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De zomervakantie liep voor iedereen dit jaar wat anders dan normaal. De maatregelen rondom het 
coronavirus, wat voor surrealistische taferelen zorgde, werden versoepeld. De waarschuwing om 
geen grote plannen te maken voor de zomervakantie bleef wel intact. Dit jaar vierden in Zuidoost 
dan ook veel gezinnen de vakantie in eigen land of gewoon thuis. Gelukkig mochten alle basis-
schoolkinderen gewoon meedoen met de activiteiten die Kinderwerk voor hen in petto had.

In de coronatijd tellen voor kinderen andere adviezen dan voor volwassenen. Wereldwijd zijn er relatief 
weinig kinderen gemeld met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Ook in 
Nederland spelen kinderen een kleine rol in de verspreiding van dit virus. Kinderen tot en met 12 jaar 
hoeven onderling én bij volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Omdat volwassenen een grotere 
rol spelen in de verspreiding van het coronavirus, houden juist zij wel 1,5 meter afstand van elkaar. 

Tijdens de coronacrisis zaten veel gezinnen wekenlang op elkaars lip. Dit was niet altijd even makkelijk 
voor iedereen. Kinderwerk heeft daarom voor de zomervakantie een breed activiteitenaanbod samen-
gesteld. Het doel was om deze gezinnen een beetje te ontlasten van de druk die dat verplicht thuiszitten 
met zich meebracht en de kinderen een onvergetelijke zomer te bezorgen. Op het programma 
stonden gezellige, gezonde buitenactiviteiten zoals sport & spel, tuinieren en binnenactiviteiten 

als het maken van gezonde hapjes, knutselen en andere creatieve dingen. Ook de 
Buurtbus werd elke vrijdag ingezet. 
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De kinderen en hun ouders waren erg enthousiast over al deze activiteiten. We hebben veel nieuwe 
kinderen mogen verwelkomen tijdens deze gezellige momenten. Ook kwamen er nieuwe vriend-
schappen tot stand. Al met al zijn we heel erg tevreden met de grote opkomst van kinderen en de 
sfeer tijdens de activiteiten. Door het grote aantal deelnemers barst wel buurthuis Ons Huis lang-
zamerhand uit haar voegen. Het werd een uitdaging om voor zoveel kinderen en ouders zitplaatsen 
en bewegingsruimte te creëren.

Het werd even spannend of we genoeg mensen konden vinden die vijf weken lang met de activitei-
ten mee wilden helpen. Daarom zijn we extra blij met de ondersteuning die vier leerlingen van het 
Wijkleerbedrijf ons boden. Dit gaf ons wat ruimte om nog meer aandacht en liefde aan de kinderen 
te kunnen geven. Hierbij wil ik dan ook alle vrijwilligers, stagiaires en collega Demi Neerings, de 
vervangster van Abdel, bedanken voor alle hulp bij de zomeractiviteiten. 

Heeft u interesse om tijdens de zomervakantie-activiteiten kinderen op vrijwilligersbasis te begelei-
den? Neem dan contact op met mij, Kati Lipusz - Sociaal Werker/Kinderwerk. Via e-mail stuurt u 
uw berichtje naar klipusz@versawelzijn.nl. Telefonisch kunt u mij op het volgende nummer bereiken: 
06 23 67 26 91. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen ook in 2021 een 
onvergetelijke zomervakantie kunnen beleven. Dank u wel alvast!

Kati Lipusz
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In de tweede helft van de negentiende eeuw vond 
men Hilversum een goede plek om de stad Amster-
dam te ontvluchten. Er was voldoende ruimte en de 
lucht was schoon en gezond door de aanwezigheid 
van bos en heide. Langs de weg van ‘s-Graveland 
naar Soestdijk ontstond een lintbebouwing van grote 
villa’s voor de welgestelden uit de grote stad. Later 
ontstond langs deze weg villaparken genaamd Het 
Alexanderpark in 1898 en het Heideveldpark in 1903, 
dat op een bosland achter de buitenplaats Heideveld 
werd aangelegd. Later werd dit het West-Indiëkwar-
tier genoemd. In het begin werd alleen een deel van 
de Surinamelaan en Curaçaolaan aangelegd met de 
dwarsweg Arubalaan. Er werden slechts twee villa’s 
gebouwd namelijk Curaçaolaan 6 en Surinamelaan 
15. De villa’s waren toen nog groot en men kon daar-
aan zien dat de eigenaren welgesteld waren.

Vanaf 1920 kwam de bebouwing op gang. De reden 
van de vertraging was dat het park vrij ver van het 
centrum lag en daarom moeilijker bereikbaar. Men 
wilde nog steeds graag buiten wonen maar de bewo-
ners waren minder welgesteld en hadden geen extra 
ruimte meer nodig voor de bedienden. Ze werden nu 
ook gebruikt voor permanente bewoning. Tussen 1920 
en 1940 werden 41 landhuizen in het park gebouwd. 
Tijdens de oorlogsjaren werd er bijna niet gebouwd, al-
leen Surinamelaan 8.

In de jaren vijftig werd 
de achterstand inge-
haald. Opvallende 
kenmerken uit die tijd 
zijn de ontwerpen van 
huis en garage als 
eenheid, het zadeldak 

en het korfvormige balkon. Een apart type is de (semi) 
bungalow. In de jaren zeventig wordt het materiaal 
gekenmerkt door lichte baksteen en hout. In 1988 werd 
op het grote terrein dat bij de eerste villa van het park 
hoorde twee moderne huizen gebouwd met zadeldak 
en glaspuien die doorlopen tot de grond.

De verandering die de laatste jaren hebben plaatsge-
vonden hebben invloed gehad op de inrichting van de 
wijk. Door de aanleg van het Oostereind rond 1970 
werd de Arubalaan en de oorspronkelijke hoofd-
ingang tot het park, Curaçaolaan, afgesloten. Het 
Oostereind en de Rijksweg A27 geven ook geluid op 
de achtergrond.

De laatste grootschalige bebouwing (1987-1992) is het 
hoofdkantoor van de Koninklijke Nederlandse Papier-
fabrieken op Bonairelaan 4, ontworpen door architect 
Richard Meier.

Dit pand zal later gebruikt worden door bijvoorbeeld 
Endemol en Vesting Finance en staat nu al jaren 
leeg, maar wordt binnenkort ingericht als tijdelijk 
politiebureau. Sinds 2011 is dit opmerkelijke gebouw 
een gemeentelijk monument.

Cora Janmaat
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Het West-Indiëkwartier ligt in de wijk Zuidoost in Hilversum gelegen tussen de Soestdijkerstraat-
weg, Rijksweg A27, Lage Vuursche weg, Huydecopersweg, Bonairelaan en het Oostereind. 
West-Indië is een verzamelnaam voor alle (ei)landen in het Caribisch gebied die momenteel of 
vroeger Nederlandse kolonies waren.
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Activiteiten Riebeeckkwartier

Maandagavond
20:00 - 22:00  Naailes
Dinsdagochtend
10:00 - 12:00  Naailes
Woensdagavond
20:00 - 22:00  Hobbyclub

buurtkamer 
ONS HUIS
MAANDAG 15.30 – 17.00
Buurtcirkel

DINSDAG 10.00 – 12.00
Mantelzorgondersteuning 
contactgroep

DINSDAG 11.30 – 13.00
Soep uit elke Hoek – tijdelijk 
gesloten

DINSDAG 12.00 – 14.00
Mantelzorgondersteuning 
inloopspreekuur

DINSDAG 14.00 – 16.00
Koffie inloop

DINSDAG 16:15 – 17:15
Huiswerkbegeleiding

WOENSDAG 10.00 – 12.00
Taalcafé

DONDERDAG 15.30 – 17.15
Kinderclub

VRIJDAG 10:00 - 12:00 uur 
Naai-atelier

DAGELIJKS
• Geef en neem boekenkast
• Geef en neem kast Buurtkamer  
  Ons Huis
• Duofiets via Inovum 
  (m.pool@inovum.nl)

OP AFSPRAAK 
Hillywood Underground ‘Creative 
studio for young talents’. 
Elke dinsdag- en woensdagavond 
van 18:30 tot 21:30 uur.
Afspraken via Jongerenwerker 
Steven Fer: sfer@versawelzijn.nl.

 

Internet Cafe
Iedere dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10:00 uur tot 
12:00 uur staan vrijwilligers 
voor u klaar om u wegwijs te 
maken op de computer. 

Activiteiten Gooiers erf

Activiteiten Versa Welzijn 
 het Kortlandhuis

Vrijdagochtend Schilderclub Kleur en
09:30 - 11:30  Palet

Tuinkamer Kortlandhuis 
Dependance van Buurtkamer Ons Huis 
Willem Barentzweg 17

Beste wijkbewoners, 

Het volgende Riebeeckbuffet 
is op zaterdag 28 november 2020
Geniet samen van een praatje, een kopje koffie thee en verschillende 
hapjes verzorgd door vrijwilligers!
Tijd:  van 15:00 tot 16:30     
Locatie: wordt aangegeven in de flyer

Noteer alvast de volgende Riebeeckbuffetdata in uw agenda.
• 27 maart 2021     • 19 juni 2021     • 18 september 2021

               Het Riebeeckbuffet is een initiatief van het 
               wijkberaad Van Riebeeckkwartier. 
   We hopen u allen te zien! 

Ria Evenhuis, Henriette Toussaint en Malika Boumadkar-Boukhriss 

 
Wilt u gezellig 
met elkaar een 
borrel drinken 
of alleen een 
kopje koffie, 
dan kunt u 
prima terecht 
op de maan-

dagavond van 19.30-21.30 uur. 
Loop gewoon even binnen en 
ervaar de gezelligheid!

Seniorencafe

Gooiers Uurtje: 
Elke derde zaterdag van de maand van 15:00 tot 17:00 u. met aan-
sluitend eten van 17:00 tot 19:00 uur. 

De start van de activiteiten in september is 
onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen.
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Het Huis van
de Buurt

Inloop voor informatie en 
advies:

MAANDAG: 12.00-15.00 uur 
Inovum

DINSDAG: 10.00-12.00 uur 
Opbouwwerk en 
maatschappelijk werk

DINSDAG: 11:30 – 12:30 uur 
Buurtzorg

WOENSDAG: 11.00-13.00 uur 
Sociaal Plein en 
Wijkbrandweer

WOENSDAG: 13.00-15.00 uur 
Hilverzorg, Amaris en 
Buurtcoördinator

DONDERDAG: 10.00-13.00 uur 
Handhaving en Wijkberaad
NB: Handhaving aanwezig van 10:00 – 
11:00 uur

DONDERDAG: 14:00-16:00 uur
Koffie inloop

VRIJDAG: 13.00-15.00 uur 
Hilverzorg en Inovum

De inloopspreekuren van de wijkagent 
zijn wisselend. Data en tijden hangen 
in ‘Het Huis van de Buurt’.

Elke eerste dinsdag van de maand is 
woningcorporatie Gooi en Omstreken 
aanwezig tijdens de inloop van Op-
bouwwerk en maatschappelijk werk. 
Elke derde dinsdag van de maand 
sluit woningcorporatie De Alliantie

Heeft u iets te vertellen, of wilt u iets delen met uw buurtgenoten over uzelf of over de wijk? 
In deze rubriek kunt u uw verhaal kwijt. 
Stuur uw tekst van maximaal 150 woorden naar redactieriebeeck@gmail.com 

‘Bewoners schrijven’

Beleef de buurt 
in de riksja
Mensen die zelf niet meer kunnen of durven fietsen, 
ervaren in onze riksja toch weer het echte fietsgevoel. 
De vrijwillige chauffeurs staan klaar om u mee te nemen 
op een ritje naar de hei, het bos of door uw eigen wijk. 
De riksja staat in Wijkcentrum St. Joseph, maar ook 
bewoners uit de Riebeeck kunnen gebruik maken van 
deze ritjes! Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact 
opnemen met St. Joseph via 035-647 83 47. 
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LEKKER PUZZELEN EN KLEUREN
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Antwoord Breinbreker 1 = 34 driehoeken.  Antwoord Breinbreker 2 = 9  Antwoord Breinbreker 3 = B  Antwoord Breinbreker 4 = C
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Hervatten uitvoering vijverplan

Vorig jaar hebben we u op de hoogte 
gesteld van de plannen omtrent de 
aanpassingen in en om de vijver. Zoals u 
inmiddels wel gemerkt heeft, is er dit jaar 
nog niets gebeurd en dat heeft niet alleen 
te maken gehad met de crisis rondom 
de uitbraak van het coronavirus. De 
aannemer die door de gemeente in de 
hand was genomen heeft zich, vanwege 

capaciteitsproblemen, aan het begin van de crisis terug moeten trek-
ken uit het project.  Er is inmiddels een nieuwe aannemer gevonden. 
Deze gaat eind augustus / begin september aan de slag met de 
aanleg van de ecologische oever en het wandelpad rondom de vij-
ver. Er is inmiddels een presentatie gegeven over de uitvoering van 
de plannen. U heeft daarover kunnen lezen in een speciale nieuws-
brief in augustus. In deze nieuwsbrief is ook een oproep gedaan om 
gezamenlijk de drijvende eilandjes met waterplanten voor in de vijver 
te maken. Hiervoor zijn ook bewoners uit de buurt van een andere 
Hilversumse vijver uitgenodigd. Het heeft wel even geduurd dus, 
maar de werkzaamheden aan de herinrichting van onze mooie vijver 
in het Van Riebeeckkwartier worden gelukkig weer hervat. 

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een e-mail sturen 
naar vriendenvandevijver@outlook.com

Wijkagent Van Riebeeckkwartier
Inge Veldhuizen, Telefoon 0900-8844
Mail: inge.veldhuizen@politie.nl
Het Huis van de Buurt
Winkelcentrum Riebeeckgalerij [Ingang Willem Bonte-
koestraat] Buurten@hilversum.nl
Meldpunt Openbare Ruimte (MOR)
Klachten over zwerfafval, kapotte lantaarnpalen of 
losliggende stoeptegels kunnen gemeld worden via 
www.hilversum.nl/MOR of telefonisch via 14035
WhatsApp: 06 2087 3371
Buurtcoördinator Hilversum Zuidoost
Voor initiatieven, ideeën en vragen over de leefbaarheid 
en andere vraagstukken in de wijk.
Mohamed Amazyan (06 8397 4705) 
m.amazyan@hilversum.nl
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst
De GAD gaat over het ophalen van huisvuil en grof vuil. 
Tel. 035-699 18 88  Website: www.gad.nl
Sociaal Plein Hilversum
De plek voor al uw vragen over zorg,
inkomen en werk: 035-629 27 00.
Bezoekadres: Wilhelminastraat 1-19
Buurtkamer Ons Huis
Oosterengweg 86 (Winkelcentrum Riebeeckgalerij)  
Beheerder: Yvette Minderhout
yminderhout@versawelzijn.nl of 06 139 65 65 3
Tuinkamer Kortlandhuis 
Dependance van Buurtkamer Ons Huis 
Willem Barentzweg 17
Opbouwwerk Versa Welzijn
Sandra Zamir, Telefoon 06 3020 2481
szamir@versawelzijn.nl
Versa Welzijn
Larenseweg 30, Hilversum, Telefoon: 035- 623 11 00
www.versawelzijn.nl
Maatschappelijk werk Versa Welzijn
Corine Boonstra, Telefoon 06 2907 7434
Mail: cboonstra@versawelzijn.nl 
Jongerenwerk Versa Welzijn
Steven Fer, Telefoon 06 1396 5769
Mail: sfer@versawelzijn.nl
Wonen, welzijn & mantelzorg Versa Welzijn
Tulay Becer, Telefoon 06 2959 8000
Mail: tbecer@versawelzijn.nl
Kinderwerk Versa Welzijn
Kati Lipusz, Telefoon 06 2367 2691
Mail: klipusz@versawelzijn.nl 
Abdel Aarab, telefoon 06 3027 5883
Mail: aaarab@versawelzijn.nl 
Wijkberaad Van Riebeeckkwartier
Malika Boumadkar Boukhriss | Voorzitter
Mail: riebeeckkwartier@gmail.com
facebook.com/vanriebeeckkwartier
www.vanriebeeckkwartier.nl

Belangrijke 
adressen

Beste inwoners van de Riebeeck,
Na maandenlange afwezigheid ben ik blij dat ik weer aan het werk 
mag! Ik heb het wijkgerichte werk en het contact met de mensen 
enorm gemist en ga vol enthousiasme en energie weer aan de 
slag. Om te beginnen met het zichtbaar aanwezig zijn in de wijk en 
het oppakken van het spreekuur. Dit laatste gaat natuurlijk, net als 
andere spreekuren in ons wijknetwerk, op afspraak ivm Covid-19. 
Het politiespreekuur is bedoeld om problemen die zich voordoen in 
de wijk met mij te bespreken. Bijvoorbeeld omdat u huiselijk geweld 
vermoed, een ernstige conflictsituatie heeft met iemand, of omdat 
u ziet dat er gedeald wordt in de wijk. In principe worden alle zaken 
vastgelegd door mij. Doet u liever een anonieme melding? Dan kunt 
u mailen naar meld misdaad anoniem: 0800-7000.
De kracht van ons wijknetwerk zit hem in de korte lijnen. Kan ik u 
niet helpen? Dan kan ik u doorverwijzen naar de juiste persoon of 
instantie. Wilt u een afspraak met mij maken? U kunt mij bereiken 
via onderstaand mailadres. 

Bent u trouwens bekend met Whats-App-Buurt-Preventie? Ik weet 
dat veel buren samen een app-groep hebben. Maar wat als deze 
app-groep onderdeel wordt van de WABP.nl? Verdachte situaties 
kunnen uitgewisseld worden en wijkbreed worden gedeeld. Dit 
maakt een buurt veiliger, vergroot de sociale controle en geeft de 
politie goede informatie en ook een grotere pakkans. Benieuwd? 
Check de site www.WABP.nl  Daar vindt u 
ook links naar andere interessante apps die 
de veiligheid in de buurt kunnen vergroten!

Ik hoop u snel te zien in de wijk!

Met vriendelijke groet,
Uw wijkagent Inge Veldhuizen
Inge.veldhuizen@politie.nl 
Twitter: Inge Veldhuizen @WA_Riebeeck 
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Wijkkrant Van Riebeeck 
Oplage 3000 exemplaren 

Deze wijkkrant is een uitgave van het Van Riebeeckkwartier.  
Met de ‘Wijkkrant Van Riebeeck’ worden buurtbewoners op de 
hoogte gehouden en wordt hun belangstelling gewekt om zich in 
te zetten voor de eigen leefomgeving. 

Bijdragen en foto’s door de redactie: Cora Janmaat en Malika 
Boumadkar-Boukhriss. Met ondersteuning van Mohamed 
Amazyan, buurtcoördinator Hilversum Zuidoost, en Anka Nauta

Uw reactie kunt u sturen naar de redactie. 
Mail: redactieriebeeck@gmail.com 

Vormgeving & Technische Realisatie: 
Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum, www.ontwerpfabriek.com

De wijkkrant van Riebeeck is financieel mogelijk gemaakt door bij-
dragen van het wijkbudget van de gemeente (bureau wijkzaken).

De kopij in de wijkkrant:
Een artikel heeft nieuwswaarde voor alle wijkbewoners; bevat 
geen discriminerende informatie; bevat objectieve berichtgeving 
en of wordt duidelijk als een persoonlijke mening weergegeven. 
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in 
te korten. De redactie plaatst kopij in het algemeen belang van de 
bewoners van het Van Riebeeckkwartier. Ook wordt kopij 
geplaatst met informatie over activiteiten en actuele zaken in het
Van Riebeeckkwartier. De redactie is niet aansprakelijk voor de 
inhoud van door derden geschreven artikelen.

De wijkkrant kunt u ook digitaal lezen op de website: 
www.vanriebeeckkwartier.nl

Colofon

De Brandweerman
Brandweer, Corona en de HOV
Beste buurtbewoner,

Het zijn rare tijden voor ons allemaal. De 
Riebeeckgalerij is bijna leeg, de beide buurt-
kamers zijn uitgestorven, er wordt niet samen 
koffiegedronken of een gesprekje gevoerd... .
Heel zachtjes aan wordt er hier en daar toch 
voorzichtig weer wat opgestart. Voor ons, uw 
wijkbrandweermannen, geldt nog steeds dat we 
tot 1 september zijn gevraagd om thuis te 
werken. Er staat tot die tijd dan ook geen 
spreekuur gepland.

Ondanks alles is er inmiddels wel een gigantische 
bouwput ontstaan op de Oosterengweg. Er staan 
indrukwekkende machines bij jullie voor de deur 
en wordt er volop gewerkt aan de nieuwe tunnel. 
Het voordeel (en waarschijnlijk de enige) van deze 
coronacrisis is wel het uitblijven van de verwachte 
verkeerschaos. De bereikbaarheid van alle wo-
ningen wordt door meerdere partijen (waaronder 
ondergetekende) goed in de gaten gehouden. 
Eens in de twee weken wandel ik een rondje door 
de buurt om te zien of alles gladjes verloopt. Er 
zijn diverse maatregelen genomen om ervoor te 
zorgen dat u ook tijdens de bouwperiode geholpen 
kunt worden.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u vragen heeft over 
brandveiligheid, rookmelders, koolmonoxide, 
bereikbaarheid, vluchtwegen, ouder worden, … 
etc, etc. Die vragen kunt u uiteraard via e-mail of 
telefonisch aan ons kwijt. Wij zullen daar zo snel 
mogelijk op reageren. Als niet ik, Martin, uw vraag 
op korte termijn kan beantwoorden dan zeker wel 
mijn collega wijkbrandweerman Jeroen. U kunt 
ons bereiken via telefoonnummer 035-6885555 
en vragen naar de wijkbrandweer Riebeeck of via 
de mail:  Wijkbrandweer-Hilversum@brandweer-
gooivecht.nl. We hopen toch weer snel, na 1 sep-
tember in uw wijk met ons spreekuur in het Huis 
van de Buurt, op woensdag van 11.00 tot 12.30 uur 
te mogen beginnen.  

Met zonnige groet,
 Martin Vijzelaar


