
vertellen en een schop in de grond 
steekt. In een kring rond de boom luis-
teren de kinderen gestoken in oranje, 
blauwe, rode, gele of groene t-shirtjes 
aandachtig. “Weten jullie hoe deze 
boom heet?” vraagt Mark. Samen met 
collega Wim van het team Beheer & 
Onderhoud Openbare Ruimte zal hij 
de hele dag in touw zijn om het planten 
van de acht ‘Godelindebomen’ te 
begeleiden. Groep 1 heeft goed opge-
let, de meeste kinderen weten dat hier 
een boom komt te staan met twee 
namen: de Vaantjes- of 
Zakdoekjesboom. 
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“Trein!”, een paar jongetjes en meisjes 
rennen wijzend door het park. De kin-
deren die achter hen aan lopen met een 
paar vaders en moeders in hun kielzog 
zien ook de laatste wagons richting 
Utrecht verdwijnen. Voorlopig is groep 
1 van de Godelindeschool meer bezig 
met het spoor langs het Laapersveld 
dan met het planten van een boom die 
ze met het geld van hun sponsorloop 
bij elkaar hebben gespaard.  
 
Zakdoekjesboom 
Gelukkig is de klas een kwartier later 
evenzeer onder de indruk als ‘de 
meneer van de gemeente' begint met 

“Natuur is belangrijk en wij willen graag iets terug doen voor Hilversum”, 
zegt juf Ineke van de Godelindeschool aan de Mozartlaan. “Ons goede doel is 
dit jaar: ‘plant meer groen’. Daar heeft mens en dier iets aan.” Van de zomer 
organiseerde de school een sponsorloop en met de opbrengst kunnen meesters, 
juffen en kinderen de mediastad acht bomen cadeau doen. Vandaag is de grote 
plantdag.

Grasveld 
Dan is het tijd voor het echte werk en 
mogen de kleuters, groene t-shirtjes 
eerst, elk de laatste grond rond de 
boom scheppen. Lara vindt het leuk, 
maar niet heel bijzonder, bekent ze 
eerlijk. “Wij wonen naast een bos en 
daar zijn veel meer bomen.” Toch gunt 
ze ‘dit grasveld' van harte dit boompje. 
Aletta weet te vertellen dat het planten 
vandaag heel anders gaat dan thuis, 
waar ze met haar papa, mama en broer 
hiermee al ervaring heeft opgedaan. 

Ineke heeft eigenlijk vrij vandaag, 
maar als juf van groep 1 en lid van de 
commissie binnen de Godelindeschool 
die zich met de goede doelen bezig-
houdt, wilde ze het planten niet mis-
sen. “Het planten is onderdeel van een 
groter project”, legt ze uit. “In onze 
eigen klas, maar ook in de andere 
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groepen geven we in de lessen op ver-
schillende manieren aandacht aan alles 
wat speelt rond natuur en klimaatver-
andering.” 
 
Acht bomen 
De keuze van de acht bomen, behalve 
deze zakdoekjesboom heeft de 
gemeente ook een koningslinde, 
honingboom, bruine beuk, tulpen-
boom, robinia, treurwilg en zwarte 
noot cadeau gekregen, is in overleg 
tussen de school en het team verant-
woordelijk voor de groenvoorziening 
gemaakt, vertelt Wim. “De parkaanleg 
van het Laapersveld heeft geen 
bomenlanen. Daarom komt een solitai-
re soort als deze zakdoekjesboom hier 
goed tot zijn recht.” 

Dan is de tijd alweer om. De twee col-
lega’s van Beheer & Onderhoud moe-
ten zich haasten om op tijd bij de 
Johannes Huslaan te zijn waar groep 5 
een treurwilg zal planten. Ook groep 1 
gaat er weer vandoor. Huppelend en 
juichend om al weer een trein die 
Hilversum Sportpark binnenrijdt.

Een zakdoekjesboom, 
koningslinde, 
honingboom, 
bruine beuk, 
tulpenboom, 

robinia, 
treurwilg en 
zwarte noot

Wens beiaardier Wim Ruitenbeek gaat in vervulling

Carillon Raadhuis is compleet  
met grote Bes-Klok  
en twee kleine klokjes

“Het carillon mist nog de Bes-klok”, zei Wim Ruitenbeek vorig jaar 
rond deze tijd toen Kijk op jouw Wijk op bezoek was bij de stadsbeiaar-
dier. Deze herfst is zijn wens in vervulling gegaan. De beiaard van het 
Raadhuis is uitgebreid met een lage Bes-klok en twee kleine klokjes. Om 
de komst van de klokken te vieren daagt Wim alle Hilversummers uit 
een muziekcompositie voor het carillon te maken.  
 
De beiaardier legde vorig jaar al uit dat de Bes-klok de laagste basklok is in 
het klokkenspel. Zijn voorganger en oud-leraar Freek Bakker speelde graag 
Vlaamse romantiek en miste de klok al. Ook voor de moderne nummers die 
Wim zelf speelt, is de ‘lage bes’ een mooie toevoeging. “Ik gebruik nu veel 
vaker de hele range van de beiaard”, legt hij uit als wij hem bellen. 
“Basklokken klinken lang uit en zonder de grote Bes-klok kon ik niet altijd 
de diepe grondtoon spelen die hoort bij een passend slotakkoord. Meestal 
besloot ik dan maar om voor een andere, lichtere toonsoort te kiezen. Nu is 
dat niet meer nodig en is het bespelen van dit carillon nog veel plezieriger.” 
Ook de cis en de hoge D van de twee nieuwe kleine klokjes gebruikt de bei-
aardier vaak in zijn spel. 
 
Kinderburgemeester 
De beiaard van het Raadhuis is nu uitgebreid tot 51 klokken. 
Kinderburgemeester Fien Bakx heeft de nieuwe klokken feestelijk ingeluid 
door de klepel tegen de nieuwe basklok van 3.500 kg te slaan. Stadsdichter 
Charlotte de Raad droeg haar gedicht voor, waarvan de eerste strofen in het 
brons zijn gegoten. Daarna speelde Wim als openingswerk de wereldpremiè-
re van Rondo Lirico, een nieuwe beiaardcompositie. Wethouders Arno 
Scheepers en Gerben van Voorden en het toegestroomde publiek konden 
meeluisteren via een livestreamverbinding tussen de raadhuistoren met de 
klokken en de Burgerzaal.  
Eerder op de dag gaf de beiaardier samen met de ACCUFanfare een muzi-
kaal optreden op een mobiel carillon op de Kerkbrink en de Groest.. 
 
Ferry Maat 
Net als bij de oplevering van de beiaard in 1958 kunnen Hilversummers 
meedoen met een compositiewedstrijd. Nu om de komst van de nieuwe 
klokken te vieren. Iedereen die in Hilversum woont, werkt of op een andere 
manier betrokken is bij de stad mag meedoen en een melodie insturen. “Leo 
Kerkhoff maakt een documentaire over de beiaard en hij begon over de wed-
strijd van destijds”, vertelt Wim Ruitenbeek. “De 12-jarige Jan Pieter Wijs 
heeft toen de competitie gewonnen. De winnaar van de derde prijs in 1958 
was Ferry Maat, de latere DJ. Laatst heb ik hun melodieën nog gespeeld op 
het carillon. We vonden het leuk om de wedstrijd nieuw leven in te blazen. 
Wie weet doet er nu weer een jong talent mee.”   
 
 

Componeer een melodie voor de beiaard 
De inzendingen voor de competitiewedstrijd worden verdeeld in twee 

categorieën: jeugd en volwassenen (18+). Een deskundige jury beoordeelt 
de ingezonden melodieën op muzikaliteit, originaliteit en geschiktheid 
voor de beiaard om te spelen. Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek speelt  
de winnende stukken in het voorjaar van 2023 op het carillon van het 

Raadhuis. De winnaars mogen daarbij met vier personen aanwezig  
zijn in de speelcabine bij de stadsbeiaardier.  

 
Meer informatie over de compositiewedstrijd is te vinden op:  

www.wimdebeiaardier.nl/beiaarden/hilversum



  
 
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 
 
 
GEMEENTE HILVERSUM  
Wijkregisseur 
Anneke La Rose 
a.larose@hilversum.nl 
0630 193 118 
Twitter: @AnnekeLaRose 
 
Wijkwethouder  
Karin van Hunnik 
k.vanhunnik@hilversum.nl 
 
 
SOCIAAL PLEIN  
WMO consulent  
Hulp bij zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen en deel kunnen nemen aan 
de maatschappij.  
Claudia van Zoelen  
c.vanzoelen@hilversum.nl  
035 62 92 700  
 
Regisseur Sociaal Plein 
Hulp bij werk, inkomen, (jeugd) zorg 
en ondersteuning. 
Jaap Sijtsma  
j.sijtsma@hilversum.nl  
035 62 92 700   
 
WIJKAGENT 
Mirjam van der Meer   
mirjam.van.der meer@politie.nl   
0900 8844 
 
WIJKBOA’S  
Giovanni Markes 
g.markes@hilversum.nl  
 
Sven Knol  
s.knol@hilversum.nl 
 
Esther van Paridon 
e.van.paridon@hilversum.nl  
 
WIJKBRANDWEERMAN 
Voorlichting en advies over brandveilig-
heid. Gratis woningcheck. 
René Wollaars 
rene.wollaars@brandweergooivecht.nl  
Facebook: Wijkbrandweer Hilversum 
Twitter; @renewollaars 
0621 292 342 
 
KWINTES 
Ambulant begeleider 
Anna Duggal 
Anna.duggal@kwintes.nl   
0611 753 728 
 
MEE-UGV   
Cliëntondersteuner   
Katja Andringa  
KAndringa@mee-ugv.nl   
0614 562 284  
  
VERSA WELZIJN   
Opbouwwerker  
Lilian Martins  
lmartins@versawelzijn.nl   
0613 965 784  
Facebook: lilian.versahil  
Twitter: @lmartinsversaw1  
 
Algemeen Maatschappelijk werker 1217    
Trees Daas 
tdaas@versawelzijn.nl  
0658 981 490  
 
WEG EN WIJZER  
Vrijwilligers (en sociaal werkers) helpen 
bij alle vragen over administratie, formulie-
ren, inkomen, toeslagen, voorzieningen, 
werk. 
Maak een afspraak via de receptie van 
Versa Welzijn: 035 623 11 00 
 
Heb jij ook iets te melden aan 
jouw medewijkbewoners? 
een verslag, anekdote, nieuws uit je omge-
ving of lijkt het je leuk om buurtredacteur 
te worden? Neem dan contact op met de 
redactie: kijkopjouwwijk@gmail.com 
 
Vervolg op pagina 5. 
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gevaarlijk. Sowieso mogen straalka-
chels niet te dicht bij bijvoorbeeld de 
bank staan. En leg nooit, maar dan ook 
nooit een elektrische deken onder het 
tapijt. Doordat je hier over loopt bre-
ken de draadjes in de deken met kort-
sluiting als gevolg.”  
 
Bloempotkachel 
Een andere hype om gas te besparen is 
de bloempotkachel. René raadt het 
gebruik sterk af. “De verbranding van 
zoveel waxinelichtjes is echt niet 
gezond. Zeker als mensen dan ook nog 
alle kieren afsluiten komt er teveel 
koolmonoxide in de ruimte.” Droog 
hout stoken in een openhaard is alleen 
veilig als de schoorsteen is geveegd, 
maar tot zijn grote spijt doen mensen 
dit niet elk jaar. “Het is niet leuk om te 
zeggen, maar bij de brandweer houden 
wij al rekening met meer schoorsteen-
branden in deze winter.”  
 
Rookmelders 
Wie twijfelt over de veiligheid in huis, 
kan een gratis woningcheck aanvra-
gen. De wijkbrandweerman komt dan 
aan huis om de situatie te bekijken en 
geeft tips en advies voor verbeterin-
gen. “Aan de hand van een vragenlijst 
neem ik dan alle punten met bewoners 
door”, legt René uit. “Ik kijk naar 
vluchtroutes, maar ook naar de aanwe-
zigheid en de conditie van rookmel-
ders. Sinds 1 juli is het verplicht om op 
elke verdieping een rookmelder te heb-
ben hangen. Voor een groot huis, waar-
van er veel in Noordwest zijn, is dat 
niet genoeg. Mijn advies is om er één 
in elke kamer te hangen en deze met 
elkaar te koppelen. Dat is tegenwoor-
dig niet duur meer.” 

Bloempotkachels met waxinelichtjes, niet-geveegde schoorstenen van open-
haarden die weer gebruikt worden en zelfs elektrische dekens als voetenwarm-
houder onder het tapijt. Mensen doen van alles om niet met gas te hoeven 
stoken en zijn daardoor heel onveilig bezig, zegt wijkbrandweerman voor 
Noordwest René Wollaars die waarschuwt geen dwaze dingen te doen. Wie 
twijfelt over de veiligheid in huis, kan gratis een woningcheck aanvragen.

 

Wijkbrandweerman René Wollaars: 
‘Wij willen voorkomen dat de energiecrisis  

leidt tot onveilige situaties’

 
Woningcheck 
Noordwest blijft wat achter in het aan-
vragen van de gratis woningcheck, 
weet René die juist in deze wijk graag 
vaker achter de voordeur zou willen 
kijken. “Bewoners hier zijn hoogopge-
leid, weten wat ze doen en hebben de 
financiële middelen om aanpassingen 
te doen. Aan de andere kant staan hier 
veel grote, oude huizen met soms ver-
ouderde installaties. De meeste men-
sen die een woningcheck hebben aan-
gevraagd zijn blij als ik ben geweest. 
Het geeft toch een zeker gevoel om te 
weten dat alles in orde is en er geen 
kansen zijn op bijvoorbeeld een gas-
lekkage of koolmonoxide in huis.” 
 
 

Spreekuur wijkbrandweerman 
Elke woensdag beantwoordt  

René Wollaars van 11.00 - 12.00 uur 
vragen over brandveiligheid in  

bibliotheek Hilversum,  
’s-Gravelandseweg 55.  

Ook is het mogelijk om een gratis 
woningcheck aan te vragen.  
De wijkbrandweerman komt  

dan thuis om de veiligheid in de 
woning te controleren. 

Wijkbrandweer-
Hilversum@BrandweerGooiVecht.nl 

of 06 21292342.

In Nederland breekt 100.000 keer 
brand uit per jaar en één op de 67 
woningen heeft hier ook daadwerkelijk 
mee te maken gehad. In Hilversum 
Noordwest is in 2022 tot nu toe tien 
keer een brandgerucht geweest en 

waren er veertien echte branden. En 
dan moet de decembermaand waarin 
veel wordt gestookt nog komen.  
 
Mensen onderschatten het gevaar van 
brand: overspringende vonken kunnen 
binnen 3,5 minuut leiden tot rookont-
wikkeling of een uitslaande brand, 
waarschuwt René Wollaars. De tijd om 
te vluchten is echt heel kort. De wijk-
brandweerman raadt dan ook aan om 
bewust na te denken over de vluch-
troute. “Hang bijvoorbeeld altijd een 
huissleutel bij de voordeur en spreek 
met huisgenoten af waar je elkaar bui-
ten treft bij brand.” 
 
Energiecrisis 
Daarnaast ziet de brandweer dat men-
sen door de hoge gasprijzen gaan zoe-
ken naar andere mogelijkheden om het 
huis te verwarmen die vaak niet veilig 
zijn. René: “We hebben nu al gezien 
dat mensen oliekacheltjes gebruiken, 
waarvan ze eigenlijk niet weten hoe ze 
die veilig moeten bijvullen of de was 
hangen over straalkacheltjes. Echt 

 
De wijkbrandweerman 
komt aan huis en geeft 

tips en advies 
voor verbeteringen
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Bewoners 1217 spreken wekelijks af bij Palace Residence 

Wandelen met buurtgenoten en een kopje koffie tussendoor

 
De bewoners wandelen donderdag in de buurt. Afspreekpunt is de ingang van Palace Residence,  

wintertijd om 14.30 uur, zomertijd om 15.00 uur. Behalve een eventuele consumptie onderweg zijn er geen kosten aan de wandeling verbonden.  
Meer weten? Bewoonster Lia van der Geest kon er dit keer niet bij zijn, maar coördineert het wandelen.  

Zij is bereikbaar via de mail: lvdgeest@zwagemaker.nl 

De eerste twee wandelaars komen even voor half drie al naar de ingang van appar-
tementencomplex Palace Residence aan de ’s-Gravelandseweg. Het zijn Ria en 
Jim die bijna elke week meelopen. Even later sluiten buurtbewoners Jet, Gert, 
Lida, Monique en Catherine aan en gaan we op stap voor een prachtige herfst-
wandeling over de landgoederen. 
 
Voor Ria is het de derde of de vierde keer dat ze meeloopt. Ze vindt het gezellig en de 
afstand van de middagwandeling, zo tussen de drie en de vijf kilometer, is voor haar 
ideaal. Jim en Gert lopen al langer mee en de twee heren nemen dit keer het voortouw 
bij het bepalen van de route. Over het drukke kruispunt steken wij de bomenlaan van 
het Corversbos in. “Hier lopen we vaker”, zegt Gert die al een aantal jaar met de wan-
delaars van 1217 eropuit gaat. Hij opent zijn telefoon en laat het schermpje zien. “Kijk, 
met de Walk & Talkapp 1217 houden we contact met elkaar. In principe lopen we elke 
week, behalve in de vakanties. Bij slecht weer bespreken we met elkaar in de app of de 
wandeling die dag doorgaat.” 
 
Paddenstoel 
Vandaag hebben de actieve buurtbewoners geluk. De zon schijnt en de bladeren van de 
beuken kleuren prachtig geel en rood. Even later komen we op een ster van paden uit. 
“Hier stond twee weken geleden nog een reusachtige paddenstoel”, weet Ria. Ze kan 
de foto niet zo snel op haar mobieltje vinden, maar vindt het nog steeds zonde dat de 
witte zwam is verdwenen. Jim geeft aan welk pad we moeten inslaan. Hoewel zijn 
Nederlands foutloos is, verraadt een accent zijn Amerikaanse afkomst. “Ik ben hier 
vijftien jaar geleden voor mijn werk komen wonen en niet meer weggegaan”, vertelt 
hij. “Er is geen land zo fraai als Nederland.” Hij kan het weten, want Jim heeft veel 

gereisd in zijn leven. “Zwitserland bijvoorbeeld is anders, maar dat wil niet zeggen dat 
het daar mooier is”, geeft hij als voorbeeld om zijn bewering kracht bij te zetten. De in 
Californië geboren Hilversummer geniet duidelijk van de wandeling die ons verder 
over het landgoed leidt.  
 
Muze 
Jim heeft ook de koffiepauze ingevoerd, weet Jet die zelf in Hilversum Zuid woont en 
naar Palace Residence fietst om aan te sluiten. “Hij neemt er zelf altijd een taartje bij 
als beloning”, vervolgt ze lachend. Deze donderdag leidt de weg ons naar eetcafé Muze 
bij de Wisseloordstudio’s. Aan de grote ronde tafel bij het raam is genoeg plek voor het 
gezelschap en iedereen bestelt koffie, een watertje of verse muntthee. Jim, Gert en de 
verslaggeefster trakteren zichzelf op een cannoli, een Italiaans gevuld wafeltje en spe-
cialiteit van deze eetgelegenheid. “Ik ben een Bourgondiër”, heeft Gert al eerder tijdens 
de wandeling bekend. Net als Jim woont hij samen met Lida in Palace Residence, maar 
dat is geen voorwaarde om mee te lopen. “Vaak spreken we hier af omdat het gemak-
kelijk is, maar de vorige keer waren we in het Mediapark. Dat was een speciale wan-
deling onder de begeleiding van een gids.” Ook hebben de bewoners al een keer over 
de Westerheide gewandeld waar Jim een bankje heeft laten plaatsen ter nagedachtenis 
aan zijn vrouw. Jet heeft het gezelschap een keer ontvangen voor een middag wandelen 
bij de Hoorneboeg. 
Na het opwarmertje bij Muze gaat de tocht verder, via de Regentesselaan, waar bewo-
ners zich op verschillende spandoeken uitspreken tegen de komst van een medisch cen-
trum. Een paar straten verder komt Palace Residence weer in zicht. Het afscheid is har-
telijk, volgende week zien de bewoners elkaar weer voor een nieuwe wandeling en 
iedereen is nog mooi voor het donker thuis. 

Joke Mattern bezoekt oudere 
bewoners van Noordwest 

 

‘Soms moet het ijs  
even breken, maar 

ik vertel mensen  
altijd wel  

iets nieuws’

Bewoners van 80 jaar en ouder in Noordwest 
krijgen een uitnodiging voor het zogenoemde 80+-
gesprek. Joke Mattern is een van de vrijwilligers 
die de huisbezoeken aflegt. “Mensen ontvangen 
mij graag bij hen thuis en na afloop zijn ze blij dat 
ik ben geweest. Ik vertel altijd wel iets wat 
bewoners nog niet weten.”  
 
Joke Mattern legt minimaal twee huisbezoeken per 
week af bij oudere bewoners in Noordwest. Daarvoor 
heeft ze hen een brief gestuurd waarin ze het idee 
achter het 80+-bezoek uitlegt. “Naarmate mensen 
ouder worden, komen ze voor nieuwe uitdagingen 
te staan, bijvoorbeeld als het gaat om wonen, 
gezondheid en vrije tijd.” Er zijn veel mogelijkheden 
voor hulp, maar niet iedereen is daarvan op de hoogte, 
volgens de actieve vrijwilligster. “Tijdens het bezoek 
vertel ik daar meer over en na afloop laat ik ook een 
mapje met folders achter. Hierin zitten leaflets met  
adresgegevens van organisaties, maar ook informatie 
over bijvoorbeeld koffieochtenden, wandelclubs en 
andere ontmoetingsmogelijkheden.” 

Initiatief 
Het gesprek gaat op een informele, prettige manier, waarbij 
Joke het liefst de gastvrouw of -heer het initiatief laat nemen. 
“Vaak vinden mensen het gezellig om iets over hun eigen leven 
te vertellen. Daarna leg ik hun de vraag voor over welke onder-
werpen zij graag meer willen weten. Op die manier komt in het 
gesprek alles wat ik wil vertellen op het juiste moment wel aan 
bod. Dingen die mensen willen bespreken kunnen gaan over 
kleiner willen wonen of het levensbestendig maken van de 
woning, maar ook over het opstellen van een levenstestament 
of een preventiecursus vallen.” 
 
Informatiemapje 
Het antwoord op veel vragen, staat vaak in het informatiemapje 
en zo niet, dan kan Joke putten uit de kennis die zij heeft opge-
daan tijdens de training van Versa Welzijn die alle vrijwilligers 
voor de 80+-gesprekken volgen. “Dan komt het soms nog wel 
eens voor dat ik iets niet weet en dat zeg ik dan ook eerlijk. 
Altijd met de belofte dat ik het uitzoek en terugkoppel. Zo heb 
ik bijvoorbeeld een keer de klantenservice van een bank 
gebeld om voor iemand na te gaan hoe het digitaal bankieren 
bij hen werkt.” 



 
BUURTBUS 
De Buurtbus staat elke tweede  
donderdag van de maand in het 
Dudokpark.  
Tussen 12.30-15.00 uur.  
Kom gerust een keer langs! 
 
Meldpunt Discriminatie  
Gooi-Vechtstreek 
Tellefoon 035 683 01 54 
meldpuntdiscriminatiegv.nl  
discriminatie@versawelzijn.nl  
 
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 
035 625 00 00 
ma t/m vr 10.00 -13.00 uur. 
vthhilversum@versawelzijn.nl 
www.versawelzijn.nl 
 
Wilt u hulp bieden of zelf vrijwilliger  
worden? U bent van harte welkom! 
 
Buur Zoekt Buur 
Wilt u iets voor een ander in de buurt 
doen, of kan een buurtbewoner iets voor 
u doen? Stuur dan een mail naar  
buurzoektbuur@versawelzijn.nl  
of bel 035 625 00 00.  
Maandag t/m vrijdag van 10:00-13:00 uur. 
 
 
 
NUTTIGE ADRESSEN:  
 
BUURTVERENIGINGEN  
Stichting de Boomberg  
boombergwijk.nl   
  
Buurtvereniging  
Raadhuiskwartier en Omgeving  
raadhuisenomgeving.nl   
  
Buurtvereniging  
De Watertoren/  
Trompenberg Zuid  
trompenbergzuid.nl   
  
Buurtvereniging De Parken  
de-parken.nl   
  
Buurtvereniging  
Trompenberg Oost  
trompenbergoost.wordpress.com  
 
Vrijwilligers Centrale 
Hilversum  
Eemnesserweg 109   
0613 132 987   
info@vchilversum.nl  
versavrijwilligerscentrale.nl  
 
De Costerustuin  
costerustuin.nl 
 
Botanische tuin Pinetum 
Blijdenstein  
pinetum.nl  
Rubriek: Wat is er te doen 
 
De Bibliotheek en 
Volksuniversiteit Hilversum 
bibliotheekhilversum.nl 
 
Dudok Architectuur Centrum  
dudokarchitectuurcentrum.nl 
 
Muziekcentrum van de Omroep 
(MCO)  
mcogebouw.nl 
 
Globe Centrum voor Kunst en 
Cultuur  
globeckc.nl 
 
Kinderboerderij De Hertenkamp  
kinderboerderijhilversum.nl  
 
Beeld en Geluid 
beeldengeluid.nl 
 
HLTC Melkhuisje  
melkhuisje.com  
 
HLTC Hoogerheide  
hltc-hoogerheide.nl 
 
Scouting Hilfertheem 
scouting.nl/scoutinggroep/scouting- 
hilfertheem-1e-hilversumsche-groep 
 
Scouting Zuiderkruis  
clubgebouw Schuttersweg 
zuiderkruis.nl 
 
Tafeltennisvereniging Hilversum  
ttvhilversum.nl 
 
Rode Kruis Luisterlijn: 0900 0767  
 
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

   5   5  Oekraïense kinderen op avontuur in de  
Avontuurfabriek tijdens kerstvakantie

“We willen dat het voor alle kinderen 
een gezellige middag wordt, waarbij we 
er natuurlijk rekening mee houden dat 
een middelbare scholier andere dingen 
leuk vindt dan een leerling van de basis-
school”, zegt Christel die met de 
Avontuurfabriek het uitje heeft bespro-
ken. “Voor de jongsten tot 8 jaar wordt 
het Spelekids, de oudere kinderen vol-
gen verdeeld in twee leeftijdsgroepen 
een leuk programma met activiteiten als 
Elastiekvoetbal en Fluorgolf. En natuur-
lijk is er voor iedereen een traktatie.” 
 
Community service 
Het idee is dat de kinderen op de fiets 
onder begeleiding van ouders naar de 
Avontuurfabriek in Loosdrecht gaan. 
Voor de allerkleinsten regelt de Rotary 
vervoer. “We zijn op alles voorbereid. 
We nemen vijftig kinderen mee die 
natuurlijk wel wat hebben meegemaakt. 
Sommigen van hen zijn wat sneller over-
prikkeld”, zegt Christel die ook vertelt 
dat ‘Community service’ een belangrijke 
rol speelt binnen de Rotary.  
 
Zoutkeet 
Zo heeft de club een paar jaar geleden 
het initiatief genomen om speeltuin de 
Zoutkeet in het Hilversumse Zee-
heldenkwartier aan te passen voor kinde-
ren met een beperking. Een idee dat is 
ontstaan naar aanleiding van een inter-
view in de Gooi en Eemlander met een 
ervaringskundige, licht Christel toe. 
“Deze vrouw vertelde hoe verdrietig het 
was dat zij door haar beperking niet mee 
kon spelen. Onze club vond dat dit in 
Hilversum anders moest.”  

Rotary-west doneerde zelf een geldbedrag, 
en betrok ook andere fondsen bij het project, 
zodat de Zoutkeet met verschillende 
donaties een rolstoelvriendelijke zandtafel, 
een nieuwe waterpomp en een draaitol 
geschikt voor kinderrolstoelen kon 
plaatsen.  
 
Polar Bears 
In een project dat nu loopt, wil de ser-
viceclub in Hilversum Noordwest meer 
bekendheid geven aan de graven van de 
Polar Bears op de Noorderbegraafplaats. 
Polar Bear is de bijnaam van de Britse 
49e (West Riding) Infanterie Divisie. 
Deze soldaten werden op 7 mei 1945 op 
de trappen van Grand Hotel Gooiland als 
bevrijders door de Hilversummers ver-
welkomd. Christel: “De meeste inwo-
ners kennen wel het beeld van de beer bij 
Grand Hotel Gooiland, maar minder 
bekend is dat een aantal jonge soldaten, 
vaak jongens van begin twintig, is 
gesneuveld. Ook deze Polar Bears ver-
dienen aandacht. Wie zijn zij? En: 
Waarom en waar hebben zij hun graf op 
de Noorderbegraafplaats? Deze en ande-
re informatie willen wij op een plaquette 

De voorbereidingen zijn nog in volle 
gang, maar het belooft een gezellige 
middag te worden voor de kinderen, 
zegt Christel Bragt, bestuurslid van 
Rotary Hilversum-west. De onder-
nemersclub neemt de Oekraïense 
jongeren die nu nog in de opvang 
aan de Heuvellaan wonen, in de 
kerstvakantie mee naar de 
Avontuurfabriek.

laten zetten die voor de herdenking op 4 
mei klaar moet zijn.” 
 
Gastgezinnen 
En dan natuurlijk de middag voor de kin-
deren van de Heuvellaan, waar Christel 
zelf nauw bij betrokken is. “Zij gaan niet 
op vakantie en daarom willen wij hen 
met dit uitje naar de Avontuurfabriek 
toch een leuke middag bieden. Het liefst 
nemen wij ook Oekraïense kinderen uit 
gastgezinnen mee, maar het blijkt lastig 
om hen te bereiken. Zij zijn wel van 
harte welkom. Het zou geweldig zijn als 
gastgezinnen contact met ons opnemen 
om ook deze scholieren aan te melden.” 
 

 
Rotary Hilversum-west 
Deze afdeling van de Rotary  

is in 1965 opgericht en heeft 17 leden 
uit Hilversum, Loosdrecht,  

Kortenhoef en Laren. Kenmerkend  
voor de Rotary is dat iedere beroeps-

groep is vertegenwoordigd. 
Ondernemers, maar ook medici of  

mensen uit de culturele sector, die zich 
willen aansluiten zijn van harte  

welkom. Rotary Hilversum-west heeft 
een tweewekelijkse bijeenkomst in 

Sociëteit De Unie met diner en lezing. 
Meer informatie:  

rotary.nl/hilversumwest 

 
‘Het belooft een gezellige middag te worden  

voor de kinderen’

“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.

Karin van Hunnik nieuwe wijkwethouder Noordwest

Rotary-west organiseert uitje

Foto’s 
Verreweg de meeste mensen in Noordwest staan open voor 
het bezoek, zegt Joke die in haar werkzame leven maatschap-
pelijk werker is geweest en als adviseur Bureau Wijkzaken bij 
de gemeente Hilversum heeft gewerkt. “Soms moet het ijs 
even breken, maar als ik dan bijvoorbeeld vraag naar de foto’s 
die op het dressoir staan, willen de meeste mensen daar graag 
over vertellen.”  
Haar achtergrond helpt haar zeker bij de bezoeken, maar deze 
vooropleiding is niet noodzakelijk, stelt de vrijwilligster die zelf 
ook in Noordwest woont. “Het afleggen van 80+-bezoeken is 
leuk als je goed kunt luisteren en de draad van het gesprek 
gemakkelijk op kan pakken als het even over iets anders is 
gegaan.” 
 
Nuttig 
Joke sluit het gesprek dat ongeveer een uur duurt altijd af met 
een eindevaluatie. “Natuurlijk bedank ik de mensen voor hun 
gastvrijheid en verder vraag ik of ze mijn komst nuttig vonden. 
Misschien moet ik het afkloppen, maar tot nu toe heb ik alleen 
maar positieve reacties gehad. Mensen zijn tevreden, want ik 
vertel hun eigenlijk altijd wel iets nieuws.”  
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Hoofdschuddend trekt Gerda een bam-
boescheut uit de border. Ze kan het niet 
laten, hoewel het onderhoud van de 
tuin in handen is van een hoveniersbe-
drijf waarmee de tuincommissie heel 
goed samenwerkt. “De tuin is oor-
spronkelijk strak aangelegd met gras 
en bamboe. Hoe vaak je ook wiedt die 
scheuten blijven terugkomen.” 
 
Tuincommissie 
Twee jaar geleden besloot de tuincom-
missie een andere richting in te slaan 
met het twee hectare grote park rond 
de Wisseloordappartementen die in 
2004 zijn opgeleverd op een histori-
sche plek die daarvoor dertig jaar 
braak heeft gelegen. “Hier werden 
vroeger de paarden gewisseld van de 
rijke kooplieden uit Amsterdam. 
Vandaar de naam ‘Wisseloord’”, ver-
telt Cees over de geschiedenis van het 
terrein.  
In overleg met de hovenier die zelf een 
voorliefde heeft voor inheemse soorten, 
besloten Gerda en Cees na het fiat van 
de andere bewoners het park anders in 
te richten.  Gerda: “Technisch is de 
beregening niet goed. Er zijn te veel 
sproeiers die op de verkeerde plekken 

staan. Daardoor zijn sommige delen 
van de tuin te nat en andere weer te 
droog. We zijn nu aan het werk om dit 
te reorganiseren.”  
 
Wadi 
Ook hebben de bewoners na een stort-
bui een paar jaar geleden last gehad 
van overstromingen. De nieuw aange-
legde wadi moet dit op een natuurlijke 
manier voorkomen. In de waterberging 
zijn een-en meerjarige bloemen- en 
kruidenmengsels gezaaid. Mooi om 
naar te kijken, maar ook goed voor de 
biodiversiteit. En de bloemen geven 
meer kleur in de tuin.  
 
De 28 nestkastjes van Vogelbescher-
ming Nederland die in de tuinen rond 
de appartementen zijn opgehangen 
bieden broedmogelijkheden voor mus-
sen, mezen en spreeuwen. In de nieu-

we insectenhotels is ruimte voor sluip-
wespen, vlinders, gaasvliegen, lieve-
heersbeestjes, pissebedden en oorwur-
men. 
 
Golvende lijnen 
Cees woont nu ruim vier jaar op deze 
mooie plek. Hij was in zijn werkzame 
leven ontwerper en heeft een aantal 
boeken over architectuur geschreven. 
“Tuinontwerpen hebben altijd mijn 
aandacht gehad”, verklaart hij zijn lief-
de voor het park.  Over de vraag of zijn 
achtergrond invloed heeft op de keuzes 
die de tuincommissie maakt, moet hij 
even nadenken. Dan wijst de vroegere 
ontwerper naar een beukenhaag die 
aan de bovenkant met een golvende 
lijn is gesnoeid. “Ik vind vormentaal 
belangrijk. Die haag hadden wij recht 
kunnen afknippen, maar het gebouw 
daarachter is ook hoekig. Door te kie-
zen voor een golvende vorm komen 
beide beter tot hun recht.” 
 
De gewone hazelaar, veldesdoorn, 
rode kornoelje en witte kardinaalmuts 
in het bosplantsoen, de wadi, de bloe-
menweides en de betere beregening 

Dankzij kleinschalige bloemenweides, meer vogelhuisjes en insectenhotels 
en een natuurlijke waterberging is het park rond Residence Wisseloord 
afgelopen jaren veranderd in een afwisselende groene omgeving waar 
insecten en vogels van harte welkom zijn. Tuincommissieleden Gerda 
en Cees hebben de metamorfose aangezwengeld en zien nu de eerste 
resultaten.

 
In de nieuwe 

insectenhotels is 
ruimte voor 

sluipwespen, 
vlinders, 

gaasvliegen, 
lieveheersbeestjes, 

pissebedden en 
oorwurmen

Tuincommissie appartementen zet in op meer biodiversiteit:   Opgeknapt en bloemrijk park Wisseloord biedt  
nu meer ruimte voor plant en dier

Tuincommissie appartementen zet in op meer biodiversiteit:   Opgeknapt en bloemrijk park Wisseloord biedt  
nu meer ruimte voor plant en dier

veranderen het park, zegt Gerda die net 
als Cees tevreden is over het resultaat. 
De bewoonster die drie jaar geleden 
naar Wisseloord is gekomen is een 
enthousiast tuinierster. “Ons vorige 
huis had een grote tuin en daar was ik 
altijd wel in bezig. Ook was ik lid van 
verschillende  tuiniersverenigingen. Je 
begrijpt dat dit park mij na aan het hart 
ligt.” 
 
Bermen 
Beide bewoners hopen dat op termijn 
de bermen rond het park ook worden 
aangepakt. Een boom is daar omge-
waaid en ook de structuur van de ber-
men kan beter. Cees: “Wij zouden hier 
graag een voetpad zien en meer 
bomen.” 
De buurt heeft de aandacht van de 
gemeente, maar het zal even duren 
voordat de bermen grondig worden 
aangepakt, zegt wijkregisseur Anneke 
La Rose die samen met haar collega’s 
van de vakafdeling hierover ook met 
Cees en Gerda heeft gesproken. “Wij 
kiezen ervoor om in een groot inte-
graal plan de hele omgeving op te 
knappen. Daarbij hebben de bermen 
onze aandacht, maar ook hoe we bij-
voorbeeld met maatregelen als het her-
plaatsen van bankjes de snelheid van 
het verkeer kunnen afremmen. Even 
geduld dus nog, maar mijn collega’s 
gaven aan dat deze bewoners het 
onderwerp goed op de kaart hebben 
gezet.” 



‘Warmte’ is dit jaar het thema voor de Kinderkerstnacht en 
met een aantal vrijwilligers pakt Leo deze bijzondere avond 
meteen goed aan: “In plaats van één dienst, zoals voor corona, 
houden we nu drie diensten op Kerstavond: om 5, 6 en 7 uur. 
Dat doen we samen met de Regenboogkerk, Betlehemkerk en 
de Morgenster. We hebben voor het thema ‘warmte’ gekozen 
omdat veel mensen de kerstperiode hiermee associëren. 
Bovendien is het nu extra betekenisvol, want warmte is dit 
jaar niet voor iedereen vanzelfsprekend met de hoge energie-
prijzen.”  
 
Truien ruilen 
Tijdens de diensten wordt een kerstverhaal over warmte voor-
gelezen en gespeeld met op de achtergrond verschillende 
dia’s. Bezoekers - jong en oud - krijgen de kans om daarbij 
lekkere warme, dikke truien met elkaar te ruilen. Leo: “Dat 
helpt niet alleen tegen een koude winter, maar is ook heel 
duurzaam. De kinderen kunnen voor en na de dienst 
marshmallows roosteren in het vuur en voor hun ouders is er 
glühwein, terwijl de Beatrix Brassband de muziek verzorgt.” 
 
Kookclub voor dak- en thuislozen 
Het is overigens niet zo dat de Akker alleen op kerstavond 
open is, zegt Leo die aangeeft dat het centrum voor ontmoe-
ting een steeds belangrijkere rol vervult in de buurt. Zo is er 
een kookclub die dak- en thuislozen wekelijks een driegan-
genmenu voorschotelt. Elke vrijdag schuiven tussen de 15 en 
35 mensen in de Akker aan voor een gratis maaltijd en Leo 
heeft ideeën om nog meer voor hen te doen. “Misschien kunnen 
we na het toetje een muziekoptreden bekijken in de kerk.”  
 
Das in de tas 
Een ander hartverwarmend initiatief is ‘Das in de tas’, in 
samenwerking met de Voedselbank. Een club vrijwilligers 
komt elke donderdagochtend gezellig met elkaar ‘beppen en 
breien’ in de Akker. De dassen die in deze ‘Dassenburcht’ 
worden gebreid zijn voor de cliënten van de Voedselbank. Zij 
krijgen de das in hun tas met eten mee. Leo: “Er zijn tweehon-
derd dassen nodig om elke tas te kunnen vullen. Gelukkig lijkt 
dat helemaal goed te komen, maar extra hulp komt altijd van 
pas! Nadat we de dassen hebben laten zien tijdens de 
Kinderkerstnacht gaan ze naar de Voedselbank.” 
 
Toekomstmuziek 
Als het aan Leo en zijn team ligt, komen er nog veel meer acti-
viteiten: concerten in de tuin van de pastoor en een vervolg 
van Maaltijd en Meer. Dit gezamenlijk etentje is op elke derde 
zondag van de maand. Na afloop is er – voor wie wil – een 
kwartiertje tijd voor verdieping in de kerk. En ook 2023 
belooft een mooi jaar te worden, want goede ideeën heeft de 
opbouwwerker voor de kerk altijd genoeg. “De Sint Vitus 
krijgt begin 2023 van binnen een grote opknapbeurt. 
Misschien kunnen we ‘muziek tussen de steigers’ organiseren.” 
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‘Het is nu extra betekenisvol,  
want warmte is dit jaar niet  

voor iedereen vanzelfsprekend  
met de hoge energieprijzen’ 

Van Kinderkerstnachtdienst tot breien in ‘de 
Dassenburcht’: het gebeurt in De Akker

Door buurtredacteur Alix Wassing 
 
“De Kinderkerstnacht is één van de activiteiten die op de 
planning staan in de Akker. Na corona is dit weer het eer-
ste jaar dat we de dienst als vanouds kunnen organiseren 
op kerstavond”, zegt Leo Kerkhoff, opbouwwerker voor 
de oudkatholieke Sint Vituskerk. Maar in de Akker 
gebeurt meer: een gesprek over kerst, koken en dassen 
voor de tassen van de Voedselbank.

Beeld van een van de voorgaande Kerstdagen

Leo Kerkhoff: Op 24 december om 17.00 - 18.00 uur en 19.00 uur is er weer een 
Kinderkerstnachtviering bij de Vitus aan het Melkpad. Om 21.30 uur een nachtmis, met een 
warm en sfeervol plein met muziek, warme chocolademelk en glühwein.



Redactie               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  

Druk                                                                 RODI Rotatiedruk 

Contact               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
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Heb jij iets te melden in het volgende 

nummer van Kijk op jouw Wijk? 

Laat het ons weten via 

kijkopjouwwijk@gmail.com
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Anneke La Rose werkt al langer 
in verschillende functies bij de 
gemeente Hilversum. De kans om 
als wijkregisseur in Noordwest 
aan de slag te gaan, wilde ze niet 
laten lopen. “Eerder was ik met 
heel veel plezier buurtcoördina-
tor in Hilversum Oost. Omdat 
het nodig was, ging ik later weer 
terug naar de afdeling Openbare 
orde en veiligheid, maar ik miste 
het contact met bewoners en het 
buurtnetwerk meer en meer. 
Gelukkig geniet ik nu weer volop 
van mijn werk in Noordwest.” 
 
Contacten onderhouden met bewo-
ners, de juiste mensen aan elkaar 
koppelen en in ingewikkelde situa-
ties iedereen op een goede manier 
door het proces heen helpen. Een 
goede wijkregisseur doet het alle-
maal en dat is ook precies waarom 
Anneke La Rose deze baan zo boei-
end vindt.  
 
“Loopt iets niet goed? Dan hoop ik 
dat mensen mij weten te vinden. Ik 
pak het zelf op of verbind inwoners 
met de juiste afdeling in het 
Raadhuis. Ik regisseer als het ware 
de mensen de goede kant op. 
Daarom is ‘wijkregisseur’ ook een 
betere benaming dan ‘buurtcoördina-
tor, zoals we eerder bekend stonden.” 

Proactief 
Anneke is overigens niet van plan 
om af te wachten totdat de vragen 
naar haar toe komen. Lachend: 
“Dan zou ik mijn werk niet goed 
doen. Vanzelfsprekend ga ik ook 
proactief input ophalen waarmee ik 
aan de slag kan. Het is beter om 
vanaf het begin aan zet te zijn, dan 
achter de ellende aan te lopen.” 
 
Goed voorbeeld is het betrekken 
van bewoners bij plannen, zoals dit 
in Hilversum is afgesproken. De 
bedoeling is dat de ontwikkelaar de 
bewoners meeneemt in de ontwik-
keling, maar dat loopt niet altijd 
soepel. Anneke: “Dat kan tot de las-

tige situaties leiden wanneer het 
bewonersprotest pas na het verle-
nen van de vergunning oplaait. Als 
wijkregisseur wil ik bewoners zo 
vroeg mogelijk meenemen in het 
proces. Een goede communicatie is 
wat mij betreft van groot belang.”  
 
Friezin 
Anneke is geboren en getogen 

Hilversumse en is in haar woorden 
echt ‘fan van deze gemeente’. Ze 
houdt van de diversiteit, de prachti-
ge omgeving en het gezellige ons-
kent-ons-gevoel. Ook Noordwest 
vindt ze een fraaie wijk al gebiedt 
de eerlijkheid haar te zeggen dat 
deze wijkregisseur zich ook in 
andere buurten op haar plek zou 
voelen. “Mijn moeder was Friezin, 
iets van die nuchterheid heb ik mee 
naar Hilversum genomen”, zegt ze 
ontwapenend om daar direct aan 
toe te voegen dat ze zeker gelooft 
dat het een genot is om in het mooie 
Noordwest te mogen wonen. Haar 
contacten met bewoners zijn in 
ieder geval heel hartelijk. “Ik ben 

nu ruim twee maanden wijkregis-
seur en voel mij welkom hier.” 
 
Wijkspreekuur 
Er zijn wel veel onderwerpen die 
haar na aan het hart liggen in deze 
wijk, is haar vervolg. Wat gebeurt 
er achter de voordeur van die grote 
huizen? Voelen mensen zich nog 
thuis? Ook als ze ouder worden? 

Kunnen de mensen de kosten van 
de energierekening nog opbrengen? 
Wonen ze veilig? Door wekelijks 
een wijkspreekuur samen met het 
wijkteam te organiseren, hoopt 
Anneke dat  bewoners die hulp 
nodig hebben deze gemakkelijker 
kunnen aanvragen. Dit team bestaat 
uit Annekes collega’s bij het 
Sociaal Plein, de opbouwwerker 
van Versa Welzijn, de wijkagent, de 
wijkboa en de wijkbrandweerman. 
 
Bouwplannen 
Behalve in het sociale domein, zijn 
er ook in de openbare ruimte ont-
wikkelingen die de aandacht van de 
wijkregisseur verdienen.  
Anneke noemt op handen zijnde 
bouwplannen, waaronder de ont-
wikkeling van het voormalige 
AVRO-gebouw. Ook de riolering is 
in veel straten toe aan onderhoud. 
“Vaak ontstaat onrust ook omdat 
mensen niet weten waar ze aan toe 
zijn. Ik heb niet de illusie dat ik 
iedereen tevreden kan stellen, maar 
de kwaliteit van de communicatie 
kan soms wel beter. Als wijkregis-
seur zal ik daar hard aan werken, 
bijvoorbeeld door al van te voren te 
inventariseren wat er leeft in de 
buurt, zodat ook deze mening tijdig 
in plannen wordt gehoord.” 
 

Wijkregisseur Noordwest Anneke La Rose  
‘Het is beter om vanaf het begin aan zet te zijn,  

dan achter de ellende aan te lopen.’

 ‘Van te voren inventariseren wat er leeft  
in de buurt, zodat ook deze  

mening tijdig in plannen wordt gehoord’

Wijkregisseur Noordwest Anneke La Rose  
‘Het is beter om vanaf het begin aan zet te zijn,  

dan achter de ellende aan te lopen.’


