
"Hilversum, Pas Op!" 

Hieronder volgt een overzicht van de verrichtingen van 
de Stichting "Hilversum, Pas Op!" 

De Stichting heeft thans de volgende projecten in 
uitvoering: 

De herbouw van het historische huisje Pas Op dat aan 
de Laanstraat vlak bij de Jonghe Graaf van Buren stond 
en helaas moest worden afgebroken. Dit pandje, 
oorspronkelijk stammend uit ongeveer 1730, was voor de 
afbraak door de Stichting geheel opgemeten en op 
tekening gebracht; de oorspronkelijke gevelstenen, 
dakpannen, stenen en andere materialen werden door de 
eigenaren aan de Stichting geschonken en na de afbraak 
opgeslagen. Het huisje wordt thans in samenwerking met 
de Stichting Woningbouwvereniging Het Gooi en 
Omstreken elders in de Laanstraat herbouwd en zal twee 
HAT-woningen gaan bevatten. De voltooiing wordt dit 
jaar nog verwacht. Door dit. project is tevens een 
aanzet gegeven voor het behoud van het oude buurtje 
rondom de Jonghe Graaf. 

Tevens kocht de Stichting Hilversum Pas Op het 
zogenaamde Perkhuis aan de 's-Gravelandseweg 41. Dit 
gemeentelijke monument, daterend uit ongeveer 1350 en 
een der laatste voorbeelden van de oude Hilversumse 
Villastijl, verkeert in een verwaarloosde toestand. 
Het dak is echter inmiddels waterdicht gemaakt en 
verrotte onderdelen zijn vervangen; binnenkort zal met 
een volgende restauratiefase worden aangevangen. De 
algehele kosten van herstel worden begroot op fl. 
200.000,=. 
Voorts heeft de Stichting de aanzet gegeven voor de 
restauratie van de midden 18e eeuwse tuinkoepel naast 
de Grote Kerk aan de Kerkbrink. De Hervormde Gemeente 
en de Stichting Herbouw Grote Kerk zullen, nu de 
bouwvergunning is verleend, hopelijk op korte termijn 
met de werkzaamheden starten. 
In de eerste twee weken van augustus werd op 
initiatief van de Stichting Hilversum Pas Op en de 



Historische Kring Albertus Perk door 7 jongeren in het 
kader van een zomerkamp van de Bond Heemschut het 
kerkhof "Gedenck te Sterven" achter de AMRO-bank aan 
de Oude Torenstraat onder handen genomen; zerken 
werden schoongemaakt, overtollige beplanting werd 
gerooid en een deel van de muur werd hersteld. 

Enige andere projecten zijn in voorbereiding. 

Medewerking ondervindt de Stichting van de Gemeente 
Hilversum in grote mate, maar ook het bedrijfsleven 
droeg haar stenen bij, bijvoorbeeld door vele giften 
in natura voor de herbouw van het huisje Pas Op; 
ondermeer de volgende zaken: 

- C.V. -ketels de Wolter&Dros groep 
- electrische installatie Willem Struik B.V. 
- ramen Aannemersbedrijf v.d. Werve 
- deuren Schippers Hilversum B.V. 
- hardstenen elementen Dekker Natuursteen B.V. 

tegels, keukenelementen Bouwbedrijf Aalbers 
en nog andere materialen 

- tegoedbon div. benodigh. fa. Tonton 

De Stichting heeft, om haar plannen te verwezenlijken, 
nog veel geld, maar vooral ook mensen, die bereid zijn 
daadwerkelijk iets te doen nodig. 

Geld - U kunt zich als donateur opgeven bij de 
secretaris, Rembrandtlaan 61 1412 JN Naarden, 
tel. 02159-42061, 

- of u kunt gewoon een bedrag als gift op één 
van de rekeningen van de Stichting overmaken. 
Onze bankrelatie is: AMRO bank Hilversum 
nr. 42.99.21.667, ons gironummer 5437687. 

Mensen - Wij hebben met zekere regelmaat werkzaamheden 
op allerlei gebied (administratief, verven, 
stenen schoonbikken, een aantal 
telefoongesprekken voeren t.b.v. een actie 
etc.), waarvoor uw medewerking gedurende een 
avond of een middag of een paar uur slechts 



een wezenlijke bijdrage betekenen kan. 
Indien u hiertoe in principe bereid bent, 
geef u dan op aan de secretaris! Hebben wij u 
nodig dan zullen wij u dat vragen 
(telefonisch). Kunt u niet dan hebben we pech 
gehad. Kunt u wel: fijn! 

De Stichting hoopt dat u haar steunt, maar ook dat u 
anderen voor haar werk wilt interesseren, want alleen 
als vele Hilversummers de doelstelling van de 
Stichting onderschragen kan zij bereiken wat wij allen 
willen: een mooier Hilversum. 


