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Welkom in Hilversum. 

De stad van creatieve makers. Hier 
proef, draag, bewonder en beleef 
je creativiteit! In dit gidsje ontdek je 
de meest creatieve smaakmakers 
van onze mediastad. Samen 
geven zij smaak en kleur aan het 
centrum, de gezellige Gijsbrecht 
van Amstelstraat en daarbuiten. 
Laat je inspireren door de verhalen 
achter hun smaakvolle keukens, 
interieurs en producten. Weet je 
niet waar je moet beginnen? Met 
onze 3 verrukkelijke routes kom je 
langs de allerfijnste plekken. Ga op 
pad met de kids, ontdek alle insta-
waardige hotspots of doe eens luxe 
met de ‘Bubbels & bites’-route. In the 
mood for good food? Laat dat maar 
aan onze creatieve makers over!
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Centrum
Het centrum is het levendige hart van 
Hilversum. Eindeloos vol met creatieve 
smaakmakers waar jij je kunt laten 
verrassen en inspireren door de 
mooiste kleding, de meest trendy 
accessoires en de lekkerste gerechten. 
In de Kerkstraat, de winkelcentra 
Hilvertshof en De Gooische Brink, het 
Marktplein en op de Groest proef je 
de smaken van de stad. Waar heb jij 
vandaag zin in? Sushi, bbq, Gooisch 
speciaalbier of een sappige (vegan)
burger? Your choice!

MAT.store
Gooische Brink, Kerkstraat 63/17

Anne & Maud combineren hun passie voor mode en 
lifestyle. Hier vind je alles voor je interieur, scoor je 
een mooie outfit en laat je ook nog eens een nieuwe 
coupe knippen. 

Meddens
Kerkstraat 112

Bij Meddens loopt de lunch vloeiend over in de borrel 
en de borrel in het diner. Op de kaart  
vooral vis en mooie wijnen. Duik ook zeker het  
roze hoekje met de paradijsvogels in voor  
een Insta-foto.
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Schaap/Wolf
Kerkstraat 90

Exclusief ontworpen streetwear shop je bij Schaap/
Wolf. Behalve de eigen Schaap/Wolf collectie vind 
je hier handpicked vintage kleding. Van jassen tot 
broeken en van shirtjes tot flannels. 

Paisan
‘s-Gravelandseweg 46

Italië ontmoet het Midden-Oosten! Paisan kookt 
het mooiste dat het Middellandse Zeegebied 
voortbrengt. Geniet van goede koffie met 
huisgemaakte taart, een mezze platter of een mooi 
glas wijn bij je diner.

22Store
Schoutenstraat 22

Cool designer spul wat je kunt aantrekken, ophangen, 
neerzetten of gebruiken. Instant happiness is wat je 
bij 22STORE vindt. Damesmode, kunst en de leukste 
hebbedingen voor in huis. 

30ML
‘s-Gravelandseweg 14

Bij 30ML zijn ze gek op koffie en dat proef je! Ze 
serveren een All Day brunch-menu, met verse 
producten en heerlijke zoetigheden. Ga voor hun 
fantastische carrotcake of American pancakes.
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Echte Liefde 
kaas & delicatessen
‘s-Gravelandseweg 3

Hier vind je producten met een verhaal, zoals een 
prachtig assortiment Hollandse boerenkazen en 
kaasspecialiteiten uit het buitenland. Naast kaas ook 
chutneys, mosterd, olijfolie en wijn.

Oldenhof Kookwinkel
‘s-Gravelandseweg 8

Alles, maar dan ook alles, voor in de keuken vind je 
hier. Prachtige serviezen, mooie koksmessen, pannen 
voor elk gerecht en smaakvolle ingrediënten om 
direct aan de slag te gaan in je keuken. 
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Foodhall MOUT
Marktplein 1

De lekkerste ontbijtjes, lunchgerechten en kleine 
gerechtjes om te delen. Foodhall MOUT is ook het 
thuis van de Gooische Bierbrouwerij, dus als je ergens 
goed kan borrelen, dan is het hier wel. 

Mevrouw Groen
‘s-Gravelandseweg 46

Of je nu op zoek bent naar een prachtige lamp voor 
de kamer van je kindje, een leuke wenskaart voor een 
buurmeisje of een stoer boek voor je coolste neefje – 
Mevrouw Groen heeft het.

Salumeria Primo
Bussumerstraat 51

Voor de beste Italiaanse ingrediënten, waarmee je 
thuis de heerlijkste traditionele Italiaanse gerechten 
maakt, ga je naar Primo. Van bijzondere pasta en 
Italiaanse worsten tot huisgemaakte limoncello 
en meer.

Bierwinkel De BarBier
Leeuwenstraat 42

In de winkel van biercafé De BarBier staan op de 
schappen 400 verschillende speciaalbieren, ciders en 
zelfs medes (honingdrank). Haal hier biertjes van de 
Gooische Bierbrouwerij of Hilversumse Elegast Cider.
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Smaakmaker Jerry van foodhall MOUT
Sinds de komst van foodhall MOUT in 2016 bruist het 
destijds grauwe Hilversumse marktplein van kleur en 
levendigheid. Mede-oprichter Jerry is zich bewust van de 
lokale functie van de foodhall. Samen met zijn compagnon 
zorgt hij ervoor dat er aan iedereen is gedacht: ‘We bieden 
bewust een enorme hoeveelheid smaakvariaties. Of je nou 
zin hebt in kaviaar of een kroket, cocktails komt drinken 
of een biertje: bij MOUT is er voor elke smaak keuze.’ 
Ook in de inrichting werd daar rekening mee gehouden. 
‘De knusse hoekjes zijn bijvoorbeeld geschikt voor een 
eerste date of een intiem gesprek, de kleine tafels voor 
een gezellige lunch en de lange tafels en bartafels juist 
meer voor groepen’, legt Jerry uit. Tel daarbij de trendy 
inrichting en de vrolijke service van de trouwe bediening 
op en je hebt een van de meest unieke en geliefde plekken 
in Hilversum.

‘ Kaviaar of kroket, cocktails of een 
biertje: er is voor elke smaak keuze.’
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Vega Paradijs
Leeuwenstraat 51

De vitrine in dit mooie, strak ingerichte zaakje 
ligt vol met huisgemaakte vega(n) lekkernijen 
uit de mediterrane keuken. Van hummus met 
gekarameliseerde uitjes tot de smakelijkste salades. 

Il diVino
Bussumerstraat 6

Op zoek naar een bijzonder wijntje? Bij Il diVino 
adviseren ze je graag! De wijnen komen vooral uit 
Europa en zijn gemaakt van originele druivenrassen. 
Verder is er veel aandacht voor biologische wijnen.

Theatercafé Muze
Groest 33

Hoogstaand entertainment en goed eten. Tijdens 
je lunch raak je geïnspireerd door de creatieve 
omgeving op woensdag- t/m zondagavond zie je 
hier theater zoals liedjesprogramma’s, comedy en 
improvisatietheater. 

Vyr
Groest 21

Fine dining in het iconische pand van de Gooi & 
Eemlander. De gerechten worden bereid op open 
vuur, uniek voor de regio. Op de kaart een 4- tot 
6 gangen tasting menu van chef Pascal Duvivier. 

Nori & Rice
Herenstraat 20

Geen traditionele Japanese sushi, maar Sushi with 
Dutch flair! Op het menu is ook veel ruimte voor 
vega(n) gerechten. En houd je niet van sushi, dan 
bestel je een baobun of yakitori.
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Gooische Matras
Kerkstraat 56

Meer dan 80 soorten handgemaakte bonbons, van 
traditionele tot moderne met gewaagdere smaken. 
En de lokale specialiteit ‘De Gooise Matrasjes’: 
een knipoog naar het roemruchte verleden van de 
mediastad. 

Ninh Binh
Groest 49

Hier proef je de authentieke en verse smaken van de 
Vietnamese keuken. Ninh Binh is geopend voor lunch 
en diner. Ze hebben naast alle Vietnamese klassiekers 
ook een hele vegan kaart.

Good Grounds
Kerkstraat 63-21

Voor een lekkere lunch met lokale ingrediënten 
en Fairtrade koffie én naar hartenlust shoppen. 
Duurzame verzorgingsproducten, vegan 
kookboeken, eerlijk gemaakt servies en een heleboel 
verantwoorde kindercadeautjes.

Self Love Club
Schoutenstraat 13

Stap binnen in de roze glitterwereld van de Self Love 
Club. Laat je nagels versieren met de meest bijzondere 
nail art of bestel on the spot een fine line tatoeage.

Jim James
‘s-Gravelandseweg 16

Het beste van barbiers, tattookunstenaars en 
cosmetische behandelingen. In de lounge en op 
het terras kun je ook nog eens genieten van lekkere 
drankjes en verse hapjes. 
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Smaakmaker Berthy van Good Grounds
Roze tegels en gele muren: als er iets kleurrijk is in 
Hilversum, dan is het Good Grounds in de Gooische Brink 
wel. Hier is volgens mede-eigenaar Berthy goed over 
nagedacht: ‘Wij staan voor een inclusieve samenleving, 
dat moet terugkomen in alle kleuren, geuren en smaken 
in de winkel.’ Het verantwoorde aanbod is dan ook zeer 
uitgebreid. Iedereen moet er volgens Berthy iets kunnen 
vinden, of dat nou een kindercadeautje is, een lekkere 
handcrème of een mooie vaas. Daarnaast kun je er 
genieten van een koffie, smoothie, broodje of soep. ‘We 
maken alles zelf’, vertelt Berthy, die in Good Grounds 
aan zo’n 18 mensen een plek voor dagbesteding of 
reïntegratie biedt. ‘Op deze manier willen we creativiteit 
stimuleren.’ Maar het meest kleurrijke aan Good Grounds 
is de beleving: ‘Je wordt bediend door andere mensen 
dan je misschien gewend bent, de omgeving ziet er net 
een beetje anders uit, gesprekken zijn anders. Dat maakt 
het een unieke plek.’

‘ Iedereen moet hier een verantwoord 
cadeautje kunnen vinden.’
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Shoppen
1  Schaap/Wolf 
2  Good Grounds  
3  22Store 
4   Oldenhof Kookwinkel  
5   Kinderwinkel 

Mevrouw Groen 
6  Dille en Kamille 
7  Libris Voorhoeve 
8  Morph Design 
9  Jasper Bril Design 

10   De Bunker  
(Gooische Brink)

11   MAT.store  
(Gooische Brink)

12   ZARA  
(Hilvertshof)

13   H&M Home 
(Hilversthof) 

Verzorging 
14  Self Love Club  
15  Jim James

Food & drinks
16  Foodhall MOUT 
17  Paisan  
18  Nori & Rice 
19  Theatercafé Muze 
20  Vyr  
21  Meddens  
22  Ninh Binh 

23  30ML 
24  Your Coffee 
25   Echte Liefde  

kaas & delicatessen 
26  Il diVino 

Delicatessen/ 
speciaalzaken 
27  Vega Paradijs 
28  Gooische Matras 
29  Bierwinkel De BarBier 
30  Salumeria Primo

Het omrijden 
waard 
31  Chef aan de Werf
32  Van die vegans
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Route van het centrum 
naar ‘De Gijsbrecht’
Via de Havenstraat wandel je in vijftien minuutjes vanuit 
het centrum naar de Gijsbrecht van Amstelstraat (en 
andersom via de Bosdrift). Neem daarbij zeker de route 
door de kronkelstraatjes van de sfeervolle Bloemenbuurt. 
De beroemde Hilversumse architect Dudok gaf deze 
voormalige arbeidersbuurt het karakter van een gezellig, 
klein dorp. Ook zeker de moeite waard: in de Havenstraat 
is een ruime keuze aan restaurants met verschillende 
wereldkeukens. Perfect om je dag mee af te sluiten!
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De Gijsbrecht
Op de Gijsbrecht van Amstelstraat waan 
je je in een knus dorp met kleine, unieke 
boetieks, fijne plekken voor koffie en lunch 
en overheerlijke kaaswinkels, bakkerijen 
en delicatessenwinkels. Het wordt niet 
voor niets de gezelligste winkelstraat van 
Hilversum genoemd. Het leukst is om er 
uitgebreid rond te struinen en je te laten 
verrassen, want je kunt het zo gek niet 
bedenken of je vindt het op de Gijsbrecht.

Your Coffee
Gijsbrecht van Amstelstraat 164

Genieten van een verse homemade organic lunch, 
sappen, taarten en specialty coffee tussen het 
winkelen door. Het interieur en de binnentuin zijn 
Instagram likeable hotspots.

La Petite Crêperie
Gijsbrecht van Amstelstraat 120

Een klein stukje Frankrijk midden in de stad! Bij 
La Petite Crêperie worden de crêpes en galettes 
gemaakt volgens authentiek Frans recept. Met 
boekweitmeel, dus gluten-en lactosevrij.

Ivy Office
Gijsbrecht van Amstelstraat 213

Of je nou op zoek bent naar de allerbeste koffie, 
trendy lifestyle producten of een inspirerende 
werkplek: bij deze super stylish, minimalistisch 
ingerichte plek zit je goed.
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Smaakmaker Magali van La Petite Crêperie
‘Hilversummers snappen nooit waarom een Française 
in het regenachtige Nederland wil wonen, maar ik voel 
me hier zo goed!’ Magali kwam met haar gezin voor het 
werk van haar man vanuit Canada naar Nederland. Ze 
opende er de eerste én enige crêperie van Hilversum, La 
Petite Crêperie op de Gijsbrecht van Amstelstraat. Wat 
Magali vooral wil bereiken met haar crêperie is verbinding. 
‘Mensen komen voor een crêpe, maar vinden elkaar’, 
vertelt ze. De crêperie wordt bezocht door jong en oud, 
lokaal en internationaal, want iedereen houdt volgens 
Magali van de zoete crêpes en hartige galettes: ‘Zelfs wie 
het niet kent is enthousiast te krijgen, want de smaken 
lijken erg op de Hollandse zoete pannenkoek, of een 
hartige tosti.’ En de verbinding is ook op de menukaart 
terug te vinden, want de authentieke recepten uit 
Bretagne worden verrijkt met producten uit de omgeving.

‘ De smaak van een crêpe lijkt erg 
op de Hollandse zoete pannenkoek 
of een hartige tosti.’
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Brasserie Mans
Gijsbrecht van Amstelstraat 194

Een echte brasserie met een Franse menukaart en 
een Franse aankleding. Hier kun je heerlijk lunchen, 
borrelen en dineren op het verwarmde terras of in de 
grote binnentuin. 

Sees. Conceptstore
Gijsbrecht van Amstelstraat 119

Deze coffee & conceptstore met inspirerend mooie 
spullen is ook meteen een gezellige plek voor een 
ontbijtje, lunch of taart – met of zonder kinderen. 
Je koopt hier handgemaakte sieraden, toilettassen, 
opschrijfboekjes en Gimber om je dag een kickstart 
te geven.

Siadaris
Gijsbrecht van Amstelstraat 148

Griekse delicatesse voor de bewuste fijnproever. Hier 
proef, ruik en beleef je het echte Griekenland met 
typische gerechten zoals papoutsaki, romige feta, 
olijven en frisse tzatziki. 

Ohlala Macarons 
Gijsbrecht van Amstelstraat 192

Macarons in alle vormen en kleuren: van de klassieke 
Bouchées in allerlei smaken tot perfecte tartelettes. 
Alles vers bereid door patissier Sebastien en dat 
proef je. 

Chez Elpee 
Neuweg 221

Hilversumse platenverzamelaar Roi toverde een 
voormalige kroeg om tot een platenparadijs. In het 
tweedehands jaren-70 interieur van Chez-Elpee 
staan talloze vintage én nieuwe elpees in bakken 
van schroothout.
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Balthazar Kookwinkel
Gijsbrecht van Amstelstraat 154

Kookliefhebbers opgelet: dit is het grootste 
kookwinkeltje van ’t Gooi met een topassortiment 
aan pannen, messen, kookgerei, keukentextiel, 
delicatessen, kookboeken, serviezen en veel leuke 
kookcadeaus van bekende en nieuwe merken. 

Le Fournil de Sébastien
Gijsbrecht van Amstelstraat 131

Deze ambachtelijke Franse bakker is een begrip 
in Hilversum en ver daarbuiten. Zodra je hier 
binnenloopt komt de heerlijke geur van versgebakken 
brood en croissants je tegemoet. Délicieux!

Het Olijvenhuis
Gijsbrecht van Amstelstraat 132A

Echt lekkere, verse olijfolie die je zelf uit het vat 
tapt? Hiervoor moet je bij Het Olijvenhuis zijn. Naast 
olie ook een enorme keuze uit olijven, tapas en 
tapenades. 

Abu Amr
Gijsbrecht van Amstelstraat 126

Kleurrijke kussens en verleidelijke geuren trekken je 
aandacht. Abu Amr serveert authentiek Egyptisch 
streetfood. Smul van koshari of ga voor een pita foul. 
Je eet hier 100% plant-based. 

Kaaskamer Hooi & Klomp
Gijsbrecht van Amstelstraat 182C

Deze echte kaaswinkel heeft bijna 200 zuivere, 
eerlijke en eigenwijze producten op de (kaas)plank 
staan. Proef hier zeker eens de ‘rijke smaak’ van de 
Gooische Pikante.
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Smaakmaker Amr van Abu Amr
De Egyptische Amr uit Kortenhoef kwam ooit voor zijn 
master naar Nederland en bleef voor de liefde. In 2020 
opende hij Abu Amr op de Gijsbrecht van Amstelstraat: 
het restaurant van Abu ‘vader’ Amr. ‘Ik vond het zo vreemd 
dat in Nederland nergens koshari te krijgen was’, legt 
hij uit. ‘Het is ‘t meest bekende gerecht in Egypte, net 
zoals stamppot hier in Nederland, iedereen kent het.’ 
Zijn koshari, een smaakvol, kleurrijk gerecht van rijst, 
linzen, pasta en tomaten en specerijen, werd enthousiast 
ontvangen op festivals door het hele land. Toen in 
2020 de festivals stopten, ontstond het idee voor een 
restaurant: ‘Ik miste de verbinding met mensen. Ik wilde 
iets blijvends opbouwen.’ En ook het maatschappelijke 
belang kleurt Abu Amr als smaakmaker in Hilversum: ‘Het 
milieu en dierenwelzijn zijn belangrijk voor mij. Daarom 
zijn alle gerechten 100% plantaardig en gebruik ik waar 
mogelijk lokale en biologische producten en duurzaam/
composteerbaar materiaal.’

‘ Mijn koshari was te proeven op 
festivals in heel Nederland.’
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Gijsbrecht van Amstelstraat
Gijsbrecht van Amstelstraat
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Het omrijden 
waard
Ook buiten het centrum en de Gijsbrecht 
van Amstelstraat geven creatieve 
makers kleur en smaak aan Hilversum. 
Zo zijn deze vegan deli, dit vegetarische 
restaurant op de hei, het proeflokaal op 
een tuinderij en dit toprestaurant in een 
oude fabriek zeer de moeite waard om 
een stukje voor om te rijden.

Chef aan de Werf - Werf35 
Mussenstraat 11

Een menukaart vol fijne tussengerechtjes. Perfect 
om met elkaar te delen als je niet kunt kiezen uit alle 
heerlijke opties. De Chef zit op Werf35 op een toffe 
industriële locatie. 

Bij de Tuinman -
Hoorneboegse Hei
Hoorneboeg 4

Voor de vegetarische kaart worden zoveel mogelijk 
de groentes van het seizoen en producten uit de 
buurt gebruikt: honing van de imker, appelcider van 
de buurman en groentes uit de eigen moestuin.
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Smaakmaker Charly van Chef aan de Werf
Restaurant Chef aan de Werf is in Hilversum en daarbuiten 
al heel wat jaren een begrip en nog altijd favoriet. De 
aantrekkingskracht van zijn zaak is voor eigenaar en 
chef-kok Charly duidelijk: ‘Je kan hier eten op topniveau, 
ook met een klein budget, in een oude fabriek met een 
vintage inrichting. En daarnaast is parkeren gratis en het 
is veilig voor kinderen om buiten te spelen. Zo’n plek is 
er verder niet in Hilversum.’ Koken op niveau werd Charly 
met de paplepel ingegoten en hij wil er absoluut zeker 
van zijn dat iedereen van zijn smaakvolle, verse gerechten 
kan genieten. Alle gerechten hebben daarom het formaat 
van een tussengerecht, waardoor je makkelijk je eigen 
budget bepaalt. ‘Mooie smaakcombinaties met kakelverse 
ingrediënten maken het verschil, niet een chique 
inrichting. Daar geloof ik niet in’, zegt Charly daarover. Het 
leverde hem zelfs een Bib Gourmand-onderscheiding van 
Michelin op, voor de beste prijs/kwaliteitverhouding.

‘ Wij maken het verschil met mooie 
smaakcombinaties en kakelverse 
ingrediënten voor ieders budget.’
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Proeflokaal De Serre -
‘s Graveland
Leeuwenlaan 34

In De Serre geniet je van een ontbijtje, een heerlijke 
koffie met homemade taart, lunch of een borrel met 
een proefplank. Op het terras onder de bamboe of 
knus binnen bij de houtkachel.

Van die vegans - Vonk in Oost
Larenseweg 139

Van die vegans is de lekkerste plantaardige 
delicatessenwinkel van het Gooi. Vegan bonbons, 
croissants, geitenkaes en quiches voor thuis en op 
vrijdag en zaterdag open voor lunch of koffie met een 
hemels stuk taart.
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Route 1
Kleine Trek

OldenhofOldenhof

GoodGood
GroundsGrounds

Your Your 
CoffeeCoffee

De De 
KwekerijKwekerij

Ohlala Ohlala 
MacaronsMacarons

La Petite La Petite 
CrêperieCrêperie

Mevrouw Mevrouw 
GroenGroen

Bij Your Coffee begin je de dag met een lekkere koffie 
en een Strawbanana smoothie voor de kids. Daarna 
shop je de leukste cadeautjes voor jong en oud bij o.a. 
Good Grounds en bewonder je de tropische vissen bij 
Rifwachter Aquaria. Lunch voor het hele gezin doe je bij La 
Petite Crêperie en voor je weer naar huis gaat stap je nog 
even binnen bij de leukste kinderwinkel van Hilversum: 
Mevrouw Groen.

Klik hier voor de hele route
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Route 2
So insta- 
grammable 

MuzeMuze

Your Your 
CoffeeCoffee

Hotel Hotel 
Gooiland Gooiland 

BarBier BarBier 
bierwinkelbierwinkel

Chef aan Chef aan 
de Werfde Werf

Abu AmrAbu Amr Chez Chez 
ElpeeElpee

MeddensMeddens

Sees.  Sees.  
Coffee & ConceptstoreCoffee & Conceptstore

Foodhall Foodhall 
MOUT MOUT 

Hilversum barst van de very instagrammable hotspots. 
Poseer bijvoorbeeld bij de arty Hillywings of in het 
knalroze hoekje met de paradijsvogels in Meddens. Laat 
je nagels doen in de glitterwereld van de Self Love Club 
en ga op zoek naar tweedehands parels bij platenzaak 
Chez Elpee. Je dag sluit je af bij het kleurrijke, creatieve 
Theatercafe Muze of met een schilderijtje op je bord in de 
oude vintage loods van Chef aan de Werf.

Klik hier voor de hele route
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Route 3
Bubbels 
& bites

MeddensMeddens

Kookwinkel Kookwinkel 
BalthazarBalthazar

VYRVYR
Studio Studio 
ReleaseRelease

Mijn HemelMijn Hemel
Hotel Hotel 
Trompenberg Trompenberg 

Gooische MatrasGooische Matras

Foodhall Foodhall 
MOUTMOUT

Mat.store & Mat.store & 
22 store22 store

Self Love Self Love 
ClubClub

Fijnproevers beginnen hun dag bij Meddens met een 
glaasje bubbels en een brioche met zalm. Bij MAT.store 
en 22 Store shop je vervolgens de meest stijlvolle 
(Deense) merken. Na een ontspannende massage bij 
Studio Release neem je een Gooische Bubbel bij foodhall 
MOUT, met een ceviche of een blini met kaviaar. En voor 
een avond fine dining eindig je bij restaurant Vyr.

Klik hier voor de hele route
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Even praktisch
Openingstijden
In het centrum van Hilversum zijn de meeste winkels 
zeven dagen per week geopend. Check voor de zekerheid 
van tevoren de actuele openingstijden. Elke donderdag 
is het koopavond en elke woensdag en zaterdag is er 
van 8:00 tot 16:00 uur markt op het Marktplein voor 
foodhall MOUT.

Op de Gijsbrecht van Amstelstraat zijn de winkels zes 
dagen per week geopend, sommige ook op vrijdagavond. 
Een aantal zondagen per jaar is het koopzondag. Welke 
dagen dat zijn kun je checken op degijsbrecht.nl.

Bereikbaarheid 
Station Hilversum Centraal ligt middenin het centrum. 
Stap uit de trein en je bent er! Bus 104 brengt je naar de 
Gijsbrecht van Amstelstraat of pak een OV-fiets.

Parkeren
Parkeren in Hilversum centrum doe je het makkelijkst in 
één van de vijf parkeergarages. Vanuit de invalswegen 
kun je de borden volgen. Op de ‘Gijsbrecht’ kan je in de 
straat betaald parkeren met een maximale parkeerduur 
van 2 uur.
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Het hele jaar door zijn er in Hilversum 
de leukste ‘food & drink’ festivals. Het 
Gooisch Bier Festival bijvoorbeeld, 
Wijnfestival Druif, Proost en Kroost, 
Pure Buren, Buitenspelen…en dat zijn er 
nog maar een paar.

Colofon
Dit is een uitgave van Hilversum Marketing.
Tekst: Hilversum Marketing en Marleen Bontekoe
Fotografie: Margriet Hoekstra, Your Coffee, Jurrian 
Bevelander, Jakob van Vliet (Meddens), Benji van Geene  
(Van die vegans), Timo Visser (MOUT)
Vormgeving: SOSdesignstudio
Drukwerk en distributie: Flyerman – www.flyerman.nl  

Stichting Hilversum Marketing 
Oosterspoorplein 1
1221 JW Hilversum 
035 544 69 71 
info@hilversummarketing.nl
livehilversum.nl

Klik hier voor alle events, 
actuele data en meer informatie
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Nieuwsgierig 
naar meer tips 
in Hilversum?
Laat je inspireren op 
livehilversum.nl

http://www.livehilversum.nl
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