewoners Villa Industria samen aan
de slag met groene daken

Vijftien buurtbewoners van Villa Industria hebben op de
platte daken van hun schuren sedum en ander groen
gelegd. “Het is toch veel leuker om uit te kijken op zo’n
groene strook”, zegt Buurtbewoner Jelte over de ruim
170 m2 plantjes die de buren op hoogte hebben aangelegd.
Als het aan de bewoners ligt, houdt de vergroening van
Villa Industria hier niet op. Jelte: “Wij willen het liefst
wonen in een groene wijk. Daar wordt iedereen gelukkiger van.”
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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

Wijkbrandweerman Edo Brouwer schrijft elke editie een column in Kijk op Jouw Wijk.
Deze keer over de verplichting van rookmelders.
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders
verplicht in iedere woning. Alle
bestaande bouw in Nederland moet op
1 juli 2022 voorzien zijn van rookmelders. Voor zelfstandige woningen
wordt minstens één rookmelder per
verdieping verplicht, maar let op!
Voor kamerwoningen worden rookmelders in iedere kamer verplicht.

WIJKAGENDA OOST 1221/1223

Groene daken
Samen met een buurman is Jelte gaan polsen in de buurt of mensen zouden willen meedoen met het groene daken project. Veel
buren bleken enthousiast en eind maart zijn de plantjes de daken
opgegaan. “De gemeente Hilversum geeft geen subsidie voor
dit soort projecten. Toch hebben wij de planten voordelig kunnen krijgen, omdat we een groot aantal vierkante meters in één
keer hebben kunnen afnemen”, legt Jelte, die al sinds de oplevering van de nieuwe huizen in Villa Industria woont, uit. “Het
loont dus echt om dit soort ideeën samen op te pakken. Daarbij
is het nog goed voor de teambuilding ook. Onze gezamenlijke
plantdag was echt heel gezellig.”

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
ACTIVITEITEN IN 'DE GEUS'
Diverse activiteiten zijn beperkt
i.v.m. coronamaatregelen.
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
0650 556 066.
info@degeus-hilversum.nl
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.
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.
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Plannen voor de allereerste buurtcamping in Hilversum

Drie dagen kamperen langs de
Kamerlingh Onnesweg

Kamperen langs de Kamerlingh Onnesweg. Als het aan een groep enthousiaste buurtbewoners ligt, wordt het grasveld tussen Het Harde en Aardjesberg voor
een paar dagen omgetoverd tot een heuse buurtcamping. “Als corona niet dwarszit en de gemeentelijke vergunning rondkomt, hebben we deze zomer onze eigen
buurtcamping!”, belooft initiatiefnemer Willem Fahner.
Hij liep eind vorig jaar al rond met plannen voor een buurtcamping, vertelt Willem.
“In je eigen tent overnachten onder de sterrenhemel om in de ochtend rustig wakker
te worden en samen met je buurtbewoners gezellig te ontbijten. Het is toch geweldig als dat in onze buurt zou kunnen?” De bewoner uit de Kometenstraat verwacht
dat de buurtcamping een mooie aanleiding is om elkaar als buren beter te leren
kennen. Daarbij kan het een vakantie zijn voor mensen die minder geld hebben te
besteden.

Voor en door bewoners
Marshmallows roosteren, allerlei sport- en spelactiviteiten doen of gewoon lekker
kletsen voor je tent of bij het kampvuur. De ideeën die de actieve bewoners met de
buurtcamping hebben zijn legio. “Toch is het zeker niet de bedoeling dat wij alles
organiseren”, waarschuwt Willem. “Dat lukt eenvoudig niet en dat willen we ook
niet. Een buurtcamping is een evenement vóór en dóór bewoners. We zoeken dan
ook naar mensen die -als het zover is- de camping in goede banen helpen leiden.

Buurtonderzoek
Eerder probeerde hij de buurtcamping op het plantsoen bij de Eemnesserweg en het
Wegaplein te organiseren, maar deze plek is praktisch minder geschikt. Uit nieuw
buurtonderzoek bleek het Kamrad een betere locatie te zijn die kan rekenen op
draagvlak. Willem: “Wij hebben op
twee mensen na alle 35 direct aanwonenden gesproken. In die eerste
gesprekken hebben dertig buurtbewoners al gezegd voor te zijn.”
Als de gemeentelijke vergunning rondkomt en het coronatechnisch kan, wordt
2021 misschien wel het eerste jaar dat de haringen van negentig tentjes in
Hilversum Oost de grond ingaan.

Een evenement
vóór en dóór bewoners

Supergezellig
Zoon Jelle heeft zelf op de buurtcamping in Bussum gekampeerd en is daarmee de
enige ervaringsdeskundige van het buurtcamping-team. “Het was echt supergezellig”, weet hij zich te herinneren. “Ik heb met knoopjes en andere spullen geknutseld
en heel veel gevoetbald. Met vrienden van school, maar ook met andere kinderen.”
Het lijkt de twaalfjarige scholier uit groep acht dan ook een uitstekend idee om de
camping ook naar Oost te halen. “Niet alleen voor de kinderen, maar voor iedereen”, voegt hij daaraan toe.
Ongedwongen
Ook andere bewoners in Oost reageren enthousiast op het idee, onder wie Yvonne.
Zij weet van een vriendin uit de Zaanstreek dat het een geweldig evenement kan
zijn. “Waarom dan niet in Hilversum?”, vraagt de bewoonster van de
Zilvermeeuwstraat zich retorisch af. “Het lijkt mij een goed idee, want het is een
leuke ongedwongen manier om mensen te leren kennen.”

De camping wordt zo leuk als wij ‘m zelf maken. Iedereen is van harte welkom om
zich bij ons aan te sluiten.”

De buurtcamping is onder voorbehoud in het weekend
van 6 tot 8 augustus op het grasveld tussen Het Harde en
Aardjesberg. Wil je meehelpen in de voorbereiding
of tijdens het weekend zelf? Stuur een mail naar
hilversum@debuurtcamping.nl
of kijk op buurtcampinghilversum.nl

Jonge nieuwkomers of statushou-

Nieuwkomers vinden moeilijk werk, ook

leert het tweetal el

ders en jonge Nederlanders met

omdat zij door gebrek aan een breed

half jaar lang gemidd

elkaar in contact brengen: dat is

netwerk in hun eigen kring blijven han-

week samen vrijwill

het doel van Friend4friend. “Het

gen. Friend4friend wil dit doorbreken

idee is dat zij in duo’s optrekken

door jongeren in de leeftijd van 16 tot 27

Vrijwilligerswer

om samen een half jaar vrijwilli-

jaar - die elkaar anders niet zo snel ont-

Friend4friend, dat v

gerswerk te doen”, legt Carine

moeten – met elkaar in contact te bren-

Present, heeft in Hi

Heinhuis, coördinator van het

gen. “Het gaat om een tijdelijk traject”,

koppel gematcht, ve

initiatief in Hilversum uit.

benadrukt Carine. “Binnen Friend4friend

in een buurthuis vri

FRIEND4F
Nieuwkomers en
buurtbewoners
trekken samen op
binnen
Friend4friend

Zilveren Kei 2021 is een welkome afleiding voor jongeren in coronatijd

Kunstcoach Simone helpt Mathilda
in het ontdekken van haar creatieve talent
Juist in deze tijd is het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om hun
creatieve talent te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom heeft de
Zilveren Kei, het jaarlijkse kunstevenement in Hilversum, dit jaar een
andere insteek. De focus ligt niet langer op het wedstrijdelement, maar
op het proces van leren en inspireren van en met elkaar. Zo krijgt de
vijftienjarige Mathilda les van kunstcoach Simone Bennett.
"Veel jongeren zijn door de coronamaatregelen beperkt in hun vrijetijdsbesteding en ook in het contact met anderen’’, zegt Esmee

back van kunstcoach Simone
Benett. “Ik maak nu veel tekeningen en schilderijen met water- en
acrylverf. Voor mij is ‘Expose your

“Als het idee goed is, volgt de
kunstvorm vanzelf”, legt Simone die een aantal jaar geleden haar
thuisbasis vond in de Ampèrestraat
in Oost - haar visie op het coachen
uit. Zij is kunstdocent aan de
Rietveld-academie en maakt daarnaast vrij werk. Haar laatste expositie
was een soloshow in Museum
Hilversum met filminstallaties en
foto’s vorig jaar. “Ik zie het als mijn
opgave om Mathilda te helpen om
haar idee of plan tot vorm te brengen. Als het goed is, vertelt zij het
verhaal en volg ik als coach.”
Schoolbank
Haar leerling knikt instemmend en
zegt al een eerste idee in haar hoofd
te hebben. “Ik wil iets met onderwijs doen. Misschien iets met een
oude schoolbank? In ieder geval
hoop ik dat ik uit mijn comfort zone
kom en iets maak wat ik nog niet
eerder heb gedaan.”
ZK2021 EXPO
Het werk van ‘Expose Your Talent’
en ‘Create Your Talent’ komt samen
in de ZK2021 EXPO. De expositie
opent feestelijk op donderdag 13
mei. Daarna is het werk van de jongeren twee weken te zien op de
Gooise Brink.

Kunstcoach Simone (l) helpt Mathilda haar talent te ontdekken.

Hickendorff, cultuurcoach van de
gemeente Hilversum en organisator
van de Zilveren Kei. “Daarom is
het organiseren van de Zilveren Kei
dit jaar nog belangrijker. We hopen
dat het kunstevenement juist nu voor
een welkome afleiding kan zorgen,"

Talent’ een kans om ook andere
kunstvormen te ontdekken”, vertelt
de scholiere die nu in het vierde
leerjaar van de International School
zit,
enthousiast.
“Simone heeft als
multimedia kunstenaar vast een hele
andere kijk op
kunst.”

Create and Expose Your Talent
De Zilveren Kei bestaat dit jaar dan
ook uit twee trajecten: het groepstraject 'Create Your Talent' en het
individuele traject 'Expose Your
Talent'.
Mathilda won een van de tien felbegeerde plekken voor dit laatste traject en krijgt twee maanden feed-

Schoolbank
Mathilda en Simone Bennett kennen elkaar nog maar net. Beiden
weten nog niet hoe het eindresultaat eruit zal zien.
Een installatie, een beeldhouwwerk of toch een
schilderij? Vooralsnog
ligt het nog open.

Meer weten?
Kijk op
zilverenkei.nl
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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
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
buurten@hilversum.nl
14 035
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
Onderstaande activiteiten in de
wijkcentra vind je voortaan op
de site kijkopjouwwijk.nl
St. Joseph:
• Riksja rijden
• Huis van Fatima
• Ontmoetingsgroep
• Grand Cadfé / Restaurant Bij Jooz
• Kookclub Gebakken Peren
• Weg en wijzer
• Wandelchallenge
• Schilderclub Rare Kwast
In De Geus:
• Arbeid Training Centrum
Ook op de site
• Welkom in Oost
• VrijwilligersCentrale Hilversum
• Speelotheek Hilversum
• Stichting Present
• Wijkleerbedrijf Calibris

Buitenspeeldag
kan dit jaar op
woensdag 9 of zaterdag 12 juni
worden georganiseerd.
Meedoen of info, mail naar
buitenspeelspeeldaghsum@versawelzijn.nl
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Magazijn Wybertjesfabriek krijgt oude glorie terug
Het expeditiegebouw van de Wybertjesfabriek aan de Larenseweg stond lange tijd leeg en lag er wat verwaarloosd bij. Daar komt nu verandering in. De witte verf is al van het historische gebouw afgestraald en aan de
zijkant is het siermetselwerk in wybertjes-vorm weer te zien. “Het is het begin van een grote verbouwing”,
zegt Casper Landeweerd van Eliza Vastgoed. “Een opknapbeurt, waarin wij het magazijn uit 1948 zijn oude
allure teruggeven.“
“Deze regio is ons werkgebied”, vertelt Casper
Landeweerd die samen met zijn vader Nicolaas Eliza
Vastgoed vijf jaar geleden heeft opgericht. “Wij kijken
vooral naar locaties in Hilversum en ‘t Gooi. Zo kwam
ook de Wybertjesfabriek op onze radar”, blikt hij terug.
“Toen wij merkten dat de gemeente de woningbouw in
de Spoorzone vlot wilde trekken, hebben we contact
gezocht met Schoonmaakbedrijf Westerveld, de vorige
eigenaar.”
Hijsstelling
Voorbijgangers kunnen nu al de eerste resultaten van de
opknapbeurt zien. Het witte pleisterwerk is weg evenals
de houten kozijnen aan de zijkant. “Wij gaan het pand
verbouwen tot een karakteristiek industrieel kantoor”,
zegt Casper Landeweerd. “De originele stalen kozijnen
aan de voorkant blijven behouden en binnen renoveren
wij het kenmerkende oude trappenhuis.”
Ook de hijsstelling aan de achterkant van het magazijn
die de arbeiders gebruikten voor het transport van de
pallets met Wybertjes laat de projectontwikkelaar staan.
De ramen aan de zijkant krijgen triple glas met slanke
aluminium kozijnen en het dak, de vloer en overige
gevels worden geïsoleerd.
Dudok-kleuren
De verbouwing is in nauwe samenspraak gegaan met de
welstandcommissie van de gemeente, want het magazijn
van architect Nic. Andriessen is een gemeentelijk monument. “De samenwerking heeft onze plannen beter
gemaakt”, stelt Casper. “Voor de kozijnen hadden wij
een veilige antracietgrijze kleur in gedachten. De wel-

standcommissie raadde ons aan om een kleurenonderzoek te doen. Daaruit bleek dat de stalen roeden oorspronkelijk okergeel waren. Een kleur die architecten
als Dudok in die tijd ook gebruikten. Vanzelfsprekend
kiezen wij nu voor ook voor geel. Dit is een mooie toevoeging aan ons plan.”
Fabriek
Eliza Vastgoed, de naam is overigens een knipoog naar
Caspers dochter Elisa, hoopt na de opknapbeurt eind dit
jaar een karakteristiek, industrieel en gasloos kantoorpand van 1000 m2 met Energielabel A op te leveren.
“Het idee is dat de medewerkers van Westerveld hiernaartoe verhuizen”, is het vervolg van de jongste partner
van de projectontwikkelaar. “Zij zitten nu in het gebouw
naast het magazijn dat ooit de Wybertjesfabriek zelf is
geweest. In de loop van de tijd is dit kantoor zo veranderd dat het geen monumentale status meer heeft.”
Appartementen
Als alle vergunningen rond zijn - de intentieovereenkomst tussen gemeente en Eliza Vastgoed is al gesloten
- gaat dit pand begin volgend jaar tegen de vlakte om
plaats te maken voor vijftig appartementen én groen. “In
de plannen gaan wij uit van een binnentuin met vier
woonblokken, enigszins vergelijkbaar met de woningen
op het voormalige Lucentterrein er tegenover”, licht
Landeweerd toe. “Een deel van de appartementen zal
vallen in het middelhuursegment, een ander deel is koop
en met prijzen van rond de 250.000 euro bedoeld voor
starters. We zijn nog aan het onderzoeken of een zelfbewoningsplicht mogelijk is.”
Casper Landeweerd:

‘Wij gaan het pand
verbouwen tot een karakteristiek
industrieel kantoor’

Bewoners
van
werkgroep
PrOOST
zetten zich
in voor
gezellige
horeca
in de buurt

QR enquête
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Waarom is er geen leuk koffietentje in Oost? Een
terras waar kinderen kunnen spelen en bewoners
met elkaar kunnen bijpraten? Actieve bewoners,
verenigd in de werkgroep PrOOST, willen deze
droom waarmaken: een gezellige plek, waar je op
je thuiswerkdag je laptop kan openslaan en aan
het einde van de middag op het groene terras nog
even kan nagenieten.
Buurtbewoners in de Astronomische Buurt zoeken
elkaar steeds vaker op. Het begon twee jaar geleden
toen Emily met een vriendin het initiatief nam en
een spontane borrel
organiseerde
voor
bewoners. “De opkomst
in de speeltuin aan het
Wegaplein was groter
dan verwacht”, blikt ze
terug. “Zo’n twintig
ouders kwamen langs
met een zelf meegebracht drankje. Wij hebben elkaar leren kennen, terwijl onze kinderen naar hartenlust konden spelen.

jonge gezinnen wonen er behalve afhaalrestaurants
en snackbars bijna niets is.
Volgens Ger verandert de wijk snel. “Het is echt niet
te vergelijken met bijvoorbeeld vijf jaar geleden”,
legt hij uit. “Er komen hier steeds meer jonge gezinnen wonen die uit Amsterdam of Utrecht zijn verhuisd. Mensen die eerder acht koffietenten in de
eigen straat zijn gewend en voor wie het huidige
horeca-aanbod in Oost wat beperkt is. Ik weet niet of
ondernemers dit al door hebben. Daarbij heeft ook
de gemeente horeca buiten het centrum tot voor kort
altijd ontmoedigd.”
Marktverkenning
Tijden veranderen echter en de
PrOOST-leden lieten het er niet
bij zitten. Via buurtcoördinator
Coen van Beers zochten zij contact met het Raadhuis om hun
wens voor een gezellige ontmoetingsplek te realiseren. Met succes, bevestigt Ger. “Om ons idee
boven het niveau van goed
bedoeld vrijwilligerswerk uit te
laten stijgen, laten wij een professionele marktverkenning naar
mogelijke horeca-concepten in
1221 of 1223 uitvoeren. Als alles
volgens plan verloopt, moet er
voor de zomer een advies liggen. Eind vorig jaar
hebben we daarvoor een bedrag uit het gemeentelijke
wijkbudget gekregen.”

‘Elke keer was het weer
even gezellig’

PrOOST
Uit het initiatief ontstond de PrOOST-groep
die sinds de eerste keer al meerdere borrels in de
speeltuin, Mout en bij ‘t Bluk heeft georganiseerd.
“Elke keer was het weer even gezellig”, zegt Ger,
PrOOST-lid van het eerste uur, “maar het is natuurlijk vreemd dat wij voor onze borrels geen leuke
plek in Oost hebben. Samen met een groep mensen
zijn wij gaan brainstormen om te kijken naar de
mogelijkheden voor een leuk café in de buurt.”

Volgens Emily zijn er plekken genoeg waar horeca
zou kunnen. “Benut de mooie jarendertig panden in
de wijk”, is haar pleidooi. “Old School aan de Jan
van der Heijdenstraat heeft een speelplein en is een
schitterend pand. Zou daar bijvoorbeeld niet iets
mogelijk zijn?”
Jonge gezinnen
Eigenlijk is het vreemd dat in een buurt waar zoveel

Enquête
“Ook gaan wij als de bewoners zelf aan de slag”,
vult Emily aan. De bewoonster van de Van der
Sande Bakhuyzenstraat was eerder betrokken bij de

schoonmaakactie in de buurt en de aanleg van een jeude-boules-baan aan de rand van de speeltuin langs de
Wegastraat. “Het onderzoeksbureau voert de verkenning uit, maar wij gaan zelf de boer op om met een
enquête de mening van bewoners zo breed mogelijk
te peilen. Het zou mooi zijn als iedereen in Oost de
vragenlijst invult, want hoewel wij zelf jonge kinderen hebben, willen wij een ontmoetingsplek creëren
voor alle buurtbewoners. ”
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ACTIE
VOEDERAPPEL IN
DE RADIOSTRAAT

Merel woont naast de werkzaamheden tunnel Oosterengweg

‘Voor de kinderen is er elke dag weer
wat te beleven’

Hoe houden we onze kinderen bezig tijdens de lockdown? Een buurvrouw in
de Radiostraat kwam met een leuke,
creatieve oplossing; een voederappel!
Voor de kinderen in de straat had zij een
zakje gemaakt met hierin een appel, zonnebloempitjes, een stuk touw en een kleine
verrassing. Dit alles lag in een grote
‘schatkist’ bij hun voordeur. De kinderen
mochten hier zelf een zakje uit pakken.
Zo gezegd zo gedaan.
De buurt reageerde enthousiast op de actie.
Zo vertelt een Radiostraatbewoner: “Met
onze zoon hebben we een zakje gehaald en
zijn we thuis vol overgave aan de slag
gegaan. Het viel voor hem nog niet mee
om de zonnebloempitjes in de appel te
duwen. Maar samen kwamen we gelukkig
een heel eind met als eindresultaat een
heerlijke voederappel voor de vogels!”

De aanleg van de tunnel bij de Oosterengweg is flink vertraagd. Politici zijn
boos en maken zich zorgen, maar voor buurtbewoonster Merel en haar kinderen Joshua en Evie kan het niet lang genoeg duren. Elke dag weer volgen ze de
werkzaamheden met graafmachines, lassers en duikers op de voet.

Natuurlijk hebben vader, moeder en zoon
een mooi plekje voor de vogellekkernij
gezocht in de tuin. “Onze zoon heeft hier
de voederappel zelf opgehangen. Hij was
erg trots op zijn werkje!”, klinkt het verder.
“En niet alleen wij hebben kunnen genieten van deze leuke actie: door de hele
straat zagen wij de ene na de andere appelbol voor de vogels verschijnen. Wat zullen
ze gesmuld hebben! Buurvrouw, bedankt!”

Vertraging
‘Auto!’ roept Joshua als een grote
graafmachine langs rijdt om zand te
verplaatsen. Evie grijpt nu haar kans
om te zwaaien. Van moeder Merel
moet het tweetal iets rechterop gaan
zitten. Een lasser brandt twee delen
van de damwand aan elkaar. Dat duurt
een tijdje

“Kijk daar gaat een duiker naar beneden”, wijst moeder Merel. “Hij gaat
kijken of de bodem diep genoeg is uitgegraven.” Zoon Joshua van twee en
dochter Evie van vier buigen zich over
de reling van de galerij op driehoog
van de flat pal naast de werkzaamheden. Alles om het nog beter te zien.
Merel houdt het tweetal goed vast aan
hun jasjes. “Ik kijk elke dag met de
kinderen hoe het gaat. Nu gaan ze weer
naar school en kinderopvang, maar
zeker toen dat nog niet kon, waren de
werkzaamheden een hele fijne afleiding”, zegt ze. “De kinderen vinden
het geweldig!” Joshua zwaait enthousiast naar de werklieden. Vanuit de
diepte zwaaien ze terug. Merel,
lachend: “Ja, zo langzamerhand kennen ze ons wel.”
Brieven
Naar de informatieavonden over de
werkzaamheden is ze niet gegaan,
maar Merel vindt dat ze goed is geïnformeerd met alle brieven die ze in de
bus heeft gekregen. Eén keer heeft ze
gebeld voor stankoverlast van een dieselaggregaat voor de flat. “Dat is toen
heel snel opgelost. Het is verplaatst
naar het kantoor van de BAM iets verderop”, blikt ze tevreden terug.
Hoewel het bijna niet is voor te stellen
als je kijkt naar de immense diepte
waarin wordt gewerkt, hebben moeder
en kinderen weinig geluidsoverlast van
de tunnelbouw. “Er is niet geheid”,
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legt Merel uit. “En mijn balkon zit aan
de andere kant”, voegt ze daar eerlijkheidshalve aan toe.

‘Ik kijk elke dag
met de kinderen naar
de werkzaamheden’
Veel wat moet gebeuren voor de tunnel
is ambachtelijk precisiewerk, weet de

bewoonster van de Oosterengweg
inmiddels. Zij is dan ook niet echt verbaasd over de vertraging. “Is dat niet
altijd zo met dit soort grote bouwprojecten?”, vraagt ze schouderophalend.
Haar hoop is dat de stankoverlast van
auto’s op de drukke Oosterengweg na
de bouw minder is. “Dat vind ik
eigenlijk belangrijker”, klinkt het
nuchter. “Er stonden hier elke dag files
en dat roken wij wel. Als het goed is,
hebben we daar in de toekomst geen
last meer van. Het is wel zonde dat er
veel bomen zijn weggehaald. Het zou
mooi zijn als we daar weer natuur voor
terugkrijgen.”
Merel woont nu een jaar of vijf in de
buurt. Onverdeeld enthousiast is zij
niet over haar woonomgeving. “Vooral
achter hebben we last van slippende
auto’s en rotzooi”, zegt ze desgevraagd. “Met kinderen is dit niet de
meest ideale buurt om te wonen.
Behalve nu dan, want die werkzaamheden zijn elke dag weer een feest
voor ze!”

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Fred Pangemanan
a/voir creatives
Coen van Beers en
Martijn van Ligten
Buurtcoördinatoren Oost
Tukkie Tuk en
Katinka Boot
Opbouwwerkers Versa Welzijn
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 kijkopjouwwijk@gmail.com
Editie 15 verschijnt juli 2021.Tekst en foto’s inzenden vóór 22 mei 2021.
Tekst, (eind)redactie, foto’s
Foto’s,vormgeving, tekst
Redactieraad

