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Verpleegkundige Juliette
maakt op een zachte na-
jaarsdag een wandelingetje
in de tuin van het hospice
met mevrouw de Bont.
Hoewel haar diagnose er
geen twijfel over laat dat de
komende periode in het
hospice samen zal vallen
met het laatste stuk van
haar leven, is zij nog in
redelijk goede doen. Zacht-
jes aan, dan breekt het
lijntje niet, is haar devies.
Dus zo’n wandeling met
steun van Juliette doet haar
goed.
„He, wat hoor ik daar”,
zegt ze opeens. „Dat lijkt
wel een kip.” Juliette rea-
geert luchtig: „U denkt
zeker dat we hier op een
boerderij zijn.” „Om de
dooie drommel niet”, zegt
mevrouw de Bont. „Ik mag
dan wel ziek zijn, maar met
mijn oren is voorlopig nog
niets mis.” Samen gaan ze
op onderzoek uit en, inder-
daad, achter de schuur
ontdekken ze een kip. Waar
komt die nu vandaan?
Nu de kip eenmaal ontdekt
is, kan zij ook niet meer
worden genegeerd. Het
beest kakelt aan een stuk
door, dat kan niet op zijn
beloop worden gelaten. Het
beest moet worden gevan-
gen. Maar hoeveel kwalitei-
ten de verpleegkundigen en
de vrijwilligers van het
hospice ook hebben, het
vangen van kippen hoort
daar niet bij. „Staat ook niet
in mijn cao”, grapt Juliette,
maar zij begrijpt ook dat er
handelend moet worden
opgetreden.
Nu ontstaat een situatie die
lijkt op een klucht. Vier

vrouwen proberen de kip in
een hoek te jagen, maar
steeds als ze hem bijna
hebben, weet het dier te
ontsnappen. Er wordt ge-
beld met de Stichting Vo-
gelopvang maar die kan
alleen in actie komen als de
kip eerst is gevangen. Dus
de jacht op de kip wordt
voortgezet. Het levert on-
vergetelijke scenes op, die
doen denken aan de slap-
stick van Benny Hill.
Als zelfs het visnet van de
buurman geen oplossing
biedt, belt gelukkig Hans
de bloemenman aan. De
grote en niet bang uitgeval-
len Hans doet precies wat
de vrouwen niet vermoch-
ten: met een besliste greep
heeft hij het weerspannige
beest in een paar tellen te
pakken.
Nu de kip in een doos zit
kan de Vogelopvang komen
en het toeval wil ook nog
dat de medewerkster van
dienst een dochter is van
een oud bewoonster van het
hospice. „Oh ja” zegt ze bij
het vertrek. „Dit is trou-
wens geen kip maar een
jong haantje.” De jonge
haan heeft op zijn manier
toch voor een middag ge-
zorgd met veel afwisseling.
Verpleegkundige Hanny, al
sinds de oprichting werk-
zaam bij het hospice, heeft
het allemaal hoofdschud-
dend aangezien: „We zien
hier natuurlijk heel regel-
matig een ambulance ver-
schijnen. En ook de wen-
sambulance is al een paar
keer langs geweest, maar
dit is de eerste keer in
vijftien jaar dat hier een
dierenambulance komt.”
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Kip, ik heb je!

Erik van Zadelhof is één
van de vele vrijwilligers
binnen Hospice Kajan in
Hilversum. Maandelijks
verschijnt in de Gooi en
Eembode de rubriek ’Het
Laatste Stuk’ een geano-
nimiseerd verhaal uit de
praktijk.

EHBO-lessen te laten geven
in Hilversum. ,,Maar dat hoeft
niet alleen gedaan te worden
door het Rode Kruis, zoals in
de motie staat. Bovendien
worden er ook al lessen gege-
ven in buurthuizen.
De gemeenteraad steunde het
idee om van schoolpleinen
’net wat extra’s te maken’
unaniem. 
Klamer staat positief tegen-
over het plan. ,,Al moet ik
uitzoeken of het geen geluids-
overlast oplevert.’’ 
Tot slot gaat wethouder Eric
van der Want in gesprek met
Eri Brouwer over ondersteu-
ning voor jonge ouders. ,,Al
organiseren wij dat ook al.’’

Burgemeester Pieter Broertjes
noemde het ’een vorm van
directe democratie die vol-
strekt nieuw is in Nederland’. 
Marleen Remmers (Groen-
Links) verdedigde een plan
om speciale parkeerplekken te
reserveren voor bedrijfsbus-
jes. ,,Om inbraakgevoelig
materiaal te beschermen’’,

aldus Remmers. Wethouder
Floris Voorink vreest de toch
al hoge parkeerdruk, maar
onderzoekt na steun voor de
motie de uitvoerbaarheid en
de kosten.
Anne de Jong (D66) probeer-
de namens Theo Visser een
muziekcorso in Hilversum te
laten organiseren. ,,Muziek
om buurten te versterken,
zodat jongeren muziek kun-
nen maken in plaats van dat ze
gaan hangen.’’ 
Wethouder Wimar Jaeger
vindt het idee prima bij de
buurten passen. Na steun van
de raad onderzoekt Jaeger de
haalbaarheid.
Hans Roos (Hilversum1)

pleitte voor zwemstranden
waar baasjes met hun hond
terecht kunnen. ,,Dat kan
nergens, terwijl er 4500 hon-
den zijn in Hilversum.’’ Ook
het plan naar een geschikte
locatie te zoeken kreeg steun.
De Hilversumse raad opperde
De Zuwe in de gemeente
Wijdemeren als geschikte
locatie. ,,Dan moet ik uiter-
aard met mijn collega in de
gemeente Wijdemeren gaan
overleggen’’, vertelde Van
Vroonhoven. In ieder geval
gaat ze dankzij de aangeno-
men motie met het plan aan de
slag.
Dat doet wethouder Arjo
Klamer met het plan om

Zes moties van ’gewone’ Hilversummers worden door college uitgevoerd

HILVERSUMhZes van de
zeven plannen die ’gewone’
Hilversummers presenteer-
den tijdens de zogenaamde
motiemarkt zijn omarmd
door de gemeentelijke
politiek. Het college gaat
onderzoeken of de plannen
mogelijk zijn.

’Directe democratie’

De broodfondsen bestaan nu
tien jaar, met landelijk 224
groepen en 10.000 onderne-
mers. Aanleiding voor het
initiatief is dat veel onderne-
mers geen financieel vangnet
hebben bij ziekte. Als oplos-
sing ontwikkelde een groep
ondernemers het broodfonds.
In een broodfonds kennen en
vertrouwen de deelnemers
elkaar. Iedereen die meedoet
stort maandelijks een bedrag
op een eigen rekening, wordt

iemand ziek dan ontvangt
diegene van iedereen een
bedrag om van te leven.
„Deze solidariteit in een
nieuw jasje valt bij onderne-
mers in goede aarde”, legt
initiatiefnemer André Jonkers
van de BroodfondsMakers uit.
„Omdat het kleinschalig en
overzichtelijk is, weten de
mensen in een broodfonds
precies wat er met hun geld
gebeurt. En dankzij het onder-
linge vertrouwen blijft het een
betaalbare oplossing.”
Het broodfonds is er voor alle
ondernemers, zowel zzp’ers
als zelfstandigen met een BV
of VOF. Donderdag 1 decem-
ber is er om 19.30 een bijeen-
komstbijeenkomst in Luno
Kitchen op de Kerkbrink.
Aanmelden kan via in-
fo@broodfonds.nl

Regio Hilversum krijgt
er een broodfonds bij
HILVERSUMhDe ’regio Hil-
versum’ heeft vanaf 1 de-
cember een zogenaamd
broodfonds: een collectief
waarbij zelfstandigen af-
spreken elkaar te steunen
bij ziekte. „Het is een soci-
aal vangnet voor en door
ondernemers.”

De 14-jarige Hendriksen
scheurde in juni een stuk bot
van zijn heup, waardoor hij
zich een maand in een rolstoel
moest verplaatsen en vervol-
gens een lange revalidatie
tegemoet ging. Eind oktober

mocht hij weer de judomat op
en zijn comeback volgde
afgelopen weekeinde. 
Hoewel hij na de jaarwisse-
ling debuteert in een nieuwe
leeftijds- en gewichtsklasse
(-18 jaar/-81 kilogram) kwam
hij zaterdag nog uit in de -18
jaar en +70kilogram klasse.
Drie partijen stonden op het
programma. De eerste tegen
bekende Tom Bouwhuizen
begon de Hilversummer ner-
veus. Dat kostte hem veel
kracht. Uiteindelijk won Hen-
driksen nipt de onderlinge
strijd met een shido (straf)

voor de tegenstander. 
Tijdens de tweede partij liet
Hendriksen zien dat hij be-
schikt over een uitstekende
timing. Hij veegde zijn oppo-
nent binnen vijf seconde op
zijn rug en won deze bijna
zonder inspanning met Ippon.
In de laatste partij tegen Sa-
muel Glashouwer liet Hen-
driksen met vlagen het judo
zien waar zijn trainers weer
trots op konden zijn. Een
aanvallende en op techniek
opererende Hendriksen gooide
Glashouwer met twee keer
een Wazari op de mat. 

Succesvolle comeback van judotalent 
HILVERSUMhHet Hilversum-
se judotalent Christiaan
Hendriksen heeft na vijf en
een halve maand blessure-
leed direct weer een toer-
nooi op zijn naam weten te
schrijven. In Utrecht was hij
- zoals wel vaker dit jaar -
veruit de sterkste. 

Christiaan Hendriksen (links). 

vorig jaar dat het overgrote
deel van het autoverkeer zich
aan de maximum snelheid van
vijftig kilometer per uur
houdt. 
Toch weet ook de wethouder
dat er iets moet gebeuren. Tot
nu toe deed Hilversum weinig
met klachten van bewoners,
onder meer vanuit de Erfgooi-
ersstraat, over hard rijdend
verkeer, erkent Voorink. Van-
daar het plan voor een rang-
lijst de ranglijst. 

zaak alleen maar erger ge-
maakt. ,,Ik wil niet verhuizen,
woon veel te mooi, maar ik
zou het bijna doen”, aldus Van
der Veer. ,,Het is net Zand-
voort.”
Verkeersremmende maatrege-
len zoals een drempel zijn
geen optie. Er rijden immers
ook veel bussen over de
Vaartweg. Op de korte termijn
denkt Voorink er aan om de
politie hier vaker te laten
controleren. 

Dat zei wethouder Floris
Voorink van verkeer dinsdag-
middag. Vlak daarvoor had hij
een petitie, waarin 96 huis-
houdens van de Vaartweg
aangeven dat er in hun straat
veel te hard wordt gereden,
ontvangen. 
Met de handtekeningenactie
vroeg bewoonster Liesbeth
van der Veer aan de wethou-
der om snel snelheidsbeper-
kende maatregelen te treffen,
bijvoorbeeld door het plaatsen
van flitspalen. ,,De hebben op
de ’s Gravelandseweg en
Diependaalselaan hun nut al
ruimschoots bewezen”, meent
zij. 
Van der Veer krijgt steun van
fractievoorzitter Hans Roos
van Hilversum 1. Hij geeft aan
dat het vooral vanaf het Gym-
nasium richting de Essopomp
- bergaf dus - en dan met
name na de avondspits en in
de weekenden kommer en
kwel is. En hoewel het pro-
bleem volgens beiden al jaren
speelt, heeft het enkele jaren
terug aangelegde asfalt de

Het verhaal voor de langere
termijn is minder eenvoudig.
Het Openbaar Ministerie
(OM) bepaalt immers waar de
flitspalen komen te staan. En
omdat het voor de drukke
Diependaalselaan het al een
hele klus bleek om het OM
zover te krijgen daar een
flitspaal te plaatsen, is het
maar de vraag of dit bij de
veel minder drukke Vaartweg
ook lukt. Bovendien bleek bij
een gemeentelijke controle

Wethouder neemt klachten bewoners Vaartweg over hardrijders serieus, maar zegt nog niets toe

Ranglijst van racebanen 
HILVERSUMhDe gemeente
Hilversum presenteert vol-
gend jaar een ranglijst met
daarop de straten die in de
mediastad te boek staan als
racebanen. Mogelijk wor-
den deze in 2018 dan aan-
gepakt.

Liesbeth van der Veer overhandigt de petitie aan Voorink. 


