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De Stichting 'Hilversum, Pas Op' is niet ontevreden 

over het afgelopen jaar. De plannen tot herbouw van 

het huisje 'Pas Op' kwamen vrijwel rond. Weliswaar kan 

het huisje - dat in de nieuwe opzet aan twee gezinnen 

onderdak zal bieden - niet op de oorspronkelijke 

plaats worden herbouwd, doch het ligt in de verwach-

ting dat de gemeente grond in het centrum beschikbaar 

zal stellen. Medio januari zullen de omwonenden van 

deze plannen op de hoogte worden gesteld en zal hun 

mening worden gevraagd. Op basis van deze inspraak zal 

de Stichting de gemeenteraad verzoeken een terrein, 

liefst zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke loca-

tie van het huis, beschikbaar te stellen. 



Ook met het tweede project van de Stichting loopt het 

voorspoedig. Zoals velen Uwer wellicht hebben gezien, 

staat het pand 's-Gravelandseweg 41 thans in de stei-

gers. Er is een begin gemaakt met het vernieuwen van 

de goten en de dakvoeten. Tegelijkertijd wordt een 

onderzoek gedaan om te bepalen wat een definitieve 

restauratie moet omvatten en in welke volgorde deze 

werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd. 

Hoewel er een aantal oude afbeeldingen van dit huis 

bekend is, zou de Stichting het op prijs stellen in 

contact te komen met mensen die oude foto's of teke-

ningen van dit pand bezitten, opdat het huis zo veel 

mogelijk in de oude staat kan worden teruggerestau-

reerd. 

Een derde project dat zal worden aangepakt, samen met 

de Historische Kring Albertus Perk, is de restauratie 

van de begraafplaats aan de Oude Torenlaan. Sinds een 

jaar organiseert de Bond Heemschut in Amsterdam kampen 

voor vrijwilligers, die iets nuttigs willen doen op 

restauratiegebied. Het eerste kamp, in 1983, werd een 

doorslaggevend succes. 'Hilversum, Pas Op' hoopt zeer 

dat in het programma van 1984 een plaatsje ingeruimd 

kan worden voor het project begraafplaats. Een aanvra-

ge dienaangaande werd inmiddels ingediend. 

Mocht U meer willen weten over de Stichting 'Hilver-

sum, Pas Op', nuttige suggesties hebben, over oude 



afbeeldingen beschikken of donateur willen worden, dan 

kunt U voor nadere inlichtingen terecht bij de secre-

taris: M r . R.J.W.J. Meyer, Rembrandlaan 16, 1412 JN 

Naarden, tel: 02159-42061. Giften zijn welkom op nr. 

42.99.21.667 bij de Amro Bank te Hilversum of op giro 

5437687. 

Enkele advertenties uit "De Gooi en Eemlander" 
van Donderdag 4 Januari 1934. 


