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Bouw nieuwe ziekenhuis: 
Van Diakonessenhuis naar 
Tergooi Medisch Centrum

De oud-Hilversummers kunnen zich ongetwijfeld het Diakonessenhuis aan de Neuweg nog herinneren. Later ‘fuseerden’ 
het Diakonessenhuis en het RKZ aan de Koningsstraat. Een locatie waar verdere uitbreiding geen kans had. Halverwege 
de jaren ’90 werd dat gebouw gesloopt want het nieuwe ziekenhuis stond al aan de Van Riebeeckweg. Nu, ruim 30 jaar 
later wordt er een mooi state-of-the-art medisch centrum gebouwd; een nieuw ziekenhuis voor de inwoners van ‘t Gooi en 
de Vechtstreek dat in mei 2023 in gebruik wordt genomen. Wij vragen Peter Elders, programmamanager Bouw en manager 
Facilitair Bedrijf hoe het staat met de vorderingen.
Op de site tergooi.nl lezen we onder 
‘Nieuwbouw Hilversum’ allerlei 
hoofdstukken over de mijlpalen van de 
bouw. Wat is 
het laatste 
nieuws? 
 
‘Half juli zijn 
de eerste 
b o u w d e l e n 
van het nieuwe 
Tergooi MC 
o p g e l e v e r d : 
ABC en het 
e n e r g i e g e -
bouw. Met 
daarin verwerkt 662 betonpalen, bijna 
1.000.000 gevelstenen, 60.000 m2 
gipswanden, 15.000 meter bekabeling 
en 7.500 data aansluitpunten. In deze 
delen van de nieuwbouw in Hilversum 
komen de acute zorg (A), diagnostiek 
en operatiekamers (B), de verloska-
mers en kinderafdeling (C). Ook 
komen in deze bouwdelen de algemene 
verpleegafdelingen en de kliniek 
Psychiatrie, poliklinieken, centrale ste-
rilisatieafdeling (CSA), IVF, het vaat-
laboratorium en de piketkamers. In het 

energiegebouw staan belangrijke 
centrale installaties zoals noodstroom-
aggregaten, transformatoren en 

sprinklerpompen. 
 
Na deze eerste ople-
vering richten we de 
bouwdelen A, B en C 
nu in met onder 
andere meubilair, 
gordijnen, kasten en 
natuurlijk de techni-
sche en medische 
apparatuur en voor-
zieningen. Ook reali-
seren we nog een 

aantal aanpassingen om ervoor te 
zorgen dat de voorzieningen voldoen 
aan de laatste inzichten. Vanaf begin 
volgend jaar kunnen de teams die er 
vanaf mei 2023 gaan werken alvast 
oefenen in hun nieuwe werkom-
geving.’ 
 
We lezen dat de architecten ‘het bos als 
inspiratiebron’ gebruiken. Dan denken 
de meeste mensen ‘aha, veel bomen 
gekapt en die komen terug’.  
‘Ja dat is inderdaad het geval. Wij heb-

 
662 betonpalen,  

bijna 1.000.000 gevelstenen,  
60.000 m2 gipswanden, 

15.000 meter bekabeling en 
7.500 data aansluitpunten

 

Heb jij een paar uurtjes  

vrij in de maand?  

Houd je van schrijven en 

heb je een ‘vlotte pen’? 

Dan ben jij onze  

buurtredacteur! 

Meer informatie: 

redactieriebeeck@gmail.com 

ben overigens geprobeerd zoveel 
mogelijk bomen te laten staan. Dat kun 
je nu heel goed zien want sommige 
bomen staan heel dicht bij het zieken-
huis, dat is prachtig. We willen de 
unieke groene omgeving ten volle 
benutten. Er is dus volop aandacht 
voor groen. Voor de bomen die gekapt 
zijn met kapvergunning, hebben we 
een herplantplicht. Zodra de nieuw-
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gaan natuurlijk ook, maar minder door 
de wijk denk ik. Met de ingebruikname 
van de parkeergarage en de nieuwe 
hoofdingang aan de Soestdijker-
straatweg, verwachten we ook dat aan-
zienlijk minder mensen gaan parkeren 
bij de Van Linschotenlaan. Daarnaast 
wordt Tergooi MC veel beter bereik-
baar met het openbaar vervoer door de 
komst van de HOV’. 
 
Tot slot de ‘hamvraag’. “20 mei 2023: 
patiënten welkom in nieuwbouw”, 
staat er op de site. Kunnen we dat als 
afspraak in de agenda’s noteren? Zo 

bouw klaar is, beginnen we 
met de terreininrichting. Maar 
eerlijk gezegd valt het ieder-

een direct op hoeveel grote bomen er 
nog zijn blijven staan; het is en blijft 
een bosrijke omgeving.’ 
 
Hèt probleem van deze tijd, CO2 en/of 
stikstof uitstoot en… zijn er voldoende 
bouwmaterialen te krijgen om zo’n 
groot project op tijd af te ronden? 
 
‘Gelukkig waren we tijdig met bestellen; 
de bouw loopt op schema. We kijken dus 
uit naar het hemelvaartweekend van 
2023, als we onze intrek in het gebouw 
nemen.’  
 
Krijgen de Hilversummers en vooral 
buurtbewoners -net als bij de bouw 
van de nieuwe tunnel- de kans op een 
sneak-preview voordat het MC defini-
tief in gebruik wordt genomen? 
 
‘Dat durf ik niet te beloven; we hebben 
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een zeer strakke planning om het 
gebouw gebruiksklaar te maken. Wat 
we wel zullen doen is opnieuw een 
informatiebijeenkomst voor omwo-
nenden organiseren in het voorjaar. 
Dat hebben we de afgelopen jaren 
diverse keren gedaan en is een mooie 
manier om omwonenden goed te 
betrekken en te informeren’ 
 
Het parkeerprobleem rondom het 
ziekenhuis is welbekend. Evenals de 
toegangswegen naar het ziekenhuis. 
Kunnen we de buurt geruststellen door 
te zeggen dat die problemen en over-
last verdwenen zijn met de gloednieuwe 
parkeergarage? 
 
‘Daar moeten we realistisch in zijn: de 
parkeerdruk blijft. 1.000 parkeerplaatsen 
bouwen we, maar die auto’s komen en 

‘ja’, komt er een openingsfeestje, zo 
‘nee’, waar zou een kink in de kabel 
kunnen ontstaan? 
 
‘Die datum kan in de agenda; zoals 
gezegd liggen we op schema. De offi-
ciële opening is pas later in 2023. 
Zodra we daar meer over weten zullen 
we daar zeker bekendheid aan geven.’ 
 

Meer informatie vind je op: 
 tergooi.nl/bouwen-aan-tergooi/ 

hilversum/
Artist impression centrale hal

Artist impression parkeergarage

 

Back to School 2022:  
‘Wanneer is er weer een feest?’

Ruim 120 kinderen namen op 
zaterdag 27 augustus deel aan 
een onvergetelijk Back to School 
feest. Zoals altijd  worden de acti-
viteiten van Versa Welzijn goed 
bezocht. Ook deze keer, want wie 
wil dit nou niet in je eigen wijk: 
springkussens, goochelen, 
schmincken, je eigen suikerspin 
maken en nog veel meer. 
 
Back to School was in 2021 een 
groot succes. Reden voor 
Winkelcentrum Riebeeck en Versa 
Welzijn om dit in 2022 te herhalen. 
‘Verbinding’ is ook hierbij het uit-
gangspunt. Het evenement  brengt 
buurtbewoners bij elkaar, geeft reu-
ring, gezelligheid en plezier in de 
buurt. Aan de opkomst en de blije 
gezichten van de kinderen te zien, 
kunnen ze niet wachten tot er weer 
zo’n mooi evenement komt. De 
vraag, ‘wanneer is er weer een 
feest’ ziet de organisatie als een 
groot compliment! Eerst weer naar 
school, want: het is weer voorbij 
die mooie -warme- zomer… 



Na tweeëneenhalf jaar bouwen is op 
6 augustus de Alexiatunnel geopend. 
De dubbeldeks tunnel maakt een 
veilige doorgang onder het spoor 
mogelijk voor fietsers, voetgangers 
en auto’s. De feestelijke opening trok 
bekijks van honderden nieuwsgieri-
ge bewoners die de afgelopen jaren 
de verbouwing hebben kunnen vol-
gen. 
 
Enthousiaste bewoners 
Om kwart voor 11 staat er al een 
groepje enthousiaste bewoners bij de 
ingang van de fiets- en voetganger-
stunnel aan de kant van de Riebeeck 
Galerij. Hoewel de grote plantenbak-
ken midden op het plein nog leeg zijn, 
is de ingang van de tunnel vrolijk ver-
sierd met grote vlaggen in de kleuren 
van de regenboog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar staan Jean Paul en Frank met een 
sapje in hun hand. Zij vinden het ont-
zettend leuk om de opening bij te 
wonen en om de binnenkant te kunnen 
bewonderen. Tijdens de bouwwerk-
zaamheden liepen ze vaak een rondje 
om de tunnel in wording heen. Vooral 
Jean Paul heeft de ontwikkeling met 
interesse gevolgd, hij heeft namelijk 
een bouwkundige achtergrond. Hij had 
dan ook begrip voor de uitloop van de 
werkzaamheden. Maar zegt hij: “wij 
hadden natuurlijk geen schuttingen 
voor de deur.” Wijzend op de huizen 
van bewoners die lange tijd uitzicht 
hadden op de werkzaamheden en de 
grote ijzeren hekken die in hun voor-
tuin stonden.  
 
Langzaamaan stroomt het plein steeds 
voller met mensen op de fiets, mensen 
in een rolstoel, mensen met de rollator, 
mensen met de benenwagen en ook 
kinderen met de step. Zoals Tessel die 
met haar versierde step en glitterrok de 
opening komt bijwonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met haar ouders en broertje 
hebben ze uitgekeken naar dit moment. 
Ook zij zijn vaak een kijkje gaan 
nemen bij de werkzaamheden afgelopen 
jaren. Dan stuift Tessel op haar step 
weg. Niet omdat de tunnel al open is, 
maar omdat ze oma ziet die ook naar 
dit evenement is gekomen. 
 
Ondertussen zorgen mensen in oranje 
hesjes ervoor dat de opening in goede 
banen wordt geleid. Om 11 uur loopt 
de drumband Egwel voorop om als 
eerste de fietser- en voetgangerstunnel 

 

 WIJKINFORMATIE  
 
Wijkagent Van 
Riebeeckkwartier  
Inge Veldhuizen,  
Telefoon 0900 8844  
inge.veldhuizen@politie.nl  

 
Wijkbrandweerman  
Jeroen Wiegers, 0683 080 223 
wijkbrandweer-hilversum 
@brandweergooivecht.nl 
 
Het Huis van de Buurt  
Winkelcentrum Riebeeck 
Oosterengweg 66  
Buurten@hilversum.nl  
 
Meldpunt Openbare Ruimte 
(MOR)  
Klachten over bijv. zwerfafval,  
kapotte lantaarnpalen of  
losliggende stoeptegels kunnen 
gemeld worden via  
hilversum.nl/MOR  
of telefonisch via 14035  
WhatsApp: 0620 873 371  
 
Wijkregisseur Hilversum 
Zuidoost  
Zie ‘Gemeente Hilversum’ 
 
Gewestelijke Afvalstoffen 
Dienst  
De GAD gaat over het ophalen van 
huisvuil en grof vuil.  
035 699 18 88,  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  
Winkelcentrum Riebeeck, 
Oosterengweg 86  
 
Tuinkamer Kortlandhuis  
Dependance van Buurtkamer Ons 
Huis,  
Willem Barentzweg 17  
 
Opbouwwerk Versa Welzijn  
De werkzaamheden van Sandra 
Zamir worden tijdelijk  
waargenomen door 
Leoniek van Duin, 0651 729 093 
lduin@versawelzijn.nl  
Versa Welzijn, Larenseweg 30, 
Hilversum, 035 623 11 00  
versawelzijn.nl  
 
Maatschappelijk werk Versa 
Welzijn  
Corine Boonstra, 
0629 077 434  
cboonstra@versawelzijn.nl  
 
Jongerenwerk Versa Welzijn  
Jamal Breslau  
Sociaal werker/Jongerenwerker  
0657 135 185 
jbreslau@versawelzijn.nl 
werkdagen: dinsdag t/m vrijdag. 
 
Mantelzorgondersteuning 
Versa Welzijn  
Tulay Becer, 0629 598 000  
tbecer@versawelzijn.nl  
 
Kinderwerk Versa Welzijn  
Kati Lipusz, 0623 672 691  
klipusz@versawelzijn.nl  
Hanae el Azouzi, 0658 967 376 
hazouzi@versawelzijn.nl  
 
(Vervolg op pagina 5) 
 

   3

in te wijden. Daar achteraan lopen alle 
mensen die zolang naar dit moment 
hebben uitgekeken. Een ijscokar staat 
hen aan het eind van de tunnel op te 
wachten. Tegelijkertijd openen de 
hulpdiensten de autotunnel door met 
hun voertuigen er als eerste doorheen 
te gaan. Daarna volgden andere auto’s 
en motoren, al dan niet luid toeterend. 
Dit werd met plezier gadegeslagen 
door de mensen die van bovenaf de 
tunnel in konden kijken. 
 
Fred, woonachtig aan de Kamerlingh 
Onnesweg, loopt met de hand aan de 
fiets achter de mensenmassa aan de 
tunnel in. Het is veel te druk om nu te 
kunnen fietsen. Hij vertelt dat de ver-
bouwing hem eigenlijk niet lang 
genoeg had kunnen duren.  
Hij heeft erg genoten van de rust voor, 

de deur, omdat er veel minder verkeer 
was. Maar toch is hij ook blij dat de 
tunnel open is, en noemt het een ‘knap 
staaltje werk en een hele prestatie’.  
 
Ook de kunst aan de muren, ontworpen 
door beeldend kunstenaar Louise 
Hessel, valt goed in de smaak. Het zijn 
geperforeerde stalen platen met als 
thema ‘natuur en bedrijvigheid’. 
Achter de platen zit verlichting zodat 
de tunnel sociaal veilig is. 
 
Ook andere bewoners zijn te spreken 
over de tunnel. Zo vertelt Jolanda, die 
aan de Oude Amersfoortseweg woont, 
dat zij en haar man de verbouwing 
nauw hebben gevolgd en bij elk evene-
ment aanwezig zijn geweest, onder 
andere de naamonthulling op 9 juli. 
Ook keken ze vaak naar de livestream-
beelden van de webcam die boven de 
tunnel hangt. Maar om de tunnel nu in 
het echt te zien, is toch veel leuker.  Ze 
is blij dat er nu een onderdoorgang is, 

want voorheen stonden elk kwartier de 
spoorbomen wel dicht, aldus Jolanda. 
Voor Frank en zijn buurvrouw was de 
dubbeldeks tunnel een bijzondere 
ervaring: “We vonden het maar een 
gek idee dat onder onze voeten ook 
nog een weg loopt waar allemaal 
auto’s rijden.”  
 
Tunnel onderdeel van HOV in ‘t Gooi 
De Alexiatunnel is ontwikkeld om de 
doorstroom en veiligheid op de 
Oosterengweg en de spoorwegover-
gang te verbeteren. Ook geeft het 
ruimte aan de HOV-bus die daar eind 
van het jaar rijdt. De Alexiatunnel is 
een onderdeel van de HOV in ‘t Gooi, 
maar wel een van de meest complexe. 
Er is 2,5 jaar lang gebouwd aan deze 
eerste dubbellaagse tunnel van 
Nederland! 

Er zijn nog enkele werkzaamheden 
aan het spoor en op sommige plekken 
wordt er nog bestraat. De grote lege 
plantenbakken op het plein worden 
in het najaar gevuld.  
 
Samen met de komende vernieuwing 
van het Riebeeck winkelcentrum (zie 
onze vorige krant), is de opening van 
de tunnel een verrijking voor de wijk.

Toeterend, versierd en juichend  
door de Alexiatunnel

 De kunst aan de muren,  
van beeldend kunstenaar Louise Hessel,  

valt goed in de smaak. 
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Urban Farming 035 maakt Hilversum 
groener, gezonder en gezelliger

Urban Farming 035 (UF035) is een Hilversums inwonersinitiatief. Opgericht om Hilversum groener, gezonder 
en gezelliger te maken. UF035 bouwt onbenutte terreinen om tot bloeiende moestuinen, waar buurtbewoners 
hun eigen groente en fruit kunnen verbouwen. Op de tuinen komen mensen weer in contact met elkaar. Jong 
en oud leert hoe groenten worden geteeld. Er worden allerlei gezellige activiteiten georganiseerd, zoals koken 
met de oogst en workshops groente kweken.  Met elkaar creëren wij groene oases in de stad, waar 
Hilversummers samenkomen en actief bezig zijn rondom groen, gezondheid, duurzaamheid en voeding.

200 mensen actief betrokken bij 
onze organisatie, verspreid over 17 
locaties. In 7 van de 8 wijken van 

 
‘Wij hebben het afgekeken 

van andere steden en het in 2021  
naar Hilversum gebracht’

Urban Farming 035 maakt Hilversum 
groener, gezonder en gezelliger

Van Riebeeck  
Burendag 2022 

 
De hele buurt Van 

Riebeeckkwartier viert dit jaar 
gezamenlijk Burendag, vanuit 
verschillende 'hotspots' in de 

buurt. Op deze manier willen wij 
de diversiteit en veelzijdigheid 
van de buurt vieren en zo nog 
meer onderlinge verbinding  

creëren.  
 

De zogenaamde ‘hotspots’ zijn  
interessante plekken in de buurt waar 

(actieve) buurtbewoners of onde- 
rnemers in de wijk elkaar al  

ontmoeten. Door deze hotspots uit te 
lichten en meer interactie en  

ontmoeting te stimuleren hopen wij dat 
inwoners zich nog meer thuis gaan 

voelen in hun buurt. Zo wordt nog meer 
zichtbaar waar al enige reuring is en 

welke plekken een boost kunnen 
gebruiken. Bovendien is het belangrijk 
om weer echt een gevoel van geza-

menlijkheid te  
creëren en dat kan toch het beste met 
een feestje op de jaarlijkse Burendag. 
Daar is iedereen wel weer aan toe na 
een paar magere jaren van corona.  

 
Zo waren de voorbereidingen voor een 
gezamenlijke Burendag in de Riebeeck 

vorig jaar al bijna rond toen we te 
horen kregen dat het feest niet door 

kon gaan.  
We gingen de zoveelste lockdown in. 

Op allerlei manieren werd er  
nog samen met de gemeente en  
de buurt gekeken naar hoe de  
festiviteiten door konden gaan.  

Wat overbleef was een netwerk van 
enthousiaste buurtbewoners,  

ondernemers en sociaal werkers  
dat we zo weer bij elkaar konden bren-
gen. Dan moet je denken aan actieve 
sleutelfiguren in de wijk zoals Malika 

Boukhriss,  
onderneemster Naze van  

Talia Delicious, maar ook aan  
wijkpartner UrbanFarming035 met een 
actieve club aan vrijwilligers en betrok-
ken buurtbewoonster Sacha die al heel 

wat events in de buurt meedraait.  
Vanuit de samenwerking rondom  
de levendigheid van het winkel- 

centrum en de leefbaarheid in de buurt 
is financiering van het Stadsfonds 

beschikbaar. Dit wordt weer aange-
stuurd door Deborah den Dulk in 

samenwerking met het team van Versa 
Welzijn in de wijk.  

 
Zaterdag 24 september  

van 13:00 tot 17:00 uur loopt er een 
route door de wijk.  

Bij de start haal je een strippenkaart op 
in Winkelcentrum Riebeeck.  

Op elke hotspot is wat te beleven en 
wat te proeven. Van de poffertjes-

kraam, brassband, een kleedjesmarkt 
tot een proeverij uit de moestuin.  
Er is van alles te doen. Voor meer 

informatie houd Facebook Van 
Riebeeckkwartier en Winkelcentrum 

Riebeeck in de gaten.  
 

Sandra Zamir 
Opbouwwerker Hilversum Zuidoost 

Hilversum is UF035 vertegenwoor-
digd en bereikt jaarlijks ruim 1.200 
schoolkinderen met de lesprogram-
ma’s. 
 
De komende jaren willen wij verder 
groeien zodat gemeenschappelijk 
groen voor iedere Hilversummer 
bereikbaar is. Zo kunnen wij bijdra-
gen aan veel meer groene plekken 
in de stad zodat de effecten van kli-
maatverandering beter kunnen wor-
den opgevangen. 
Wij hebben jou nodig! 
Wil jij ons helpen met onze missie? 
Kijk dan hier wat je zou kunnen 
doen: 

urbanfarming035.nl

Ook geven wij (school-)kinderen 
les in onze moestuinen, zodat alle 
kinderen de kans krijgen om bezig 

te zijn met de natuur en weten waar 
hun voedsel vandaan komt. 
Eigenlijk is Urban farming ‘stad + 
boer’. Kortom: de stedelijke boer 
uithangen, met kleine moestuintjes 
en pluktuinen midden in de stad. 
Het principe bestaat over de hele 
wereld. Wij hebben het afgekeken 
van andere steden en het in 2021 
naar Hilversum gebracht. Terwijl 
we weinig van plantjes weten. 
Maar dat maakt niet uit, want daar 
hebben wij dus weer andere buurt-
bewoners voor die zich bij ons aan-
sluiten. Zoals jij. Toch? 
 
UF035 brengt groen, gezond en 
gezellig samen en opereert daarmee 
op de domeinen ‘buurten en wij-
ken’, ‘zorg en welzijn’, ‘natuur en 
groen’ en ‘onderwijs’. Er zijn ruim 



 
Sociaal verbinder /  
Locatiebeheerder  
Claudia Kruk, 0682 481 672  
ckruk@versawelzijn.nl  
 
Wijkberaad Van 
Riebeeckkwartier  
Malika Boukhriss, voorzitter  
riebeeckkwartier@gmail.com  
facebook.com/vanriebeeckkwartier  
vanriebeeckkwartier.nl 

 
IN MEMORIAM 

 Ria Evenhuis 

Een mooi mens is heengegaan.  
Ria Evenhuis heeft veel voor het 

wijkberaad van 
Riebeeckkwartier betekend.  

Een mooi mens die alles vanuit 
haar hart deed. Ria, we gaan jou 
missen.  Rust zacht, lieve Ria.  

 Henriette Touissant &  
Malika Boukhriss 

Wijkberaad van Riebeeckkwartier 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GEMEENTE HILVERSUM  
 
Wijkwethouder Zuidoost 
Karin Walters 
k.walters@hilversum.nl 
 
Wijkregisseur Hilversum 
Zuidoost  
Voor initiatieven, ideeën en  
vragen over de leefbaarheid en 
andere vraagstukken in de wijk. 
Mohamed Amazyan  
0683 974 705 of 
m.amazyan@hilversum.nl  
  
Heeft u praktische hulp 
nodig of een maatje?  
Of wilt u eerst meer weten over 
de Vrijwillige Thuishulp?  
Neem gerust contact op met de 
Vrijwillige Thuishulp:  
035 625 00 00, 
ma t/m vr 10.00-13.00 uur.  
vthhilversum@versawelzijn.nl 
versawelzijn.nl  
  
Wilt u hulp bieden?  
Zelf vrijwilliger worden? 
Ook dat kan, graag zelfs! 
VRIJWILLIGERS  
CENTRALE  
HILVERSUM  
Eemnesserweg 109   
0613 13 29 87   
info@vchilversum.nl  
versavrijwilligerscentrale.nl  
 
Rode Kruis Luisterlijn 
0900 0767 
 
 
NUTTIGE ADRESSEN  
IN DE BUURT  
 
WONINGCORPORATIES  
De Alliantie  
Mirjam Tijssens  
mtijssens@de-alliantie.nl   
  
Dudok Wonen  
Henk Westhoff   
info@dudokwonen.nl     
 
Gooi en Omstreken  
Nadia Bouffera  
n.bouffera@gooienom.nl 
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Goed  
om  
te      

weten

Net buiten het drukke winkelgebied ligt 
Atelier Buitengewoon aan de Kampstraat 10. 
“De creatieve dagbesteding voor mensen 
met een beperking is een jaar geleden naar 
deze locatie verhuisd en dat bevalt goed”, 
zegt vaste kracht Wieke Hoonte. “Dit atelier 
is groot, maar tegelijkertijd ook knus en 
overzichtelijk. Iedereen heeft hier letterlijk 
en figuurlijk de ruimte om zichzelf te zijn.” 
 
Atelier Buitengewoon is een idee van twee 
kunstenaars. In Breukelen begonnen zij bijna 
zes jaar geleden met een creatieve dagbeste-
ding voor mensen met een beperking. 
Verreweg het merendeel van de deelnemers 
woont zelfstandig al dan niet met ambulante 
begeleiding. Ook krijgt het atelier via de Wmo 
of zorginstellingen mensen doorverwezen. 
“Zeker sinds corona weet iedereen ons te vinden”, 
vertelt Wieke Hoonte, het vaste gezicht van 
Atelier Buitengewoon. “Wij hebben hier veel 
materiaal staan en onze kunstenaars in het 
atelier kiezen zelf wat zij maken: van schilderijen 
en keramiek tot tassen van textiel of beschil-
derde blikjes.” 
 
Winkel 
Deelnemers kunnen kiezen of zij hun werk 
verkopen of zelf houden. Wieke, “Als mensen 

hun werk mee naar huis nemen, betalen zij 
alleen de materiaalkosten.”  
 
Webshop 
In de webshop en de winkel aan de Kampstraat 
hebben sommige items een standaardprijs. 
Voor andere kunstwerken bepalen Wieke en de 
maker samen het bedrag. De opbrengst wordt 
na aftrek van de kosten voor het materiaal fifty-
fifty gedeeld. Het geld dat het Atelier uit de 
verkoop binnenkrijgt, is gereserveerd om de 
kosten voor uitjes en workshops voor deelne-
mers te dekken. 
 
Atelier Buitengewoon is begonnen aan de 
Havenstraat. Tijdens de coronapandemie zijn 
zij gegroeid van 12 naar 45 deelnemers. In het 
atelier aan de Kampstraat heeft iedereen een 
plek om zichzelf te zijn. 
 

Kunst kopen bij Atelier 
Buitengewoon 

Van maandag tot en met vrijdag van  
9.00 uur tot 16.00 uur is iedereen  

welkom in de kunst- en cadeauwinkel van 
Atelier Buitengewoon aan de  

Kampstraat 10. Online kopen kan ook op 
atelierbuitengewoon.nl. 

 OVER- 
       BUREN
In deze rubriek nemen we een kijkje in 
de wijkkrant van een andere 
Hilversumse wijk. Een onderwerp dat 
interessant is voor heel Hilversum, 
plaatsen wij hier in Over-Buren.

Deze keer een artikel uit de wijkkrant van 
Hilversum Centrum: 
In Atelier Buitengewoon krijgt iedereen 
de ruimte om zichzelf te zijn.
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Drie locaties 
Momenteel wonen de zusters op 
drie plaatsen, namelijk het klooster 
Utrecht, Het Fraterhuis Sint Jozef 
in De Bilt waar zeven zusters de 
nodige verzorging krijgen en 
Casella in Hilversum, een centrum 
voor Stilte en Bezinning voor jonge 
mensen. 
 
Verbouwing 
Het klooster wordt verbouwd door 
September tot twee woonhuizen 
met zevenenveertig appartementen 
voor ouderen met dementie. Alle 
woonhuizen van September zijn 
gebouwd op een plaats waar bewo-
ners de vrijheid hebben om naar 
buiten gaan. 
Het is stil in het bos als ik naar het 
voormalig klooster wandel. Daar 
aangekomen zie ik de steigers staan 
en hoor je de bouwactiviteiten. Ik 
loop door het hek en neem een paar 

foto’s. Het voelt niet prettig zo stie-
kem en ik besluit rechtsomkeer te 
maken. 
 
Begraafplaats 
Op de terugweg bezoek ik de 
begraafplaats waar de overleden 
zusters begraven liggen. Je kan zien 
dat het een droge zomer is, want de 
bomen verliezen hun blaadjes en de 
begraafplaats ligt er vol mee. 
De graven worden gemarkeerd met 
zwarte vierkanten marmeren platen 
met een voor- en achternaam, 
geboorte- en sterfdatum van de 
overledene. 
De eerste zuster werd hier in 1956 
begraven. In 1959 kregen de zusters 
een vergunning van de gemeente 
Hilversum om hun overledenen op 
eigen terrein te begraven. Bij het 
monument liggen de oprichters van 
de kloostergemeenschap begraven: 
Pater Sebastiaan van Nuenen en 

zuster Augustina van Reijsen. 
 
Zuster Maria 
Er komt een vrouw op mij afgelo-
pen en vraagt voor welke zuster ik 
kom. Ik vertel dat ik voor de wijk-
krant schrijf en ze is meteen geïnte-
resseerd.  
Ze vertelt over het bos, het klooster 
en Casella. Ik krijg de indruk dat zij 
één van de drie zusters van Casella 
is. Mijn vermoeden is waar, het 
blijkt zuster Maria te zijn. 
 

In een eerdere editie van de wijkkrant schreef ik over het voormalig 
klooster Stad Gods en het landgoed Monnikenberg. Het klooster staat 
sinds mei 2014 leeg, omdat het te groot werd voor de laatste twaalf 
zusters Augustinessen van Sint Monica, zoals zij voluit heten.

 Bij het monument 
liggen de oprichters 

begraven

Geen nieuwe intreders 
Er komt geen nieuwe aanwas meer 
voor het kloosterleven, daardoor 
moeten veel kloosters hun deuren 
sluiten. Bij Casella hadden ze nog 
wel twee nieuwe intreders waarvan 
één is uitgetreden en de tweede 
naar een andere orde is gegaan. ‘Zo 
jammer’, vindt zuster Maria. 
We nemen afscheid en ik hoop voor 
haar en de medezusters dat Casella 
mag blijven voortbestaan. 
 

Cora Janmaat 

Geen zusters 
Augustinessen  
meer in  
de Stad Gods
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In Hilversum hebben wij de luxe te kunnen wonen, studeren en 
werken in rijksmonumenten. Soms zonder dat wij dat weten. 
Tijdens Open Monumentendag krijgt heel Nederland de kans om 
die monumenten te bezoeken. Op zaterdag 10 en zondag 11 sep-
tember openden duizenden monumenten door heel Nederland 
gratis hun deuren voor publiek. Ook in Hilversum waren er 45 
monumenten en activiteiten te bezoeken. In Zuid-Oost konden 
geïnteresseerden naar Wolfsdreuvik, Landgoed de Zwaluwen-
berg en het voormalig KRO-gebouw / De Kroon.  
 
 
Wolfsdreuvik 
Wolfsdreuvik is een sprookjesachtige toren midden op een kleine 
heuvelrug in het Smithuyserbos. Het is in 1938 gebouwd in opdracht 
van kunsthandelaar D.P.R.A. Bouvy, zodat hij de dag door kon brengen 
in het bos. Ook wilde hij een toren om over de bomen uit te kijken. 
Inmiddels zijn de bomen hoger dan de toren zelf, maar het was nog 
steeds een leuke ervaring om een kijkje te nemen daarboven. Naast 
een bosexcursie, was er ook koffie, thee, limonade, koek en werden 
kinderen geschminkt. Op zaterdag vertelde Dory Erkelens haar 
verhaal bij de toren.  
 
De Wolfsdreuvik en het Smithuyserbos zijn nog steeds in beheer van 
de familie Bouvy. Zij hebben in 1991 de Stichting Smithuyserbos 
opgericht om het bos en de toren in goede staat te houden. De 
Wolfsdreuvik kan, vanwege de privacy, helaas niet zomaar bezocht 
worden. Des te specialer dat het op Open Monumentendag zijn poort 
opende voor nieuwsgierige Hilversummers. 
 
 
Landgoed de Zwaluwenberg 
Het landhuis op landgoed de Zwaluwenberg is niet alleen in 
Hilversum te vinden. Precies hetzelfde gebouw staat ook in 
Wokingham (ten westen van Londen). Jonkheer De Pesters (direc-
teur van de Amstelbrouwerij) wilde, toen hij het landgoed in 1912 
kocht, graag een huis in Engelse stijl en liet het huis uit Wokingham 
nabouwen. Sinds 1946 is het landgoed de verblijfplaats voor de 
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. In 2021 vormde landgoed De 
Zwaluwenberg het toneel voor de formatieonderhandelingen van de 
nieuwe regering. 
 
Op zondag 11 september waren er rondleidingen door het indruk-
wekkende landhuis en op het landgoed.  
 
 
Voormalige KRO Studio / De Kroon 
In het voormalig gebouw van de KRO wonen sinds 2019 mensen in 
(zorg)appartementen. Maar het begon allemaal in 1938 als een 
studiocomplex en concertzaal voor de Katholieke Radio Omroep. De 
oprichter en voorzitter van de KRO, L.H. Perquin, die tevens pastoor 
was, schreef in 1935 een prijsvraag uit voor de bouw van een grote 
nieuwe studio. Het winnende ontwerp kwam van W.A. Maas uit 
Utrecht. 
 
Kunst speelt een grote rol in het gebouw, zowel aan de buiten- als 
binnenkant hebben verschillende kunstenaars de relatie tussen 
geloof en omroep met elkaar weten te verbinden.  
 
Op zaterdag 10 september was het monumentale gebouw te bezoeken. 
Er was een doorlopende presentatie van de historie van de KRO en 
de bestuurskamer kon bezichtigd worden. Verder was er werk van 
kunstenaar Giel Clijsters te bewonderen. 

Open Monumentendag in Zuid-Oost

© Atsje

© Pvt Pauline 

© DennisM



 STEL JE VOOR 
In deze editie van de Van Riebeeck Wijkkrant stellen we je graag voor aan de nieuwe medewerkers Alix Wassing en Fred Pangemanan
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                                                                        Alix Wassing 
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Contact                Van Riebeeck Wijkkrant is voor en door bewoners van de wijk Van Riebeeck en verschijnt 4x  
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Heb jij iets te melden in het volgende 

nummer van de Van Riebeeck Wijkkrant? 

Laat het ons weten via 

redactieriebeeck@gmail.com
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Renovatie atletiekbaan GAC 

Deze zomer zijn de werkzaamheden aan de Hilversumse atletiekbaan gestart.  
De kunststofbaan was aan vervanging toe en wordt daarnaast uitgebreid van zes naar 

acht banen. Zo kunnen er in de toekomst ook grote (inter)nationale wedstrijden 
georganiseerd worden bij de Gooise Atletiek Club (GAC).  

Naar verwachting kan de baan op 1 november worden opgeleverd. 
 De verbouwing van de atletiekbaan begon met een tegenvaller. De grond onder de  

baan bleek verontreinigd en moest eerst gesaneerd worden voor er gestart kon  
worden met de reguliere werkzaamheden. In juli meldde de GAC op hun website dat 

de sanering van het terrein in gang is gezet. Dit heeft tot extra kosten en een paar 
weken extra vertraging geleid. 

 Op het moment van schrijven is de baan een bouwput, zoals ook te zien is in de  
afbeelding. Uiteraard blijven wij de verbouwing volgen! De baanrenovatie is voor de 

liefhebber live te volgen via een livestream:  
https://live.netcamviewer.nl/Baanrenovatie-GAC-Hilversum/1346.  

Met de komst van de Van Riebeeck 
Wijkkrant nieuwe vorm, zijn er ook twee 
medewerkers in de redactie bijgekomen. Zij 
interviewden elkaar. 
 
Vragen van Fred aan Alix 
Alix, allereerst valt mij jouw voornaam op. 
Die hoor je niet vaak, toch? 
Nee, dat klopt, ik kom maar heel af en toe een 
naamgenoot tegen. Het is eigenlijk een Franse 
naam, maar die van mij spreek je ‘gewoon’ op 
z’n Nederlands uit. Alix wordt in Frankrijk voor 
zowel mannen als vrouwen gebruikt. In 
Nederland zijn de meeste Alixen, net als ik, 
vrouw. 
  
Nu we weten hoe je heet, willen we natuur-
lijk ook weten waar je vandaan komt. 
Mijn wieg stond in het dorp Duiven 
(Gelderland), maar via Arnhem en Utrecht, ben 
ik in november vorig jaar met mijn vriend in een 
fijn huis in Hilversum terechtgekomen. 
  
Zo te zien aan de onderwerpen die jij 
geschreven hebt voor deze krant, is taal 
wel jouw ding. Vertel eens iets over je 
opleiding en je dagelijkse werk. 
Klopt, ik houd van lezen en schrijven. Ik ben 
begonnen als leerkracht in het basisonderwijs, 
maar dat bleek toch niet de baan waar mijn hart 
sneller van ging kloppen. Daarna heb ik in 
Utrecht Nederlands gestudeerd, en dat bleek 
een schot in de roos. Ik genoot van de colleges 
over literatuur, maar bleef ook interesse hou-
den voor kinderboeken en leesonderwijs. Zo 
kwam ik in mijn afstudeerstage terecht bij 
Stichting Lezen. En daar werk ik nog steeds 
met veel plezier! Stichting Lezen is een kennis- 
en beleidscentrum over leesbevordering en 
heeft als doel alle kinderen en jongeren van 
0 – 20 jaar aan het lezen te krijgen en te houden. 
  
Hoe ben je bij de wijkkrant betrokken 
geraakt? 
Toen ik in november in Hilversum kwam 
wonen, kende ik de gemeente en haar inwo-
ners nog helemaal niet goed. Daarnaast vind ik 
het leuk om mijn schrijven verder te ontwikkelen. 

Ik zag een oproep in de wijkkrant voor buurt-
redacteurs en dat leek me de perfecte kans om 
mijn liefde voor schrijven te combineren met 
het leren kennen van Hilversum. 
  
Ben je in je vrije tijd ook met taal bezig of 
is er nog tijd over voor hobby’s? 
Lezen is wel een van mijn hobby’s, en ik houd 
ook wel van een goede tv-serie op zijn tijd. 
Maar het leukste vind ik het om op pad te gaan: 
de natuur in rond Hilversum, musea bezoeken 
of naar een festival of cafeetje met vrienden.  
  
Net als op tv de laatste vraag of liever 
gezegd opdracht. Nu je toch aan het woord 
bent: wat wil je nog kwijt aan de bewoners 
van het Van Riebeeckkwartier? 
Ik kijk er erg naar uit om de wijk en jullie beter 
te leren kennen, en om mooie verhalen te kun-
nen schrijven over wat er speelt in de buurt 
voor de krant.  
 

Vragen van Alix aan Fred 
Fred, veel mensen noemen je Pang – een 
afkorting van je achternaam. Hoe is dat zo 
ontstaan? 
Op de middelbare school werden mijn broers al 
‘Pang’ genoemd. Ook ik ging naar die school, 
‘jij bent een broer van Pang, dan heet jij nu ook 
Pang’. Ik hoor het soms niet eens als ze ‘Fred’ 
zeggen. 
 
Jij bent geboren en getogen in Hilversum. 
Wat betekent Hilversum voor jou? 
Geboren en getogen, zeker! Hilversum is mijn 
thuis. Ik ben in 1951 op de Dalweg geboren en 
later in Oost groot geworden. Hilversum heeft 
alles en er kan alles, tenminste, als je naar de 

mogelijkheden zoekt. En dat doe ik. Daarom is 
Hilversum zo leuk en veelzijdig en met geweldig 
veel mooie natuur om ons heen. De moeite 
waard om je daar (regelmatig) in te verdiepen. 
 
De Van Riebeeck Wijkkrant is al de vierde 
wijkkrant gemaakt door en voor buurtbe-
woners. Wat is jouw rol bij deze vier Kijk 
op jouw Wijk-kranten? 
Behalve de Van Riebeeck Wijkkrant maak ik 
ook de Kijk op jouw Wijk Oost, Noordwest en 
Centrum. Die zien er allemaal een beetje het-
zelfde uit, maar de inhoud is echt wijkgebonden 
en ook door eigen redacties gemaakt. 
Ooit vroeg de toenmalige buurtcoördinator van 
Oost, (tegenwoordig heet dat ‘wijkregisseur’) 
Marianne van Diemen mij om eens na te denken 
over hoe wij mensen, straten en wijken met 
elkaar kunnen verbinden. Dat ‘verbinden’ 
speelt een grote rol in Hilversum. In sommige 
wijken heerst te veel verdeeldheid en worden 
‘eilanden’ gevormd. Mensen weten niet eens 
wat er 400 meter verderop in de wijk leeft. Ik 
kwam met een ouderwetse krant op de prop-
pen. Social media kan ook, maar gewoon een 
krant lezen slaat nog steeds beter aan. Geen 
advertenties in de krant. En van het één kwam 
het ander. Zodoende lezen nu ruim 20.000 
huishoudens in Hilversum een ‘eigen’ wijkkrant. 
 
Sport, en met name hockey, is voor jou 
heel belangrijk. Kun je daar wat meer over 
vertellen? 
Ik heb altijd gesport. Omdat ik het leuk vind en 
later als je ouder wordt komt het aspect ‘conditie’ 
daar ook bij kijken. Sport heeft me altijd geïnte-
resseerd: passief, kijken dus, maar ook actief. 
Fietsen, marathons lopen, basketball, honkbal, 
badminton, ik heb het allemaal gedaan of doe 

het nog steeds.  
Hockey is er zo’n 18 jaar geleden bij gekomen. 
Ik ben (ook) cameraman en bij het damesteam 
van Laren zocht toenmalig coach Jacques 
Brinkman een cameraman voor de video-
analyses. Ik vond hockey al leuk, maar toen 
helemaal.  Zeven jaar lang stond ik tussen de 
Nederlandse tophockeysters zoals Kim 
Lammers, Naomi van As, Joyce Sombroek, 
Minke Smabers en nog vele anderen.  
Laren zocht ook een jeugdtrainer, daar ben ik 
toen mee begonnen. René van Hattum van ’t 
Spandersbosch (Spabo) kwam daar ook achter 
en daar ben ik nu al 15 jaar trainer. Vorig 
seizoen voor 20 teams en dit seizoen voor 15 
teams, want ik moet mijn tijd spreiden. 
 
Als ik het zo hoor, ben je lekker druk  
met allerhande projecten. Zijn we nog iets 
vergeten? En heb jij nog tijd over voor 
hobby’s? 
Hahaha, jahoor. Ik ben al 5 jaar gepensioneerd, 
maar werk gewoon door. Dat is grotendeels 
ook mijn hobby, anders hou je dat niet vol. Ik 
ben voorzitter van het comité Herdenking 
Nederlands-Indië regio Gooi en Vechtstreek. 
Daarvan is jaarlijks op 15 augustus de regionale 
herdenking bij het Indië monument op de 
Noorderbegraafplaats. Nuttig, nodig en zinvol! 
Kijk maar op hnigooienvechtstreek.nl. Kortom, 
ik kom een dag in de week tekort. 
 
Ik kaats de klassieke laatste vraag terug! 
Wat wil jij nog kwijt aan de bewoners van 
het Van Riebeeckkwartier? 
Het Van Riebeeckkwartier is constant in bewe-
ging. Ik kom uit de tijd dat het nog heide en bos 
was waar ik speelde. Op de plek van de galerij 
stond een boerderij. Veel later kreeg ik er mijn 
krantenwijk. Het is ook een beetje mijn wijk. 
Geweldig om erover te kunnen schrijven, maar 
wel samen met de lezers. Kom met je verhalen. 
Ook als het om knelpunten gaat, want die 
moeten bespreekbaar zijn.  
De krant is geen discussiemedium, maar infor-
matie over en aan elkaar, zodat we echt het 
gevoel krijgen dat we samen in deze mooie 
bruisende wijk wonen. Nog mooier maken en 
mooi houden, daar gaan en staan we voor. 
 


