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De handen van Michelangelo als symbool
voor verbinding tussen natuur en stad
“Wij en de leerlingen gebruiken het tunneltje naar het Corversbos elke dag”,
vertelt Hanke Wiegand, kunstdocent bij het Roland Holst College. “Het tunneltje was grijs en grauw en voelde onveilig. Zodra we de kans kregen om dit
te veranderen, hebben we de leerlingen gevraagd met ideeën te komen.”
Kunstenaar Eric van der Vegt legt nu de laatste hand aan de kleurrijke tunnel
en brengt hun verhalen met spuitbus en verf tot leven.
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Kopij en ideëen voor de
volgende editie van Kijk op
jouw Wijk NW of contact
opnemen met de redactie?
kijkopjouwwijk@gmail.com
Beste lezers,
Corona zorgt in het hele land en ook in Hilversum Noordwest voor veel onrust.
Toch valt ook nu Kijk op jouw Wijk op de deurmat. Hoe moeilijk het ook is;
juist in deze crisis is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn en ons verbonden voelen. Als redactie hopen we dat de wijkkrant - ook al is het maar een
klein beetje - daaraan bij kan dragen. Veel belangrijker is natuurlijk dat we
rekening houden met elkaar. Alleen onderlinge betrokkenheid in de buurt kan

Het idee dat leerlingen al hun kennis
binnen de schoolmuren opdoen is een
beetje ouderwets, stelt Hanke. “Als
school staan we midden in de samenleving. Daarom organiseren mijn collega Willem Schnitfink en ik al langer
maatschappelijke
projecten, waarin
we samenwerken
met de gemeente en
organisaties buiten
de school.”
Het opknappen van
het tunneltje in het
Corversbos is hiervan een mooi voorbeeld volgens de kunstdocent. “In een
les met iemand van het Wereld Natuur

Fonds bedachten de leerlingen dat de
tunnel een verbinding is tussen de
natuur en de stad. Met dat thema zijn
we verder gegaan.”

Schildpad
Over de lengte van de tunnel raken
twee handen elkaar. Een is blauw en
besmeurd, de andere groen en fris.
“Het zijn de handen van Michelangelo,
maar dan in een eigentijdse versie”,
legt Eric van der Vegt uit. “In het werk
van de Italiaan reikt God naar de hand
van Adam. In de
tunnel staan de handen voor de natuur
en stad.”
Dit beeld en alle
andere schilderingen in de tunnel zijn
een vertaling van de
ideeën, waarmee de leerlingen van het
Roland Holst College en de
Vondelschool zijn gekomen. Eric wijst

De kunstenaar
brengt hun verhalen
met spuitbus en verf
tot leven

Eric van der Vegt aan het werk.
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voorkomen dat - in de woorden van de koning - het Coronavirus een
Eenzaamheidsvirus wordt. Maar bovenal: volg alle voorschriften! Houd niet
sociaal, maar wel fysiek afstand. Zo voorkom je niet alleen dat je zelf ziek
wordt, maar ook dat je anderen ziek maakt.
Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Blijf gezond!
Redactie Kijk op Jouw Wijk
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naar een schildpad die hij net heeft
geschilderd en laat een schetsontwerp
van een leerling op zijn tablet zien. De
gelijkenis is treffend. “Ik heb twee
keer met de leerlingen gesproken”,
legt hij uit. “De tweede keer heb ik hen
gevraagd om hun
idee te tekenen. Dat
was nodig, want ik
merkte dat ik anders
mijn eigen interpretatie van hun schildpad zou schilderen.
En dat was juist niet de bedoeling.”
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beer er dan iets moois van te maken.”
In de tunnel heeft hij binnen een hart
de tags laten staan. Een handreiking
om zijn werk verder met rust te laten.
Bij het schilderwerk kreeg Eric hulp
van zijn stagiair
Danaje Guatelli en meer onverwachtvan een meisje uit
een begeleid wonen
project in de buurt.
Hij wijst naar een
rendier aan de voorkant van de tunnel.
“Zie je die witte lijnen om het gewei?
Dat heeft Charlotte gedaan. Zij heeft
autisme, misschien dat ze daardoor
superknap is in het neerzetten van een
strakke lijn. Ik maak al jaren kunst en
soms is het bijna routine, maar dit project is bijzonder. Het komt niet vaak
voor dat je zoiets moois samen met de
buurt en de scholen kunt maken.”

Wij proberen, zodra
er iets voorvalt,
adequaat daarop te
reageren

Tags
De tunnel is bijna af, maar dit ging niet
zonder slag of stoot, blikt de kunstenaar terug. “Ik had de tunnel gewit en
de volgende dag was er al overheen
getagd. Ik begrijp dat mensen hun
handtekening willen zetten, maar pro-

Lieke en Elda tuinieren samen

Lieke Weener tuiniert al twintig jaar in haar wilde bloementuin op een stuk
gemeentegrond onder haar appartement. Buurmeisje Elda vroeg drie jaar
geleden of ze mocht helpen en natuurlijk vond Lieke dat goed. Inmiddels heeft
zij haar eigen tuin tegenover die van haar buurvrouw. Lieke: “Haar tuintje
staat er schitterend bij. Elda is met haar negen jaar een echte tuinvrouw in de dop!”

De gele Wede achter het bordje 'Elda's Tuin' staat in bloei en ook de blauwe
Wasbloem doet het goed. “Weet je nog dat de plantsoenmedewerkers je tuintje wilden omschoffelen in het eerste jaar dat we hier begonnen?”, vraagt Lieke aan Elda.
“Dat bordje heb ik gemaakt om dat te voorkomen.” Elda knikt enthousiast. “Door
corona zie ik mijn schoolvriendinnen niet veel”, vertelt ze. “Dat is niet leuk, maar
daardoor heb ik wel meer tijd om in mijn tuin te werken.”
Behalve in het stukje grond voor
haar huis, tuiniert de negenjarige
scholiere samen
met haar broer
ook in haar eigen
tuin. “Voor mijn
verjaardag heb ik
plantjes gekregen en ik hoop dat die ook gaan
bloeien”, zegt ze. Lieke verwacht wel dat dit zal gebeuren.

“Hoewel jullie tuin wel in de schaduw ligt”, waarschuwt ze. “Wat dat betreft is ons
stukje op het zuiden iets gemakkelijker.”

Costerustuin
Bloemenzaad voor Elda en zichzelf haalt Lieke uit de Costerustuin, waar zij als
vrijwilliger het perk met de eenjarige planten onderhoudt. “Om dit perk in stand te
houden, oogsten we het zaad zelf”, legt ze uit. “Wat er over is, geef ik weg en neem
ik mee. Ik heb Elda geleerd hoe ze moet voorzaaien en dat kun je nu heel goed”,
vervolgt ze lachend, terwijl ze haar buurmeisje aankijkt. Elda knikt instemmend.
“Maar ik heb ook bomen en struiken in mijn tuintje staan”, zegt ze trots, wijzend
op een appelboompje. “Vorig jaar had ik mijn eerste appels.”
Wilde bloemen
Zodra het door het bordje 'Elda's tuin' duidelijk was, dat hier werd getuinierd, hebben de mensen van het groenonderhoud het stukje grond met rust
gelaten. Lieke: “De gemeente juicht het toe dat we dit tuintje samen
onderhouden. Twintig jaar geleden toen ik mijn eerste tuin op
gemeentegrond begon, lag dat anders. Eigen initiatief van bewoners
was toen minder gewoon”, haalt ze herinneringen op. “Nu kan ik
iedereen aanraden om een tuintje te beginnen op een stukje verloren
terrein. Als meer buurtbewoners wilde bloemen inzaaien, is dat alleen maar goed
voor de bijen, vlinders en hommels. Ons project werkt in ieder geval aanstekelijk:
een overbuurman is ook al begonnen met een eigen tuin.”

'Vorig jaar had ik
mijn eerste appels'
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Wijkbrandweerman René Wollaars schrijft elke editie een column in Kijk op Jouw Wijk. Deze keer vertelt hij
over sluipmoordenaar nummer één: koolmonoxide!

Koolmonoxide; een echte
sluipmoordenaar
Koolmonoxide kan ontstaan bij slecht
onderhouden of slecht functionerende
installaties zoals geisers, kachels en
cv-installaties. Daarnaast kunnen
andere situaties zorgen voor de aanwezigheid van koolmonoxide in een
woning, zoals gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde
afvoerpijpen, gescheurde gemetselde
schoorsteenkanalen of een foutieve
installatie van toestellen die brandstof
gebruiken.
Het gevaarlijke van koolmonoxide is:
je proeft of ruikt het niet. Bij inademing raak je al snel bewusteloos. Wees
alert op een vergiftiging. Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet
voor niets bekend als de sluipmoordenaar.
Wanneer je het inademt, kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben.
Jaarlijks overlijden in Nederland
gemiddeld elf personen door koolmonoxidevergiftiging. Nog eens honderd-

vijftig mensen belanden in het ziekenhuis.

Hoe herken ik een koolmonoxidevergiftiging?
De eerste lichamelijke symptomen van
een koolmonoxidevergiftiging lijken
op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.
Ook voel je je verward,
slaperig en je krijgt een
versnelde hartslag. Bij
een hoge concentratie
koolmonoxide treden er
ernstige symptomen op
zoals: bewusteloosheid,
coma, blijvende hersenschade met mogelijk
overlijden als gevolg.
Bij een kleine koolmonoxidelekkage kan je na
een aantal weken symptomen krijgen van koolmonoxidevergiftiging.
Als er meer medebewo-

ners klagen over dezelfde klachten kan
dit duiden op koolmonoxidevergiftiging.
Waar hang ik een koolmonoxidemelder op.
In de ruimte waar de bron is (cv-ketel,
open haard, geiser) aan het plafond één
tot drie meter van de bron. In ruimten
waar geen bron aanwezig is hang je de
koolmonoxidemelder op hoofdhoogte.
In de slaapkamer op kussenhoogte.

Wat te doen bij koolmonoxidevergiftiging?
Waarschuw je huisgenoten. Ga zo snel
mogelijk naar buiten en zet onderweg
de ramen open die je
tegenkomt. Bel het
alarmnummer 112 en
volg de aanwijzingen
van de hulpdienst op.
Raadpleeg een huisarts.
Contact
Rene Wollaars
wijkbrandweerman
@brandweergooivecht.nl
Twitter; @renewollaars
0621 292 342

Bart Heller nieuwe wijkwethouder voor Noordwest

Op 6 mei is Bart Heller gestart als wethouder van
natuur en groen, wonen, milieu, energie en klimaat.
Hij volgt de eerder afgetreden wethouder Jan
Kastje op.

Heller is blij met zijn terugkeer in de Hilversumse politiek, zo vertelt hij. “Als klein kind speelde ik in het bos
en op de hei, we fietsten en vliegerden. Nu fiets ik er
met mijn eigen kinderen. Mooie natuur om te ontdekken: als kind lijkt het vanzelfsprekend, maar als volwassene weet ik dat die mooie natuur het resultaat is
van tientallen jaren politieke strijd”, aldus de wethouder. “Het behoud van het groen in én om de stad gaat
ons allemaal aan. In de politiek heb ik daar al eerder
mijn steentje aan bijgedragen en dat doe ik nu graag
opnieuw. Voor mijn kinderen, voor Hilversum en
omdat die natuur het waard is.”
Bart Heller is wijkwethouder van Hilversum
Noordwest, en kent deze wijk goed: “Met veel plezier
heb ik mijn middelbare schoolperiode doorgebracht als
leerling op Het Nieuwe Lyceum, in deze groene en
mooie wijk”.
In het volgende nummer van Kijk op jouw Wijk een
nader gesprek met Bart.

(Villa-)wijk Noordwest,
postcode 1217, is eind 19de/ begin
20ste eeuw ontstaan. Oorspronkelijk
aanwezige landgoederen zijn nu vaak
monumentale villa's.
De woonwijk is aangewezen als
beschermd stadsgezicht. In de tweede
helft van de 20ste eeuw is het
Mediapark ontstaan.
De wijk is onderverdeeld in 6 buurten:
Boomberg,Villaparken,
Trompenberg-Oost,
Trompenberg-Zuid, Mediapark en
Raadhuiskwartier.
De wijk heeft ongeveer 7.500 inwoners.

Vanwege de corona-crisis gaat het
wekelijkse inloopspreekuur op de
dinsdag voorlopig niet door
(tijdelijke locatie Oude Enghweg 23).
In de wijk wordt hulp en steun geboden
door het Zorg & Welzijn wijkteam 1217
via onderstaande contactgegevens;
GEMEENTE HILVERSUM
Buurtcoördinator
Carola van den Berg
carola.vandenberg@hilversum.nl
0653 851 750
Twitter: @Carola_vdBerg
SOCIAAL PLEIN
WMO consulent
Claudia van Zoelen
c.vanzoelen@hilversum.nl
035 62 92 700
Regisseur Sociaal Plein
Jaap Sijtsma
j.sijtsma@hilversum.nl
035 62 92 700
WIJKAGENT
Friso de Jong
friso.de.jong@politie.nl
0900 8844
MEE-UGV
Cliëntondersteuner
Katja Andringa
KAndringa@mee-ugv.nl
0614 562 284
VERSA WELZIJN
Opbouwwerker
Lilian Martins
lmartins@versawelzijn.nl
0613 965 784
Facebook: lilian.versahil
Twitter: @lmartinsversaw1
Buitenspeeldag op 10 en 13 juni
is definitief afgelast. Springkussens
en/of BBQ’s op openbaar terrein
verboden. De gemeente voorziet niet
in hekken of boa’s. Meer info of
contact, raadpleeg versawelzijn.nl.
WEG EN WIJZER
Versa Welzijn volgt de richtlijnen van
de overheid rondom het Coronavirus.
Heeft u een dringende vraag op
financieel of juridisch gebied?
Wij bieden een telefonisch spreekuur!
U kunt bellen naar één van onze
sociaal juridisch dienstverleners en zij
proberen u zo goed mogelijk op weg
te helpen.
Maandag: André 0613 965 912
Donderdag: Moumen 0613 966 0 09
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Financieel zwaar
zwaar weer
weer voor
voor De
De Hertenkamp
Hertenkamp
Financieel

‘De kinderboerderij is van alle Hilversummers’
De hekken van De Hertenkamp zijn vanwege de coronacrisis gesloten.
Kinderen proberen vanuit het Heksenweitje wel een glimp op te vangen van
de dieren, heeft Marijke Koeman gezien. Het tekent volgens de vrijwilligster
hoe geliefd de kinderboerderij is. “We bestaan nu 82 jaar, maar nieuwe donateurs zijn nodig als we deze bijzondere plek niet willen kwijtraken.”
Al in 1930 is er sprake van de aanleg
van een park of hertenkamp op de plek
waar nu nog steeds Kinderboerderij De
Hertenkamp is te vinden. Zeven jaar

in strijd was met de destijds gemaakte
afspraken.”

Zestig schoolklassen
Hoeveel ouders, opa's en oma's en
andere verzorgers met de kinderen
naar de kinderboerderij komen
kan de vrijwilligster niet zeggen.
“We hebben geen
teller. Toch moeten het er zeker
meer dan tienduizend per jaar zijn. Nu
is het stil, maar normaal komen hier
jaarlijks zestig klassen uit de kinderopvang en het basisonderwijs op bezoek
om van alles over de dieren te leren.
Ook hebben we een pool van mensen
die hier meehelpen als een vorm van
dagbesteding.”

secretaris in het bestuur van De
Hertenkamp. “De jonkies hebben nog
nooit bezoek gezien en schrikken zich
vast wild.”
Sommige dieren zijn 'krijgertjes'. Zo is
Suus, het grote roze varken, ooit
cadeau gegeven en is varken Hanna in
het Spanderswoud gevonden door de
politie. Marijke: “Tussen Hanna en
Suus klikte het niet zo. We waren blij
toen Charlie, ons hangbuikzwijntje,
erbij kwam. Tussen hem en Hanna was
het liefde op het eerste gezicht.”

Dudokstal
Kinderboerderij
de Hertenkamp
is nu een onafhankelijke stichting. De gemeente betaalt voor het groot onderhoud
van het terrein, voor het voer en de
verzorging van de herten en voor het
onderhoud van de Dudokstal. Marijke:
“Voor alle andere kosten, het voer dat
steeds duurder wordt, de dierenarts-

Tussen Hanna en Charlie
was het liefde
op het eerste gezicht

later lukt het de gemeente om tegen
lage kosten en deels gratis een stuk
grond van mevrouw Waller-de Kock
over te nemen. Zij stelt maar één voorwaarde: de grond is bedoeld voor een
park of hertenkamp. Haar wens komt
uit als in 1939 de eerste herten hier hun
stek vinden.
“Het is dankzij deze afspraak dat het
Heksenweitje nog bestaat”, weet
Marijke. “De gemeente wilde eind
vorige eeuw deze laatste eng van
Hilversum bebouwen met een ontsluitingsweg over De Hertenkamp. Het
plan ging van tafel toen bleek dat het

kosten en het onderhoud van de nietmonumentale onderkomens, zijn we
helemaal afhankelijk van giften en
donaties. En die inkomsten lopen te
hard terug. Mensen realiseren het zich
misschien niet helemaal, maar de kinderboerderij is van ons allemaal.” Een
spontane actie van een jonge buurtbewoonster raakte alle vrijwilligers dan
ook in 't hart. “Zij gaf ons tien euro uit
naam van haar pas overleden hondje.
We hebben het direct op onze
Facebookpagina gedeeld”, is haar vervolg.
Ook de coronacrisis betekent een extra
financiële slag voor De Hertenkamp.
Het grote roze 'donatievarkentje', waar
bezoekers een bijdrage in kunnen
doen, blijft leeg. “Het laatste wat we
willen, is entree vragen. Dat nooit!”,
zegt Marijke beslist. “Maar ik hoop
echt dat meer mensen ons financieel
gaan steunen. Anders wordt het heel
moeilijk om deze bijzondere plek te
behouden.”

Suus, Hanna en Charlie
Het zal wennen zijn voor de jonge dieren die in februari en maart zijn geboren als alles weer op gang komt, verwacht Marijke. Zij woont sinds 1982
aan de Witte Kruislaan in de buurt van
de boerderij en is nu ruim vijf jaar

Steun Kinderboerderij De Hertenkamp. Kijk op kinderboerderijhilversum.nl
Buurtbewoner
Buurtbewoner
Bonnie van
van der
der Pers
Pers
Bonnie
schreef een
een boek
boek over
over
schreef
haar straat
straat
haar

‘De Borneolaan kun je zien als microkos
Bonnie van der Pers kwam naar eigen
zeggen 'van overal' voordat zij in 1984
met echtgenoot naar Hilversum verhuisde. Op verzoek van een aantal buren
schreef de markante buurtbewoonster
een boek over de Borneolaan dat in 2017
is verschenen. “Als bètawetenschapper
heb ik het wel anders aangepakt dan
traditionele historici”, blikt de schrijfster terug. “Naast beschrijvingen heb ik
de geschiedenis ook met statistisch
onderzoek tot leven gebracht.”

Bonnie heeft in de VS scheikunde gestudeerd en is gepromoveerd in Zwitserland.
Nadat zij haar echtgenoot Jan ontmoette
tijdens een congres in Italië, heeft het stel
in Griekenland en Zweden gewoond.

Totdat Jan terug wilde naar Nederland om
zijn eigen bedrijf fulltime voort te zetten.
Bonnie ging met hem mee en vond een
baan bij Naarden Chemicals. Het huis aan
de Borneolaan, waar Bonnie nu nog
woont, werd hun thuis.
Indiëgangers
“Na het overlijden van mijn man, kreeg ik
meer contact met de mensen in de straat”,
blikt Bonnie terug. “'Jij bent toch onderzoeker?' vroeg één van deze buren mij een
keer. 'Ik zou wel meer willen weten over
de geschiedenis van de Borneolaan.
Waarom pak jij dat niet op?', was de volgende vraag. Het idee om zelf een boek te
schrijven is toen eigenlijk geboren.”
In haar boek 'De Borneolaan - meer dan

Jan Willem Dekkers en Bas Esbach, Wijkvereniging De Parken

‘De kracht van deze wijk? De ruimte en
het groen en toch dichtbij het centrum’
Wijkvereniging De Parken is in 1992 opgericht als bewonersprotest tegen gemeentelijke bouwplannen. Inmiddels
zijn de contacten met het Raadhuis een stuk warmer.
“Als er iets is, hebben we zo de juiste ambtenaar te pakken”, meent voorzitter Jan Willem Dekkers. Ook vicevoorzitter Bas Esbach vindt dat de gemeente proactief
luistert. “Hoewel we natuurlijk wel alert blijven”, voegt
hij hier lachend aan toe.

De buurt rond de Trompenbergerweg en Beethovenlaan is
beschermd stadsgezicht en grote stedenbouwkundige ontwikkelingen staan niet meer op stapel. De invoering van de
Omgevingswet en de verduurzaming van de wijk zijn volgens de twee bestuursleden de belangrijkste thema's voor de
toekomst. “We hebben één keer als buurtbewoners met de
gemeente over de Omgevingswet gesproken”, blikt Jan
Willem terug. “Daarna is alles stilgelegd vanwege het coronavirus.”
Het is afwachten hoe dit traject verdergaat, maar de voorzitter van De Parken heeft er vertrouwen in. “De neuzen staan
dezelfde kant op. Tot nu toe vind ik dat wij als bewoners er
goed bij zijn betrokken.”

Energieneutraal
Meer zorgen maakt Bas zich over het gegeven dat ook
Noordwest op enig moment van het gas af moet. “Hoe? Bij
de gemeente weet eigenlijk
niemand hoe dit moet. De
wijk staat vol met monumenten, dus het zal ieder geval
maatwerk worden.” Daarbij
heeft het opstappen van wethouder Jan Kastje natuurlijk
niet geholpen, vult Jan
Willem aan. “Hij wilde het raadhuis energieneutraal maken
om hieruit lering te trekken voor andere monumenten. Dit
idee is nu op de lange baan geschoven.”

www.presenthilversum.nl/corona

NUTTIGE ADRESSEN:
BUURTVERENIGINGEN
Stichting de Boomberg
boombergwijk.nl
Buurtvereniging
Raadhuiskwartier en Omgeving
raadhuisenomgeving.nl

Bas Esbach (l) en Jan Willem Dekkers

verenigingen. Bas: “Voor het lidmaatschapsgeld van 25 euro
organiseren we verschillende evenementen om de onderlinge
contacten aan te halen. Zo hebben we in september vorig jaar
een Picnic en blanc gehouden in het Nimrodpark. Het was
mooi weer en iedereen had hapjes, salades en toetjes meegenomen.”
Voor 3 mei van dit jaar was het idee
om samen met de buurt de Formule 1
op groot scherm te kijken. “Dat is
helaas niet doorgegaan”, zegt Jan
Willem spijtig. “Ook van onze plannen om 75 jaar bevrijding te vieren
- deze buurt was een bijzonder
spergebied tijdens de oorlog- is weinig terecht gekomen.”
Het tweetal hoopt dat de traditionele nieuwjaarsborrel, waarvoor met een flyer alle buurtgenoten worden uitgenodigd,
wel kan doorgaan. “Ik hoop dat de wereld er tegen die tijd
weer iets anders uitziet”, zegt Bas tot besluit.
Meer informatie over de wijkvereniging is te vinden
op https://de-parken.nl

100 jaar geschiedenis' heeft zij dit stukje
Hilversum beschreven, beginnend in de
tijd dat er nog akkers lagen tot nu. Bonnie:
“Ik wilde niet alleen laten zien hoe de
huizen en tuinen in de straat zijn ontstaan,
maar ook vertellen over de mensen die hier
leefden en werkten. Wist je bijvoorbeeld
dat veel Indiëgangers met grootverlof in de
Borneolaan terecht zijn gekomen? Een
aantal van hen wilde het gekonkel met
landgenoten in Den Haag vermijden.”
Weduwen
Tijdens het werk aan het boek kwamen
veel vakgebieden bij elkaar, zo heeft de
schrijfster gemerkt. “Ik heb juridische kennis
opgedaan, omdat ik een en ander moest
uitzoeken over faillissementen, maar ik

ben ook de sociale geschiedenis ingedoken
om de mensen zelf te kunnen begrijpen”,
licht ze de reikwijdte van haar onderzoek
toe. “Toch merkte ik al snel dat ik als bètawetenschapper anders naar het verleden
kijk dan een doorsnee historicus”, is haar
vervolg als ze het boek openslaat en wijst
naar de tabellen met informatie over bewoners, percelen en huizen.
“Door het statistische onderzoek dat ik heb
gedaan, krijg je een breder beeld op welke
vlakken de Borneolaan eruit springt. Zo
kwam ik erachter dat hier relatief veel
weduwen uit Amsterdam hebben
gewoond. Misschien omdat dit een veilige
plek voor hen was?”
De bedoeling was dat het boek zou verschijnen in 2009 om het honderdjarig
bestaan van de Borneolaan luister bij te
zetten. Het werd 2017. “Op veel fronten
verliep de publicatie moeilijk”, zegt
Bonnie hierover. “Ik zou dan ook niet snel
aan een nieuw boek beginnen, maar ik ben

Buurtvereniging
De Watertoren/
Trompenberg Zuid
trompenbergzuid.nl
Buurtvereniging De Parken
de-parken.nl
Buurtvereniging
Trompenberg Oost
trompenbergoost.wordpress.com
Vrijwilligers Centrale Hilversum
Eemnesserweg 109
0613 132 987
info@vchilversum.nl
versavrijwilligerscentrale.nl
De Costerustuin
costerustuin.nl
Het Pinetum
pinetum.nl
De Bibliotheek en
Volksuniversiteit Hilversum
bibliotheekhilversum.nl
Dudok Architectuur Centrum
dudokarchitectuurcentrum.nl
Muziekcentrum van de Omroep
(MCO)
mcogebouw.nl
Globe Centrum voor Kunst
en Cultuur
globeckc.nl
Kinderboerderij
De Hertenkamp
kinderboerderijhilversum.nl
Beeld en Geluid
beeldengeluid.nl/
HLTC Melkhuisje
melkhuisje.com
HLTC Hoogerheide
hltc-hoogerheide.nl
Scouting Zuiderkruis
Clubgebouw Schuttersweg
Schuttersweg 34
zuiderkruis.nl

Picnic en blanc
Er zijn tussen 230 en 250 huishoudens in de wijk aangesloten
bij De Parken. Volgens de twee actieve bestuursleden is dit
percentage van 50 procent vergelijkbaar met andere buurt-

smos van Nederland’

Samen voor Hilversum
Bewonersinitiatief voor heel
postcodegebied 1217
www.samenvoorhilversum.nl
Versa Welzijn Vrijwillige
Thuishulp Hilversum (VTH)
Anja Wessels: 0645 232 415 of
awessels@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld: 0649 377 171 of
abijleveld@versawelzijn.nl

Samen de Formule 1
kijken op groot scherm kon
helaas niet doorgaan

Groen, veiligheid en verkeer
Ondertussen blijft het bestuur de ontwikkelingen volgen als
het gaat om 'onderwerpen op een lager niveau' in de woorden
van Bas. Voor De Parken zijn dat het verkeer, de veiligheid
en het groene karakter van de buurt. “In dit opzicht zijn we
erg tevreden met Carola van den Berg als buurtcoördinator.
Zo hadden we zorgen over de verkeersveiligheid in een
aantal straten. Carola heeft ons aangehoord en in heel korte
tijd een schouw met de politie geregeld om samen ter plekke
te kijken.”
Ook als het gaat om het verbeteren van het straatbeeld zijn
de lijntjes met het Raadhuis kort, merkt Jan Willem. “Er zijn
plannen om het plein bij de Verdilaan en de Rossinilaan te
vergroenen. We hadden daarover wat vragen voor de
gemeentelijke landschapsarchitect. Die zei meteen dat hij
wel even langs kon fietsen. Zo gemakkelijk kan contact
leggen gaan.”
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Hulp bij (bijvoorbeeld) boodschappen doen, ophalen
medicijnen, hond uitlaten, koken
of iets anders? Verschillende (buurt-)
bewoners hebben zich aangemeld om
te helpen. Neem contact op met:

Rode Kruis Luisterlijn: 0900 0767

blij dat dit er ligt. Het heeft me veel
geleerd over Nederland. De Borneolaan is
als microkosmos een afspiegeling van wat
er is gebeurd in ons land.”
'De Borneolaan - meer dan 100 jaar
geschiedenis' is te bestellen voor
30 euro exclusief verzendkosten via
adalia@xs4all.nl

Heb jij ook iets te melden aan
jouw medewijkbewoners?
Een verslag, anekdote, nieuws uit je
omgeving of lijkt het je leuk om buurtredacteur te worden? Neem dan
contact op met de redactie:
kijkopjouwwijk@gmail.com
Tijd over? In beweging blijven? Je
eigen buurt nader ontdekken?
Leuke reacties krijgen van wijkbewoners?
Voor het volgende nummer van Kijk
op jouw Wijk zoekt de redactie (vaste)
vrijwilligers om deze krant in hun
eigen straat of buurt te bezorgen. Info
via kijkopjouwwijk@gmail.com
Anderhalve meter
Taskforce/Initiatieven, ga naar:
https://www.hilversum.nl/Home/
Inwoner/Nieuws/Nieuwsitems/
Corona_in_Hilversum/Anderhalve_
meter
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Bewoners Boomberg (v.l.n.r.) Cor de Heus, Corry Fokker, Rudi Tenniglo en Cosimo Russo praten mee over de plannen.

Transformatie Boomberg:
buurt erin, zorg eruit

Bewoners nemen zelf het heft in handen

“Hoe wil je dat je leven eruitziet?” Deze vraag hebben we als verhuurder aan duizenden mensen
gesteld”, zegt Willeke Janssen van Habion. “Uit hun antwoord bleek dat zij willen leven in een
omgeving waar het niet draait om zorg, maar om vrijheid en zelfstandigheid. Dat is ook het idee
achter de 'Liv inn' die we samen met de Boombergbewoners creëren: een woongemeenschap voor
en door bewoners.”
“Wij zijn in 2013 begonnen met experimenteren om
het leven in onze verzorgingshuizen op een andere
manier vorm te geven”, blikt Willeke terug. “Habion
verhuurt huisvesting voor ouderen en wij merkten dat
hun woonwensen zijn veranderd. Mensen willen zelf
bepalen hoe ze ouder worden. Dit is ook het idee achter wat wij 'Liv inn' noemen: een woongemeenschap
waar je je thuis voelt. Zelfstandigheid staat voorop,
maar bewoners stellen het gezelschap van andere
bewoners wel op prijs. Gemeenschappelijke activiteiten organiseren zij zo veel mogelijk zelf en met de
buurt.
Inspiratiesessies
Vorig jaar dachten tweehonderd bewoners mee tijdens de eerste inspiratiesessie om van De Boomberg
een eigentijdse woon- en leefgemeenschap te maken.
Willeke: “Bewoners willen graag dingen doen als
samen koken, samen muziek maken en samen tuinieren in een groene gemeenschappelijke (moes)tuin.
Aan de andere kant willen zij ook zelf uitmaken hoe
ze wonen. Zo was het een uitdrukkelijke wens om een
eigen voordeurbel te krijgen.”
De verbouwing van De Boomberg is nu in volle gang.
In het hart van het gebouw is er
plek voor een leefkeuken, een
huistheater, een familiekamer,
een werkplaats, een kapsalon en
een fysiotherapiepraktijk. Eind
juli is het werk in de gemeenschappelijke ruimtes af.
De verbouwing van de appartementen duurt tot
februari volgend jaar.

wekelijks overleg met Habion. Zij zijn op dit moment
druk met het oprichten van de vereniging 'Liv inn
Hilversum'. Binnen de vereniging praten de bewoners
mee over de verbouwing en het beheer van de verschillende ruimtes. Cosimo: “Daarbij zullen wij als
bewoners ook de taken moeten verdelen als het gaat
om de gezamenlijke activiteiten die we bijvoorbeeld
in de leefkeuken en het theater willen opzetten.
Habion gaat dit niet voor ons doen. De sleutel tot succes ligt echt bij ons zelf.”
Door het coronavirus is het nu moeilijk om contacten
te leggen met de buurt, maar het is zeker de bedoeling
dat De Boomberg ook een wijkfunctie krijgt. “Als
ouderen willen we niet alleen onder ouderen zijn”,
stelt de van oorsprong Italiaanse bewoner resoluut.
"We kunnen bijvoorbeeld samen met buurtgenoten
muziek maken of koken. Zodra het kan, zullen we ons
best doen om de buurt in De Boomberg te krijgen.”

Zoom
Buurt erin, zorg eruit is misschien een te boute uitspraak, maar wonen en zorg zijn wel gescheiden in
'Liv inn'. Bewoners bepalen zelf of en zo ja welke
zorg zij nodig hebben. HilverZorg zal niet terugkeren
in De Boomberg. In nauw overleg
met de bewoners zal een andere
zorgverlener worden gekozen
voor de mensen die zorg willen
inkopen. De mensen die tijdens
de verbouwing in St. Carolus wonen, kunnen besluiten om terug te keren naar de vernieuwde Boomberg
of naar een locatie, waar HilverZorg de zorg blijft
leveren. Cosimo verwacht dat veel bewoners terugkomen, maar richt nu zijn vizier op de nabijere toekomst. “Als eind juli het hart van De Boomberg
wordt opgeleverd, willen we een borrel organiseren”,
vertelt hij enthousiast. “Via Zoom natuurlijk. We houden het wel veilig.”

'We willen de buurt in
de Boomberg krijgen'

Liv inn Hilversum
Cosimo Russo woont sinds een jaar in het appartementencomplex. “Ik had nog nooit van een Liv Inn
gehoord, maar het idee sprak me direct aan”, vertelt
hij. Cosimo en medebewoner Cor de Heus hebben nu

‘Als imker heb ik van mijn hobby
mijn werk kunnen maken’

7
9

“Ik was 17 jaar toen ik voor het eerst een zwerm
bijen in de boom tegenover mijn ouderlijk huis in
Bussum zag.” De interesse voor de honingbij is bij
imker Ben Bus sindsdien nooit verdwenen. Een
kleine vijftig jaar later heeft hij zestig bijenvolken
onder zijn hoede, waaronder een dertigtal bijenkasten op de bijenstand 'De Media Bij' op het
Media Park.

'Bijenhouden is altijd een liefhebberij van mij
geweest', vertelt Ben Bus, ''maar in 2014 wilde ik het
wat serieuzer optuigen en ben ik begonnen met De
Gooise Bij. Ik was op zoek naar een rustige plek voor
mijn bijen, struinde daarvoor heel Hilversum af en
kwam uit bij het Mediapark.” Ben wilde eerst zijn bijenkasten plaatsen op het amfitheater dat niet meer in
gebruik is. “De NPO wilde daar mijn bijen niet hebben, maar samen met Media Park Management heb ik
bij de blusvijver een mooie plek gevonden”, blikt hij
terug.

'Bijenhouden is altijd
een liefhebberij van mij geweest'
De 'mediabijen' doen het goed volgens de imker die
nu tijdelijk ook plaatsvervangend fractievoorzitter
van Leefbaar Hilversum is. “In 't Gooi is weinig landbouw”, legt hij uit. “Daarom lopen de bijen niet veel
schade op door gifstoffen. Ik slinger jaarlijks wel 60
tot 80 pond honing per kast.”

Plantsoenmeester
Ook de bloemen- en bomenrijkdom in Hilversum en
omgeving dragen bij aan de kwaliteit en hoeveelheid
van de honing, luidt het vervolg van zijn uitleg. “Wist
je dat Hilversum de meeste soorten bomen van alle
steden in Nederland heeft? Van 1926 tot 1951 had
onze mediastad met Jan Hendrik Meijer onder architect Dudok een plantsoenmeester met een verzamelwoede. Hij heeft in alle parken en plantsoenen bijzondere exemplaren bomen laten planten.” Mede daardoor heeft Ben samen met de afdeling Groen van de
gemeente Hilversum ervoor gezorgd dat de

Mediastad tot 'Bijvriendelijke gemeente' is uitgeroepen.

Bijenseizoen
Het bijenseizoen begint in het voorjaar als Ben zijn
volken laat vliegen op de fruitbomen in 't Gooi en
omgeving, gevolgd door de Acacia. “Deze boomsoort
met mooie witte bloementrossen bloeit maar één
week en geeft veel nectar af bij een temperatuur
boven de 23 graden. Het is dus belangrijk dat mijn
bijen op tijd voor deze bloemendracht klaar zijn.
Daarna, in juni, gaan de Lindebomen bloeien en ik
sluit het seizoen in augustus af met de heidedracht.
Vorig jaar was een topseizoen voor de heidehoning.
Ik hoop dat het dit jaar hetzelfde is!”
De Gooise Bij honing van Ben Bus verkoopt in zijn
woorden 'als een trein'. ''Mijn potjes vind je bij plaatselijke ambachtelijke winkeliers als GoodyFood,
Libris Voorhoeve, de Kaaskamer aan de Gijsbrecht
van Amstelstraat en EKO Cert in Kerkelanden.”
Hoewel het volgens de actieve Hilversummer ook
'hard werken is' als raadslid van Leefbaar Hilversum,
heeft Ben altijd tijd over voor de bijen. “Ik heb van
een hobby mijn werk kunnen maken en wil dit voorlopig ook zeker blijven doen”, zegt hij tot slot.
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TIPS
EN INFORMATIE
IN VERBAND
MET CORONA

'Samen voor Hilversum'
brengt mensen bij elkaar

“Sinds mijn tiende heb ik een bril en
VOORSCHRIFTEN
IN VERBAND maar
MET CORONA
een
gehoorapparaat,
verder
Het kabinet
heeftveel
aanvullende
maatregelen
genomen in de aanpak
had
ik niet
last mijn
aandoevan het Coronavirus.
Kijk op jouw
Wijk zetten we de belangning”,
vertelt InPepijn
Heerkens
rijkste voorschriften
op eenenrij. zijn broer
Thijssen
(22). Hij

1. Vermijd drukte. Wanneer u ziet dat het lastig wordt om 1,5
meter afstand te houden, ga dan weg. Sport en spel zijn wel
weer beperkt mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen
onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan
als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
Naast samen sporten mogen jongeren van 13 tot en met
18 jaar samen activiteiten volgen, zoals naar scouting. Wel
met 1,5 meter afstand.

V.l.n.r.: Helen Boyd, Rutger Mooij en Ron van Valkengoed

'Moeten we niet iets doen voor de buurt?' Helen Boyd, Rutger Mooij en Ron van Valkengoed vonden van
wel. Samen zijn zij de drijvende krachten achter samenvoorhilversum.nl. De website brengt vrijwilligers
en buurtbewoners die hulp kunnen gebruiken bij elkaar. Met succes: 90 vrijwilligers hebben zich
aangemeld en de hulpvraag komt voorzichtig op gang.

2. Als je kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis!
Krijg je daar ook koorts bij? Dan blijft iedereen in het
huishouden thuis. Mensen in cruciale beroepen en vitale
processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek
worden.

“Ik ken Rutger als beheerder van de Buurt WhatsApp
en hij kende Helen weer”, blikt Ron terug. “Alle drie
zagen we dat er veel goedbedoelde initiatieven waren
op Facebook om mensen te helpen in de coronacrisis.
Het probleem is dat de hulpvragers, vaak ouderen, dit
kanaal niet of weinig gebruiken. Met onze website is
het gemakkelijker om mensen te verbinden.”

3. In overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn
voor publiek mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen,
met 1,5 meter afstand tot elkaar. Mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.

Om samenvoorhilversum.nl onder de aandacht te
brengen én om te zien of er buurtgenoten zijn die hulp
nodig hebben, is het drietal met
andere vrijwilligers gaan flyeren
in de buurt. Ron: “We zijn als
eerste proef begonnen met driehonderd adressen. Waar het kon,
hebben we de mensen ook
gesproken. Iedereen reageerde
gelukkig heel positief. Tegelijkertijd hebben we
gemerkt dat veel bewoners zich nog prima kunnen
redden. Dat is natuurlijk goed nieuws.”
De lijntjes tussen de oprichters van samenvoorhilversum.nl en Lilian Martens, opbouwwerker voor

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming
verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij
groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals
gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd. Burgemeesters
kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en
campings. Ook kunnen zij boetes opleggen.

Hoewel de coronacrisis de directe aanleiding is
geweest voor Helen, Rutger en
Ron om samenvoorhilversum.nl
op te zetten, is het de bedoeling
dat de site ook na het virus in de
lucht blijft. “De infrastructuur
staat en er is geen reden om deze
af te breken”, verzekert Ron. “Als
de site nu nog wat meer bekendheid krijgt, hebben wij
ons doel bereikt.”

'Veel bewoners redden
zich prima.
Dat is goed nieuws'

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het
Coronavirus, die erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te
overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest
kwetsbaar zijn.

Hulp nodig of aanmelden als vrijwilliger?
Kijk op samenvoorhilversum.nl
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ONDERZOEK VAN GGD GOOI- EN VECHTSTREEK
Lukt het mensen om de coronagedragsregels toe te passen? Om
hierover meer te weten te komen heeft het RIVM samen met
de GGD-en een groot onderzoek uitgezet. Uit de regionale resultaten van GGD Gooi en Vechtstreek komen geen grote verschillen
naar voren ten opzichte van het landelijke beeld.
Uit de antwoorden van de deelnemers blijkt dat maatregelen
die geen sociale impact hebben, zoals geen handen meer schudden,
het gemakkelijkst op te volgen zijn. Veel moeilijker hebben we
het met het thuisblijven, beperkt bezoek ontvangen, ouderen
niet meer zien en 1,5 meter afstand bewaren.
VRAGEN OVER CORONA IN 'T GOOI?
Algemene vragen over Corona? Bel het GGD-callcenter op
(035) 692 64 00 of kijk op www.ggdgv.nl/coronavirus.

Kijk op jouw Wijk EXTRA !
Binnenkort verschijnt de eenmalige versie van Kijk op
jouw Wijk EXTRA voor alle inwoners van Hilversum.
Voor dat nummer zijn wij op zoek naar ideeën, tips,
plannen en initiatieven hoe wij verder moeten in een
1,5 meter-samenleving.
Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal! Stuur het naar:
kijkopjouwwijk@gmail.com

C O L O F O N

EN INMIDDELS
GENOEMDE MAATREGELEN KUNN
HEID OF GEMEENTE.
AANGEPAST ZIJN DOOR DE OVER
je op de hoogte
Op kijkopjouwwijk.nl houden we

Buurtredacteur worden voor
Kijk op jouw Wijk NW?
Meld je aan via
kijkopjouwwijk@gmail.com

Noordwest, zijn kort. “Bij de wat meer ingewikkelde
hulpvragen kan ik mijn netwerk inzetten om mensen
verder te helpen”, legt Lilian uit. “Zo heb ik één
bewoner in contact kunnen brengen met de juiste
persoon van het Wmo-loket. Bewoners kunnen mij
natuurlijk altijd direct bellen. Toch kan ik me voorstellen dat sommige mensen zich eerder aanmelden
op de website.”

Redactie

Tekst, (eind)redactie,
vormgeving en fotografie
Redactieraad

Druk
Contact

Koosje de Beer en
Fred Pangemanan
Carola van den Berg
Lilian Martins
Katja Andringa
RODI Rotatiedruk

BEER & Goed Teksten
a/voir creatives
Buurtcoördinator Noordwest
Opbouwwerker Versa Welzijn
Onafhankelijk cliëntondersteuner

Kijk op jouw Wijk is de wijkkrant voor en door bewoners van Hilversum Noordwest.
Kopij en ideëen voor de volgende editie van KojW NW of contact opnemen met de redactie?
Mail kijkopjouwwijk@gmail.com

