
Dat is de oude locatie van de Voed-
selbank. Viore moest eind vorig jaar
halsoverkop op zoek naar een nieuw
onderkomen omdat het huidige ge-
bouw op het terrein van Tergooi plat
gaat. In de nieuwbouwplannen van
het ziekenhuis is geen ruimte voor
het inloopcentrum waar kankerpa-
tiënten, hun naasten en nabestaan-

den in huiselijke sfeer terecht kun-
nen voor psychosociale steun en af-
leiding tijdens en na de ziekte. 

’Niet zo fraai gelegen als het hui-
dige gebouw’, schrijft Viore-direc-
teur Miranda van den Eijnden in een
bericht aan de bezoekers van het
centrum over de nieuwe locatie,
’maar het voldoet goeddeels aan de
huisvestingswensen: het is redelijk
dichtbij Tergooi gelegen met par-
keergelegenheid en goed bereikbaar
voor bezoekers’.

Viore moet op 1 juli 2020 de sleu-
tels van het huidige pand bij Ter-
gooi inleveren. Sinds de start in 2012
heeft het centrum onderdak in het
voormalig laboratoriumgebouw op
het ziekenhuisterrein. Jaarlijks be-
zoeken bijna achtduizend mensen

het centrum, dat grotendeels ge-
rund wordt door de 70 vrijwilligers
en draait op giften van bedrijven en
particulieren en incidentele subsi-
dies van omliggende gemeenten.

Volgens directeur Van den Eijn-
den is de nieuwe locatie groot ge-
noeg en flexibel van opzet. Op 1 mei

kan Viore in het nieuwe pand te-
recht en starten de noodzakelijke
aanpassingen om op 1 juli van start
te gaan. „Voor de inrichting gaan we
weer een beroep doen op onze vrij-
willigers. De bezoekers van Viore
vragen we om mee te denken over de
inrichting en we horen graag wat
hun verdere wensen zijn”, zegt de
directeur. „We zijn echt heel blij dat
we een mooie nieuwe plek hebben.” 

Het pand ligt vlakbij de plek waar
de nieuwe tunnel onder de spoorwe-
govergang bij de Oosterengweg
wordt aangelegd. Daardoor is er eni-
ge tijd sprake van bouwactiviteiten
in de buurt en zijn er omleidings-
routes om er te komen. Viore zorgt
voor een goede bewegwijzering, be-
looft Van den Eijnden. 

Viore opende in 2012 in Hilver-
sum de deuren. Naar voorbeeld van
het populaire Maggie’s Center dat
in 1996 in het Schotse Edinburgh
van start ging. Opgezet door Mag-
gie Keswick Jencks schrijfster en
tuinarchitect die in 1995 aan borst-
kanker overleed. Tijdens haar be-
handeling ontstond het idee om een
kankercentrum op te richten waar
mensen die in hetzelfde schuitje
zitten elkaar in een relaxte huiselij-
ke sfeer kunnen ontmoeten.

Het aantal bezoekers groeit nog
ieder jaar. Mensen uit de hele regio
kunnen dagelijks bij Viore terecht
voor een gesprek met lotgenoten,
activiteiten en informatie. Ieder jaar
krijgen 1.750 mensen in de regio de
diagnose kanker.

Viore vindt nieuw onderdak
Nieuwe locatie
centrum voor
kankerpatiënten
is ’minder fraai’

Hilversum ■ Grote opluchting
bij Viore in Hilversum. Na een
maandenlange zoektocht heeft
het inloopcentrum voor mensen
die leven met kanker een nieuwe
locatie gevonden. Het populaire
centrum verhuist naar de Ooste-
rengweg 44 in Hilversum.

Susanne van Velzen

Eemnes ■ Met een vertraging van drie weken is
maandagochtend de herinrichting van de Wakke-
rendijk/Laarderweg Oost in Eemnes van start ge-
gaan. Aannemer KWS is tot eind juli bezig met de
verbreding van de fietspaden en de vervanging van
de drukriolering en het wegdek. Wethouder Theo

Reijn gaf het startsein voor de werkzaamheden. Die
zouden eigenlijk al drie weken geleden zijn begon-
nen, maar toen gooide de coronamaatregelen roet
in het eten. 
Nu duidelijk is dat het werk door de coronamaatre-
gelen geen vertraging hoeft op te lopen, zijn de

werkzaamheden alsnog gestart. Reijn noemde de
aanpak van de dijk erg belangrijk. „Hiermee vergro-
ten we de veiligheid voor alle weggebruikers. Er
komt meer ruimte voor fietsers, doordat het fiets-
pad wordt verbreed. Daarnaast wordt de nieuwe as-
faltlaag geluiddempend.” FOTO STUDIO KASTERMANS

Wakkerendijk  Werkzaamheden vertraagd uit de startblokken

„Ja het is wat ingewikkeld met de
maatregelen”, lacht fractievoorzit-
ter en lid van de selectiecommissie
Marleen Remmers. „Maar de ge-
sprekken zullen virtueel plaatsvin-
den. We trekken 45 minuten uit per
persoon. Al gaat daar misschien nog
wat tijd af omdat een webcam niet
aan wil”, zegt ze met een knipoog. 

Op de vacature voor wethouder in
Hilversum met de portefeuille Kli-
maat en Energie, Natuur en Groen,
Milieu en afval, Wonen, Monumen-
ten, Regio, Vergunninghouders en
vluchtelingen kwamen 21 brieven en
cv’s binnen. „Is het meer dan ver-
wacht? Misschien wel ja”, aldus
Remmers. „Al vind ik het ook lastig
te zeggen wat je kunt verwachten.
Feit is wel dat er echt kandidaten
van hoge kwaliteit bij zaten.”

Inmiddels is er een selectie ge-
maakt van vier personen. Deze twee
mannen en twee vrouwen zullen
dus voor de webcam moeten plaats-
nemen voor een eerste gesprek. Ook
een tweede kennismaking zal via de
laptop plaatsvinden. 

Solliciteren met
webcam voor
baan wethouder
Leander Mascini

Hilversum ■ Er zijn nog vier kan-
didaten in de race om de opvolger te
worden van de opgestapte Hilver-
sumse wethouder Jan Kastje. Van-
wege de corona zullen de sollicita-
tiegesprekken plaatsvinden via de
webcam.

De rechtbank had voor deze in-
houdelijke behandeling een bevel
afgegeven zodat B. zeker zou ver-
schijnen. Maar een paar dagen voor
deze zitting, kreeg B. een verzoek
om niet naar de zitting te komen
omdat de zaak toch niet zou worden
behandeld. Zijn advocaat Rene van
Stralen is ook niet lijfelijk, aanwe-
zig, maar belt tijdens de zitting met
de rechtbank via een beeldtelefoon.
Zijn woorden zijn in de zaal te vol-
gen via de luidspreker.

B. wordt beschuldigd van moord,
het wegmaken van een lijk, oplich-
ting en identiteitsfraude. Het ont-
zielde lichaam van de 52-jarige kap-
ster werd een jaar geleden gevonden

Dat bleek maandag in de rechtbank
in Utrecht. Daar zou vandaag de
strafzaak tegen de 57-jarige B. in-
houdelijk worden behandeld. Maar
vanwege de coronamaatregelen
mag de gesloten rechtbank alleen
beslissen over het voorarrest van de-
ze verdachte. Die voorlopige hechte-
nis van B. werd zonder discussie ver-
lengd.

bij haar woning in Soest.
Een deel van het lichaam was al

eerder gevonden in een vaart in Am-
sterdam. De vrouw zou in december
2018 zijn vermoord. Het Openbaar
Ministerie beschuldigt B. er ook van
dat hij meer dan 100.000 euro heeft
gestolen door bedragen van Zit-
mans bankrekening over te schrij-
ven. De familie van de vermoorde
kapster probeert dat gestolen geld
via een rechtszaak terug te krijgen
van de verdachte.

Paniek
B. zegt dat hij Zitman onder aan de
trap van hun woning heeft gevon-
den. Zij was dood. Hij kon er niets

aan doen, maar hij raakte in paniek.
B. heeft vorige maand bij de recht-
bank een formulier ingediend waar-
in hij afstand doet van zijn recht op
haar erfenis van de kapster. 

De pathologen zijn ervan over-
tuigd vol dat de dood van Zitman
niet veroorzaakt kan zijn door een
val van de trap. De rechtbank heeft
steeds het voorarrest verlengd. De
zaak moet nu binnen drie maanden
verder gaan. Maar de rechtbank-
agenda is zo vol dat er binnen die pe-
riode geen datum is waarop de straf-
zaak tegen B. inhoudelijk kan wor-
den behandeld. 

Daarom is er op 23 juni eerst nog
een pro forma zitting.

Moordverdachte: afstand van erfenis Miranda 
Jurgen Swart

Soest ■ Moordverdachte Bart B.
heeft schriftelijk afstand gedaan van
zijn recht op de erfenis van de ver-
moorde kapster Miranda Zitman uit
Soest. 

Bloemen op het hek van de woning
van Miranda Zitman en de van haar
dood verdachte Bart B.
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