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Hilversum in coronatijd 2020

Hilversummers vertellen over hun ervaring in coronatijd en kijken vooruit.
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Op kijkopjouwwijk.nl
vind je alle nummers van
Kijk op jouw Wijk Oost,
Noord-West en Centrum

UIT HET
CORONA ABC:

Afstandsetentje

‘Kijk op jouw Wijk EXTRA’ kijkt terug op de afgelopen maanden. Wij
doen dat samen met Hilversummers die allemaal te maken hebben
gehad met de gevolgen van corona. De een besloot tijdens coronatijd de
mouwen flink op te stropen en de buurt te activeren om ouderen te helpen, de ander stond ineens voor de keuze om een carrièreswitch te
maken. Twaalf pagina’s gebeurtenissen in Hilversum, waar we waarschijnlijk geen weet van hadden. ‘Kijk op jouw Wijk’ brengt onze
wijken en buurten dichter bijelkaar.
Het idee om een extra Kijk op jouw
Wijk te maken, kwam voort uit de
oproep van de gemeente. Deze stelde
een ‘media’-budget ter beschikking
voor mediabedrijven die door corona
in de problemen kwamen, maar ook
voor ideeën om bewoners te betrekken
bij de eventuele gevolgen van het
coronavirus.
‘Kijk op jouw Wijk’ is sinds 3 jaar de
vaste wijkkrant van Hilversum-Oost, Noordwest en -Centrum. Deze wijken
hebben een eigen redactie en editie van
de krant. Al snel werd het plan geopperd een speciale editie voor heel
Hilversum te maken, in samenwerking
met de redacties van overige wijkkranten. Dat je dit nu leest is het bewijs van
deze (voorlopig) eenmalige samenwerking, gefaciliteerd door de gemeente.
Bij de diverse onderwerpen zie je
uitingen die ontstaan zijn tijdens het nu
al meer dan 7 maanden heersende

coronavirus. Je vindt ze terug op taalbank.nl onder ‘coronawoordenboek’.
Woorden als onthamsteren, Irmaeffect, raamknuffelen en eenzaamheidsvirus werken op onze lachspieren. We gebruiken ze alsof het ons op
school is geleerd. Ze geven een machteloos gevoel weer. Een gevoel waar
we nog niet aan gewend zijn en waarschijnlijk langer beklijft dan we willen.

Ik bedankt de diverse redacties en personen die aan deze unieke en memorabele editie hebben meegewerkt. Extra
noem ik hierbij onze burgemeester
Pieter Broertjes die speciaal voor deze
uitgave, voor één keer zijn oude vak
als eindredacteur oppakt. In het voorwoord vind je zijn visie op de afgelopen tijd en kijkt hij vooruit.
<Fred Pangemanan

V O O R W O O R D
DOOR PIETER BROERTJES

Elk voordeel,
heeft zijn nadeel
En omgekeerd. Wie kent die
uitdrukking van onze grote
voetballer Johan Cruijff niet?
Zonder coronavirus was er
nooit zo’n prachtige wijkkrant gemaakt.
Covid 19 zorgt voor een hoop
ellende en gedoe. Mensen - jong
en oud - worden ziek, soms heel
erg ziek of komen te overlijden.
Met alle verdriet van dien. Het
coronavirus doet ons ook beseffen dat we op een andere
manier moeten gaan leven:
bewuster met de natuur omgaan
en met elkaar. En onze verhouding tot de dieren moet radicaal
anders.
Het leven is te kort om weg te
kijken. We moeten leren beter

Lees verder op pagina 2
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Lichtpuntjes in coronatijd

Een verslag van Inez Hammers-Baartwijk over Sarah Faasse, student Beeldende Therapie
Het thema van deze krant is dat er ook lichtpuntjes zijn in deze coronatijd. Ik wist wie ik voor dit gesprek wilde vragen: Sarah! Sarah Faasse
(22) heeft bij mijn jongste zoon in de klas gezeten op de basisschool en
ik ben haar blijven volgen omdat ik geniet van haar mooie kunstwerken.
Sarah studeert Beeldende Therapie
en liep stage bij een dagbesteding
voor ouderen en gehandicapten.
Toen het duidelijk werd dat corona
ieders leven flink in de war ging
schoppen, hield dat voor de dagbesteding in dat de mensen niet meer
konden komen en de medewerkers
werden ingezet
bij de woongroepen. Ook Sarah
haar stage stopte
hierdoor. Dat je
elkaar plotseling niet meer ziet was
voor niemand leuk en echt wennen.
Met name voor de bezoekers van de
dagbesteding was dit heftig.

zelf in de zorg, dan kunt u Sarah
een mail sturen en krijgt u digitaal
wat tekeningen toegestuurd om aan
de bewoners te geven: sarahfaasse
@gmail.com. Sarah wil er uiteindelijk een boek van maken maar daar
gaat nog wat tijd overheen. Een
leuke verrassing voor u als lezer is
dat u Sarah kunt
mailen en dan
krijgt u de tekening die u bij dit
verhaal ziet digitaal toegestuurd om thuis in te
kleuren. Sarah’ haar actie heeft mij
weer geïnspireerd een gedicht te
maken:

Sarah wilde hen een
hart onder de riem steken

Sarah wilde hen een hart onder de
riem steken en besloot zich voor
hen in te zetten door mooie kleurplaten te maken. De thema's werden Flora en Fauna want dat zijn
thema's waar de meeste mensen
positief op reageren. Ze ging aan de
slag maar omdat Sarah best wel
streng is voor zichzelf (oftewel
nogal perfectionistisch) gaat er veel
tijd in de tekeningen zitten. Die tijd
moest ze goed verdelen omdat ze
ook veel online colleges had. Eerst
schetst ze het ontwerp, daarna
maakt ze de tekening en vervolgens
wordt deze nog extra bewerkt met
o.a. Photoshop.
De eerste tekeningen zijn door
mensen uit de zorg verspreid onder
de bewoners en Sarah heeft al foto's
gekregen van bewoners die heerlijk
aan het inkleuren waren. Werkt u
Sarah Faasse
Vervolg van pagina 1

samen te werken, voor elkaar te
zorgen, naar elkaar om te kijken.
Dat leest u in deze wijkkrant.
Een geweldig initiatief omdat het
inzicht geeft in het leven van alle
dag. Omdat het laat zien dat we
even de weg kwijt zijn.

UIT HET
CORONA ABC:

Deeltjeswolk

We missen lijfelijk contact met
onze dierbaren. We missen regie
over ons leven, perspectief. Waar
doen we het ook al weer voor?
Ik zeg vaak ‘moedig voorwaarts’.
Dat is nu meer dan ooit nodig.
We moeten volhouden, samen
het virus bestrijden en de baas
worden. Dat gaat lukken, zeker
weten. De verhalen in deze eenmalige krant geven u energie om
door te gaan.
Hulde voor de makers.
Veel leesplezier!
Pieter Broertjes
Burgemeester/eindredacteur

Als je iets van uit jezelf voor een ander doet
Dan doe je dat niet omdat het moet
Je wilt graag helpen omdat je dat zo voelt
Dat is het lichtpuntje waarop men doelt
Een kus, een knuffel, gewoon een lief gebaar
Door corona kan dit even niet en dat is zwaar
Daarom zijn deze lichtpuntjes echt goud waard
En gaat de ontvangst met menig traan gepaard
Maak je voor nu om veel dingen even niet druk
Want het leven draait uiteindelijk om het kleine geluk
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‘Ik vlieg naar de hele wereld,
en dáár komt de hele wereld naar mij’
In de reeks ‘vragen aan Hilversummers’ over hoe
zij de lockdown hebben ervaren, hadden we een
interview 'op afstand' met Marian Luehof. Zij
maakt een 'carrièreswitch' door toedoen van de
coronapandemie.

Marian, vertel eens iets over jezelf; waar kom je vandaan, geboren Hilversummer of later in Hilversum
komen wonen?
'Zo'n 23 jaar geleden zijn wij in Hilversum beland
vanuit Amsterdam. We zochten op een strategische
plek een huis tussen Friesland en Rotterdam, met een
goede verbinding naar Schiphol, omdat we allebei bij
de KLM werkten. De keuze viel op Hilversum; rechtstreekse treinverbinding met Schiphol, centrale ligging, groene omgeving en… jaren-dertig huizen. Zo
kwamen we in de Radiostraat, terecht. Daar zijn onze
zonen geboren, inmiddels 20 en 22 jaar.'

Je werkt(e) bij de KLM. Kun je iets vertellen over hoe
en wanneer je daar bent begonnen?
'In Zwolle heb ik HBO-Verpleegkunde gestudeerd.
Na Zwolle twee jaar in het VU ziekenhuis
Amsterdam gewerkt. Na een reis doorAfrika wilde ik
meer ervaring in de wijkverpleging opdoen en kwam
in Amsterdam Zuid-Oost terecht als wijkverpleegkundige. In de verpleging kreeg ik als 'twintiger' geen
kans om langer vrij te zijn. Ik wilde op reis. Reizen
kan bij de KLM en heb ik daar gesolliciteerd, met de
bedoeling er twee jaar te gaan werken en veel gebruik
te maken van de reismogelijkheden. Dat laatste heb ik
zeker gedaan! Na twee jaar kreeg ik de mogelijkheid
om -naast het vliegen- EHBO-les te geven aan cabinepersoneel. Later maakte ik promotie tot purser en
zo bleef ik genieten van alle mogelijkheden die KLM
mij bood. En zo zijn we 28 jaar verder.'

Het is geen geheim als we vertellen dat er bij de KLM
banen geschrapt worden; gedwongen, maar ook op
'vrijwillige basis'. Voor jou geldt dat laatste. Kun je
uitleggen hoe je tot die keuze bent gekomen?
'Tien jaar geleden ben ik gestopt met EHBO-les
geven naast het vliegen. Ik wilde weer iets in de verpleging gaan doen. Via een vriendin werd ik uitgenodigd voor een gesprek om als jeugdverpleegkundige
in Amsterdam te komen werken; 'vliegende keep',
invallen op verschillende consultatiebureaus (0 tot 4
jaar). Vooral in Amsterdam Zuid-Oost, maar ook in
Noord en Osdorp en het Centrum. Een leuke combinatie met het vliegen. Ik vlieg naar de hele wereld, en
dáár komt de hele wereld bij mij. Ik kon niet kiezen,
maar dat hoefde ook niet. Soms was het veel ballen in
de lucht houden houden met bij beide werkgevers bijscholingen en cursussen en examens. Zowel bij de
KLM als bij de jeugdgezondheidszorg liep de planning prima, ik hou van puzzelen. Tot Corona.
Vrijwel alle vluchten werden geschrapt, dus geen
invloed op de planning meer. Bij de consultatiebureaus werd veel telefonisch gedaan, maar de vaccinaties bij de baby's gingen door. Alle hens aan dek om
ouders toch te bereiken en op te vangen. KLM kwam
met een vrijwillige vertrekregeling. Hoewel ik niet
hoef te kiezen, voelt het als een goede duw om nu
helemaal voor de (jeugd-)gezondheidszorg te gaan.
Een zetje in de rug, omdat ik merk dat het werken in
de gezondheidzorg mij meer voldoening geeft.'
Dat zal geen makkelijke keuze geweest zijn na zoveel
jaren trouwe dienst bij onze nationale trots.
'Slapeloze nachten en na het drukken op de knop om
me aan te melden voor de vrijwillige vertrek regeling

'koudwater vrees'. Want ja, gezondheidszorg, dus
meer werken voor minder geld.
De organisatie van KLM is altijd professioneel en
informerend en vooruitdenkend; zaken waar de
gezondheidszorg qua organisatie en regelingen nogal
eens aan het kortste eind trekt.. De huidige vluchten
zijn er niet leuker op geworden. Bijvoorbeeld 13 uur
met een mondkapje op, nauwelijks contact met passagiers en
op de bestemming opgesloten
worden in een hotelkamer.
Hopelijk is dit allemaal tijdelijk
en wordt het beter voor de collega's die blijven vliegen.'

Marian Luehof

Wordt het niet een saai leven voor je?
'Ha, dat is vooral waardoor ik ' koud watervrees”
kreeg. Geen afwisseling meer, geen verre oorden met
alle activiteiten, geen lange periodes vrij (waarvan de
eerste dagen met een wattenhoofd, dat wel). Straks
drie, soms meer dagen in de
week 9 tot 5. Ik heb gevraagd
om eerst vliegende keep te blijven, zodat ik toch nog een beetje onregelmatigheid heb, om
aan het nieuwe leven te laten
wennen.'

Ik ben blij dat ik ooit de
opleiding
Verpleegkunde heb gedaan

Behalve dat je natuurlijk de avontuurlijke kant van je
beroep gaat missen - o.a. reizen naar verre en mooie
oorden - , zijn er misschien ook zaken die je niet gaat
missen?
'Ik ga de collega's missen, de snelle manier van een
team vormen en er samen een goede vlucht van
maken. Wat ik niet ga missen is, dat er op iedere
vlucht weer andere collega's zijn, iedere keer weer
opnieuw beginnen. En de nachten doorhalen. Op
intercontinentale reizen vlieg je altijd in de nacht
terug, meestal ben ik dan 24 uur wakker als ik thuis
kom. De dagen erna ben ik meestal niet de gezelligste
in huis.

Stel dat collega's van je dit lezen, raad je ze aan om
ook zo'n switch te maken nu die kans er is?
'Helaas is de inschrijving voor de Vrijwillige Vertrek
Regeling van de KLM nu gesloten. Ik denk dat het
voor iedereen goed is na te denken over een plan B.
En welke mogelijkheden je voor jezelf ziet. Mijn
motto is altijd: volg je hart en wees niet bang keuzes
te maken. KLM heeft me veel gebracht, (o.a. mijn
man) en mij 28 jaar geboeid. Ik heb er met plezier
gewerkt en genoten van de vele mogelijkheden die
het bedrijf mij bood. Ook nu weer, zodat ik deze stap
kan zetten. Daarnaast ben ik blij dat ik ooit de opleiding tot Verpleegkundige heb gedaan en al die jaren
heb bijgehouden. En verpleging, dat blijft wel.
< F.P.
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Burenirritaties tijdens coronavirus?

5 tips van Buurtbemddeling

Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn veel mensen, jong en
oud, meer thuis dan anders. Er kunnen daardoor extra veel irritaties
tussen buren ontstaan. Aanbellen bij de buren is in deze tijd niet altijd
een verstandige optie. Wat nu? Buurtbemiddeling van Versa Welzijn
heeft 5 tips.

Tip 1. Wacht af
Wie dicht op andere mensen woont, zal een zekere mate van leefgeluiden
leren accepteren. Uit onderzoek blijkt dat mensen na zo'n twintig minuten
gewend raken aan geluiden tot en met 65 decibel (pratende mensen of achtergrondmuziek). Wacht bij geluidsoverlast dus eerst even af. Je kunt besluiten voor deze keer je ogen of oren te sluiten, omdat je eigenlijk nooit 'gedoe'
hebt met de buren. Doe oordoppen in en leg niet op elke slak zout, dan zullen ze dat ook niet bij jou doen als je een keertje herrie maakt of je tuin niet
op orde hebt.
Tip 2. Scherm je af
Ervaar je burenoverlast van leef geluiden die moeilijk zijn te voorkomen,
zoals bijvoorbeeld praten en lopen of spelende kinderen? Probeer jezelf dan
af te schermen. Ga een wandelingetje maken als de buurkinderen op de
trampoline springen en veel geluid maken. Zet je eigen radio aan, als je er
last van hebt dat je de buren hoort lopen of praten.

Uit: Noord aan het Woord, nummer 2, juni 2020

Tip 3. Niet slim: koekje van eigen deeg
Houdt de overlast aan, dan is het verleidelijk de buren een koekje van eigen
deeg te geven: even bonken met de bezem tegen het plafond. Maar dat is
geen goed idee. Je kiest dan de aanval om het conflict te beslechten. Je aanvallende gedrag zal er in veel gevallen voor zorgen dat de buren ook in de
aanval gaan. Stel je vriendelijk op, dan is de kans veel groter dat je buren
gaan meewerken.

Tip 4. Brief in de brievenbus doen
Het kan eng zijn om de buren aan te spreken op de overlast die ze veroorzaken, zeker als je ze niet goed kent. Persoonlijk contact is in deze tijden van
corona wellicht niet wenselijk en daarom kun je besluiten om een briefje in
de bus te doen. Zeg waar je behoefte aan hebt, in plaats van allerlei verwijten op te schrijven, en hou het zo veel mogelijk bij de actuele feiten. Noem
vooral ook de gevolgen die de situatie voor jou heeft. Door te vertellen wat
er zo lastig is, kunnen de buren je beter begrijpen; dat maakt de kans groter
dat ze willen meedenken in oplossingen.

Tip 5. Bel Buurtbemiddeling
Bij Buurtbemiddeling treden getrainde vrijwilligers op als bemiddelaar tussen buren om zo samen tot een oplossing te komen. In ongeveer tweederde
van de burenkwesties kan bemiddeling een positieve bijdrage leveren aan de
situatie en wordt erger voorkomen. Vanwege het coronavirus kunnen bemiddelaars nu niet bij jou en je buren langskomen. Wij zijn telefonisch wel
bereikbaar. We kunnen bespreken wat in jouw situatie zou kunnen helpen.
Buurtbemiddeling kan helpen met een brief opstellen voor je buren en tips
geven hoe je iets het beste kunt verwoorden. Wij bieden een luisterend oor.
Dat lucht vaak al op. We zijn er voor je, ook in deze rare tijden!
Meer informatie of contact?
Contact: 035 623 11 00, maandag t/m vridagj 09.00-14.00 u.

UIT HET
CORONA ABC:

iPadzuster

Pakketje ‘donaldduckhelptjededagendoor’

Julian is 14 jaar en woont in
Hilversum Noord: ‘We zagen hele
rijen bij de speelgoedwinkel, waar
voor kinderen van alles werd
gekocht om verveling tegen te gaan
door het coronavirus en de lockdown. Toen kwam het besef dat er
ook kinderen zijn die het minder
goed getroffen hebben en dit niet
zomaar krijgen, maar toch te maken
krijgen met verveling en niet
zomaar iets anders kunnen kopen of
krijgen.’

< Uit Noord aan het Woord

We bedachten dat het mooi zou zijn als
we daar iets voor konden betekenen. Ik
heb heel veel Donald Duckjes die ik
altijd 2de hands koop. Ik vind het altijd
fijn om een Duckie te lezen en dat zal
wel voor meer kinderen gelden. Zo
bedacht ik dat ik deze wel kon uitdelen
aan kinderen die het niet breed hebben
en heb ik de “donaldduckhelptjededagendoor” pakketjes gemaakt.
Ik maakte pakketjes van 7 Duckies en
bond er een leuke strik omheen en
stopte het in de brievenbussen bij kinderen die waren opgegeven door Versa
Welzijn. Het is altijd mooi om er voor
anderen te zijn, zeker in deze lastige
tijd. Kleine moeite, groot gebaar. Er
kwam via Versa Welzijn ook een mailtje binnen van een mevrouw die het
heel mooi vond dat ik dit deed en bood
haar stapel Donald Ducks aan zodat ik
deze ook kon rondbrengen. Erg lief!
Zo'n 85 pakketjes heb ik rondgebracht
en in totaal waren dat zo'n 595
Duckies. Het was zo leuk om te doen,

ik werd er echt blij van. Ik kreeg hele
mooie reacties op mijn actie. Het is erg
fijn om andere kinderen blij te maken,
dat past bij mij.

Als er nog kinderen zijn die een
Duckiespakketje willen, dan mogen
ze zich nog aanmelden via Versa
Welzijn. Ik breng ze graag langs!
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Coronavirus ook
eenzaamheidsvirus?
Verslag van Aniel Siriram, maatschappelijk werker in Hilversum Zuid
In mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen die zich alleen voelen. De één heeft weinig tot geen mensen om zich heen. De ander ervaart vooral onvoldoende steun vanuit
zijn of haar omgeving. Gevoelens van 'alleen zijn' kunnen op iedere leeftijd de kop op
steken. Niet alleen bij ouderen, aan wie als eerste wordt gedacht. Maar de laatste jaren
verschijnen er ook steeds meer berichten over eenzaamheid dat al op hele jonge leeftijd
kan voorkomen. Doordat een hoop mensen zich schamen, is er veel moed nodig openlijk voor deze gevoelens uit te komen.
Vragen
Stel dat u zich, net als vele anderen,
hierin herkent. Wat zou dan voor u
helpend kunnen zijn? Zou u leuke
activiteiten met 'gelijkgestemden'
willen ondernemen? Wat zou u met
anderen willen doen? Lijkt het u
leuk om u wat vaker tussen (nieuwe) mensen te begeven? Tijdens
een van de koffieochtenden of
andere buurtactiviteiten in De
Kleine Lelie. Of vindt u het juist
belangrijk met een paar mensen
hele goede contacten te ontwikkelen? Overigens, hoe realistisch zijn
uw verwachtingen? Verwacht u
meteen een diepgaande vriendschapsband met
anderen te ontwikkelen of realiseert u zich dat
je eerst ruim de
tijd moet nemen
elkaar steeds
beter te leren
kennen? Is het voor u makkelijker
eerst de banden met familie, vrienden of buren aan te halen voordat u
de uitdaging aandurft contacten
met nieuwe mensen te leggen?

Welke positieve eigenschappen
kunt u inzetten om een goede relatie met de ander te onderhouden?

Niets nieuws onder de zon
Waarschijnlijk vertel ik u niets
nieuws dat het onderhouden van
een langdurig contact eigenlijk
geen eenrichtingsverkeer mag zijn.
Over en weer vraagt het sociale
vaardigheden als belangstelling,
hulpvaardigheid, openheid en de
bereidheid naar elkaar te luisteren.
Als gevoelens van alleen-zijn ontstaan doordat een geliefd persoon
uit uw leven is weggevallen, dan
zou het delen van gemis met lotgenoten
waarschijnlijk een
meer helpende
eerste stap kunnen zijn. Wonen
uw kinderen of
naaste familie
niet in de buurt?
Dan kan een ‘telefooncirkel’ ook
een prettige en veilige manier zijn
om dagelijks toch even contact te
hebben met anderen, die in dezelfde situatie verkeren.

Neem ruim de tijd om
een diepgaande
vriendschapsband
te ontwikkelen

Contact
Een cirkel bestaat uit 5 personen.
Men belt dagelijks tussen 09.00 09.30 uur een paar minuutjes met
iemand uit de cirkel. Aan het einde
van het schema is de cirkel rond.
Voor familie (en voor uzelf) kan het
prettig zijn om te weten dat er dagelijks even contact met u is.
U wordt uitgenodigd om contact op
te nemen met:
mw. Steinvoort (035 624 16 70),
mw. Fennis (035 642 47 29) of
mw. Hilhorst (035 623 78 44).

De Kleine Lelie
Heeft u behoefte aan méér tips, dan
kunt u mij bellen of e-mailen op
onderstaande gegevens. Door de
intelligente versoepelingsmaatregelen zijn de ontmoetingsactiviteiten
in De Kleine Lelie langzaam weer
begonnen. Wij hopen de activiteiten in dit wijkcentrum weer snel uit
te kunnen breiden naar het ‘oude
normaal'. Zodat u weer spontaan bij
ons naar binnen kunt lopen.
Aniel Siriram,
maatschappelijk werker.

< Uit Wijkkrant 1215

UIT HET
CORONA ABC:

Irmaeffect
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Ineens gingen de hekken op slot en rolde er
In de reeks vragen aan Hilversummers over hoe zij
de intelligente lockdown hebben ervaren, hadden
we een interview 'op afstand' met Roel Steenbeek,
bestuurslid Hockeyorganisatie van Hockeyclub
't Spandersbosch in Hilversum.
Roel is, zoals hij dat zelf noemt, een 'importhilversummer'. Na zijn studie in Maastricht was hij
werkzaam in de hotelwereld en nu in tuinontwerp.
Hij kwam met zijn gezin naar Hilversum toen zijn
oudste dochter werd geboren. Inmiddels woont hij
met zijn vrouw en 4 kinderen in Villa Industria. Als
vrijwilliger is hij te vinden in het Filmtheater
Hilversum en zoals gezegd op de hockeyclub.

Geen Spabohap op vrijdag
Roel vertelt; ''t Spandersbosch, kortweg 'Spabo' voor
de hockeyers; een hechte, gezellige club waar jong en
oud heel wat uurtjes doorbrengen. Opeens gingen de
hekken op slot, rolde er geen hockeybal meer over de
kunstgrasvelden en moesten de leden het -zoals nu
opnieuw- wekenlang zonder Spabohap op vrijdag
doen.'

Was er paniek in de tent?
'Nee, geen paniek, eerder berusting', vervolgt hij rustig.
'Want heel het land ging op slot. In die tijd organiseerden we wekelijks online vergadering om te kijken wat
er moest gebeuren. Belangrijk is leden en personeel te
blijven binden aan de club. Verder veel plannen maken
voor nieuwe het seizoen en onderhoud plegen op de
club.'

We mogen weer!
En dan half-april klinkt het verlossende woord van
premier Rutte, 'de sportverenigingen mogen weer!'
Weliswaar alleen de jeugd tot 18 jaar, maar het kon
weer. Nou, open die hekken en hockeyen toch?
'Zodra we hoorden dat we open mochten hebben we
een protocol opgesteld en laten keuren door de
gemeente. Praktijkgerichte trainingsmethoden werden
ontwikkeld voor trainingen met 1,5 meter afstand zonder partijvormen. Heel belangrijk was het inrichten
van het complex volgens het protocol, waarbij alle
spelersgroepen per veld gescheiden werden met eigen
ingangen, fietsstallingen en aangepaste starttijden,
zodat je elkaar niet tegenkwam.
Dan het werven van 56 vrijwilligers -in gele hesjesper week om te zorgen dat iedereen volgens de corona-regels op het complex kon hockeyen. We zijn rustig aan begonnen, maar al snel opgeschaald naar meer
trainingen per team op een verantwoorde manier.
Begonnen werd met de junioren van 12 tot en met 18
zodat we gelijk konden zien of de 1,5 meter werkte
zoals we in het protocol bedacht hadden. De opkomst
was hoog; vrijwel comlete teams kwamen op basis
van vrijwilligheid trainen. Wel wennen aan de 1,5
meter ook tijdens de training en het niet wedstrijden
kunnen spelen. Iedereen was blij dat ze weer het veld
op mochten.'
Militair kamp?
Die leuke, gemoedelijke en uitnodigende club leek wel
een militair kamp met bewakers, linten, touwen, etc.
Verliep dat allemaal zonder slag of stoot?
'In het begin was het nieuw voor iedereen en moest je
wennen aan al die mensen die zeiden waar je naar toe
moest of waar je je fiets moest zetten. Maar al snel had
iedereen door dat we op die manier 'gewoon' konden
trainen. En wilde je je niet houden aan de regels? Dan
nog even niet trainen.'

We kunnen ons voorstellen dat na een tijdje de sleet op al die maatregelen
komt en dat jullie het niet meer zo nauw namen. Hoe was dat?
'We merkten op een gegeven moment dat alles duidelijk
was en dat we toe konden met minder vrijwilligers.
Terwijl we nog verder aan het afbouwen waren, werd
bekend dat per 1 juni ook de jeugd tot 18 jaar de 1.5 meter
mocht loslaten. Dat hield in dat er veel van de coronamaatregelen niet meer van toepassing waren.'

't Spandersbo
voor seizoen

Senioren nog steeds op 1,5 meter
Toen mochten ook de senioren (18 jaar en ouder) het veld weer op. Dat was
van een heel andere orde?
'Eigenlijk zagen we bij de senioren precies hetzelfde als bij de junioren; blij
dat ze weer het veld op mochten, al was het maar op 1,5 meter. Ook zij kregen trainingsmethoden aangereikt en er werd een covid-verantwoordelijke
per team aangewezen. Ook werd ze duidelijk gemaakt dat het alleen trainen
is en niet meer napraten in het clubhuis, maar gelijk naar huis. Ter compen-
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geen hockeybal meer

satie zijn we dit jaar ook langer doorgegaan met trainingen voor jong en oud.
Aan het begin van de zomervakantie zijn we pas gestopt.'

In feite kwam de zomerstop toch als een verlossing. Even
rust en nadenken over wat komen gaat. Een tweede corona-golf ligt op de loer. Hoe anticiperen jullie daarop?
Voorbeeld: checken jullie waar de leden op vakantie zijn
geweest of moet iedereen een formulier invullen als je een
biertje of bitterbal wil hebben?
Roel; 'De zomerstop gaf ons de mogelijkheid plannen te maken hoe we in
het nieuwe seizoen onder de huidige corona-regels wel 'normaal' kunnen
spelen. Grote uitdaging wordt hoe we het virus van de club kunnen houden.
Dus vragen we om niet te komen als je in een risicogebied op vakantie bent
geweest, of je je wilt registreren met een QR-code bij betreden van ons complex, spreiden we aanvangstijden van wedstrijden zodat niet alle wisselingen tegelijk zijn. Op 5 september is de competitie weer gestart. Wij hebben
het volste vertrouwen dat, als iedereen zich tijdens de tweede ‘golf’ aan de
voorschriften houdt, alles zonder calamiteiten zal verlopen'.

osch is klaar
n 2020-2021

UIT HET
CORONA ABC:

< F.P.

Stoepverjaardag
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Cats Catering Team
Een verslag van Henny van Schaik uit de Jacob Catsstraat

In december vorig jaar had ik het idee om voor alleenstaande ouderen met kerst een kerstdiner bij ons thuis te verzorgen. Aangezien ons huis toch
minder geschikt is om 15 mensen aan een eettafel te plaatsen heb ik toen het idee moeten laten varen. Met de introductie van een nieuwe straatapp
om ‘lief en leed te delen in coronatijd’ in de Jacob Catsstraat, heb ik het idee geopperd maaltijden te verzorgen voor ouderen in onze straat.

Een culinair team van lieve mensen
Het idee kreeg gelijk veel bijval. Na inventarisatie kwamen we op een lijst van 19 mensen, waarvan uiteindelijk gemiddeld 13 mensen van onze maaltijden
hebben genoten en dat 8 keer. Elf lieve mensen uit de straat hebben dit mogelijk gemaakt. Telkens stond wel iemand op om een leuk gerecht of menu te
maken. Meestal met een bepaald thema, zo hadden we een Tapas Olé menu, een Muzikaal Koningsmaal met muzikale omlijsting en een Magical Mexican
menu met een Tovenaar en een Goochelaar Jille. De gerechten werden ook altijd begeleid met een mooie menukaart versierd door kinderen.
Het was hartverwarmend hoe zo'n simpel idee zoveel teweeg heeft gebracht. Ontroerende bedankkaartjes. Ik ben beeldend kunstenaar en woon sinds 1991
in de Jacob Caststraat. Sinds die tijd heb ik al 20 keer een expositie in mijn tuin georganiseerd. Ook dit initiatief heeft mensen uit de buurt bij elkaar gebracht.
Mijn geplande expositie van dit jaar schuif ik door naar volgend jaar, zodat er in de toekomst ook weer wat te beleven valt in ‘onze’ Jacob Catsstraat.
www.hennievanschaik.nl

UIT HET
CORONA ABC:

Facetimediner
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Voorkomen is nog altijd beter dan genezen!
Hilversum Centrum heeft twee wijkagenten: Ronald Janssen en Remko Daalder. Zij vormen een hecht
team en met eerstgenoemde hebben we een gesprek over de afgelopen maanden 'corona' en de tijd die
voor ligt. Houden we de nu geldende maatregelen aan of moet het 'strakker'?
Het is inmiddels half-augustus als we dit gesprek voeren. Vijf maanden nadat we te horen kregen dat ook
Nederland niet ontkwam aan het coronavirus. En dat
hebben we geweten. Het lijkt alweer lang geleden en
als je op straat loopt of aan het winkelen bent vergeet
je soms hoe het ook alweer was. Anders is dat als je
op vakantie bent geweest in Spanje of Frankrijk.
Mondkapjes zijn daar heel gewoon en nu zelfs verplicht.
Voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen
vullen dagelijks de media en we zitten er of we willen of niet weer helemaal in.
We vragen Ronald Janssen hoe hij de afgelopen tijd
heeft beleefd.

Tweede Pinksterdag
Ik kan me Tweede Pinksterdag nog herinneren; de
terassen mochten open en ik moet je eerlijk vertellen
dat ik me rot schrok toen ik langs de Groest reed. Wat
voor gevoel gaf het jou?
‘Toen ik hoorde dat de terrassen weer open mochten
maar dat het geheel wel coronaproof moest zijn, had
ik mijn bedenkingen. Ik kende uiteraard de maatregelen en hoopte op mooi weer. Dit zou betekenen dat er
in ieder geval weer wat omzet gemaakt kon worden.
Binnen zou voor veel zaken geen doen zijn. De 1,5
meter maatregel zou ervoor zorgen dat er te weinig
mensen toegelaten konden worden.’
Verantwoordelijkheid
Hilversum kreeg een beetje de naam van 'een stad
waar niet streng gehandhaafd zou worden'. Klopt dat
en druist dat niet tegen het gevoel van een agent in?
‘Ik heb niet de indruk dat er in Hilversum niet streng
wordt gehandhaafd. Ik denk dat er wordt gehandhaafd met in het achterhoofd de gedachte dat de
Horeca ook weer moet overleven. De regels dienen
wel nageleefd te worden en hier wordt ook zeker op
gecontroleerd en daar waar nodig werd de verantwoordelijke in eerste aanleg aangesproken op zijn
verantwoordelijkheid. Bij herhaling wordt er verbaal
gemaakt en zal er ook bestuurlijk worden opgetreden.
Wij weten ook dat het lastig
is klanten continu aan te
spreken op hun gedrag.
Zeker als het wat jonger
bedienend personeel is. De
uitbater moet hier rekening
mee houden. Maar de klant heeft ook een eigenverantwoordeljkheid.’

UIT HET
CORONA ABC:

Voetgroet

kende maatregelen genomen.’

Waarschuwingssysteem
Eén van de nieuwe maatregelen is, dat je bij een bezoek aan bijvoorbeeld een restaurant een persoonsgegevens formulier in moet vullen. De logische reactie van veel mensen is, dat het
toch niet te controleren valt?
‘Ik denk dat de mensen hier
in de regel gelijk in hebben.
Maar het gaat niet om het
controleren, het gaat om het
besef dat ook dit een middel
is om snel te kunnen ingrijpen. Zo zijn wij ook de eerste fase doorgekomen. Het
gaat om een waarschuwingssysteem waarbij betrokkenen sneller opgespoord kunnen worden om zo verspreiding snel in te dammen.’

De regels dienen wel degelijk
nageleefd te worden

Buiten de lijntjes kleuren
Zijn wij in Hilversum gehoorzaam of moet je scherp
blijven als wijkagent?
‘Het zal in Hilversum niet anders zijn dan in andere
steden in Nederland. Het merendeel doet gewoon netjes wat er wordt gevraagd maar je hebt er altijd een
aantal bij die de randjes opzoeken en toch buiten de
lijntjes proberen te kleuren. Nou vind ik het zelf ook
best leuk om buiten de lijntjes te kleuren, maar in dit
geval is het niet handig omdat je met de gezondheid
van mensen speelt. Dat zijn dan de ondernemers die
het rinkelen van de kassa belangrijker vinden. Dit zijn
de pure ondernemers en niet de gastheren/vrouwen
die het in de Horeca behoren te zijn.’
Zijn er in Hilversum maatregelen getroffen die afwijken van het landelijke patroon? Iets waar andere steden een voorbeeld aan kunnen nemen?
‘Voor zover ik weet zijn er in Hilversum geen afwij-

Thuis werken
Overal hoor je dat mensen thuis werken. Met jouw
beroep is dat natuurlijk niet te doen? Of zijn er werkzaamheden die je wel op afstand kunt doen?
‘Gedurende de hele periode heb ik twee dagen thuis
gewerkt. Ik heb in die dagen wat terugbel-verzoeken
gedaan maar dat waren er niet veel. Het is als wijkagent niet handig thuis te werken. Dat komt ook wel
door mijn eigen karakter. Ik ben een persoon die
graag in contact is met mensen. Ik vind het lastig
zaken op papier of via de telefoon te regelen. Ik ben
meer van de echte contacten.’
Niet ziek, wel drager
'Tweede golf', iedereen heeft het erover. Is Hilversum
-met name het politiekorps- er klaar voor?
‘In het korps Gooi en Vechtstreek / Hilversum hebben
zich geen besmettingen voorgedaan. Als wij met een
persoon in aanraking zijn geweest die besmet of

mogelijk besmet is dan gaat er een protocol in werking waarbij de betreffende collega's in een
beschermde omgeving worden geplaatst en vervolgens tot de uitslag in eigen quarantine gaan. Gelukkig
is dat tot nu toe niet gebeurd. Als er echt besmettingen komen en die kans is zeker met ons contactberoep niet uit te sluiten, dan hoop ik dat wij het tijdig
onderkennen. Maar als er een uitbraak in het politiekorps gaat plaats vinden dan hebben wij net als iedere andere organisatie een behoorlijk probleem. Dan
zullen een groot aantal bijzondere taken binnen de
politie tijdelijk vervallen en zal worden teruggevallen
op de eerste lijn hulpverlening.’
Gemaakte afspraken nakomen
Tot slot; je krijgt nu de kans om alle Hilversummers
te vertellen wat ze de komende tijd moeten doen,
vooral als die 'tweede golf' er inderdaad komt…
‘In eerste instantie hoop ik natuurlijk dat die tweede
golf er helemaal niet komt of in een hele kleine vorm.
Maar als deze er wel komt dan hoop ik dat iedereen
naar de dan gemaakte afspraken luistert en daar ook
opvolging aan geeft. Zoals je nu ziet heeft een groot
deel van de jeugd lak aan de maatregelen. Maar ook
zij kunnen het virus krijgen. Zij zullen er niet zo ziek
van worden maar zij zijn wel drager. Dus je geeft het
door en misschien door aan iemand bij wie het wel
dodelijk is. Je zult het maar op je geweten hebben.

Natuurlijk snap ik wel dat het lastig is met al je sociale
contacten die nu anders verlopen dan anders. Maar
misschien is het beter te bedenken dat nu even inhouden betekent dat je straks al je contacten nog hebt en
dat je niet een aantal keren bij een niet geplande
begrafenis hebt gestaan.’
< F.P.

10

Interview 'op afstand'
met Ernst Munneke,
organisator van de
Seinhorstconcerten.

De flyer van Seinconcerten
Seizoen 2019-2020 kondigt drie
concerten in 2020 aan. Quirine
Viersen en Thomas Beijer hebben
het geluk om op 7 februari de
snaren van hun cello en piano te
laten trillen in de Morgenster,
maar daarna blijft het stil…
Ernst, zelf bewoner in Hilversum
Oost, vertelt over deze stille periode
aan de Seinstraat.
Stil(te)
'Zoals bekend: met een schok
kwam de muziekwereld afgelopen
maart tot stilstand. Zo ook bij ons,
de serie Seinconcerten in de
Morgensterkerk aan de Seinstraat.
In april en juni stonden nog concerten gepland, maar helaas moesten
we die annuleren. Vooral voor de
musici een enorme strop. Als je als
freelance-musicus afhankelijk bent
van de inkomsten van concerten,
dan heb je echt een hele lastige tijd
achter de rug. Her en der hoor je
verhalen van musici die op een
andere manier geld gaan verdienen,
echt een trieste situatie. Veel zalen
hebben bovendien moeite zelf het
hoofd boven water te houden. Zij
betalen niets uit van misgelopen
honoraria. Gelukkig hadden wij dat
probleem niet: ondanks dat het heel
vervelend was (en dit is een understatement) om musici te moeten
afzeggen en publiek te moeten
teleurstellen, hadden wij weliswaar
minder inkomsten, maar ook minder uitgaven.
Een loyale groep vaste bezoekers
en 'vrienden van'
We zijn enorm dankbaar en blij dat
veel mensen die al een kaartje
gekocht hadden ervan afzagen het
geld daarvan terug te krijgen, en
daarmee hebben we een belangrijk
deel van de honoraria van de musici van de geannuleerde concerten
kunnen betalen.
Vervolgens begon de onzekerheid
over de nabije toekomst: wel of niet
een nieuw seizoen plannen, en zo
ja, in welke vorm? Al gauw merkten we in de buurt dat het verlangen

naar livemuziek zo groot was, dat
we het niet konden maken om een
jaartje over te slaan. Bovendien
hebben alle sponsoren aangegeven
gewoon door te willen gaan.
Uiteindelijk hebben we dan ook in
augustus een nieuw programma
weten te maken. Wel met de nodige
maatregelen: in plaats van 1 concert
per avond wordt het programma
tweemaal uitgevoerd: om 19.00 uur
en 21.15 uur. Er zullen maximaal
100 mensen in de kerk worden toegelaten en volgens de RIVM-maatregelen wordt mensen met verkoudheidsverschijnselen gevraagd
thuis te blijven. Kaarten zijn alleen
verkrijgbaar via de website.
Kaartverkoop aan de deur is helaas
niet meer mogelijk.
Concerten van een hoog niveau
Niettemin is het niveau van de concerten weer enorm hoog. Naast de
top van het nationale muziekleven
vinden ook internationale artiesten
als
liedbegeleider
Malcolm
Martineau en fortepianist Kristian
Bezuidenhout het blijkbaar meer
dan de moeite waard naar
Hilversum af te reizen en dat maakt
ons best trots. Verder is er de nodige afwisseling die onze serie zo bijzonder maakt: van een concert met
1 musicus (Ella van Poucke die
Bach-suites speelt) tot grote ensembles, en van zestiende-eeuwse (!)
muziek tot Jazz.
Buren-voor-burenconcert
Wegens omstandigheden hebben
we ons paradepaard, het burenvoor-burenconcert, moeten afzeggen en vervangen door reguliere
programmering, Over het algemeen
is zo'n burenconcert juist door de
hoeveelheid mensen erg kostbaar,

Stilte in
de Morgenster
en daarnaast vooral succesvol
omdat de kerk boordevol zit en de
bijzondere sfeer die dat met zich
meebrengt. Dat is op dit moment
helaas niet mogelijk. Maar achter
de schermen wordt hard gewerkt
aan een extra zomerconcert in juli
2021, door en voor buren. En we
zijn ook nog aan het nadenken over
een activiteit voor kinderen en een
concert in samenwerking met winkelcentrum Seinhorst. Maar voorlopig, nu er nog zoveel onzeker is,
zijn we blij met de zes concerten
die nu op onze website staan.
www.seinconcerten.nl

< F.P.
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Interview met de voorganger van het Apostolisch Genootschap
In de reeks vragen aan Hilversummers over hoe zij de lockdown hebben ervaren, hadden we een interview 'op afstand' met Bauke van der
Molen Kuipers, voorganger van het Apostolisch Genootschap in
Hilversum.
Bauke stelt zich voor: 'Ik woon sinds 1996 met veel plezier in
Hilversum. Alles is hier binnen handbereik: bossen, hei, grote steden,
musea, Schiphol. Zelfs de zee is niet ver weg. Wij zijn ruim 37 jaar
gelukkig getrouwd en hebben twee kinderen die inmiddels beiden met
hun partner in Utrecht wonen.'
Kun je iets vertellen over het Apostolisch Genootschap en jouw functie als
voorganger?
'In mei 2018 ben ik gevraagd om voorganger te zijn van het Apostolisch
Genootschap in Hilversum, een religieus-humanistische geloofsgemeenschap met ruim 250 leden. De 'gemeenschap' zoals wij het noemen, bestaat
uit een actieve groep mensen, die echt bij elkaar betrokken zijn met een open
blik naar de maatschappij. Ons motto is 'in liefde werken aan een menswaardige wereld'. Bij de opening van ons gerenoveerde gebouw, op 7 december
2013, heeft burgemeester Pieter Broertjes hiervan 'in liefde werken aan een
menswaardiger wereld' gemaakt.'
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wereld?' Deze bijeenkomsten lieten we doorgaan met maximaal vijf aanwezigen in de zaal: een of twee geestelijke verzorgers als spreker, een
pianist/organist en iemand voor de techniek. Alle liederen kwamen vanaf dat
moment van een CD-opname. Leden nemen deel via kerkomroep.nl, de
webradio en sinds enkele weken ook via YouTube. Daarnaast vinden (groepen van) leden van de gemeenschap elkaar via ZOOM videobellen, telefoon
en het sturen van veel ansichtkaarten. Zelf bel ik iedere jarige op om even
contact te hebben. Ruimte om zelf initiatief te tonen vind ik heel belangrijk.
In deze tijd zijn andere vaardigheden nodig en ik probeer de talenten van de
leden te (her)ontdekken.
Onze jongeren zoeken hun eigen wegen om contact te houden. Toen ik met
een groep 18-plussers via Skype contact had, werd mij duidelijk dat ook zij
het contact via fysieke ontmoetingen missen. Met een scherm mis jede derde
dimensie.'
Je zegt het zelf al, de derde dimensie ontbreekt. Het elkaar fysiek ontmoeten,
even een knuffel of aai over de bol, maar ook het bezoeken van zieken en
dergelijken.
'Tja, om een cliché te gebruiken, 'het leven gaat gewoon door'. De afgelopen
maanden zijn er vijf gemeenschapsleden overleden. Troosten op afstand heb
ik als heel lastig
ervaren, maar je
doet wat er binnen
de mogelijkheden
ligt. We kennen bij
overlijden ook een

Nieuwe vormen vinden waar we elkaar
inspireren tot zingeving en levenskunst
Je zegt dat je gevraagd bent. Is het
een betaalde functie of vrijwilligerswerk?
'Het voorgangerschap is een verantwoordelijke, vrijwillige functie. Een
belangrijke taak is het verzorgen van
betekenisvolle vieringen en het nabijzijn van leden op kruispunten van het
leven. Gelukkig doe ik dat niet alleen
en zijn er veel leden die op vele
manieren meehelpen. We hebben
diverse koren die regelmatig repeteren (op 4 mei 2019 was ons gemengd
koor voor de eerste keer aanwezig in
het Rosarium). Er zijn gesprekken
met kinderen en jongeren in allerlei
leeftijdscategorieën en aandachtsbezoeken aan zieke en/of oudere leden.
Natuurlijk zijn er ook praktische
zaken zoals onderhoud en beheer van
het gebouw en de tuin aan de La Rivièrestraat. Ook dit doen
we op basis van
vrijwilligheid. Bij
alles wat we doen
staat de persoonlijke ontmoeting centraal.'

En dan is daar
ineens het coronavirus. Tot op heden
een vervelende tijd
voor kerkgenootschappen, omdat diensten met volle zalen niet mogelijk zijn.
Hoe was dat bij jullie genootschap?
'Er was, binnen de RIVM-maatregelen voor kerkgenootschappen, ruimte om
met een kleine groep mensen bijeen te komen, maar het Apostolisch
Genootschap besloot vanuit haar verantwoordelijkheid en solidariteit dit
niet te doen en zo verspreiding van het virus via onze ontmoetingen te voorkomen. Maar wat dan wel? Onze bijeenkomst op zondagochtend is voor
velen een belangrijk moment in de week. Even onthaasten, reflecteren op de
dagelijkse beslommeringen, nadenken over de zin van §§§§het leven. Een
moment om levensvragen op de hand te nemen als 'Wie wil ik ten diepste
zijn? Hoe ga ik om met de ander? Hoe kan ik het leven leven met alles wat
op mijn pad komt? Wat doe ik vandaag om bij te dragen aan een mooiere

ritueel dat we het 'sluiten van het levensboek' noemen. Een ritueel waarbij
we het leven schetsen als een boek. Aan dat boek kan niets meer worden toegevoegd en er kan ook niets uit worden gehaald. Je kunt er nog in bladeren.
Dat ritueel hebben we in overleg met de familie uitgesteld, omdat we dit in
aanwezigheid van de gemeenschapsleden willen doen.'

Het is inmiddels oktober als we dit schrijven en er is op bepaalde gebieden
en zaken meer mogelijk dan in maart. Benutten jullie dat, of wachten jullie
tot alles weer normaal is als voor coronatijd.
'Inmiddels komen we, met inachtneming van een protocol en na inschrijving, weer samen met maximaal dertig personen. De komende tijd gaan we
in overleg hoe we de gang naar de La Rivièrestraat weer kunnen opstarten.
Overleg met jeugd hoort daarbij. De regels van het RIVM blijven we volgen. Maar we blijven elkaar ook online ontmoeten. De grote zaal van ons
gebouw is technisch zo ingericht dat we qua beeld en geluid goed kunnen
uitzenden. We moeten de mogelijkheden van deze tijd maximaal gebruiken
en dus meebewegen: meer bijeenkomsten rond maatschappelijke thema's en
levensvragen, andere sprekers op zondag, het openzetten van de uitzendingen. Soms heb ik zorg, door mijn verlangen naar het normaal van voorheen,
maar er zijn genoeg kansen om nieuwe vormen te vinden waar mensen
elkaar inspireren tot zingeving en levenskunst. Ik vertrouw erop dat ons dat
in Hilversum lukt met elkaar. Zie ook apgen.nl/hilversum
< F.P.
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Mijn buur verdient
een bloemetje!
Helen heeft ervoor gezorgd dat haar buurtgenoot Marlie in het zonnetje werd gezet. Zij
stuurde de redactie van de Wijkkrant 1215 het volgende bericht: ‘Marlie heeft het initiatief genomen met het beginnen van de Whatsapp groep Nabuurschap voor de bewoners
van het Zuidererf (Van Gelderlaan en Van der Zaenlaan). Ook organiseert zij voor de
mensen uit de buurt af en toe een koffieochtend bij haar thuis. Het nabuurschap is een
heel mooi initiatief. Er ontstaat meer verbinding
tussen bewoners in de buurt’.

UIT HET
CORONA ABC:

Raamknuffelen

Een boodschap doen voor iemand die ziek is. Of een
praatje maken om vereenzaming te voorkomen. Nu
tijdens het coronavirus bewijst de Whatsappgroep
haar waarde. Mensen bieden spontaan aan kinderen
op te vangen van zorgmedewerkers. Zonder
Marlie's initiatief en volharding om de groep levendig te houden was dat niet mogelijk geweest.
Kortom: Marlie verdient een bloemetje!”

Mijn buur verdient (ook) een bloemetje
Ans dacht direct aan haar partner Evert bij het lezen
van het oproepje in de Wijkkrant 1215.
‘Evert is al jaren druk in de weer om mensen in de
JP Coenstraat te helpen waar nodig. Evert is 77 jaar
en een man die niet stil kan zitten. Regelmatig komt
hij met verhalen thuis. Hij is goed op de hoogte van
wat hier gebeurt. Dit niet
uit nieuwsgierigheid maar
om, indien nodig, te helpen.
Is er een buur ziek? Dan
staat Evert klaar medicijnen
te halen of mee te gaan
voor een ziekenhuisbezoek.
Zelfs buren waarvan de
hond of kat ziek is brengt
hij naar de dierenfaculteit
in Utrecht. Als Evert ziet dat de gordijnen lang dicht zitten bij een
buur, dan zoekt hij uit wat er aan de hand is. Is er een geboorte of overlijden in de straat? Dan stuurt Evert een kaartje of haalt hij geld op
voor een bloemetje.
Voor de jaarlijkse buitenspeeldag gaat hij langs bij winkels en bedrijven om deze dag tot een groot succes te maken. Afgelopen december
stond er hier bij ons in de tuin een kraam waar de mensen hun bestelde oliebollen konden ophalen. De opbrengst was voor een project in
Roemenië.
Zelf ben ik pas sinds kort met pensioen en niet zo op de hoogte van wat
er speelt in de straat. Ik vind het ook belangrijk dat je naar je medemens omkijkt, maar zonder hem zou er zeker niet zoveel gebeuren in
de JP Coenstraat.
Ik maak wel eens een grapje dat vrouwen alles willen weten, maar in
dit geval is het zeker het werk van Evert. Hij vindt het normaal en
misschien is het dat ook wel. Ik gun hem graag dat bloemetje.’
< Uit Wijkkrant 1215
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