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Colofon De Gooi- en Eemlander

De sportschool waarvan ik al bijna 25 jaar
lid ben, heeft het maar moeilijk met coro-
na. De eerste weken na de lockdown moe-
ten we allemaal reserveren. Er wordt een
app gemaakt met een rooster waarin je maximaal een week van
tevoren kunt boeken.
Het is even wennen, maar het werkt goed. Althans, als je een
mobiele telefoon hebt en er snel bij bent. Regelmatig is de spin-
ningles waarin ik geïnteresseerd ben omdat het fietsen voorna-
melijk buiten gebeurt, redelijk snel volgeboekt. Dan kun je altijd
op de digitale wachtlijst komen en als er dan iemand afzegt, krijg
je een appje dat er ’een plaats is vrijgekomen’. Meestal ben ik te
laat voor die appjes, omdat ze op de meest vreemde tijden ver-
schijnen, bijvoorbeeld midden in de nacht of ’s morgens heel
vroeg.
Toch gebeurt het regelmatig dat er no-shows zijn. Er wordt wel
gereserveerd, maar er komt niemand opdagen. In eerste instan-
tie worden de no-shows nagebeld dat ze niet zijn gekomen. Het
blijkt niet te werken.
Dan maar een andere prikkel: de portemonnee. Afzeggen mag
nog wel, maar maximaal tot twee uur voor aanvang van de les.
Op straffe van maximaal vijf euro per overtreding. Bij mij werkt
het, want ik zit zaterdagmorgen in de hitte toch maar op de race-
fiets omdat ik niet meer mag afzeggen. Toen ik een week geleden
boekte, had ik geen flauw idee dat het zo heet zou worden.
De avond daarvoor heeft het niet gewerkt. Er
werd een instructeur opgeroepen omdat drie
mensen hadden gereserveerd, maar niemand
kwam opdagen. En de sportschool? Die heeft vijf-
tien euro verdiend.

Annalaura Molducci
a.molducci@mediahuis.nl

Sportschool

Het slachtoffer werd op 3 janu-
ari via een vriendin ingescha-
keld door de verdachte. De Hui-
zense zou 22.000 euro op haar
bankrekening gestort krijgen.
Dat geld zou de opbrengst zijn
van de verkoop van een auto en
het moest aan de verdachte
worden gegeven. De vrouw

werd die dag gebeld door haar
bank, de ING. Een bankmede-
werker vertelde haar dat er
sprake was van fraude. De bank
vroeg haar dat grote bedrag te-
rug te storten. Dat deed zij. 

De verdachte stompte de
Huizense daarop in het gezicht.
Zij viel op de stoep en zij brak
haar hand. Zij heeft lang last
gehad van de breuk en vroeg
daarvoor 30.000 euro schade-
vergoeding. Het OM vond 300
euro meer dan genoeg, omdat
de vrouw geen medische stuk-
ken had overlegd. 

De verdachte heeft een be-
hoorlijk strafblad en liep in een
proeftijd bij de jeugdreclasse-
ring. 

Werkstraf en schadevergoeding
wegens geweld tegen Huizense
Jurgen Swart 

Huizen ■ De 22-jarige Jay B.
die in Huizen een vrouw heeft
mishandeld, is maandag door
de politierechter in Utrecht ver-
oordeeld tot dertig uur werk-
straf. Daarnaast moet B. aan de
Huizense 300 euro schadever-
goeding betalen.

Bezoekster Jeanette van Velzen (r) en vrijwilliger Elsbeth aan de koffie en gebak. FOTO’S STUDIO KASTERMANS/DANIËLLE VAN COEVORDEN

❜ Blij dat ik
weer kan

komen, ik ben
thuis maar in
mijn uppie ❜

Directeur van Viore Miranda van den Eijnden is trots op het nieuwe onderkomen. Grappige details in het interieur.

In het ’Heelo-pand’ pal naast de
spoorwegovergang, waar onder
meer de voedselbank huisde, is
Viore neergestreken. „Met 430
vierkante meter net tien minder
dan op de oude plek.” Bij Viore-
directeur Miranda van den Eijnden
en haar medewerkers was de pa-
niek groot toen eind vorig jaar
duidelijk werd dat Viore snel op
zoek moest naar een andere locatie.
Op het terrein van Tergooi bleek
na de nieuwbouw van het zieken-
huis geen ruimte meer te zijn.
Eind juni ging de oude locatie
dicht. 

Met hulp van ruim honderd
vrijwilligers, sponsors en een fi-
nanciële bijdrage van de gemeente

Hilversum is het nieuwe pand in
no time omgetoverd van een grote
kale hal in een knus en kleurrijk
huis met alle ruimte voor mensen
de met kanker te maken hebben.
Zowel patiënten, nabestaanden als
familieleden kunnen er terecht
voor (psychosociale) hulp, ontspan-
ning en informatie. 

Borstkanker
Jeanette van Velzen kon niet wach-
ten tot de deur weer openging. Na
een zware periode van behandelin-
gen voor haar borstkanker vond de
Hilversumse een paar jaar geleden
bij Viore rust en ontspanning in
schilderen. „En ik kan mijn verhaal
hier kwijt. Daar was ik in eerste
instantie naar op zoek”, vertelt ze
aan de grote tafel naast het opval-
lende blauwe keukeneiland dat het
hart van de huiskamer vormt.
Inmiddels is schilderen haar lust
en haar leven en droomt ze van een
expositie. Jeanette zit aan de koffie
met Viore-vrijwilligsters Tineke en
Elsbeth. Ook zij hebben de ont-
moetingen gemist. 

„Sinds mijn pensioen kom ik
elke donderdag in het atelier. Ik
vond het verschrikkelijk dat ik de
afgelopen maanden niet kon ko-
men. Miste het heel erg, ik werd er

gewoon een beetje depressief van.
Door corona stopte ook het aqua-
zwemmen en mijn koor. Als je een
partner hebt is het misschien mak-
kelijker, maar ik ben in mijn uppie.
Dan is het eenzaam hoor. Ik ben
veel gaan fietsen om buiten toch
maar mensen te zien”, vertelt Jean-
ette van Velzen.

De nieuwe locatie van Viore heeft
haar goedkeuring. Lachend: „Het
is echt schitterend geworden. Ik
ben hier ooit geweest toen de voed-
selbank er nog zat. Bracht ik thee-
zakjes en tassen. Dat was echt een
grote kale ruimte. Als je nu ziet
hoe gezellig het is geworden. Knap
hoor.”

Trots
Viore-directeur Miranda van den
Eijnden straalt. „Ik ben echt trots
op het resultaat. We hebben de
hele verhuizing en verbouwing zo
goedkoop en duurzaam mogelijk

gedaan. De gemeente heeft ons een
bedrag gegeven en dat is geld van
de gemeenschap, dus daar hoor je
zuinig mee te zijn. Geen gouden
kranen, maar veel hergebruik.” 

De houten wijnkistjes aan de
muur die samen een opbergkast
vormden op de oude locatie han-
gen er weer. Net als de wandelstok-
ken die ondersteboven gemontee-
erd aan de muur een kapstok vor-
men. De inrichtingsfilosofie van
Viore is van de hand van Hilver-
sumse interieur-architect Marga
van Tussenbroek. Het huis moet
licht zijn. Zo wordt de bezoeker
even op een ander been gezet, de
ziekte is al zwaar genoeg. 

Veel grappige details vallen op in
het nieuwe pand. In het atelier
vormen schilderskwasten de hand-
grepen van de kasten. In de verzor-
gingsruimte lijkt de bezoeker
vanuit de behandelstoel dwars
door het plafond naar de wolken

boven Hilversum te kijken. Een
speciale daglichtlamp is de truc.
Grote legpuzzelstukken op de
muur van de ’Escaperoom’, de plek
waar je even kunt ontsnappen aan
de drukte. 

Van den Eijnden is dankbaar
voor alle hulp die Viore gekregen
heeft bij de gedwongen verhui-
zing. „De keuken hebben we twee-
dehands op Marktplaats gevonden
in Brabant. Het werkblad is van
graniet en weegt honderden kilo’s.
Toen we een oproepje deden wie
wilde helpen tillen, leverde dat
meteen vijftien mensen op. Van
autobedrijf Pon mochten we tien
keer een busje gratis lenen. De
tapijtleverancier heeft alleen kos-
ten berekend voor het leggen. Ik
heb met iedereen stevig onderhan-
deld. Voor mezelf kan ik dat hele-
maal niet, maar voor Viore doe ik
het gewoon”, lacht ze. 

Een paar wensen zijn er nog wel.
„We willen groen voor de deur
aanbrengen. En onze droom is om
iets voor kinderen en jongeren te
kunnen betekenen. Niet kinderen
die zelf ziek zijn. Maar juist voor
kinderen van ouders met kanker.
We horen dat die vaak problemen
krijgen en zelfs ontsporen.”

Susanne van Velzen

Een licht huis,
de ziekte is al
zwaar genoeg

Viore opent nieuwe inloopcentrum in Hilversum

Vrijdag was het nog een
behoorlijke bende, maan-
dagmorgen is daar hele-
maal niks meer van te

merken. Alleen het internet doet
het nog niet, maar de koffie prut-
telt, er staan verse bloemen, er is
chocoladetaart en de eerste bezoe-
ker zit om tien uur al enthousiast
aan tafel. Viore, het inloopcentrum
voor mensen die met kanker leven,
opende maandag het gloednieuwe
onderkomen aan de Oosterengweg
44 in Hilversum.

❜ We willen ook
voor kinderen
van ouders met
kanker iets gaan
betekenen ❜
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Aan de muur hangen vier origi-
nele ontwerpschetsen van tafels
van de beroemde Hilversumse ar-
chitect. In bruikleen gegeven
door het Dudok Architectuur
Centrum in het Hilversumse
raadhuis. Ook de klassieke met
beige ribstof beklede Gispenstoe-
len komen uit het raadhuis.
,,Leuk hè”, grijnst Viore-directeur
Miranda van den Eijnden. 

Ze wijst naar de robuuste hou-
ten vergadertafel in kenmerken-
de Dudok stijl in de kamer. ,,Daar
begon het mee. De eigenaar van
Heelo, die voorheen in het pand
zat, liet de tafel hier staan. Inte-
rieur-architect Marga van Tus-
senbroek die ons heeft geholpen
met de inrichting van het pand is
naar het Dudok Architectuur
Centrum gegaan om hulp te vra-

gen bij het aankleden van de ka-
mer. De spullen hebben we nu in
bruikleen.”

Viore, het inloopcentrum voor
mensen die met kanker leven,
opende maandag de deur aan de
Oosterengweg 44 in Hilversum.

Originele schetsen van
Dudok in bruikleen
Susanne van Velzen

Hilversum ■ Met de speciale
Dudokkamer in het nieuwe pand
aan de Oosterengweg maakt Vio-
re, het inloopcentrum voor men-
sen die met kanker leven, zijn
Hilversumse roots duidelijk.

Originele Dudokschetsen hangen
aan de muur.


