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WIJK

Vlada, Anastasiia en Nika
wonen bij Rob en Marga in
het tuinhuis
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NIEUWE WIJKPOST
voor bewoners 1221

Aan de Larenseweg 14 is een nieuwe
wijkpost in Oost, 1221 geopend. De wijkpost waar onder meer gemeentelijke
handhavers, wijkagent en buurtcoördinator
regelmatig gebruik van maken, zorgt voor
extra oren en ogen aan de Larenseweg
(nabij het Oosterspoorplein). Het draagt
eraan bij dat de straat aan de oostkant
van Hilversum niet verder verloedert.
Er is geen open inloop. Een afspraak
maken kan door contact op te nemen
met buurtcoördinator Coen van Beers
(c.vanbeers@hilversum.nl / 0651 225 654).
De nieuwe wijkpost is een van de 55 panden
op deze locatie waarop de gemeente een
voorkeursrecht (tot aankoop) heeft gevestigd. Meer informatie daarover staat op
1221.hilversum.nl

Bewoners Kometenstraat bieden onderdak aan vluchtelingen Oekraïne
“Wat is hier aan de hand? Wat kunnen wij doen? Net als iedereen keken wij
ook met afschuw naar de beelden van de oorlog in Oekraïne”, vertelt Rob. “Al
heel snel waren Marga en ik het erover eens dat wij deze mensen moesten
helpen. In deze situatie kon ons gastenhuisje niet leeg blijven staan. Nu wonen
Vlada en haar dochters alweer zes weken achter in de tuin.”
Het huisje in de tuin van Rob en Marga
heeft alles in miniformaat: een keuken,
badkamer en een opklapbed. In het huiskamertje staat een gemakkelijke bank.
“Het is mijn oude praktijkruimte
geweest, waar ik werkte als gezinscoach”, zegt Marga, “het is klein, maar
je kunt erin wonen.”
Pin-in
Het stel heeft in het verleden veel pleegkinderen in huis gehad en is gewend aan
mensen over de vloer. Rob: “Ik denk dat
dit besluit om vluchtelingen te helpen

daardoor ook gemakkelijker te nemen
was voor ons. Wij wisten waaraan wij
begonnen. Bovendien is het natuurlijk
heel fijn dat Vlada en haar kinderen
gewoon hun eigen leven kunnen leiden
in het huisje. Wij zitten niet op elkaars lip.”
In eigen kring startte het tweetal een
kleine crowdfunding – ‘pin-in’ zoals
Rob het noemt -voor de bijkomende kosten. Marga: “Het was hartverwarmend
om te zien hoe graag iedereen wilde helpen.”
Lees verder op pag. 2

Karin Walters is de nieuwe wijkwethouder van Oost
“Ik ga graag door met mijn derde periode als wethouder van Hilversum.
Goed bestuur vormgeven in mijn eigen gemeente blijft een mooi doel”,
zegt onze nieuwe wijkwethouder over het ambt.
“Natuurlijk doe ik weer graag de Financiën. Met dit keer Ruimtelijke
Ordening en Wonen erbij ga ik voor een goede verdeling van de schaarse ruimte
en voor meer betaalbare woningen. En Inclusie, een Hilversum voor iedereen,
is waar mijn hart ligt.”
Behalve wijkwethouder van Oost (en Zuidoost) heeft Karin ook de portefeuilles:
Financiën, Ruimtelijke ordening (inclusief 1221 en Bruisend Hart), Media
(inclusief Project Mediapark), Wonen, Inclusie, Dierenwelzijn, ICT en Project
Circusterrein.
In de volgende Kijk op jouw Wijk laten wij onze nieuwe wijkwethouder
uitgebreider aan het woord.
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Vervolg van pag. 1

VARA-gebouw aan de Heuvellaan.

Datsja
Vlada lacht. “It’s a good little house”,
zegt ze om te vervolgen dat het haar doet
denken aan haar eigen datsja in de buurt
van Charkov. Voor de oorlog ging zij
hier altijd in de zomer naartoe omdat het
dan te warm was in haar appartement in
de stad. In Oekraïne duurt de zomervakantie drie maanden en
rond haar plattelandshuisje konden de kinderen spelen in de grote bossen.

Gemeenteambtenaar
Ondertussen kregen Marga en Rob geen
reactie op hun aanbod om vluchtelingen
in het tuinhuis te huisvesten. Rob: “Maar
om het er dan maar bij te laten zitten…
Gelukkig kwamen we daar een gemeenteambtenaar tegen die hier ook in de straat
woont. Zij heeft ons voorgesteld aan
Vlada en zo is alles toch goed gekomen.
Heel officieel is het alleen
niet gegaan.”

‘Chapeau voor
al degenen die zich
belangeloos
inzetten’

Haar lach verdwijnt wanneer ze vertelt over haar
vlucht
uit
Charkov.
Zonder kinderwagen, in een coupé voor
zes mensen waarin 15 mensen waren
gepropt, is zij met haar dochters naar
Polen getreind. Nika van twee sliep uit
plaatsgebrek op de grond. Vlada reist na
een kort verblijf in Polen door naar
Nederland naar een vriendin in
Amsterdam. Het Rode Kruis regelt voor
het drietal onderdak bij de noodopvang
voor Oekraïners in het voormalige

Het regelen van de school
voor Anastasiia van twaalf
kostte moeite. Marga: “Ik
heb net zolang gebeld totdat het was geregeld.
Zoals gezegd hebben wij ervaring met
pleegzorg. Daardoor weet ik dat je er
zelf achteraan moet zitten als je iets
gedaan wilt krijgen. Ook duurde het lang
voordat Vlada het leefgeld kreeg waar
zij recht op heeft."

Vorig jaar heeft de gemeente met bewoners
en de werkgroep Groene Loper plannen
gemaakt voor het opknappen van twee
pleintjes in het postcodegebied 1221: die
aan de Ampèrestraat en de Kleine Drift.
Het plein aan de Kleine Drift is een groener
plein met veel ruimte voor biodiversiteit
geworden. Veel verschillende struiken,
heesters en verschillende vaste planten
en bomen. Ook is er een speciale plek

Lelietje-van-dalen
Vlada neemt de kleine Nika graag mee
naar buiten. Als het even kan, pakt ze de
fiets - het is haar gelukt om het fietsen in
een dag onder de knie te krijgen - om

erop uit te trekken. Ze laat een zelfgeplukt veldboeketje zien en wijst naar een
lelietje-van-dalen. “Mijn lievelingsbloem, omdat deze bloeit in de maand
dat ik jarig ben.”
Haar verjaardag is het enige lichtpuntje
wanneer de zorgen over haar vader en
vrienden in Charkov boven komen drijven,
zegt Vlada tot slot. “’s Nachts kan ik
vaak niet slapen en hoor ik de beschietingen nog in mijn hoofd. Als deze oorlog ooit overgaat, organiseer ik voor al
mijn dierbaren een groot verjaardagsfeest in mijn datsja. Ik hoop dat we dan
allemaal nog bij elkaar kunnen zijn.

Taalschool
Anastasiia gaat nu naar de Taalschool in
Hilversum die is bedoeld voor anders-

Groene pleinen voor
Ampèrestraat en Kleine Drift

De vergroening van de pleinen in
Oost gaat door. Zowel het plein aan
de Ampèrestraat als het plein aan de
Kleine Drift, bij de Minckelersstraat
zijn de afgelopen tijd aangepakt.

talige leerlingen. In een jaar tijd leert de
jonge Oekraïense hier de basiskennis
van onze taal en cultuur, zodat zij eventueel kan doorstromen naar het onderwijs in het Nederlands. Ze heeft het erg
naar haar zin op school, vertelt de
twaalfjarige in fraai Engels. “Ik heb daar
een vriendin die ook uit Charkov komt.
Dat is fijn, want met haar kan ik over
thuis praten. Ook met de andere kinderen
is het leuk.”

ER ZIJN NOG DRIE LOCATIES VOOR ONDERNEMERS

De Kwekerij moet van
Oosterspoorplein
levendig stadspark maken

voor insecten van bloeiende bloemen en
planten in het gazon langs de wandelstrook. Op het plein aan de Ampèrestraat
hebben rubberen tegels plaatsgemaakt
voor natuurvriendelijk boomschors. De
nieuwe speeltoestellen moeten hier nog
komen.
Floris Voorink opende het plein aan de
Kleine Drift. "Wij werken aan het vergroenen van de leuke en levendige wijk
1221, zodat wonen en werken hier nog
aangenamer wordt”, zei de wethouder in
zijn speech. “Het opgeknapte pleintje
aan de Kleine Drift is ook weer een mooi
voorbeeld van hoe we deze wijk steeds
aantrekkelijker, groener en veiliger maken."

‘Wonen en werken wordt hier nog aangenamer’

Het is zover: de Kwekerij is verplaatst naar het Oosterspoorplein.
Het plein is ingericht en het houten grid van de Kwekerij is opgebouwd.
Meer groen gaat nog komen.
Binnenkort openen het informatiepunt over 1221 en de bloemenstal hun deuren
in de Kwekerij en ook Hilversum Marketing verhuist naar het Oosterspoorplein.
Het idee is dat hier een levendig stadspark komt, waar inwoners en bezoekers
van Hilversum kunnen genieten van veel groen met fijne zitplekken,
gezellige evenementen en leuke ondernemers.
Ruimte voor ondernemen
Hilversum Marketing is daarom op zoek naar lokale ondernemers en organisaties die
in de Kwekerij aan het Oosterspoorplein een eigen initiatief of onderneming
willen starten.
Er zijn nog drie locaties in het stadspark hiervoor vrij.
Deze zijn beschikbaar vanaf het voorjaar 2022 voor een periode van 5 jaar.
Opening
De officiële opening van de Kwekerij op het Oosterspoorplein zal deze zomer zijn.
Al het nieuws over dit urban-initiatief en hoe je hier
als ondernemer aan de slag kan, lees je op: dekwekerijhilversum.nl

Het kan weer!
Buurt geniet van gezellige
lentefair St. Joseph
Na twee jaar coronamaatregelen, is de Lentefair op het
plein voor St. Joseph weer terug van weggeweest.
Buurtbewoners uit Oost kregen de mogelijkheid om te
laten zien hoe creatief ze zijn en natuurlijk waren de
medewerkers van café JooZ! ook van de partij.

Geschilderde stenen
Gina is één van hen. Het is voor
de eerste keer dat de bewoonster
uit de nieuwe wijk Anna’s Hoeve
met haar geschilderde stenen op
de markt staat. “Een vriendin
heeft mij gevraagd voor de
Lentefair”, vertelt de schilderes, om te vervolgen dat ze eerst
meubels beschilderde en later - vaak in opdracht - stenen is
gaan bewerken. “Mensen van wie bijvoorbeeld een huisdier
is overleden, bellen mij voor een herdenkingssteen”, legt ze uit.

ACTIVITEITEN IN
Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
(035) 647 83 47.
Open / op afspraak 09.00-16.30 uur.
stjosephhilversum.nl
Wijkcentrum De Geus
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
0650 556 066.
degeus-hilversum.nl
Diverse activiteiten voor de buurt:
Sociaal verbinder Cynthia Janssen
0651 075 544 CJanssen@versawelzijn.nl

Wijkcentrum St. Joseph:
• Riksja rijden
• Huis van Fatima
• Ontmoetingsgroep
• Weg en wijzer
• Gezond wandelen in de wijk
• Creaclub Toffe Kwast
• PicoBello, 2ehands kleding winkel
• Bingo
Alle informatie op: stjosephhilversum.nl

hij niet zonder trots. Melle werkt op woensdag en donderdag
bij café JooZ!. Een dag in de bediening, een dag in de keuken.
“Het is allebei super leuk”, is zijn antwoord op de vraag wat
hij liever doet.
Fietsen Alle Jaren
Stans heeft net een foldertje uitgedeeld aan bezoekers die
geïnteresseerd waren in een ritje met de riksja. Het idee achter Fietsen Alle Jaren is dat iedereen de wind door de haren
moet kunnen voelen, ook als het
fietsen zelf niet meer lukt. “Het
is heel veilig”, verzekert Stans
die als vrijwillige piloot de riksja rijdt. “Iedereen die een ritje
boekt, heeft een geweldige
dag.” Zo gaat zij vaak met twee
zussen in de riksja naar de hei
om even koffie te drinken bij La Place. “Een zus komt uit
Gouda, de ander woont in Hilversum en elke keer hebben ze
weer evenveel plezier”, lacht ze. “Door corona hebben wij
twee jaar lang niet kunnen rijden, maar nu mag het weer.
Ik raad iedereen dan ook aan om een rit te reserveren op
fietsenallejaren.nl. Het is helemaal gratis en je mag zelf
zeggen waarnaartoe je wilt gaan.”

‘Wij hebben
onze jaarlijkse lentemarkt
nieuw leven ingeblazen’

Café JooZ!
Op weg naar Stans, die met de riksja van Fietsen Alle Jaren
op de lentefair staat, treffen wij Hannie. Deze buurtbewoonster van de Kamerling Onnesweg geniet van de gezellige
sfeer. “Het is leuk dat het zo gemengd is qua culturen”, zegt
ze enthousiast. “Ik heb net een kop Marokkaanse thee met
baklava op, maar je kunt hier ook pannenkoeken eten.” Haar
zoon Melle komt even buurten. “Dit is mijn werkplek”, zegt
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Gedetailleerde informatie van
onderstaande activiteiten vind
je op de site van St. Joseph en
De Geus

In een heerlijk zonnetje en een stevige bries die de kleedjes
van de stands doet opwaaien, is er van alles te doen tijdens
de Lentefair: een kopje Marokkaanse thee halen voor 50
cent, een bezoekje brengen aan Peramallie, de beste
Nietwaarzegster van ’t Gooi en Omstreken, meerijden met
de riksja van ‘Fietsen Alle Jaren’ of even bijpraten met de
creatieve buurtbewoners achter de marktkraampjes.
“Heerlijk dat het weer kan”, hoor je van meerdere kanten.
Nieuw leven
“Wij hebben onze jaarlijkse lentemarkt nieuw leven ingeblazen”, vertelt Leila Aboujid van Versa Welzijn. Samen met
collega Nancy van der Pol is zij de drijvende kracht achter
het event. Ze heeft even tijd om het idee achter de Lentefair
uit te leggen, voordat ze verdere voorbereidingen moet treffen voor de modeshow van Picobello. De vrijwilligers van de
tweedehands kledingwinkel in St. Joseph hebben speciaal
voor deze middag catwalk modellen bereid gevonden om de
kleding te showen. “Vroeger was de fair meer een rommelmarkt”, vertelt ze, “maar nu hebben wij ervoor gekozen om
creatieve buurtbewoners de mogelijkheid te geven hun producten te presenteren.”

WIJKAGENDA OOST 1221/1223

Leila loopt zwaaiend langs, op weg om weer iets anders te
regelen. Ze is blij met de opkomst en de sfeer. “Volgend jaar
organiseren wij – als het aan mij ligt - zeker weer een lentefair voor en door de buurt”, zegt de sociaal verbinder van
Versa voordat ze zich weghaast.

Wijkcentrum De Geus:
• Arbeid Training Centrum
• Kinderclub
• Hulp en Steun zorg & welzijnswerk
• Leren en ontwikkelen
• Breien, haken & handwerken
• Arbeid Training Centrum
• Koffiemomenten in De Geus
• BabyGeus & Kledinguitgifte
• Autismesoos Hilversum
• Kinderinloop/kinderwerk (VERSA)
• Klaverjassen
Alle informatie op: degeus-hilversum.nl
Vrijwillige Thuishulp Versa
Welzijn
Deborah Erwich, 0645 232 415
derwich@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld, 0649 377 171
abijleveld@versawelzijn.nl
Rode Kruis Luisterlijn
0900 0767
Preventielijn Zelfmoord
0800 113
Hulp en steun geeft
Zorg & WelzijnNetwerk 1223
Elke derde 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
Verbindingshuis
Larenseweg 49
Hulp en steun geeft
Zorg&WelzijnNetwerk 1221
Wekelijkse inloop dinsdag
van 12.00-14.00 uur voor vragen van
buurtbewoners.

NUTTIGE ADRESSEN IN DE BUURT
WIJKPOLITIE
Wijkagent postcode 1221:
Linda Hardeman
linda.hardeman@politie.nl
0900 88 44.
Wijkagent postcode 1223:
Sander Pardieck
sander.pardieck@politie.nl
0900 88 44.
MEE-UGV
Onafhankelijke Cliëntondersteuning
voor postcode 1221 en 1223.
Anne Guldie
0614 580 168
aguldie@mee-ugv.nl
(vervolg op pagina 5)
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BUURTBEWONERS IN ACTIE VOOR BEHOUD GROEN IN OOST

Zorgen om monumentale
platanen Philipsterrein
Na een lange stilte is er nieuws rond
de ontwikkeling van het Philipsterrein.
Begin maart sloten de gemeente
Hilversum en Philipshof Residences
een overeenkomst voor het ontwikkelen
van deze locatie. Op de plek waar nu
tientallen monumentale platanen
staan, dreigt woningbouw te komen.
Bewoner Roos Rijcken is ongerust.
“Hoe kunnen ze een plan bedenken
waarbij zulke mooie bomen weg
moeten?”
“We staan nu tegenover boom 11.” Een
grote statige plataan rijst tientallen
meters hoog op. Roos Rijcken heeft het
‘Masterplan Philipslocatie’ goed bestudeerd en de gevolgen voor de bomen in
een schets met nummers weergegeven.
Zeker 25 bomen zullen in het plan moeten
wijken voor woningbouw. Elke boom
heeft Roos een nummer gegeven.
“Dat verdienen ze, want ik vind de
platanen allemaal even belangrijk”, legt
zij uit. “Door de bomen te nummeren
wordt het pijnlijk duidelijk hoe groot de
schade zal zijn.”
Overeenkomst
De zogenoemde ‘anterieure overeenkomst’ die is gesloten is het resultaat
van de gesprekken tussen de gemeente
Hilversum en Philipshof Residences.
Hierin is afgesproken binnen welke
stedenbouwkundige en planologische
randvoorwaarden het terrein kan worden
ontwikkeld. De overeenkomst biedt de
ruimte om het Philipsterrein om te vormen
naar een woonlocatie met maximaal 260
woningen.
Platanen
Roos is zeker niet tegen woningbouw.
“Het is fantastisch dat er iets gaat
gebeuren op deze plek. Zeker als de
woningen betaalbaar zijn voor
Hilversummers ben ik helemaal voor.
Ik begrijp alleen niet waarom op een
stuk dat nu kaal is moestuinen en groen
zijn gepland en huizen op de plek waar
de Platanen nu staan. Deze monumentale
bomen zouden toch prachtig kunnen worden
ingepast in het centrum van de nieuwe

wijk? Wat is nu het idee? Alles omkappen
en dan kleine piepboompjes neerzetten?”
De bewoonster van Anna’s Hoeve hoopt
vurig van niet. “Als de bomen ondanks
alles moeten verdwijnen, vind ik in ieder
geval dat we moeten onderzoeken of we
ze in de wijk of ergens anders kunnen
herplanten.”

‘Zeker als de woningen
betaalbaar zijn
voor Hilversummers
ben ik
helemaal voor’

Bosploeg
Dat laatste wordt lastig denkt Joke die
zojuist met Syanne komt aanfietsen.
Beide zijn vrijwilliger van de bosploeg
van het Gooisch Natuurreservaat.
Ook zij vinden het doodzonde als deze
bomen zouden verdwijnen en steunen
net als opbouwwerker Tukkie Tuk de
actie van Roos. Joke: “Wij hebben het
er binnen de ploeg over gehad en de
meningen over de kans van slagen zijn
verdeeld. Een eventuele herplant is
sowieso een gigantische operatie.”
Masterplan
In het voorjaar van 2019 heeft de raad
ingestemd met het Masterplan. Volgens
de woordvoerder van de gemeente is er
daarvoor een informatieavond voor
bewoners geweest. Roos kan zich dit
niet herinneren en geeft ook aan dat
Anna’s Hoeve een nieuwe wijk is. “Veel
bewoners die nu genieten van deze mooie
platanen, woonden hier toen nog niet.”

(V.l.n.r.) Roos, Syanne, Joke en Tukkie voor plataan nr. 11.

De race is gelukkig nog niet gelopen.
De gemeente is van plan om in de loop
van de tweede helft van 2022 met
bewoners over het bestemmingsplan te
spreken. Uiterlijk begin 2023 kan dan de
zienswijzeprocedure voor het ontwerpbestemmingsplan starten. Roos is
enigszins opgelucht. “Ik ga alles op de
voet volgen.”

Actie ‘behoud platanen
Philipsterrein’
Bewoners die zich ook zorgen maken
over de monumentale platanen op het
Philipsterrein kunnen zich aansluiten
bij de actie van Roos. Stuur een mail
naar: clubhuisroosboom@gmail.com

Kunstproject Swammerdamstraat krijgt vervolg

Vlinders vliegen en bloemen bloeien
in de Swammerdamstraat

VERSA WELZIJN
Maatschappelijk werk
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Postcode 1221:
Esther van Wonderen
ewonderen@versawelzijn.nl
035 623 11 00.
Postcode 1223:
Roselien Ramkhelawan
rramkhelawan@versawelzijn.nl
035 623 11 00.
Opbouwwerkers
Postcode 1221:
Els Köse-Vollmuller
ekose@versawelzijn.nl
0610 334 243
Postcode 1223:
Tukkie Tuk
ttuk@versawelzijn.nl
0613 786 776.
Tiener- en Jongerenwerk
Idsert Wouda
iwouda@versawelzijn.nl
0646 108 030.
Mert Kilickaya
mkilickaya@versawelzijn.nl
0630 256 840.
Kinder- & tienerwerk
Jet van der Wal
jwal@versawelzijn.nl
0613 965 981.
Tot medio juli tijdelijk vervangen door:
Michelle van Os
mos@versawelzijn.nl
0651 733 669
Hanae El Azouzi
jazouzi@versawelzijn.nl
0658 967 876
WONINGCORPORATIES

Verschillende kunstwerken en een gedicht hangen al
een paar jaar in de Swammerdamstraat. Voor
buurtbewoonster Michelle is de straat daarmee nog
niet vrolijk genoeg. Zij activeerde buurtgenoten en
vroeg kunstenaar Eric van der Vegt en opbouwwerker Els Köse om hulp. Vier zondagen lang gaat de
buurt aan de slag met het beschilderen van vlinders
en bloemen om de straat nog uitbundiger te laten
bloeien.
Eric ziet het al helemaal voor zich. Hij wijst naar de
kale betonnen muur die langs een groot deel van de
Swammerdamstraat loopt. “Ik wil overal groepen vlinders
met bloeiende bloemen”, legt hij uit. “Ik ga ze overigens
niet zomaar ergens ophangen. Het idee is dat buurtbewoners hun eigen werk vanuit hun raam kunnen zien.”
Pollock
Voor het beschilderen van de muur zelf is geen toestemming, daarom heeft de Hilversumse kunstenaar de vlinders uitgezaagd in multiplex. Bewoners en kinderen uit
de buurt schilderen ze naar eigen idee in. Zo heeft Orna
haar vlinder versierd met verfspatten. Bekend kunstenaar Jackson Pollock ging haar in deze techniek voor,
maar deze naam zegt de scholiere niets. “Ik heb de spetters gemaakt door met mijn hand de verfkwast vast te
houden en dan los te laten”, zegt ze, terwijl ze de handeling voordoet.
Joshua en Jamar vermaken zich in het speeltuintje in de
straat. Ook zij hebben meegeholpen, maar zijn iets minder trots op hun werk. Onterecht, want ze wijzen naar
twee vrolijk beschilderde vlinders.

Buurtetentje
Jessica legt ondertussen de laatste hand aan haar vlinder. Ze voelt zich meer betrokken bij deze actie dan bij
het inschilderen van de kunstwerken een paar jaar geleden. “Michelle heeft het reuzegoed gedaan”, complimenteert ze haar buurvrouw.
Michelle lacht bescheiden. “Ik ken Eric en samen zijn
we gaan sparren hoe we deze straat nog leuker kunnen
maken”, vertelt de buurtbewoonster, die voor het eerdere kunstproject een buurtgedicht heeft geschreven. In
cursieve letters is het nog steeds te lezen op een gevel
in de Swammerdamstraat. “Samen kwamen we op het
idee om vlinders
en bloemen op de
muur te spijkeren.”

Als het aan Eric ligt,

komen er minstens
veertig vlinders en
bloemen op de muur

“Tijdens een buurtetentje een paar
weken
geleden
heb ik de mensen
gevraagd of ze mij wilde helpen. De meeste zeiden ‘ja’.
Als herinnering hebben wij ook nog geflyerd.”
Veertig vlinders
De actie is een succes. want rond de vijftien bewoners
sloten vanmiddag aan. Michelle hoopt dat zij ook de
komende zondagen van de partij willen zijn. Eric zegt
dat ze wel moeten. “Als het aan mij ligt, komen er minstens veertig vlinders en bloemen op de muur. Vandaag
hebben wij tien vlinders beschilderd, dus er is nog werk
te doen”, klinkt het lachend tot besluit.

De Alliantie
Yvonne Koning
ykoning@de-alliantie.nl
Marleen de Visser
mdevisser@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
info@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl
Wooncoach
Adelheid Ossewaarde
a.ossewaarde@gooienom.nl
GEMEENTE
Wijk-/buurtwethouder Oost
Karin Walters
k.walters@hilversum.nl
Buurtcoördinatoren
Postcode 1221: Coen van Beers
c.vanbeers@hilversum.nl
0651 225 654.
Postcode 1223: Martijn van Ligten
m.vanligten@hilversum.nl
0618 869 818
WhatsApp-meldpunt openbare
ruimte
gemeente Hilversum 0613 852 953
Speelotheek 'De Steeg'
Edisonstraat 47
speelotheekhilversum.nl
Tiener- en Jongerencentrum
De Mix
Jan van der Heijdenstraat 170-A
1221 EM Hilversum
demix@versawelzijn.nl
facebook.comdemix.jongerencentrum
Eet samen
Gezellig dat je aanschuift
eetsamen.nl

6

Gluren bij de Buren
op 3 juli ook in Oost

Zondag 3 juli kan iedereen weer
‘Gluren bij de Buren’. Heel
Hilversum speelt, zingt, danst,
struint en gluurt door de huiskamers en tuinen! Ook in Oost. Het
culturele festival is dit jaar leuker
dan ooit, want ook buurtbewoners
met verborgen talenten krijgen
de kans om hun passie te delen.
Ferdinand was meteen enthousiast
en exposeert met zijn breikunst
in wijkcentrum St Joseph.

‘Ik weet zeker dat
het heel mooi wordt’
Hij heeft in de jaren tachtig van de
vorige eeuw leren breien en sindsdien deze hobby niet meer losgelaten.
“Ik had veel vrouwen om mij
heen”, lacht Ferdinand. “En iedere
vrouw kan je helpen het breien te
leren. Zo is het bij mij in ieder
geval gegaan.” De basis voor zijn
huidige werk legde de bewoner van
het Edisonplein iets later.
“Ik kwam iemand tegen die met
vier pennen sokken breide. Van
haar heb ik de kunst van het rondbreien afgekeken.”
Zigzagsteek
Met rondbreipennen maakt de
Hilversummer nu lampen en hoofddeksels. Niet zonder trots laat hij
een voorbeeld van zijn gebreide
lantaarn zien. “Interessante vorm,
vind je niet?”, vraagt hij. “Ik werk
het liefst met de zigzagsteek. In de
rechte toer brei ik aan het begin en
het eind van elk patroon twee steken
samen om daarna averecht in het
midden telkens twee steken te

Ferdinand exposeert
Zig Zag’
met ‘Zeg ‘t met ZIg
meerderen”, legt hij vervolgens
bereidwillig uit.
Zijn haar is nu in een staart onder
een baseball pet vastgebonden,
maar veertig jaar geleden had deze
bewoner van Oost dreadlocks.
“Voor dat rastakapsel breide ik
baretten die reggae-artiesten onder
wie Bob Marley destijds ook droegen.
Nu heb ik dit een vervolg gegeven
met mijn collectie ‘The new
Roaring Twenties’.”
Roaring Twenties
Op zijn computer laat Ferdinand de
hoedjes zien. De mutsen, geïnspireerd op de mode van honderd jaar
geleden, sluiten nauw om het
hoofd. Aan de zijkant prijkt een
gestileerde, gehaakte bloem.
Ferdinand: “Het is het enige haakwerk dat ik maak, maar ik kan hier
wel volop mijn creativiteit in kwijt.
In elke bloem probeer ik weer
andere kleurencombinaties uit.”

Meditatief
Hij breit niet altijd, maar als hij het
doet, is het met veel plezier, stelt
Ferdinand. “Breien is heel meditatief en de aandacht en de rust die
dat oplevert, kan ik goed gebruiken
bij het werk waarmee ik mij in het
dagelijks leven bezig hou. Werk dat
samenhangt met de rol die voor ons
allemaal is weggelegd in het
wereldvredesproces dat lokaal
begint.”
Expositie
Op 3 juli geeft hij drie keer twintig
minuten uitleg bij zijn werk aan
iedereen die komt ‘gluren’ bij
St. Joseph. Daarna blijft het nog
twee weken hangen. “We maken
een paar uitvergrotingen van mijn
werk op posters. Ook komt er een
beamer met een projectie van mijn
werk. En natuurlijk hangen wij een
aantal gebreide lampen op. Ik weet
zeker dat het heel mooi wordt”,
klinkt het enthousiast tot besluit.

‘Ik kwam iemand
tegen die met
vier pennen
sokken breide.
Van haar heb ik
de kunst van
het rondbreien
afgekeken’
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Scouting Heidepark viert 90-jarig jubileum
Scouting Heidepark bestaat 90 jaar en dat moest van de leden gevierd worden
met iedereen: van ouders tot (oud-)leden, van vrijwilligers tot vrienden. Het
werd een gezellig verjaardagspartijtje met disco, krattentorens bouwen, bingo
en een overzicht van de geschiedenis van deze padvinderij die in 1932 haar
eerste opkomst hield.
Op een zaterdagmiddag in mei 1932
komen aan de Surinamelaan in
Hilversum een aantal jongeren samen
met dominee Willem ten Boom voor
de allereerste opkomst op landgoed
Heidepark. Na tumultueuze oorlogsjaren, waarin verschillende leden als
Ada van Keulen, Ab Sliep en Kik ten
Boom hun leven waagden in het verzet, heeft de groep verschillende clubhuizen in Hilversum gehad.
Bergzicht
Pas in 1998 settelen de scouts zich in
Oost aan de Anthony Fokkerweg. In
2015 moet de club ook hier weg vanwege de bouw van de nieuwe wijk
Anna’s Hoeve. Scouting Heidepark
verhuist naar het huidige onderkomen
“Bergzicht’ naast de berg en tegenover
een van de vijvers van Anna’s Hoeve.
Voor bezoeker van de reünie Matthijs
is het de eerste keer dat hij dit clubhuis
van binnen ziet. “Ik heb leiding gegeven aan de welpen toen wij nog in ‘De
Uitkijk’ aan de Anthony Fokkerweg
zaten”, vertelt hij. Hij constateert
tevreden dat veel inboedel uit dit clubhuis is meeverhuisd. Wijzend naar een
fiets die aan het plafond hangt. “Die
ken ik! Een bekende figuur binnen de
club fietste daarop altijd naar kamp.”
In een ander lokaal is een expo over de
geschiedenis van Heidepark en draaien
twee films, waaraan het voormalige lid

goede herinneringen heeft. In de oudste, nog in zwart-wit gedraaid, speelt
hij zelf mee als jonge welp. “Dat is de
eerste ‘Heideparkia’ die nog is vertoond in het omroepmuseum aan de
Oude Amersfoortseweg. Samen met
anderen heb ik later de video in kleur
gemaakt, geïnspireerd op de eerdere
versie.”
Krattentorens
Buiten is er muziek, friet en staat een
scout - gelukkig wel gezekerd aan een
boom -, angstaanjagend te wiebelen op
vijftien zwarte kratten. Joelend moedigen omstanders hem aan nog een krat
bovenop de toren te zetten. Het lukt.
Volgens Joost van de huidige welpenleiding is dit bouwen van krattentorens
een typisch scoutsspel dat een beroep
doet op behendigheid en samenwerking.

Voor de reünie
hebben ruim honderd
mensen zich
aangemeld

Hij vertelt verder dat de scouting in
Oost twee goedlopende speltakken
heeft. De welpen hebben opkomst op
zaterdagochtend, de scouts in de middag. Ook voor deze reünie hebben
ruim honderd mensen zich aangemeld.
Alle reden dus volgens hem om de toekomst zonnig tegemoet te zien.
“Onze ledenaantallen hebben in al die
jaren pieken en dalen gekend, maar
Heidepark is altijd springlevend
geweest en klaar voor de komende
negentig jaar.”

Word een mediaprof, maak samen een Wijkjournaal en leer elkaar beter kennen bij de

LAB MEDIA SUMMERSCHOOL
Hoe goed ken jij jouw wijk en de
bewoners? Heb je altijd al in de
media willen werken of wil je
gewoon weten hoe je een leuk
inhoudelijk filmpje kan maken?
Geef je dan op voor de LAB Media
Summerschool.

een Summerschool voor de Oekraïners
die in Hilversum zijn opgevangen.
Deelnemen is gratis!
Voorwaarde voor deelname is dat je in
Hilversum woont, ouder bent dan 16 jaar
en een hele week beschikbaar bent. Er is
plek voor 8-18 deelnemers per keer uit
1-3 verschillende wijken. Deelname is
gratis.

Eigen buurt
In een week tijd vorm je met buurtbewoners een redactie, ga je op pad en maak
je samen een eigen tv-programma. In de
ochtend zijn er workshops als bureauredactie, filmen met je smartphone,
monteren en interviewen. ’s Middags ga je
op pad en zoek je verhalen uit jouw wijk.
Hilversummers
De Summerschool is deze zomer
speciaal voor de bewoners in Hilversum.
Als er voldoende belangstelling is, wordt
het twee keer georganiseerd voor twee
verschillende wijken in de periode tussen
18 juli en 19 augustus. Daarnaast komt er

Centrum van de Mediastad
De locatie is midden in het centrum van
Hilversum, bij het LAB Mediaplein,
Kerkstraat 63/27 in de Passage bij de
Kerkbrink.

Heb je belangstelling voor de LAB MEDIA SUMMERSCHOOL?
Stuur dan een mail naar hallo@labmediaplein.nl

Krijg de smaak te pakken
en help mee met het opzetten
van een eigen programma
voor jouw wijk Noordwest!
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Maatschappelijk werker Roselien Ramkhelawan:

‘Het schoolmaatschappelijk werk helpt
mensen problemen op te lossen’
“Mijn man hield mij in huis, ik kon nergens naartoe en ik was bang“
vertelt Sara. “Gelukkig gaat het dankzij Roselien nu beter met mij.”
Roselien Ramkhelawan van Versa Welzijn is blij om dit te horen. “Soms
zitten mensen in situaties, waar zij zelf niet uitkomen”, legt zij uit. Als
er dan ook nog kinderen bij betrokken zijn, help ik als schoolmaatschappelijk werker een gezin verder. Zoals bij Sara.”
“Je kunt mij altijd bellen”, zegt
Roselien tegen Sara. Sara knikt,
want zij weet dit en ze doet het zo
nu en dan ook. “Ik durf nu veel
meer”, zegt ze. “Mijn man wil altijd
weten waar ik ben en wat ik doe. Ik
mocht bijna nergens naartoe en ik
zag daardoor bijna geen andere
mensen. Dat vond hij niet goed.
Soms hield hij mij met geweld
tegen.” Deze situatie heeft bijna
twintig jaar geduurd totdat het helemaal mis ging en Sara in contact
kwam met Roselien.

Door met elkaar
te spelen en te praten
over dingen die
zij niet leuk vinden,
merk je dat ze
er minder verdrietig
over zijn
“Het schoolmaatschappelijk werk
helpt mensen problemen op te lossen”,
legt Roselien uit. “Wij zijn de brug
tussen de school en een gezin. Wij
hadden zorgen over de kinderen
van Sara. Daarom ben ik ook zo blij
dat het contact met Sara goed is,
want daarmee help ik ook haar kinderen.”

Piep zei de muis
De dochter van Sara gaat nu naar
‘Piep zei de Muis’ een praatgroep
voor kinderen tot acht jaar.
Roselien: “Deze groep is bedoeld
voor kinderen bij wie er thuis spanningen zijn. Door met elkaar te
spelen en te praten over dingen die
zij niet leuk vinden, merk je dat ze
er minder verdrietig over zijn.”
Ze is nog niet uitgesproken of de
kleine Cynthia rent op haar moeder
af. Ze wil graag afspreken met een
vriendinnetje van de knutselgroep
van Versa Welzijn. Na enige aarzeling vindt Sara het goed. “Vroeger
sprak ze niet af en wilde ze altijd bij
mij zijn. Het is goed dat ze nu ook
andere kinderen ziet”, zegt ze.
Rots-en-water
Zelf heeft Sara een Rots-enWatertraining gevolgd om meer
zelfvertrouwen te krijgen en ontmoet ze met hulp van Roselien
andere vrouwen om mee te praten
of leuke dingen mee te doen.
Zelfvertrouwen dat zij hard nodig
heeft, want tijdens het interview
gaat haar mobiel verschillende
keren over. “Mijn man die vraagt
waar ik ben en wanneer ik thuis
kom om het eten klaar te maken”,
verzucht ze. “Vroeger zou ik meteen gegaan zijn, maar nu niet meer.
Ik heb leren ‘nee’ zeggen.”

Roselien Ramkhelawan

Vanzelfsprekend is het spijtig dat
zij heel lang bijna niet de kans
kreeg om mensen te ontmoeten,
maar Sara is nu blij met alle hulp
die er is. “Ik heb mijn kinderen en
ik zie dat het nu beter met hen gaat.
Dat is het enige dat echt belangrijk is.”

gaan in dit soort wensen. Mensen
leiden hun eigen leven en maken
hun eigen keuzes. Als maatschappelijk werk helpen wij hen daarbij.”

Afspraken
Roselien en haar collega-maatschappelijk werker zullen voorlopig
contact houden met het gezin van
Sara. Roselien: “Wij helpen Sara en
haar man met het maken van
afspraken waardoor het thuis veilig
is voor iedereen. Ik ben er altijd
voor Sara, mijn collega spreekt met
haar man een aantal dingen af. Sara
heeft stappen gezet, nu is het nodig
dat hij ook verandert.”

Hulp nodig?
Bel het maatschappelijk werk

Voor de kinderen wil Sara niet weg
bij haar man, een keuze die
Roselien respecteert. “Wij zullen –
zolang dit veilig kan – altijd mee-

Redactie

C O L O F O N

Heb jij iets te melden in het volgende
nummer van Kijk op jouw Wijk?
Laat het ons weten via
kijkopjouwwijk@gmail.com

Druk
Contact

Sluitingsdatum

De echte namen van Sara en
Cynthia zijn bekend bij de redactie.

Soms zijn er situaties waar je zelf
niet uitkomt. Ook niet met hulp
van familie of vrienden.
Denk aan:
geldzorgen, werkeloosheid,
opvoeding, eenzaamheid of geweld.
Zoek hulp en bel naar
035 623 11 00.
Gesprekken zijn vertrouwelijk
en maatschappelijk werkers hebben
een geheimhoudingsplicht.

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Fred Pangemanan
a/voir creatives
Coen van Beers en
Martijn van Ligten
Buurtcoördinatoren Oost
Tukkie Tuk en
Els Köse
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 19 verschijnt september 2022. Tekst en foto’s inzenden vóór 22 augustus 2022.
Tekst, (eind)redactie, foto’s
Foto’s,vormgeving, tekst
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