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Alleen samen krijgen we
corona onder controle!

Hoe?

Vermijd drukte en houd
anderhalve meter afstand.

Heb je klachten?

Laat je testen en wacht
thuis de uitslag af!
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Belevenissen broers St. Annastraat wereldwijd viral op YouTube en Tiktok

Thomas is global ambassador voor
Wouldn't Change a Thing

Thomas (l)
en Daniel

Er bestaan nog steeds vooroordelen over Down Syndroom. In werkelijkheid zegt meer dan 93 procent van de gezinnen
gelukkiger te zijn met de aandoening in hun leven. Een positieve boodschap die het wereldwijde 'Wouldn't Change a
Thing' uitdraagt met vlogs over het dagelijks leven van kinderen met Down Syndroom. Vanuit Nederland geven Thomas
en broer Daniel een inkijkje in alles wat zij samen doen. Beelden uit Hilversum gaan de hele wereld over.
Thomas en Daniel dansend rond de
kerstboom, Thomas en Daniel samen
achter de PlayStation of Daniel die
Thomas leert fietsen in de Sint
Annastraat: het zijn de dagelijkse belevenissen die moeder Alison op film zet
en post voor Wouldn't Change a Thing.
“Vooroordelen over
Down Syndroom
zijn er genoeg, de
'voordelen' zijn veel
moeilijker te vatten”, legt zij uit.
“Met deze filmpjes willen wij jonge
ouders laten zien hoe inspirerend en
gelukkig
het
leven
met
Downsyndroom kan zijn.”

vond ik het filmen van mijn moeder
best spannend. Nu is het heel gewoon
en merk ik het nauwelijks meer”, zegt
de dertienjarige scholier die in de
brugklas van het Groot Goylant zit. Hij
volgt daar het internationale curriculum met bijna alleen maar Engelstalige
vakken.
'Het is niet anders'
antwoordt hij op de
vraag of het 'bijzonder' is om een
achtjarig broertje te
hebben met het Down Syndroom. “Als
Thomas geen Down zou hebben, zou
hij Thomas niet zijn.”

“Nee, zelf gaan wij niet meer terug
naar Groot Brittannië”, klinkt het overtuigd. “We love it here!”
Vooral het onderwijs in ons land biedt
volgens Alison meer maatwerk dan in
het Verenigd Koninkrijk het geval is.
“In Engeland is er alleen speciaal
onderwijs voor kinderen die heel specifieke zorg nodig hebben”, licht ze het
verschil in onderwijssystemen tussen
de twee landen toe. “Thomas zou daar
in een reguliere klas komen zonder
veel extra aandacht. Hier gaat hij naar
de Mozarthof. John en ik vinden het
een geweldige school waar hij echt tot
zijn recht komt.”

Mozarthof
Samen met echtgenoot John is Alison
twintig jaar geleden naar Nederland
verhuisd. Nu werkt zij als gastouder
voor kinderen van internationale families die tijdelijk in Hilversum wonen.

Global Ambassador
Wouldn't Change a Thing heeft
Thomas dit jaar gevraagd om Global
Ambassador te worden. Samen met 41

Het ambassadeurschap
is bij Thomas
in goede handen

Vlogs
Alison maakte de eerste vlog van haar
twee zoons voetballend in de achtertuin bijna twee jaar geleden. Daniel
kan het zich nog herinneren. “Eerst

Lees verder op pag. 2
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andere 'ambassadeurs' over de hele wereld laat hij iedereen meekijken in zijn leven.
De leuke dingen, samen met de buurtkinderen voetballen in de speeltuin voor het
huis, maar ook de moeilijke dingen zoals leren lezen. Met een brede glimlach laat
Thomas zien dat het ambassadeurschap bij hem in goede handen is.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat hij en Daniel meedoen in de nieuwste uiting van
de ideële organisatie met als thema: 'We are family'. Zittend in de auto zingen
broers en zussen wereldwijd het discolied luidkeels mee. De video sluit af met de
laatste regels uit een gedicht van Daniel:
To have a friend, just like him,
You won't want any other.
But I'm the luckiest of all
Because he's my little brother.
Thomas tussen de vele mede-ambassadeurs op wouldntchangeathing.org

Vijf dagen heeft het hem gekost om het gedicht te schrijven en eigenlijk vindt
Daniel dat best wel lang. Voor #WCAT - de hashtag van Wouldn't Change a Thing
op Twitter - deed hij het toch graag. “Thomas en ik zijn gewoon heel blij met
elkaar. Dat heb ik met dit gedicht willen zeggen”, is zijn besluit.

Meer over Thomas in zijn rol als Global Ambassador staat op
wouldntchangeathing.org. De video 'We are family - 50 siblings' staat op
YouTube. Thomas steppend in de Sint Annastraat gaat viral op
vm.tiktok.com/ZMeD3udPQ/

Meer groen in centrum? Bewoners kunnen helpen!
Josefin en Ineke onderhouden een geveltuin en plantsoenstrook in hun buurt
Tuinslang
Josefin is al in 2016 begonnen met het
verzorgen van een plantsoen aan het
eind van haar straat. “Het was een verlaten stukje waar eigenlijk niets stond.
'Dit kan zo veel gezelliger' was mijn
gedachte in die tijd. Om daar zelf iets
aan te doen, ben ik begonnen met planten. Ali, mijn buurvrouw, is op een
gegeven moment gaan helpen. Het is
heel handig dat zij een megalange tuinslang heeft waarmee wij het plantsoen
nat houden.”
Omdat er toch veel plantjes doodgingen tijdens de droge zomer, hebben
ook deze buurtbewoners bij de
gemeente aangeklopt. Josefin: “Wim
kwam kijken en bracht advies uit wat
er goed zou kunnen groeien. Hij vertelde ons ook dat het belangrijk is om
juist in de lente de planten veel water
te geven. Dan kunnen ze goed wortelen, zodat ze sterk genoeg zijn voor de
zomer. “
Ineke onderhoudt twee geveltuintjes rond haar woning.

“Een geveltuin, heet het zo?”, vraagt Josefin, bewoner van de Sint Annastraat,
lachend. “Ik zag het altijd meer als een verloren plantsoenstrook, maar geveltuin
vind ik een mooi woord!” Samen met buurvrouw Ali houdt zij een groenstrook op
orde. Even verderop aan de Brinkweg heeft Ineke gebruikgemaakt van het
gemeentelijke aanbod om een geveltuin aan te leggen. “Vijf buren vonden het zo
leuk dat zij nu ook groen bij hun voordeur hebben geplant.”

Geveltuintjes dragen bij aan een fleurig straatbeeld en zijn goed voor de
bijen, hommels en vlinders in
Hilversum. Daarom helpt de gemeente
bewoners die een
tuintje voor hun
huis willen onderhouden graag op
weg. “In de krant
stond
dat
de
gemeente plantjes
en advies geeft voor
het aanleggen van een geveltuintje”,
vertelt Ineke. Zij woont al dertig jaar
aan de Brinkweg en heeft in die tijd
veel groen zien verdwijnen. Ook voor
haar huis, waar een bloesemboom
plaats heeft moeten maken voor vier
vuilcontainers. “Zo zonde, als de boom
in bloei stond, zag ik de bijen vliegen.
Ik heb daarom meteen een mailtje
gestuurd om een geveltuintje aan te
vragen.”

Baardbloem
In overleg onderhoudt Ineke nu twee
perkjes rond haar hoekwoning. Om de
tuintjes in de winter fleurig te houden,
heeft de enthousiaste buurtbewoonster
alvast
viooltjes
geplant.
Grotere
vaste planten heeft
zij gekregen van de
gemeente. “Wim de
Graaf, de contactpersoon voor dit project, is bij mij
langs geweest. Samen hebben we
bekeken waar we de geveltuintjes zouden aanleggen en welke planten
geschikt zijn“, blikt Ineke terug. “Hij
raadde
mij
Baardbloem
en
Egelantierrozen aan. Het zijn mooie,
sterke bloeiers, waar vlinders en bijen
dol op zijn. Ze staan nu in de grond en
ik ben heel benieuwd wat het deze
zomer gaat doen.”

Herfst
In de herfst kregen de bewoners zeventig plantjes van het Raadhuis om het

plantsoen verder op te fleuren. “Die
hebben wij er samen ingezet”, is het
vervolg van Josefin die de Sint
Annastraat een van de leukste plekjes
in Hilversum vindt om te wonen. “We
zijn nu heel benieuwd hoe het plantsoen er deze zomer bij zal staan. Het
zou geweldig zijn als de Geraniums,
Aralia, Kerria, Hortensia's, Ezelsoren,
Brem en een paarse bloesem die we
hebben geplant allemaal gaan bloeien.”
Zij is ervan overtuigd dat een kleurige
bloemrijke leefomgeving bijdraagt aan
het geluk van mensen. “Er is ook
onderzoek gedaan hiernaar. En wat
blijkt? Daar waar bloemen groeien, is
minder zwerfafval en minder criminaliteit.”
Ook een geveltuintje voor de deur?
De gemeente kan helpen met
aanleg en planten. Meer weten?
Mail naar Wim de Graaf,
Beheerder/inspecteur Groen,
w.degraaf@hilversum.nl

‘Wij zijn heel benieuwd
hoe het plantsoen er in
de zomer bij zal staan’

Josefin (l) onder, bij container

Wettelijke verplichting rookmelders in woningen
Wijkbrandweerman René Wollaars schrijft elke editie een column in Kijk op Jouw
Wijk. Deze keer over de verplichting van rookmelders.
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders
verplicht in iedere woning. Alle
bestaande bouw in Nederland moet
op 1 juli 2022 voorzien zijn van
rookmelders. Voor zelfstandige
woningen wordt minstens één rookmelder per verdieping verplicht,
maar let op! Voor kamerwoningen
worden rookmelders in iedere
kamer verplicht.
Wie is verantwoordelijk voor de
plaatsing van rookmelders?
De woningeigenaar is wettelijk verplicht om de rookmelders in zijn of
haar woning aan te brengen vóór 1 juli
2022. Als het gaat over huurwoningen,
is de verhuurder dus verantwoordelijk
voor de plaatsing van rookmelders volgens de voorschriften.
Welke rookmelders zijn voor
geschikt voor jouw situatie?
Iedere woning en iedere situatie is
anders, daarom snappen wij als
Brandweer dat de keuze lastig is. Er
zijn dan ook verschillende soorten
rookmelders. Zo bestaan er thermische

of optische rookmelders en rookmelders die werken op batterij, accu of
230 volt. Een thermische rookmelder
is bijvoorbeeld beter geschikt voor in
een keuken, terwijl een optische rookmelder beter past in de overloop. Zo
dienen de rookmelders die draaien op
230 volt te voldoen aan de zogenoemde NEN 2555 eisen. Door deze eisen
kunnen rookmelders jou de mogelijkheid bieden om rookmelders aan
elkaar te koppelen of om de rookmelders aan je telefoon te koppelen.
Gelukkig worden de rookmelders
steeds geavanceerder. Zoals de rookmelders met accu's die maar liefst 10
jaar meegaan, waardoor deze geen vervelende piepgeluiden maken.

ACTIVITEITEN IN 1211 3
Koffietafel 2.0 voor
Centrumbewoners
Woensdagmorgen 10.00-11.30 u.
Gratis. Tante Jans,
Schapenkamp 2. Aanmelden:
lmartins@versawelzijn.nl
Buurtsoep voor
Centrumbewoners
Elke 1e maandag van de maand.
Start: 12.00 uur. Inloop 11.30 u.
Gratis. Tante Jans,
Schapenkamp 2. Aanmelden:
lmartins@versawelzijn.nl

was in de woning. Om deze redenen
heeft het ministerie van Binnenlandse
Zaken besloten om rookmelders te verplichten in alle woningen. Minister
Knops verwacht dat dit jaarlijks dertien dodelijke slachtoffers minder op
zal leveren.

Waarom worden rookmelders
verplicht?
Jaarlijks worden er in Nederland meer
dan 100.000 woningen getroffen door
brand. Hierdoor vallen gemiddeld 31
dodelijke slachtoffers per jaar. Het is
dan ook gebleken dat bij ruim zes op
de tien branden met een dodelijk
slachtoffer, geen rookmelder aanwezig

Mocht je vragen hebben over
welke rookmelders je nodig hebt
of waar ze geplaatst moeten
worden neem dan contact op
met jouw Wijkbrandweerman
René Wollaars
Wijkbrandweer-hilversum.nl
0621 29 23 42

WIJKINFORMATIEPUNT
CENTRUM, KERKBRINK 29
VOORLOPIG ALLEEN
TOEGANKELIJK OP
(INDIVIDUELE)
AFSPRAAK!

In de wijk wordt hulp en steun
geboden door het Zorg &
Welzijn wijkteam van postcodegebied 1211.
Via onderstaande contactgegevens kunt u een afspraak
maken;
WIJKPOLITIE
Wijkagenten
Remko Daalder
remko.daalder@politie.nl

Ans van den Brink: ‘Als het even kan, gaat het gewoon door!’

Ronald Janssen
ronald.janssen1@politie.nl
0900-8844

Genoeg ideeën voor
een Buitenspeeldag
in de Prinsenstraat

Wijkbrandweerman
René Wollaars
rene.wollaars@brandweergooivecht.nl
Facebook; wijkbrandweerman@brandweergooivecht.nl
Twitter; @renewollaars
0621 29 23 42

Waar veel mensen nog voorzichtig zijn, maken de bewoners van de Prinsenstraat al plannen voor een
Buitenspeeldag op zaterdag 12 juni. “Iedereen in de
buurt vraagt ernaar en voor jonge kinderen kunnen we
in ieder geval iets organiseren”, stelt buurtbewoner Ans
van den Brink vol goede moed. “Het zou leuk zijn als
ouderen aan het eind van de middag kunnen aansluiten.
Vanzelfsprekend met respect voor de regels die dan gelden.”
Buitenspeeldag is al jarenlang vaste prik in de Prinsenstraat.
“We zorgen voor een springkussen, maar bedenken ook zelf
leuke dingen om te doen”, vertelt Ans van den Brink namens de
Prinsenstraatcommissie. Zij woont zelf al 52 jaar in deze zijstraat van de Neuweg,
een buurtje waar
bewoners het naar
haar zeggen goed met
elkaar kunnen vinden.
“Onze laatste echte
Buitenspeeldag was in 2019 met in de avond een barbecue voor
de buurtbewoners”, blikt ze terug.
Of het avondprogramma van de Buitenspeeldag dit jaar door
kan gaan, is niet zeker, maar voor de kinderen is zeker wat
mogelijk, volgens Ans. “Wij hebben genoeg ideeën en als je
maar creatief genoeg bent, lukt er meer dan je denkt. Onder
voorbehoud gaat de Buitenspeeldag in 2021 dus gewoon door.”

Een feestje vieren
op afstand kan veilig

Burendag
Dat een feestje vieren op afstand veilig kan, hebben de
Prinsenstraatbewoners overigens vorig najaar wel bewezen, is
het vervolg van de enthousiaste bewoonster. “Iedereen wilde
elkaar toch weer een keer zien. Daarvoor was onze Burendag op
afstand echt een uitkomst. We hebben een appelschilwedstrijd
voor de eigen deur georganiseerd. Wie houdt de langste schil
over? Ook was er een fotoquiz over de Prinsenstraat en hebben
kinderen liedjes gezongen onder begeleiding van een medebewoner met gitaar.”
Verder hebben de kinderen met wat hulp vogelhuisjes getimmerd en plantjes gestekt. 's Avonds was er voor hen een Pippi
Langkous-patattafel en een drankje en snack voor de ouderen.
Straatpot
Om de straatfeesten mogelijk te maken doneren alle bewoners 1
euro per maand voor de straatpot. “Daarvoor kopen wij een boeketje bloemen als welkom voor nieuwe bewoners en brengen
we met kerst een cadeautje bij alle bewoners langs”, legt Ans
uit. Deze kleine gebaren helpen volgens haar om de buurt gezellig te houden. “Wij lopen de deur niet bij elkaar plat, maar als
buren kennen wij elkaar wel en kunnen bij elkaar terecht als er
wat is. Onze Facebookpagina van de straat draagt daar ook aan
bij. Hierop plaatsen we oproepjes - bijvoorbeeld als iemand een
kinderfietsje ergens verdwaald ziet liggen- en plaatsen wij foto's
van onze straatfeesten, zoals Buitenspeeldag en Burendag.”

Buitenspeeldag kan dit jaar op
woensdag 9 of zaterdag 12 juni worden georganiseerd.
Meedoen of info, mail naar
buitenspeelspeeldaghsum@versawelzijn.nl

MEE-UGV
Maatschappelijk werker
Mariette de Bruijn
mdebruijn@mee-ugv.nl
0614 58 01 64
VERSA WELZIJN
Opbouwwerker 1211
Lilian Martins
lmartins@versawelzijn.nl
0613 96 57 84
Facebook: lilian.versahil
Twitter: @lmartinsversaw1
Ambulant jongerenwerk 1211

Chakir El Allachi
callachi@versawelzijn.nl
0630 21 74 39
Twitter: @chakirAmbulant1
Instagram: Chakir
Jongerenwerker Versa

(Wijk) Maatschappelijk
werker 1211
Aniel Siriram
aniel.amzuid@versawelzijn.nl
0613 96 85 64
SOCIAAL PLEIN
Else van Miltenburg
e.miltenburg@hilversum.nl
035 629 20 12
Noor van Zalingen
n.vanzalingen@hilversum.nl
035 629 24 99
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Centrummanager Jorine de Soet en ondernemer Marjolijn Kahrel

Marjolijn Kahrel

‘Het centrum
van Hilversum heeft
van alles wat’

Cadeautje voor de buurt
Frederike tekent al langer gouaches voor wijkkrant De
Bloembak. Ook voor Kijk op
jouw Wijk Centrum wil ze
graag iets doen. “Kijk op jouw
Wijk is gedrukt op krantenpapier. Daarom lijkt het mij een
goed idee om hier één van mijn
pentekeningen te plaatsen”,
aldus de bewoonster van de
Gasthuisstraat. “Ik heb een bos
tulpen getekend om de lente te
vieren en als een cadeautje
voor de wijk. Het maken van
een tekening kost mij tijd en
aandacht, maar ik heb er veel
plezier in. Ik hoop dat mijn
buurtgenoten er ook van
genieten.”

Jorine de Soet

“Als ik een pitch voor een stad doe, ga ik er eerst heen om de plek te voelen”, vertelt Jorine de Soet. Zij volgt als nieuwe
centrummanager Kjeld Vosjan op. “Hilversum voelde goed.” Voor ondernemer en voorzitter van het centrumbestuur
Marjolijn Kahrel is dit geen verrassing. “Ondernemers hebben samen door een grote zure appel heen gebeten en nu
heeft het centrum van Hilversum van alles wat.”
“De avond van 26 januari vergeet ik niet snel. Mijn man
heeft de wacht gehouden voor de winkel.” Marjolijn Kahrel,
naast voorzitter van het centrumbestuur ook ondernemer van
Dille & Kamille, kijkt nog steeds met ongeloof terug op de
dag dat de spanningen rond de avondklok tot een hoogtepunt
opliepen. “De politie ging met de groepen mensen op de
Groest in gesprek en heeft de situatie goed aangepakt”, zegt
ze zittend aan de picknicktafel voor haar winkel. Buiten op
een frisse vrijdagochtend om de coronaregels zo goed mogelijk te respecteren.
Haar collega opent de deur voor een klant die geduldig voor
de etalage wacht. Het is de eerste
week dat de winkels op afspraak
open mogen. “Het is een begin, maar
niet meer dan dat”, zegt ze berustend. “Ik heb goede hoop dat mensen weer volop gaan genieten van
het leven als de winkels en horeca
weer open kunnen, maar deze ellende kan echt niet meer
lang voortduren.”

ondernemers wil ik die rol de komende jaren versterken.
Onze drijfveer is een levendig en vitaal centrum, waar behalve retail ook ruimte is voor bijvoorbeeld meer cultuur. De
Kerkbrink is daarvoor een aangewezen plek. De plannen om
de bibliotheek naar de Gooische Brink te verhuizen zijn echt
een opsteker voor Hilversum.”
Mediastad
Marjolijn knikt instemmend. “Daarnaast zou het goed zijn
als het centrum compacter wordt met goede winkels op loopafstand van elkaar. Het is bijvoorbeeld mooi dat een winkel
als Bever Buitensport nu in het Hilvertshof zit, maar wat mij
betreft mogen meer ondernemers
naar het centrum verhuizen. Verder
is het jammer dat de 300.000
bezoekers van Beeld & Geluid het
centrum nog slecht weten te vinden.” Jorine: “Daar heb je gelijk in.
Hilversum als mediastad verder op
de kaart zetten, is zeker een uitdaging voor de komende
jaren. Daarnaast zou ik meer willen vergroenen. Dat is nodig
voor de waterberging, maar ook goed voor ondernemers en
bewoners. Meer groen vergroot voor iedereen de aantrekkingskracht van het centrum. Als we samen met elkaar hierin
optrekken, gaat dit zonder twijfel lukken.”

‘Onze drijfveer is
een levendig centrum, waar
ruimte is voor meer cultuur’

Zintuigen
Centrummanager Jorine de Soet ziet ook dat ondernemers
het zwaar hebben. Bang dat mensen niet meer terugkomen
als terrassen en detailhandel opengaan, is zij dan weer niet.
“Er is maar één plek waar je al je zintuigen kunt prikkelen en
dat is in de winkels, restaurants en cafés zelf. Daar kan afhalen en online bestellen echt niet tegenop. Ik verwacht dat
Hilversum na de coronacrisis helemaal klaar is om volop te
ondernemen.”
De stad heeft daarvoor genoeg te bieden, is haar vervolg.
“Het Hilvertshof heeft internationale allure, de Kerkstraat is
gezellig en ook het marktplein dat eens leeg en verlaten was,
is nu prachtig. En welke middelgrote stad heeft twee keer per
week een markt?”, vraagt Marjolijn zich hardop af.
Een van de punten van aandacht is de Kerkbrink, meent
Jorine. “Ik ben geen architect, maar de hoogte-breedteverhoudingen in combinatie met de inrichting van het plein
kloppen niet. Ook is het niet ideaal dat er bussen overheen
rijden.”
Bibiotheek
Een nieuw ingericht plein zou ook goed passen in de ambities van ondernemers en centrummanager voor het winkelgebied van Hilversum “Om het centrum aantrekkelijk te houden, moet je nadenken over andere functies”, zegt Jorine
weloverwogen. “Dit wordt nog wel eens onderschat, maar
het centrum heeft ook een belangrijke sociale betekenis. Het
is de plek waar bewoners elkaar ontmoeten. Samen met de

Zilveren Kei 2021 is een welkome afleiding voor jongeren in coronatijd

Kunstcoach Simone helpt Mathilda
in het ontdekken van haar creatieve talent
Juist in deze tijd is het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om hun creatieve
talent te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom heeft de Zilveren Kei, het jaarlijkse kunstevenement in Hilversum, dit jaar een andere insteek. De focus ligt niet
langer op het wedstrijdelement, maar op het proces van leren en inspireren van en
met elkaar. Zo krijgt de vijftienjarige Mathilda les van kunstcoach Simone
Bennett.

Haar leerling knikt instemmend en zegt
al een eerste idee in haar hoofd te hebben.
“Ik wil iets met onderwijs doen.
Misschien iets met een oude schoolbank? In ieder geval hoop ik dat uit mijn
comfort zone kom en iets maak wat ik
nog niet eerder heb gedaan.”

"Veel jongeren zijn door de coronamaatregelen beperkt in hun vrijetijdsbesteding en ook in het contact met anderen'',
zegt Esmee Hickendorff, cultuurcoach
van de gemeente Hilversum en organisator van de Zilveren Kei. “Daarom is het
organiseren van de Zilveren Kei dit jaar
nog belangrijker. We hopen dat het

ZK2021 EXPO
Het werk van 'Expose Your Talent' en
'Create Your Talent' komt samen in de
ZK2021 EXPO. De expositie opent feestelijk op donderdag 13 mei. Daarna is
het werk van de jongeren twee weken te
zien op de Gooise Brink. Zondag 30 mei

meedoen met de Zilveren Kei.
“Ik maak nu veel tekeningen en schilderijen met water- en acrylverf. Voor mij is
'Expose your Talent' een kans om ook
andere kunstvormen te ontdekken”, vertelt de scholiere die nu in het vierde leerjaar van de International School zit,
enthousiast. “Simone heeft als multime-
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WEG EN WIJZER
Versa Welzijn volgt de
richtlijnen van de overheid
rondom het Coronavirus. Weg
en Wijzer is op afspraak beschikbaar! Heeft u een dringende
vraag op financieel of juridisch
gebied?
U kunt bellen naar één van onze
sociaal juridisch dienstverleners
en zij proberen u zo goed
mogelijk op weg te helpen.
André 0613 96. 59 12
Moumen 0613 96 60 09

GEMEENTE HILVERSUM
Wijkwethouder CENTRUM
Gerard Kuipers
g.kuipers@hilversum.nl
Wijkcoördinator CENTRUM
Rik van Dijk
r.vandijk@hilversum.nl
0622 52 65 51
Twitter: @rik_vandijk

Voor hulp bij het doen
van boodschappen,
ophalen van medicijnen,
hond uitlaten, koken of
iets anders? Neem dan
gerust contact op met:
Versa Welzijn Vrijwillige
Thuishulp Hilversum. Hierbij
hebben wijkbewoners zich aangemeld om u te helpen.
Contactpersonen VTH zijn:
Anja Wessels: 0645 23 24 15
awessels@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld: 0649 37 71 71
abijleveld@versawelzijn.nl
Wilt u hulp bieden?
Ga dan naar:
www.presenthilversum.nl/corona
VRIJWILLIGERS
CENTRALE
HILVERSUM
Eemnesserweg 109
0613 13 29 87
info@vchilversum.nl
www.versavrijwilligerscentrale.nl
Kunstcoach Simone (l) helpt Mathilda haar talent te ontdekken.

kunstevenement juist nu voor een welkome afleiding kan zorgen,"

dia kunstenaar vast een hele andere kijk
op kunst.”

Create Your Talent
De Zilveren Kei bestaat dit jaar dan ook
uit twee trajecten: het individuele traject
'Expose Your Talent' en het groepstraject
'Create Your Talent'. Voor 'Create Your
Talent' kunnen jongeren zich nog tot 30
april
kosteloos
inschrijven. In dit traject is plek voor honderd jongeren. Zij
gaan samen met de
kunstcoaches van de
Zilveren Kei aan de slag om hun creatieve talent te ontdekken. Op verschillende
middagen in de meivakantie kunnen zij
hiervoor terecht in de maakateliers van
de Zilveren Kei.

Schoolbank
Mathilda is haar individuele traject met
Simone Bennett net begonnen. Beiden
weten nog niet hoe het eindresultaat
eruit zal zien. Een installatie, een beeldhouwwerk of toch een
schilderij? Vooralsnog
ligt het nog open. “Als
het idee goed is, volgt
de kunstvorm vanzelf”, legt Simone
haar visie op het coachen uit. Zij is kunstdocent aan de Rietveldacademie en
maakt daarnaast vrij werk. Haar laatste
expositie was een soloshow in Museum
Hilversum met filminstallaties en foto's
vorig jaar. “Ik zie het als mijn opgave
om Mathilda te helpen om haar idee of
plan tot vorm te brengen. Als het
goed is, vertelt zij het verhaal en volg ik als
coach.”

‘Als het idee goed is,
volgt de kunstvorm
vanzelf’

Expose Your Talent
Naast 'Create Your Talent', konden scholieren ook pitchen voor 'Expose Your
Talent'. Dit is het individuele begeleidingstraject van de Zilveren Kei.
Mathilda won een van de tien plekken en
krijgt twee maanden feedback van
kunstcoach Simone. De jongeren die
deze felbegeerde plekken wisten te
bemachtigen, mochten zelf een begeleider kiezen uit de zes kunstcoaches die

is er een finissage en de uitreiking van de
oorkondes.
Mathilda kijkt al met gezonde spanning
naar de tentoonstelling uit: “Er ligt
natuurlijk wel druk op, want wat ik laat
zien, moet goed zijn. Gelukkig maak ik
me niet al te veel zorgen en heb ik er
vooral veel zin in.”
Doe mee met 'Create Your Talent'
Wil jij met een kunstenaar een
kunstwerk maken voor een echte
tentoonstelling? Geef je dan uiterlijk
30 april op voor één van de makersplaatsen in de meivakantie
van 3 t/m 7 mei.
Dit kan gratis op:
https://zilverenkei.nl/create-yourtalent/

Rode Kruis Luisterlijn
0900 0767

NUTTIGE ADRESSEN
IN DE BUURT
WONINGCORPORATIES
De Alliantie
Mirjam Thijssens
mtijssens@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
Henk Westhoff
info@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl
GEZOCHT:
VERSPREIDERS en
REDACTEURS!
Buitenspeeldagen kunnen
weer!
Woensdag 9 en zaterdag 12 juni.
Aanmelden voor 27 april.
Aanmelden en overige
belangrijke informatie via:
https://www.versawelzijn.nl/meedoen-in-de-wijk/buurtinitiatieven/buitenspeeldag/buitenspeeldag-hilversum-2021/
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Jacqueline van Oostveen en Leon de Weerd van Tante Jans

'Wij misten een plek in het centrum
waar niet alles draait om geld'

ties voor de expositie 'Hilversum ontkiemt'. Daarnaast staat er een tentoonstelling van het Dudok Architectuur
Centrum op stapel.
Hotel
Hoewel zij met smart uitkijkt naar het
moment dat er weer meer mogelijk is,
staat er nu wel een goede basis volgens
de sociaal en cultureel betrokken
Hilversumse die al eerder vergelijkbare plannen heeft gemaakt voor het
Stationsplein en Theater Achterom.
“Tante Jans was een hotel met koffiehuis en concertzaal. Het heeft hier tot
1974 aan de Stationsstraat gestaan.
Daarna is het gesloopt om plaats te
maken voor de rondweg, maar het
moet een levendige plek zijn geweest.
Die reuring brengen Leon en ik met
onze nieuwe Tante Jans weer terug in
de buurt.”

“De koffieochtend
brengt veel gezelligheid
in de week”
Elke woensdagochtend is er een
koffie-uurtje bij Tante Jans, het
voormalige pand van Media
Monks tegenover het station.
Vanzelfsprekend veilig en op
afstand. Buurtbewoonster Truus
is blij dat het desondanks kan.
“Er is zoveel gesloten en dan
brengt het toch veel gezelligheid
om elkaar hier elke week te zien.”

Jacqueline van Oostveen

Leon de Weerd

Vanzelfsprekend hadden sociaal cultureel ondernemer Jacqueline van
Oostveen en Leon de Weerd van Bewaakt & Bewoond de opening van Tante
Jans liever groots gevierd. Corona gooide roet in het eten. Gelukkig kunnen zij
hun ideaal wel waarmaken: een plek in het centrum waar buurt en cultuur
elkaar ontmoeten en waar elke dag reuring is.
Meer flexibele creatieve plekken in het
centrum van Hilversum is een langgekoesterde wens van Jacqueline van
Oostveen. Plekken die bruisen en waar
ruimte is voor een kruisbestuiving
tussen kunstenaars, ondernemers en
buurtbewoners. Jacqueline: “De terrassen en winkels in het centrum zijn heel
gezellig voor mensen met geld.

‘Tante Jans brengt
reuring in de buurt’
Hilversummers met een krappe beurs
kunnen bijna nergens terecht. In het
centrum is bijvoorbeeld geen buurthuis. Vandaar dat Versa nu gebruikmaakt van de ruimte van Tante Jans.”
Wijzend naar De Kwekerij tegenover
Tante Jans onderstreept zij haar stelling dat commercie bijna altijd de
boventoon voert: “Zelfs bij dit tijdelijke project draaide het om sluitende
begrotingen.”
Cultureel centrum
Leon de Weerd, regiomanager van
Bewaakt en Bewoond, kreeg het
Silverpointpand tegenover het station
onverwacht in tijdelijk beheer.
Normaal gesproken zorgt hij als leegstandbeheerder ervoor dat een aantal
mensen een pand tijdelijk 'bewonen'
om inbraak te voorkomen. Door in
eigen woorden 'als Hilversummer zijn
nek uit te steken' is Tante Jans nu een
sociaal cultureel centrum waar wekelijks koffieochtenden zijn voor buurtbewoners, drie keer per week wordt
gekookt door vrijwilligers en waar der-

tig grotere en kleinere ondernemers
een werkplek hebben gevonden. Leon:
“In onder meer de voormalige
Utrechtse gevangenis aan het
Wolvenplein hebben wij een soortgelijk project met ondernemers opgezet
dat heel succesvol is. Ik ken Jacqueline
al langer en ik wilde haar graag helpen
haar creatieve plan te realiseren.”
Hoe lang Tante Jans in deze vorm
blijft, is de vraag, want de eigenaar van
Silverpoint is van plan om het gebouw
grotendeels te slopen om plaats te
maken voor 145 huurappartementen.
“Dan houdt het project hier op”, stelt
Leon nuchter. “Alle ruimtes die wij in
beheer hebben zijn tijdelijk totdat de
eigenaar er andere plannen mee heeft.”
Media Monks
Voorlopig is het nog niet zover en blijft
het pand - waar tot vorig jaar productiehuis
Media
Monks was gevestigd - een plek die
leeft en waar elke
dag
wel
iets
gebeurt. Op de
begane
grond
bevindt zich de
grote keuken en is
er ruimte voor een
tweedehands kledingwinkel naast
de ontmoetingsplek voor bewoners en ondernemers. Hoewel het
gebouw met zo'n
zesduizend vierkante meter vloer-

oppervlak enorm is, voelt het niet leeg
aan. “Voordat Tante Jans openging,
heb ik drie maanden met een busje
rondgereden om banken, tafels en
ander meubilair op te halen. Allemaal
gratis en tweedehands, want ik wil
zoveel mogelijk hergebruiken”, blikt
Jacqueline terug. “Ook van de Media
Monks hebben wij wat spullen kunnen
overnemen. Bij elkaar is het daardoor
een fijne ruimte geworden.”
Radiostudio
Op de bovenliggende verdiepingen
hebben fotograven, kunstenaars en
mensen die het thuiswerken beu zijn
werkruimte gevonden. Radiomaker Ad
Bouman komt binnenkort een studio
inrichten in Tante Jans. Ook
Hilversumse zzp'ers die een tijdelijke
werkplek zoeken in het pand zijn tijdelijk tegen een kleine gebruiksvergoeding van harte welkom.
Het oorspronkelijke plan was om in
Tante Jans naast de flexplekken ook
allerlei verschillende culturele activiteiten te organiseren. Jacqueline: “Wij
zijn bijvoorbeeld één van de drie loca-

Piet en Willem komen als eersten
binnen, op de voet gevolg door
Bernard. Voor de foto willen zij
deze keer wel voor het raam zitten.
Normaal is de tafel achterin de grote
ruimte van Tante Jans de vaste stek
van de koffiegroep op woensdagochtend.
Het tweetal komt bijna elke week
wel even langs. “Truus is mijn buurvrouw”, legt Willem uit. “Wij zien
elkaar hier, maar ook thuis hebben
wij contact met elkaar.” Lachend:
“Ik ben haar manusje van alles. Zo
heb ik laatst nog de fiets van haar
zoon gerepareerd.”
Genieten
Buurvrouw Truus arriveert niet veel
later. De koffie-ochtend is haar idee.
“Ik kwam buurtwerker Lilian
Martins tegen en vertelde haar dat ik
dit graag wilde organiseren. Lilian
was direct enthousiast en nu zitten
wij hier elke week.” Het gesprek
gaat over van alles, zo vertelt Truus
over de nieuwe keuken die zij binnenkort krijgt en is Bernard vol lof
over zijn eigen appartement, wanneer Selma en Kitty later aansluiten.
Als de dames zitten, schenkt Willem
een kop koffie voor hen in. Piet
neemt nog een tweede bakje.
“Lekker sterk”, zegt hij tevreden,
om te vervolgen dat dit de enige
keer in de week is dat hij koffie
drinkt. “Voor mijzelf zet ik het niet,
maar tijdens het koffie-uurtje kan ik
er echt van genieten.”
Elke woensdagochtend is er vanaf
10.00 uur koffie-uur in Tante Jans,
Schapenkamp 2 in Hilversum.
Iedereen kan aansluiten.
Meer weten? Bel Lilian Martens:
0613 96 57 84 of
lmartins@versawelzijn.nl

Koken voor mensen met
een krappe beurs
Vijftig maaltijden bereiden en dat
drie keer in de week: een groeiende
groep vrijwilligers kookt op maandag, woensdag en zaterdag voor
mensen met een krappe beurs.
Bernard van Campen is één van
hen. “Tijdens de kou in februari zijn
wij hiermee begonnen. Het bleek
zo'n groot succes dat wij voorlopig
doorgaan met de 'take away' bij
Tante Jans.”

Anne-Marie van Busschbach en Wim de Weijer zijn vrijwilliger bij de Wereldwinkel

‘Wij houden van mooie dingen met een
eerlijk verhaal’
Sierraden uit Kenia, beeldhouwwerk uit Burkina Faso
of aardenwerk uit Indonesië, maar ook de Nederlandse
Dopper: in de Wereldwinkel kun je op een paar vierkante meter door veel landen op reis. Anne-Marie en Wim
zijn samen met 35 vrijwilligers de drijvende krachten
achter de Wereldwinkel die deze maand precies vijftig
jaar geleden is opgericht.
“Ik voel mij betrokken bij de dingen die in de wereld gebeuren. Dan is het fijn als je er ook zelf iets aan kan doen.
Daarnaast houd ik van mooie spullen met een verhaal”,
motiveert Anne-Marie van Busschbach haar keuze om zich
vrijwillig in te zetten voor de Wereldwinkel aan de
Schoutenstraat. “Ik zie ook dat dit verhaal jongeren steeds
meer aanspreekt. Een groeiend aantal jonge mensen komt
naar ons toe om iets moois uit te zoeken. Bijvoorbeeld om
het cadeau te vragen voor een bruiloft.”

Geroutineerd geeft Bernard een rondleiding door de ruime keuken van
Tante Jans. Hij heeft net een grote pan
water opgezet. “Wij koken op elektra
en het gaat om grote hoeveelheden,
dus je moet op tijd beginnen”, legt hij
uit. Samen met een ploeg van zes mensen begint Bernard vroeg in de middag
met de voorbereidingen voor de maaltijd. Later komen er vrijwilligers bij
om de mensen die een maaltijd willen
meenemen te ontvangen.
Gezonde maaltijd
Het aanrecht bij Tante Jans ligt vol met
komkommers, paprika, tomaten, kolen
en zelfs een enkele meloen. “We zorgen elke keer voor een gezonde maaltijd. Dat kan bijvoorbeeld nasi, stamppot of soep zijn. Vorige week hadden
wij een bonengerecht”, zegt Bernard.
Voor de coronacrisis werkte hij in een
cafetaria in Amsterdam. Nu is hij blij
dat zijn horeca-ervaring voor dit project van pas komt.
De vrijwillige kok loopt naar de voorraadkast met grote hoeveelheden kruiden, rijst, aardappelen, spaghetti en
macaroni. Ook in de koeling zijn de
producten hoog opgestapeld. “We krijgen spullen van verschillende supermarkten”, is zijn vervolg. “En er zijn
mensen die ons helpen met donaties.”
Take-away
Vanaf vier uur kunnen mensen met een
krappe beurs hun maaltijd ophalen.
Een rij papieren tassen staat al klaar.
Bernard: “Vanzelfsprekend hebben we
alles coronaproof georganiseerd.
Daarom is het ook een take-away.
Iedereen krijgt een tas met eten mee,
blijven zitten is helaas nog niet de
bedoeling.” Zover hij weet zijn de
mensen erg tevreden over de maaltijden. “Het komt eigenlijk niet voor dat
wij eten over houden. Dus ze moeten
het ergens toch lekker vinden.”
De kookploeg van Tante Jans zoekt
nog vrijwilligers. Daarnaast zijn
schone plastic bakjes om de maaltijden in te doen altijd welkom. Meer
weten? Kijk op Facebook en zoek op
'Tante Jans Hilversum'.
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Als bestuurslid HR voert zij gesprekken met vrijwilligers in
spe, houdt zij de post bij en zoekt zij samen met de vrijwilligers van de inkoopcommissie naar nieuwe importeurs.
Binnengekomen in 2003 is zij één van de langstzittende vrijwilligers bij de Wereldwinkel. Toch verveelt het werk haar geen minuut. Sinds haar
pensioen is Anne-Marie, vroeger werkzaam
als personeelsmanager, tussen de acht en
twintig uur per week in de Wereldwinkel te
vinden. “Soms meer”, geeft ze toe. “In topweken kan het zelfs een fulltime baan zijn.”

Nieuwsbulletin
Wim de Weijer probeert als voorzitter van het bestuur het
team zo goed mogelijk bij elkaar te houden door wekelijks
een nieuwsbulletin rond te sturen. “Juist in deze tijd vind ik
een goede interne communicatie heel erg belangrijk om
elkaar vast te houden”, geeft hij aan. Daarnaast bereidt hij
de maandelijkse bestuursvergaderingen voor en beslist hij
mee over het beleid op de lange termijn. “Verder ben ik ook
gewoon een manusje van alles hoor”, is lachend zijn vervolg. “Laatst was er een probleem met het rolluik van de
winkeldeur. Dan zit ik op wacht totdat de leverancier er is of
ik ben bezig met het schrijven van kassahandleidingen voor
nieuwe vrijwilligers.”
Besturen
Als oud-directeur heeft hij jaren geleden het International
Primary Curriculum geïntroduceerd bij de Paulusschool in
Hilversum Zuid. “Die internationale interesse had ik altijd al
en bestuurservaring ook”, zegt de geboren en getogen
Hilversummer, opgegroeid in de Sint Vitusstraat in Klein
Rome. “Mijn vrouw werkte al langer in de Wereldwinkel en
zij vertelde dat het lastig was om bestuursleden te vinden.
'Waarom niet?' dacht ik en voordat ik het
wist was ik voorzitter.” Terugkijkend, heeft
hij net als Anne-Marie geen moment spijt
van zijn keuze om vrijwilligerswerk te
doen. “Werken in de Wereldwinkel brengt
mij veel”, zegt hij tot besluit. “Ik kan er wel
mijn plezier in besturen in kwijt. Daarbij
voelt het goed om iets bij te dragen aan een
doel waar ik achter sta.”

‘Werken in
de Wereldwinkel
brengt ons veel’

Winkeldiensten
Van mensen die geïnteresseerd zijn om mee te helpen in de
Wereldwinkel verwacht Anne-Marie niet per se een hoge
tijdinvestering. “Wij hebben de meeste vrijwilligers nodig
voor de winkel. Mensen staan altijd met z'n tweeën bij ons
in diensten van een dagdeel. Dat betekent dat iemand ons
met een tijdsinvestering van vier uur per week al heel goed
helpt”, legt ze geroutineerd uit.
Naast de mensen die de winkeldiensten draaien, bestaat het
team achter de Wereldwinkel ook uit vrijwilligers die de etalage inrichten, meedenken met de inkoop van producten of
andere hand-en-spandiensten verrichten. Voor corona was
het team een hechte groep die elkaar zag op de jaarlijkse
nieuwjaarsborrel of op excursie naar het inkoopcentrum van
de Wereldwinkel in Culemborg.

Vrijwilligerscentrale Hilversum
Wil jij ook vrijwilligerswerk doen?
Kijk eens op vchilversum.nl, de vacaturebank van
de Vrijwilligerscentrale Hilversum.
Voor persoonlijk advies of vragen mail je naar:
info@vchilversum.nl.
Telefonisch zijn wij bereikbaar
van maandag t/m donderdag op 0613 13 29 87.
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Pander is
de eerste kinderdichter
van Hilversum
Ik kan me nog herinneren
dat je me altijd voorlas
uit dat grote dierenboek
Ik kan me nog herinneren
de verhuizing die je maakte
ik wist eerst niet waarom
maar later werd het duidelijk
Ik kan me nog herinneren
het feest in die grote tuin
zo gezellig was dat
Ik kan me nog herinneren
dat we samen op de bank zaten
jij las een boek en ik keek tv
ook dat was zo gezellig
Ik kan me nog herinneren
dat je altijd lekkers had in huis
en de heerlijke toetjes
Ik kan me nog herinneren
dat we altijd macaroni aten
omdat ik dat zo lekker vond

Het
winnende gedicht
van Pander:

Ik zal
je nooit
vergeten

Ik kan me nog herinneren
dat we altijd schilderden
en dat jij nieuwe doeken had
gekocht
maar die hadden we nooit kunnen
maken
ik kan nog zoveel van je herinneren
maar ik zal nooit vergeten dat ik van
je hou
R.I.P.

“Hitte en blijdschap” voelde Pander Docters van
Leeuwen in haar eigen woorden, toen zij werd gekozen
als eerste Hilversumse kinderdichter. “Volgens mij, was
ik vuurrood”, blikt de leerlinge van basisschool De
Groen van Prinsteren terug. Zij vat haar taak serieus op
en is vast van plan om dit jaar vijf gedichten te schrijven
voor Hilversum. Pander: “Misschien wel meer!”
Kinderboekenauteur Hans Hagen, bibliothecaris Jacqueline
Boerebach en kinderburgemeester van Hilversum Lise van
der Ploeg kozen op de feestelijke finale dit jaar unaniem

voor Pander als allereerste kinderdichter van Hilversum.
Zij won met een gedicht over haar oma: 'Ik zal je nooit
vergeten'.
Het idee is dat de Kinderdichter in opdracht van de gemeente
ieder jaar vijf gedichten over Hilversum schrijft. Hoewel
Pander het best druk heeft met drie keer hockey in de week
en ook nog dansles, heeft ze altijd wel tijd om te schrijven.
“Van de gemeente heb ik nog geen opdracht gekregen, maar
de mensen van hockey en dansles hebben mij al gevraagd
een gedicht te schrijven. Dat ga ik zeker doen!”

Regentonnenactie groot succes
Ruim 120 Hilversummers reageerden spontaan op de regentonnenactie van de gemeente. Zaterdag 13 maart was het zover: de tonnen
konden worden opgehaald.

Heb jij iets te melden in het volgende
nummer van Kijk op jouw Wijk?
Laat het ons weten via
kijkopjouwwijk@gmail.com

C O L O F O N

Het was een komen en gaan van Hilversummers die hun vooraf bestelde
-gratis- regenton kwamen ophalen op het voormalige Mobilisatie
Complex aan de Noodweg. Via een schema op postcode en huisnummer
wisten de bewoners precies wanneer zij verwacht werden. Diverse buurtcoördinatoren hielpen de tonnen inladen.
De actie was onder andere aangekondigd via social media, maar dat heeft
-zo bleek later- niet iedereen bereikt. Zodoende kwam enige tijd later uit
diverse wijken de vraag of de actie nog eens gedaan kan worden. Bij het
uitkomen van deze editie van Kijk op jouw Wijk, was daar nog geen
antwoord op. Kortom, wordt hopelijk vervolgd.
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