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

Opvang Oekraïners in voormalig VARA-gebouw

Een doordenderende trein die
in goede banen moet worden geleid
Naast het verdriet een mooi moment:
Tolk Tania (r) krijgt taart voor haar verjaardag.

“Hallo, ik ben de buurman. Kan ik ergens mee helpen?” Buurtbewoner
Sybren Tuinstra herinnert zich zijn eerste bezoek aan de opvanglocatie
voor vluchtelingen uit Oekraïne nog goed. Nu is hij bijna elke werkdag in
het voormalige VARA-gebouw aan de Heuvellaan 50 te vinden. “Mijn
inzet en die van alle vrijwilligers hier is om de mensen zich veilig en thuis
te laten voelen.”
log uitbrak. Nu vertaalt zij het
Oekraïens naar het Engels. Het biedt
haar troost om haar landgenoten bij
te staan. “It helps me forget the
creepy stuff in Ukraine for a
moment.”

Ook voor de vluchtelingen die vanuit Oekraïne naar Hilversum zijn
gekomen, gaat het
leven door. Tolk
Tania is jarig en
wordt buiten voor
de ingang van de
opvanglocatie hartelijk toegezongen.
Lachend plant een
groepje vrouwen een feesthoedje op
haar hoofd.

Chaos
Binnen is het een drukte van belang.
Kinderen spelen in de kinderhoek,
jongvolwassenen zoeken, vaak met
hun smartphone, de rust in de zithoeken aan de andere kant van het
gebouw. Sybren is
druk in gesprek met
iemand van de
security, voordat hij
tijd heeft om over
het reilen en zeilen
in de opvang te praten.

Nu helpen rond
de 130 mensen
uit Hilversum
en omgeving mee

De Oekraïense studente woonde al
bij een familie in Soest toen de oor-

“Ik kwam hier als buurman voor het
eerst kijken, toen de tweede bus met
vluchtelingen aankwam. Chaos, was
het, grote chaos”, weet hij zich te

herinneren. “Gemeenteambtenaren
die gewend zijn om achter hun
bureau beleidsplannen te schrijven,
waren in een klap benoemd tot floormanager van deze locatie. Iedereen
had de beste intenties, maar we
waren hier niet tegen opgewassen.
Buurtvereniging Trompenberg Zuid
is direct hard aan het werk gegaan
om vrijwilligers te vinden. Nu helpen rond de 130 mensen uit
Hilversum en omgeving mee.”

Hotel
Sybren werkt als zelfstandig business coach. Werkervaring waar hij
nu wat aan heeft, zegt de coördinator
van de vrijwilligers. “Deze opvanglocatie is eigenlijk niet anders dan
Lees verder op pag. 2
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Vervolg van pag. 1

een hotel met 400 gasten.
Beroepsmatig heb ik in de begeleiding van organisaties vergelijkbare
klussen gedaan.” Hij wijst naar de
stalen bakken die aan weerszijden
van de met paasei-slingers versierde
eetzaal staan opgesteld. “De cateraar
brengt het eten, maar het uitserveren
doen wij als vrijwilligers drie keer
per dag zelf. Ook het voorraadbeheer nemen wij voor onze rekening.”

kunnen koken, geeft hij direct toe.
“De gemeente is hier nog wat huiverig voor en denkt het liefst in
beheersbare protocollen, maar dat
werkt niet altijd voor mensen die uit
een oorlogssituatie komen. Gelukkig
hebben de mensen van de security
hier meestal begrip voor als je het
uitlegt. Een opvanglocatie als deze is
een voortdurend doordenderende
trein die we samen in goede banen
moeten leiden. Never a dull
moment.”

Hoewel zij zich nu veilig
voelt, krijgt zij het te kwaad

Iets verderop
staan de pannen die de
vrouwen meenemen als zij eten gaan koken in de
keuken van De Akker. Hun kinderen
kunnen maar moeilijk wennen aan
de Hollandse kost die de cateraar
serveert. “Binnenkort is de keuken
klaar en kunnen ze dit hier in huis
doen”, zegt Sybren.
Protocollen
Het mooiste is natuurlijk als alle
Oekraïners zelf hun eten zouden

Giedre
komt
even bij ons
buurten.
De
L i t o u w s e
bezocht een vriend in Nederland
toen de oorlog uitbrak. “Wij hebben
dezelfde pijn ervaren”, legt ze uit en
vertelt hoe haar grootmoeder na de
Tweede Wereldoorlog mensen verstopte om te voorkomen dat zij door
de Russen naar Siberië zouden worden getransporteerd. “Ook nu is een
genocide aan de gang. Alleen al voor
mijn grootmoeders nagedachtenis,
moest ik gewoon helpen. Ik versta de

Oekraïners en kan alles wat zij zeggen goed vertalen.”
Schuilkelder
Met de hulp van Giedre wil vluchtelinge Olena haar verhaal vertellen.
Samen met haar man, dochter en
zoon is zij vanuit Charkov naar
Hilversum gekomen. Het gezin heeft
twee weken in een schuilkelder
gezeten, voordat zij konden vluchten. Hoewel zij zich nu veilig voelt,
krijgt zij het te kwaad als ze denkt
aan de familie die zij heeft moeten
achterlaten. “Ik durf het nieuws niet
elke dag te volgen en ben bang om
naar huis te bellen”, klinkt het verdrietig. “Het appartement naast dat
van mijn ouders is gebombardeerd.”
Ze zucht nog een keer, want natuurlijk is ze dankbaar voor de opvang
hier in Hilversum, maar haar thuissituatie maakt het moeilijk om lichtpuntjes te zien. Ze vat tenslotte haar
gevoelens en de hopeloze situatie in
één zin samen: “It’s hard. I feel
hopeless but at the same time hope
doesn’t die.”

Scholieren Roland Holst maken Jongerenjournaal

Allereerste mediaproject smaakt naar meer
‘Jongeren meer betrekken bij lokale media en hen nieuwswijzer maken’,
dat is de inzet van Beeld en Geluid en NH Media op scholen. Met hulp
van hun media-experts krijgen scholieren op het middelbaar onderwijs
de kans om bewoners in Hilversum te bereiken: via radio, lokale tv,
social media en de wijkkranten van Kijk op jouw Wijk.
Tijdens het project ‘Nieuws Lokaal Hilversum’ kregen enkele scholieren een
stoomcursus lokale journalistiek. Met succes, want hun allereerste jongerenjournaal is in februari live uitgezonden vanuit Beeld en Geluid. Toenmalig
burgemeester Broertjes was aandachtig toehoorder. Twee ‘leerling-medewerkers’
- Marel en Mark - zitten op het A. Roland Holstcollege en doen hier hun
verhaal.
Lesuur ‘Journalistiek’
Het Roland Holst is nu nog de enige school in Hilversum, waar leerlingen
lesuren ‘journalistiek’ kunnen volgen. Op de vraag of zij door deze lessen
extra enthousiast zijn om later een studierichting in media of journalistiek te
gaan volgen, antwoordt Mark dat het wel in zijn achterhoofd zit. “Niet meteen
als eerste keus, maar wel een optie.” Marel is het daar mee eens: “Het lijkt
me heel interessant om eens te kijken wat het zoal inhoudt en dan van daaruit
verder te kiezen.”
Mark hoopt dat de pilot een vervolg krijgt. “Het is leuk om te doen, maar
vooral ook leerzaam”, zegt hij. ‘Een echte aanrader. Aan een vervolg zou ik
zeker weer meedoen.’
Lokale onderwerpen
De inhoud van het jongerenjournaal mochten de leerlingen zelf bepalen.
Mark: “Wij hebben naar lokale onderwerpen gezocht en zijn daarna op pad
gegaan om mensen te interviewen. Deze verhalen hebben wij vervolgens op
film gezet.”
Marel legt uit dat de 18 leerlingen uit de onder- en bovenbouw die meededen
in zes groepjes zijn verdeeld. “Elk groepje vormde een soort eigen redactie
en maakte een item voor het journaal. Op die manier is het jongerenjournaal
een mooie mix geworden en kon je zien dat er verschillende mensen aan
hebben meegedaan.”
Jongeren in de wijkkrant
Kijk op jouw Wijk sluit graag aan bij dit project en wil jongeren de ruimte
geven om met hún nieuws en onderwerpen te komen voor de wijkkrant.
De twee 17-jarigen reageren enthousiast en zien een samenwerking zeker
zitten. Kortom: wordt vervolgd!

NOORDWEST INFORMATIE

In De Akker is geen dag hetzelfde
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(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, Raadhuiskwartier.
De wijk heeft ongeveer 7.500 inwoners.

ACTIVITEITEN IN 1217
Koffietafel voor alle bewoners in
de wijk - Gratis
Elke donderdagochtend 10:00 – 11:30 uur
(behalve feestdagen)
De Schuilhof, Dalweg 8A
Voor meer informatie:
Lilian Martins 0613 965 784
Hilversum

Koffietafel voor
bewoners Noord
west
(1217)

De vrijheidsmaaltijd op 5 mei was met een opkomst van vijftig mensen
een groot succes, stelt Leo Kerkhoff tevreden. Nu denkt de opbouwwerker namens de oud-katholieke Sint Vituskerk alweer na over wat de
Akker verder kan betekenen voor de buurt: “Wij hebben al ideeën voor
Gluren bij de Buren.”
“Wij willen een plek zijn waar dingen gebeuren en niet alleen een
kerk die op zondag open is”, legt
kerkbestuurslid Rachel uit. “Leo
heeft een breed netwerk en is in
deeltijd bij ons in dienst om nieuwe
initiatieven voor De Akker te ontplooien. Wij hopen dat bewoners
ons weten te vinden.” Ze haast zich
erbij te zeggen dat het haar zeker
niet te doen is om ‘zieltjes te winnen’. Natuurlijk mag iedereen lid
worden van de oud-katholieke
parochie, maar dat is niet de
insteek. “Het gaat ons om het
verbinden van mensen. Ook in
Noordwest is eenzaamheid, door
dingen samen op te pakken, kunnen
wij daaraan iets doen.”

Gluren bij de buren
De gezamenlijke vrijheidsmaaltijd
op 5 mei is een mooi voorbeeld van
verbinding, zegt Leo. “Straatartiest
Erik, artiestennaam The Last Tone,
gaf een optreden en tijdens de
maaltijd was het gezellig, maar
hebben wij ook wezenlijke
gesprekken gevoerd.” Gluren bij de
Buren is volgens hem een volgend
mooi moment om de buurt naar
binnen te halen. “Misschien met
een high tea? Dat is het mooie van
dit werk: in de Akker is geen dag
hetzelfde.”

Verborgen Parel
Het hofje achter de kerk was een
braakliggend, een beetje trooste-

harte uit om de tuin te komen bekijken
of zich bij de werkgroep aan te sluiten.
“Ook al is het om alleen maar zo nu
en dan het gras te maaien.”
Koffieochtend
Een speelinloop of een koffieochtend: er is veel mogelijk in de
Akker als mensen dit willen organiseren, is haar vervolg. “Wij hebben
niet de slagkracht om alles zelf op
touw te zetten, maar wij denken
graag mee. Het zou leuk zijn als wij
een buurthuisfunctie kunnen krijgen.”
Een mooi voorbeeld in dit opzicht
waren de Oekraïense vrouwen die

loos terrein, maar is nu omgetoverd
tot een verborgen pareltje. Samen
met Urban Farming 035 hebben
Rachel en andere leden van de groenwerkgroep fruitbomen geplant.
Kunstenares Ineke Gnodde heeft de
eerste aanzet geschilderd voor een
trompe l’oeil op de muur van het nu
groene lusthofje. “Kijk”, wijst Leo,
“als je hier op het bankje gaat
zitten, lijkt het of de muur van de
Sint Vituskerk doorloopt in deze
tuin. Deze leuke vorm van
gezichtsbedrog is wat een schilder
met een trompe l’oeil wil bereiken.”
Rachel nodigt buurbewoners van

‘Als je hier
op het bankje
gaat zitten,
lijkt het of
de muur van
de Sint
Vituskerk
doorloopt in
deze tuin’

Bij de Koffietafel
staan gezellighei
d en een luiste
oor centraal. Inclu
rend
sief 1 x in de maan
thema met fijne
d een bijzondere
gast(en). U bent
van harte welko
m!

Wanneer

Elke donderdagoc
htend van 10:00
- 11:30
uur.

Waar

De Schuilhof, Dalweg

8A, Hilversum.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Aanmelden is niet
nodig. Voor vragen
Opbouwwerker
kunt u terecht bij
Hilvers
Lilian Martins.
lmartins@versawelzij um Noordwest, 06 13 96 57 84,
n.nl.

In de wijk wordt hulp en steun geboden
door het Zorg & Welzijn wijkteam 1217
via onderstaande contactgegevens;
GEMEENTE HILVERSUM
Wijkwethouder
Karin van Hunnik
k.vanhunnik@hilversum.nl
Buurtcoördinator
buurten@hilversum.nl
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
Mirjam van der Meer
mirjam.van.der meer@politie.nl
0900 8844

een paar weken dagelijks in het bijgebouw naast de Sint Vituskerk
hebben gekookt. Leo: “Nu hebben
zij in het VARA-gebouw een eigen
keuken, maar wij vonden het
geweldig dat wij hen tijdelijk hebben kunnen helpen.”

MEE-UGV
Cliëntondersteuner
Katja Andringa
KAndringa@mee-ugv.nl
0614 56 22 84
VERSA WELZIJN
Opbouwwerker
Lilian Martins
lmartins@versawelzijn.nl
0613 965 784
Facebook: lilian.versahil
Twitter: @lmartinsversaw1
Algemeen Maatschappelijk werker 1217
Trees Daas
tdaas@versawelzijn.nl
0658 98 14 90
BUURTBUS
De Buurtbus staat elke tweede donderdag
van de maand in het Dudokpark.
Tussen 12.30-15.00 uur. Kom gerust een
keer langs!
WEG EN WIJZER
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 966 009
Lees meer op pagina 5
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Beheerder
Hans van Roon
is trots op
botanische tuin
in Noordwest

‘Pinetum
Blijdenstein
heeft de
grootste
collectie
wilde
coniferen
in Europa’

Rondwandelen door het Pinetum
Blijdenstein met Hans van Roon is
een feest. De beheerder van de
botanische tuin heeft bij elke
boom, bij elke varen en zelfs bij de
minuscule mossen een nieuw
verhaal. Ook de inrichting van het
arboretum ligt hem na aan het hart.
Hij wijst naar één van de keien die
pad en perk scheiden: “Die liggen
hier nog maar net. Ze kwamen
boven tijdens de rioolwerkzaamheden aan de Jonkerweg.”
Een mooiere lentedag voor een
bezoek aan het Pinetum met de
grootste collectie wilde coniferen in
Europa, zegt Hans niet zonder trots,
kunnen wij ons niet wensen. De zon
schijnt, de rododendrons staan in
bloei evenals de talloze stinzenplanten in de tuin.

Nederland. Een keer per jaar organiseert mijn vrouw een rondleiding
langs deze collectie.”
De meeste andere beplanting in de
tuin heeft wel een relatie met het
geologische tijdvak dat duurde van
ongeveer 250 miljoen tot 65 miljoen
jaar geleden. De naam Mesozoïcum
zal een aantal mensen niet veel zeggen.
Bekender is de onderverdeling in de
periodes Trias, Jura en Krijt.
IJsheiligen
Na uitgebreid de korstmossen en
mossen bestudeerd te hebben, lopen
wij door naar de overwinteringskas
die, ondanks het schitterende warme
lenteweer, nog vol planten staat.
Hans neemt geen enkel risico en pas
na 15 mei, als de IJsheiligen zijn
geweest, gaan ze de kas uit.
Vlakbij staat een Wollemia, een boom
met opvallend brede naalden. “Deze
soort is pas in 1994 door bergbeklimmer
David Noble ontdekt in het Australische Wollemi National Park in de
buurt van Sydney”, weet Hans. “De
Slangendenfamilie waartoe de
Wollemia behoort, bestaat al 200
miljoen jaar. De boom die je hier ziet
is de laatste levende verwant van de
fossiele exemplaren.”

Rododendrons
“Bij mijn aantreden in 2009 waren er
plannen om de rododendrons bij de
prehistorische vijver om te hakken”,
blikt Hans terug. “Wie heel streng in
de leer is, zou kunnen zeggen dat
deze soorten niet in een aboretum dat
zich richt op naaktzadigen uit het
Mesozoïcum thuishoren. Mijn vrouw
en ik vonden dat zonde. Daarom hebben wij een specialist van de
Rododendronvereniging gevraagd
eens naar de struiken te kijken. Hij
was meteen enthousiast: er staan
hier tweehonderd wilde soorten,
waarvan een aantal uniek zijn in

‘Twee keer per week komt een groep
vrijwilligers hier wieden en schoffelen’

Goud Lariks
Langs het pad met aan weerszijden
boshyacinten en wilde narcissen stinzenplanten zijn een liefhebberij
van de beheerder die zich in zijn vorige
werk bezighield met de tuininrichting
van historische buitenplaatsen –
komen we aan bij de Goud Lariks die
voor de vijver staat. “Dit is mijn
favoriete boom en plek in het
Pinetum”, zegt Hans bewonderend.
“Ik vind het mooi hoe het licht hier in
de vijver valt. Ook is deze boom heel
bijzonder: het is een bladverliezende
conifeer met naaldjes die net rubber
zijn. In de herfst heeft hij een schitterende gouden herfstkleur.”

Zwerfkeien
Op de terugweg richting de dienstwoning van architect Johan
Wilhelm Hanrath uit 1903 waar
Hans en zijn echtgenote nu wonen,

ligt een rij keien langs het pad. Het
zijn stenen die tevoorschijn kwamen bij het uitgraven van de
Jonkerweg voor een nieuwe riolering. “In de voorlaatste ijstijd, ongeveer 300.000 jaar geleden, zijn veel
zwerfkeien uit Zweden en
Noorwegen naar Hilversum
Noordwest gestuwd”, weet de tuinbaas van het Pinetum te vertellen.
“Zodra het werk begon, heb ik mijn
gezicht laten zien en de stenen kunnen meenemen.”
Vrijwilligers
Naast het verzorgen van de beplanting, zijn het algemene onderhoud
van de tuin en de technische klusjes zeker evenveel werk, is zijn vervolg. “Twee keer per week komt
een groep vrijwilligers hier wieden
en schoffelen, want ik gebruik geen
gif. Andere vrijwilligers helpen ons
bezoekerscentrum Klein Vogelenzang draaiende te houden. Ik ben
erg blij dat zij er zijn, want een verzorgde tuin en enthousiaste vrijwilligers brengen die fijne en positieve
sfeer in het Pinetum waar onze
bezoekers zo van genieten.”
Het Pinetum Blijdenstein,
Van der Lindelaan 125,
is open op maandag tot
en met vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur,
zaterdag en zondag
en feestdagen
van 12.00 tot 16.30 uur.
Toegang 3 euro, kinderen
tot 12 jaar 1 euro.
Op woensdag is de toegang
gratis.

Seniorenarrangement
Bent u 75 jaar of ouder en woont u in Hilversum Noordwest? Dan nodigt Pinetum Blijdenstein u uit voor het gratis seniorenarrangement op
de tweede en vierde woensdag van iedere maand. Het arrangement is inclusief rondleiding, drankje en taart van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden via info@pinetum.nl of spreek een bericht in op telefoonnummer 035-6231123.
Op de website www.pinetum.nl staat onder 'Kalender' de nog beschikbare woensdagen.

Laatste deel Schuttersweg
wordt ook een fietsstraat
De Schuttersweg ten zuiden van de Albertus Perkstraat is al een fietsstraat.
Ook de kant richting het noorden langs de Vondelschool en het Roland Holst
College krijgt nu een vergelijkbaar profiel. De werkzaamheden starten
tegelijk met de zomervakantie.
Het was al langer de bedoeling dat de
hele Schuttersweg een fietsstraat zou
worden, zegt Daniël Grootendorst,
werkzaam bij het team Voorbereiding
en Uitvoering van de gemeente. “We
wilden de aanpassing eerst samen doen
met de herinrichting van het groen,
maar hebben voor de voortgang besloten nu al aan de slag te gaan.”
Als de werkzaamheden zijn afgerond,
wordt de Schuttersweg onderdeel van
het hoofdnetwerk van fietspaden van
de gemeente Hilversum.
Veiliger
De verkeerssituatie op het deel van de
Schuttersweg dat nu al een fietsstraat
is, is een stuk veiliger, stelt Daniël die
namens de gemeente verantwoordelijk
is voor het ontwerp. “Wij krijgen weinig
klachten over dit stuk. Voor zover wij
kunnen zien, maken verkeersdeelnemers ook gebruik van de straat op de

Meldpunt Discriminatie
Gooi-Vechtstreek
Tellefoon 035 683 01 54
meldpuntdiscriminatiegv.nl
discriminatie@versawelzijn.nl
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Voor hulp bij het doen van boodschappen,
ophalen van medicijnen, de hond uitlaten,
koken of iets anders? Versa Welzijn heeft
een netwerk van (buurt) bewoners die u
kunnen helpen. Neem gerust contact op met:
Versa Welzijn Vrijwillige
Thuishulp Hilversum (VTH)
Anneke Bijleveld: 0649 377 171 of
abijleveld@versawelzijn.nl
Deborah Erwich: 0645 232 415 of
derwich@versawelzijn.nl

NUTTIGE ADRESSEN:

manier die wij in gedachten hadden.”

BUURTVERENIGINGEN
Stichting de Boomberg
boombergwijk.nl

Voorrang
Het grote voordeel van de fietsstraat is
dat het verkeer van rechts dat de heuvel
af komt rijden geen voorrang meer
heeft, geeft Daniel aan. “Mensen moeten
vaart minderen waardoor het straatbeeld rustiger en veiliger is. Daarnaast
wil de gemeente ook in het straatbeeld
het fietsen aanmoedigen”

Buurtvereniging
Raadhuiskwartier en Omgeving
raadhuisenomgeving.nl
Buurtvereniging
De Watertoren/
Trompenberg Zuid
trompenbergzuid.nl
Buurtvereniging De Parken
de-parken.nl

Bij de Vondelschool en het Roland
Holst College hebben ze de voordelen
volgens hem ook gezien. Beide scholen
willen graag dat de straat voor hun
ingang zo snel mogelijk wordt aangepast.

Buurtvereniging
Trompenberg Oost
trompenbergoost.wordpress.com
Vrijwilligers Centrale
Hilversum
Eemnesserweg 109
0613 132 987
info@vchilversum.nl
versavrijwilligerscentrale.nl

Schoolvakantie
De werkzaamheden starten tegelijk
met de schoolvakantie, zodat de leerlingen op de fiets er zo min mogelijk
last van hebben. De verwachting is dat
de straat ergens na de herfstvakantie

De Costerustuin
costerustuin.nl
Botanische tuin Pinetum
Blijdenstein
pinetum.nl
Rubriek: Wat is er te doen

‘Bij de Vondelschool en
het A. Roland Holst College hebben ze
de voordelen ook gezien’

De Bibliotheek en
Volksuniversiteit Hilversum
bibliotheekhilversum.nl
Dudok Architectuur Centrum
dudokarchitectuurcentrum.nl

klaar is. Het groen wordt later aangepakt en zal een meer natuurlijke uitstraling krijgen. Het wandelpad blijft
op veler verzoek behouden.
Klinkers
Bij de inrichting van de Schutterweg is
geleerd uit het verleden, zegt de
Hilversumse ambtenaar tot slot. “De
klinkers liggen hier in het midden van
de straat. Automobilisten weten daardoor dat ze achter de fietsers moeten
blijven. De Hoge Naarderweg heeft als
fietsstraat twee klinkerstroken aan de
zijkant. Fietsers gaan daarop fietsen
om auto’s te laten passeren. Heel aardig
natuurlijk, maar niet de bedoeling op
een fietsstraat waar de auto te gast is.”

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 Hilfertheem
scouting.nl/scoutinggroep/scoutinghilfertheem-1e-hilversumsche-groep
Scouting Zuiderkruis
clubgebouw Schuttersweg
zuiderkruis.nl
Tafeltennisvereniging Hilversum
ttvhilversum.nl

Karin van Hunnik nieuwe wijkwethouder Noordwest
“Wat is er mooier dan ditmaal wethouder te mogen zijn in de plaats waar je bent opgegroeid?”, zegt
onze nieuwe wijkwethouder over het ambt. “Geweldig om iets terug te kunnen doen. Ik zal als
wethouder onder andere in gesprek gaan met de inwoners van de wijken en buurten om te horen
wat ze nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn in hun wijk. Ik wil weten wat ze willen, wat ze
missen, wat ze beweegt. Ook vind ik het een voorrecht om mij in te zetten voor een divers en ruim
aanbod van onderwijs in Hilversum met gebouwen waar het prettig is om te leren en je te ontwikkelen”.
“Sport is heerlijk om te doen voor de ontspanning en ook nog goed voor de gezondheid! Ik zal me
er als wethouder Sport hard voor maken. Ik heb er erg veel zin in met dit team van wethouders aan
de slag te gaan”. Behalve wijkwethouder van Noordwest heeft Karin ook de portefeuilles: buurten
en wijken, vergunningverlening en handhaving, P&O en dienstverlening, regio Gooi en Vechtstreek,
Onderwijs en Sport. In de volgende Kijk op jouw Wijk laten wij onze nieuwe wijkwethouder
uitgebreider aan het woord.

Rode Kruis Luisterlijn: 0900 0767
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?
Bezorgers gezocht!
Voor de volgende editie van Kijk op jouw
Wijk NW zoekt de redactie vrijwilligers
om deze krant in hun eigen straat of
buurt te bezorgen.
Info: kijkopjouwwijk@gmail.com
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In De Boomberg staat betekenisvol leven voortaan voorop

Carola van den Berg: ‘Het succes van de Liv inn is
afhankelijk van wat de bewoners er samen van maken’
daarom niet vaak alleen, maar hier voelt dat wel veilig en prettig.” Ad kan het alleen maar met haar eens zijn. Hij laat een
foto zien van zijn oude caravan met langspeelplaten aan de
wand. “Dat is toch net de Sociëteit van Toen?”, vraagt hij. “Ik
voel mij hier meer dan thuis.”
Moestuinbakken
“Ouderen van nu willen wonen met zorg zonder het verpleeghuisgevoel van vroeger”, zegt Carola op weg naar de bovenverdieping waar Berlinda zorg verleent. Het terras waaraan de
behandel- en huiskamer liggen, ziet er nu nog leeg uit, maar
dat gaat veranderen weet de hulpverleenster. “Bewoners gaan
hier samen met Urban Farming 035 moestuinbakken zetten,
zodat het hier voor de mensen nog gezelliger wordt”, vertelt ze.
Berlinda en haar collega’s verlenen alle typen van zorg van het
geven van oogdruppels tot mentale ondersteuning. Eerder
werkte de Brabantse in een verpleeghuis. “Hier is het fijner”,
klinkt het overtuigd. “Ik kan de tijd nemen voor cliënten. Er is
ruimte voor een praatje.”
Buurtbewoners
Behalve voor de bewoners zelf, doet de Liv inn ook de deuren
open voor de buurt, zegt Carola tot slot. “Buurtbewoners die
lid zijn van de vereniging zijn van harte welkom in onze huiskamer, theater, haar- en nagelsalon en alle andere faciliteiten
die wij hebben. Ik vind het belangrijk dat dit een plek is voor
ontmoeting. Om die reden wil ik ook een aantal studio’s verhuren aan studenten die een studie volgen die betekenisvol is
voor de Live inn. Zo kunnen jong en oud elkaar versterken.”

Voormalig verzorgingstehuis ‘De Boomberg’ aan de Vaartweg is omgebouwd naar een ‘Liv inn’. De eerste in Nederland. In deze woonvorm
staat betekenisvol leven voorop. “In de praktijk houdt dit in dat bewoners zelf bepalen hoe zij hun woonomgeving inrichten en daar ook
samen verantwoordelijk voor zijn”, legt locatiemanager Carola van den
Berg uit.
Het verschil tussen een ‘gewoon’ huis voor
ouderen en een Liv inn wordt direct duidelijk als Carola haar rondleiding begint in
de binnentuin. De planten reiken bijna tot
het plafond en het is heerlijk toeven in
deze urban huisjungle. Heel anders dan de
doorsnee bordeauxrode stoelen en formicatafels, waarmee huisvesting voor mensen
ouder dan zestig gebruikelijk is ingericht.
Werkateliers
“Er staat hier voor een kapitaal aan planten,
maar in de werkateliers, onze overlegstructuur waarin bewoners de koers uitzetten, bleek veel groen een grote wens”, licht
Carola toe. “De verzorging van alle planten,
hier en in onze tuin buiten, is in handen van
bewoners. Zo heeft een
stel dat zich met het
groen bezig houdt vroeger een eigen tuincentrum gehad.”

prijs stellen”, waarschuwt Carola. “Anders
ga je je hier toch eenzaam voelen.” En dat
is juist niet de bedoeling van deze woonvorm, waarin het gezamenlijk leven
plaatsvindt in de gemeenschappelijke
ruimtes op de eerste etage. Hier kom je
wandelend door je huis medebewoners
tegen in de huiskamer of je geniet samen
van een optreden in het huistheater. Ook de
‘Sociëteit van Toen’ een café-achtige ruimte vol met nostalgische spullen, die ouderen zeker uit hun jeugd zullen herkennen,
heeft hier een plek gevonden. “Wim Meter
heeft deze ruimte in de ‘oude’ Boomberg
ingericht”, vertelt Carola. “Bewoners hebben alles stuk voor stuk
verhuisd en neergezet
in ‘het hart’ zoals wij
de gezamenlijke ruimtes noemen.”

‘Ouderen van nu
willen wonen met
zorg, zonder het
verpleeghuisgevoel
van vroeger’

Vanzelfsprekend krijgen
bewoners professionele
ondersteuning, maar het initiatief ligt bij
henzelf, benadrukt de locatiemanager, die
in haar vorige baan buurtcoördinator voor
Noordwest is geweest, nog maar een keer.
“Het succes van een Liv inn is afhankelijk
van wat bewoners er samen van maken.”
Het hart
De vroegere kleine kamers van De
Boomberg zijn omgebouwd tot tachtig
appartementen. Ouderen kunnen zich
inschrijven als ze het idee van de Liv inn
onderschrijven. “Zelfstandigheid staat
voorop, maar nieuwe bewoners moeten het
gezelschap van andere bewoners wel op

Wijntje
Ad en Ellis zijn zes
weken geleden vanuit
Almere naar de Liv inn
verhuisd. Een paar
dozen wachten er nog
op om uitgepakt te worden. Voor het echtpaar geen reden om ons niet gastvrij binnen te laten. Het tweetal is enthousiast
over hun nieuwe woning. Ad heeft zich al
aangesloten bij de klaverjasclub en Ellis
drinkt graag een wijntje met andere bewoners in de tuin. “Het voelt alsof wij elkaar
al heel lang kennen”, zegt ze enthousiast.
De namen Rob, Dirk, Willy en Jos, Marja
en Lydia passeren inderdaad de revue met
het gemak dat hoort bij oude bekenden.
Daarbij vindt Ellis het fijn dat ze gemakkelijker even bij haar dochter op bezoek kan.
Ad is door een spierziekte minder mobiel.
Ellis: “In ons oude huis lieten wij elkaar
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Beeld en Geluid zet forse stap
in de toekomst

Er gaat een nieuwe wereld voor je open
Pieter van der Heijden, art director van Beeld en Geluid, vertelde
Kijk op jouw Wijk een jaar geleden al over de plannen voor het
nieuwe museum. Nu is het bijna
zover en krijgen wij, voorafgaand aan de heropening van het
mediamuseum in het najaar,
alvast een kijkje achter de
(bouw)schermen van de laatste
voorbereidingen.
Op de grote ramen en op de banners
prijkt het nieuwe logo van Beeld en
Geluid. Binnen in de grote hal is er
ogenschijnlijk niets veranderd,
maar dat wordt snel anders!
Eenmaal door de gangen lopend
kom je al snel in een modern
mediamuseum.
Ruimteschip
Dat begint al bij de ruimte waar je
een persoonlijk profiel aanmaakt:
een soort groen ruimteschip. En
hoe langer je rondloopt, hoe dichter
je bij je eigen mediapersoonlijkheid
komt. Alles wat je ziet, voelt als
speciaal voor jou samengesteld.

latie boven je hoofd: de mediareactor. De permanente stroom aan
media die ons elke dag omringt,
stroomt via honderden schermen
het gebouw in en er weer uit.

Eerste test van de Mediareactor

“De manier waarop we media
gebruiken is fundamenteel veranderd”, vertelt Bas Agterberg, conservator van het museum. “In de
jaren twintig gebruikte je radio om
contact te zoeken met je familie in
Indië. Nu delen wij ons hele leven
op social media. De interactieve
spellen in het museum gaan hierover.”
Nieuwsstroom
In het museum leer je hoe reclamemakers of influencers een succesvolle campagne ontwerpen en hoe
regisseurs ons verleiden om naar de
volgende aflevering van een serie te
kijken. Je krijgt een scherpere blik
op het nieuws, want ook de journalistiek is nooit neutraal. Voordat je
een bericht ziet of leest, zijn er al
keuzes gemaakt door redacteuren.

Aan de hand van vijf thema’s:
delen, verkopen, vertellen, informeren en spelen krijg je in het nieuwe Beeld en Geluid de mediatoekomst gepresenteerd.

En vanzelfsprekend is er ook ruimte om je eigen game te bouwen. In
het nieuwe Beeld en Geluid leer je
hoe games worden vormgegeven
en toegepast in de media. En dan
stap je zélf de spelvloer op!

Mediareactor
Je oog wordt bij binnenkomst direct
getrokken naar de reusactige instal-

Kijk op jouw Wijk is overtuigd: wij
kunnen niet wachten op de opening
dit najaar.

Dichter bij je mediapersoonlijkheid
in nieuw Beeld en Geluid

Wil je meer weten over het nieuwe Mediamuseum?
Volg dan de webserie (W)Auw van de Bouw op YouTube:
www.beeldengeluid.nl/bezoek/het-nieuwe-mediamuseum
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Goede raad van onze wijkbrandweerman

Veilig omgaan met het laden van fietsaccu’s!
De brandweer ziet het aantal ongelukken met fietsaccu’s stijgen. Zo komt het voor dat door het laden van
lithium-ion accu’s voor elektrische fietsen brand ontstaat. Dit kan gebeuren als de accu is beschadigd, bijvoorbeeld doordat de fiets of de accu zelf is gevallen. Het gevaar is dat dit niet altijd aan de buitenkant is
te zien. Wanneer dan bij het opladen kortsluiting ontstaat, kan een heftige chemische reactie volgen. De verspreiding van de zeer giftige rook gaat dan snel en explosief.
Gelukkig is dit te voorkomen. Hieronder geven we je een aantal tips voor een veilig laadproces
en een kleinere kans op brand:

• Gebruik alleen de originele oplader die bij het
•
•
•
•
•
•

• Fiets gevallen of is de accu beschadigd? Laat deze

apparaat is geleverd.
Leg de lader en de accu niet op een makkelijk
brandbare ondergrond of in de buurt van brandbare
stoffen.
Blijf in de buurt wanneer je de batterij oplaadt.
Laad nooit ‘s nachts op.
Zorg voor een rookmelder in de buurt voor
als het toch misgaat.
Laad de accu niet op in vluchtroutes.
Laad de accu bij voorkeur buiten of in de schuur op.
Haal de stekker uit het stopcontact als de accu vol is.

•
•

dan controleren door de fietsenmaker. Ook als er aan
de buitenkant niets te zien is.
Als de accu niet meer bruikbaar is, lever hem dan in
bij een fietsenmaker of de milieustraat van de
gemeente.
Mocht het toch misgaan: ga snel naar buiten en
bel de brandweer (112). Zelfs als de rook lijkt te zijn
verdwenen, kan brand in een accu weer opnieuw
oplaaien. Probeer niet zelf te blussen. Water maakt
het alleen maar erger en schuim en poederblussers
zijn hiervoor niet geschikt.

Heb je vragen rondom dit onderwerp of andere zaken met betrekking tot brandveiligheid in huis?
Neem dan contact met mij op. Denk ook nog aan de rookmelderplicht die 1 juli 2022 van kracht wordt.
Elke verdieping in huis moet dan een werkende rookmelder hebben.

René Wollaars • Tel. 0621 292 342
Wijkbrandweer Hilversum • Wijkbrandweer-Hilversum@brandweergooivecht.nl • Tel: 0683 080 223

Word een mediaprof, maak samen een Wijkjournaal en leer elkaar beter kennen bij de

LAB MEDIA SUMMERSCHOOL
Hoe goed ken jij jouw wijk en de
bewoners? Heb je altijd al in de
media willen werken of wil je
gewoon weten hoe je een leuk
inhoudelijk filmpje kan maken?
Geef je dan op voor de LAB Media
Summerschool.

een Summerschool voor de Oekraïners
die in Hilversum zijn opgevangen.
Deelnemen is gratis!
Voorwaarde voor deelname is dat je in
Hilversum woont, ouder bent dan 16 jaar
en een hele week beschikbaar bent. Er is
plek voor 8-18 deelnemers per keer uit
1-3 verschillende wijken. Deelname is
gratis.

Eigen buurt
In een week tijd vorm je met buurtbewoners een redactie, ga je op pad en maak
je samen een eigen tv-programma. In de
ochtend zijn er workshops als bureauredactie, filmen met je smartphone,
monteren en interviewen. ’s Middags ga je
op pad en zoek je verhalen uit jouw wijk.

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

Heb je belangstelling voor de LAB MEDIA SUMMERSCHOOL?
Stuur dan een mail naar hallo@labmediaplein.nl

C O L O F O N

Hilversummers
De Summerschool is deze zomer
speciaal voor de bewoners in Hilversum.
Als er voldoende belangstelling is, wordt
het twee keer georganiseerd voor twee
verschillende wijken in de periode tussen
18 juli en 19 augustus. Daarnaast komt er

Centrum van de Mediastad
De locatie is midden in het centrum van
Hilversum, bij het LAB Mediaplein,
Kerkstraat 63/27 in de Passage bij de
Kerkbrink.

Redactie

Druk
Contact

Krijg de smaak te pakken
en help mee met het opzetten
van een eigen programma
voor jouw wijk Noordwest!

Tekst, (eind)redactie, foto’s

Koosje de Beer

BEER & Goed Teksten

Foto’s,vormgeving, tekst

Fred Pangemanan

a/voir creatives

Redactieraad

Lilian Martins

Opbouwwerker Versa Welzijn

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

