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Hilversum ■ In samenwerking
met Jumbo van Dam & Schoonho
ven en buurthuis Lopes Dias wilde
de Stichting Present Hilversum op
Nationale Burendag vijf tuinen
opknappen van mensen in Hilver
sumNoord, die een helpende hand
goed kunnen gebruiken. In de
Graaf Wichmanstraat, Verschure
straat, Salmstraat en Laan 1940
1945. Voor twee van de vijf moest
echter een nieuwe afspraak worden
gemaakt. Die komen dus binnen
kort alsnog aan de beurt. 

Miranda Hof van Stichting Pre
sent is een mensen die zaterdag
ochtend in de achtertuin in de
Salmstraat in de druilerige regen
aan de slag zijn gegaan. ,,De men
sen die wij helpen hebben vaak
geen geld om bijvoorbeeld een
hovenier in te huren, of ze zijn
lichamelijk of geestelijk niet in
staat om hun tuin bij te houden”,
vertelt zij. ,,Samen met vrijwilli
gers uit de buurt willen we niet
alleen zorgen voor mooie tuinen,
maar ook voor meer verbinding,
ontmoeting en gezelligheid in de
wijk.”

Ondertussen gaat vrijwilligster
Monique met een snoeischaar de
uit de kluiten gewassen heg te lijf.
,,Het is best een grote tuin. Zo’n 70
vierkante meter, met aan de zijkant
nog eens twaalf vierkante meter.
De tuin is omheind en ligt op het
zuiden. Dat biedt allerlei mogelijk
heden. In dat perkje zou je bijvoor
beeld kruiden kunnen zetten,”
wijst ze. 

Kans

Rohith Sreevatsava Muthakani is
druk in de weer om het her en der
woekerende gras weg te halen. De
Indiase ITspecialist bij Nike
woont met echtgenote en dochter
tje van ’2.6 jaar’ sinds drie jaar in
de Huijgensstraat. ,,Ik las over de
Burendag, en zocht al een tijdje
naar een kans om me voor de ge
meenschap in te zetten en tegelijk
mensen te leren kennen”, vertelt
hij in het Engels. 

,,Holland geeft mij zoveel. Wat
bescherming van natuur en de
aanpak van vervuiling betreft is het
een veel betere plek dan India.” In
de Huijgensstraat heeft Rohith een
kleine tuin, waar hij van alles teelt,
zoals paprika’s, koriander en basili
cum. Hij zou graag een volkstuin
tje hebben, maar stuit op lange
wachttijden. Daarbij, de kans is

groot dat hij over niet al te lange
tijd voor Nike naar bijvoorbeeld de
VS of Canada verkast.

Vrijwilligster Odile deed twee
jaar geleden al mee aan een soort
gelijke tuinenklus op Burendag.
,,Ik hou erg van tuinieren en had
vroeger een groentetuin bij ’s
Graveland. Ik vind het vreselijk om
te zien als er veel potentie is die er
niet uitkomt. Maar voor in je een
tje is deze tuin natuurlijk veel te
veel werk.”

Twaalf letters

Bewoonster Sakina is heel blij met
alle hulp. Zij vluchtte vijf jaar
geleden vanuit Syrië naar Neder
land, en kwam na anderhalf jaar in
het AZC in Dronten terecht in de
huurwoning van Het Gooi en Om
streken. Zij is opgeleid voor ver
pleegster en heeft vijf jaar erva
ring, maar kan hier niet aan de slag
omdat ze geen Nederlands spreekt.
Aan dat laatste wordt gewerkt.
,,Het is voor mij een heel moeilijke
taal”, verzucht de Syrische in het
Engels. ,,De uitspraak is lastig. En
sommige Nederlandse woorden
hebben wel twaalf letters! Het
kostte me een week om het woord
’verpleegkundige’ te onthouden”,
lacht ze.

,,Mijn bovenbuurman  ik geloof

dat hij uit Armenië kwam  was een
boer. Hij sprak geen Engels, maar
we konden met een beetje Turks en
onze handen wel communiceren.”
Deze buurman verzorgde haar
tuin, die vol stond met groenten en
fruit. ,,Ik hielp hem en zorgde voor
het water, en kreeg in ruil een deel
van de opbrengst.” Nadat de buur
man was verhuisd deed zij verwoe
de pogingen om zijn werk voort te
zetten. ,,Ik heb het écht gepro
beerd, maar het lukte gewoon niet.
Daar heb je ervaring en kracht voor
nodig. Wat ik neerzette sloeg niet
aan. Alles ging dood en het gras
nam alles over.”

Buitenkraan

Tijdens de koffiepauze overleggen
de hulptroepen met Sakina hoe
haar tuin na de huidige opknap
beurt weer een mooie toekomst
kan krijgen. Stel dat er nu een
andere buurman of vrouw de tuin
kan gaan onderhouden, samen met
haar? Of misschien een groep vaste
vrijwilligers uit de buurt of elders
uit Hilversum? En zou het dan niet
heel handig zijn om een buiten
kraan te hebben? Zou dat niet een
mooie bijdrage van de verhuurder
van de woningen, Het Gooi en
Omstreken, aan de samenhang in
de buurt kunnen zijn? 

BURENDAG Vrijwilligers pakken tuin in Hilversum aan

’Het lukte me
gewoon niet. Het
gras nam het over’

Eddie de Paepe
e.de.paepe@mediahuis.nl

Bewoonster Sakina: ,,Ik heb het met de tuin écht geprobeerd, maar het lukte gewoon niet.” FOTO STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS 

Vrijwilligers namen zaterdag een overwoekerde tuin in de Salmstraat in Hilver
sumNoord onder handen. Samen met bewoonster Sakina. ,,Ik hoop dat iemand
er nu weer een tuin met groenten, kruiden en bloemen van wil maken. Dan
help ik mee en zorg ik voor water.”

❜❜Ik zocht al een
tijdje naar een
kans om me

voor de
gemeenschap in

te zetten en
tegelijk mensen
te leren kennen

Sociaal Projectleider Ilse Schrijver
van  de  woningcorporatie  over
handigde  de  award.  De  Buur  van
het  Jaar  Award  wordt  sinds  2019
door Het Gooi en Omstreken uit
gereikt.  Huurders  konden  tot  5
september  hun  favoriete  buur
man  of  buurvrouw  nomineren.
Paulien van Voorst zag de oproep
en nomineerde direct buurvrouw
Joke, die al dertien jaar het gezicht
van  de  Weggeefhoek  Gooi  en
Vechtstreek is. Samen met vijfen
twintig  vrijwilligers    onder  wie
Paulien  en  buurvrouw  Maigret  
verdeelt de weggeefhoek voedsel

pakketten en allerlei andere spul
len voor mensen die het hard no
dig  hebben.  „Joke  verdient  het
echt om in het zonnetje gezet te
worden met alles wat ze doet voor
anderen”,  stelt  Paulien,  die  zelf
ook hulp van Joke heeft gekregen.
„Ze voelt als een tweede moeder
voor mij.”

Voor  Joke  is  het  niet  meer  dan
vanzelfsprekend om voor anderen
klaar te staan. Ze is blij verrast met
de titel. „Ik kom uit Arnhem, daar
ben  ik  gewend  om  elkaar  te  hel
pen  in de buurt waar  ik woonde.
Daarnaast heb ik zelf ook armoe
de gekend, dus ik weet hoe moei
lijk  het  kan  zijn  om  hulp  te  vra
gen.”  In  de  weggeefhoek  komt
vraag  en  aanbod  van  spullen  sa
men.  Vanwege  gezondheidspro
blemen  heeft  ze  de  stichting  die
achter de weggeefhoek zat moe
ten laten rusten.

De weggeefhoek op Facebook is
nog  steeds  populair.  „We  helpen
ongeveer veertig tot vijftig gezin
nen  per  week.  Ik  probeer  vanuit
huis zoveel mogelijk te doen wat
lukt in verband met mijn gezond
heid.”  Naast  de  weggeefhoek
kunnen mensen ook altijd bij Joke
terecht  voor  een  praatje,  kopje
koffie  en  past  ze  met  alle  plezier
op hun huisdier. „Ik pas nu op de
vogels van de buren die op vakan
tie zijn.”

Sociaal Projectleider  Ilse Schrij
ver: „Vooral in deze tijden met alle
hoge kosten zijn dit soort initiatie
ven  harder  nodig  dan  ooit.  Daar
naast zet Joke zich in voor een he
le  gemeenschap,  niet  slechts  een
buur. Daarom verdient Joke de ti
tel van Buur van het Jaar 2022.” Jo
ke neemt het stokje over van Karin
uit  Blaricum,  de  winnares  van
2021.

Nederhorst den Berg ■ Joke Vis
ser (64) uit Nederhorst den Berg is
 wat corporatie Het Gooi en Om
streken betreft  buur van het jaar
2022.  Dit  werd  zaterdag  bekend
gemaakt tijdens de Nationale Bu
rendag. 

Joke Visser uit Nederhorst ’buur van ’t jaar’

Nienke  Blommesteijn  is  bewoon
ster van de Naarderstraat en heeft
uitnodigingen in de bus gedaan bij
de  huizen  die  tussen  de  Ericaweg
en  de  Crailoseweg  staan.  Ze  ver
wacht  veertig  volwassenen  en
twintig kinderen. ,,Voor een hapje
en een drankje”, zegt ze. „En het is
’bring  your  own’,  dus  iedereen
neemt  iets  van  drank  en  eten
mee.”

Het is de eerste keer dat dit deel
van  de  Naarderstraat  een  Buren
dag heeft. „Omdat het wel leuk is
om buurtgenoten te leren kennen.
Ik  woon  hier  nu  drie  jaar  en  door
corona  heb  ik  amper  contact  ge
had met mensen uit de buurt. De
Naarderstraat  is  bovendien  een
doorgaande weg, dan ken je eigen
lijk alleen je naaste buren.”

Op  de  vraag  of  ze  de  Burendag
niet beter samen met de Hooghui
zenweg  had  kunnen  organiseren,
zegt de Huizense: „We kwamen er
eigenlijk net te laat achter, zij had
den  toen  al  van  alles  georgani
seerd. De kinderen mogen wel op

het springkussen bij hun spelen. En
we gaan wel kijken of we het vol
gend  jaar  gezamenlijk  kunnen
doen,  misschien  wel  iets  voor  de
hele wijk.”

Tussen  de  twee  Burendagen  is
een  kleurrijk  vlaggetjeslint  ge
spannen, als teken van verbinding
tussen de twee.  In de tuin van de
kerk  (voormalig  roomskatholiek,
sinds  drie  jaar  het  onderkomen
van PKNkerk De Brug) staat Deb
bie  Maarleveld  nog  wat  oudHol
landse spelletjes voor te bereiden.
Ze verwacht 55 volwassenen en 20
kinderen.  De  leerkracht  van  groe

pen  12  van  de  Rehobothschool
woont  sinds  twee  jaar  aan  de
Hooghuizenweg,  tot  volle  tevre
denheid.  ,,Ik  weet  hoe  warm  de
mensen in deze straat zijn. Erg leuk
en  erg  warm,  ook  de  mensen  die
hier niet naar de kerk gaan.’’

Maarleveld  was  gescheiden  en
woonde in het hoogFriese Sint Ja
cobiparochie,  toen  ze  via  de  da
tingsite HappyPancake haar huidi
ge  vriend  leerde  kennen,  inder
daad,  een  Huizer.  Ze  lacht  om  de
toevalligheid,  als  ze  het  zichzelf
hoort  vertellen:  ,,We  eten  hier
straks  pannenkoeken  met  de  kin

deren.’’  Zij  wilde  onderhand  wel
eens  Friesland  uit  en  had  dus 150
kilometer ingevuld, haar vriend 30.
Het matchte, toen de twee elkaar
halverwege  in  Lemmer  ontmoet
ten. Het bevalt haar super goed in
Huizen. Lacht: ,,Huizers zijn ook net
gewone mensen, hè. Anders dan in
bijvoorbeeld  Blaricum.  Je  merkt
dat  Huizen  een  arbeidsverleden
heeft:  een  mentaliteit  van  niet
zeuren, maar aanpakken en door
werken.’’

De  Burendag  van  de  Hooghui
zenweg is ook een beetje gespon
sord door de kerk, al mag dat zeker

geen  zieltjes  winnen  worden  ge
noemd.  Maarleveld:  ,,Deze  activi
teit  hoort  natuurlijk  ook  niet  bij
het kerkelijk jaar. Maar in feite is de
kerk  ook  onze  buur,  op  zondag.’’
Loek Alta van De Brug voegt daar
aan toe: ,,Wij staan hier als kerk let
terlijk  een  beetje  in  het  midden.
Mensen kunnen bij ons op verhaal
komen, elkaar gastvrij ontmoeten.
Op zondag hebben we het hier  in
de kerk natuurlijk over het geloof
en  de  Bijbel,  maar  door  de  week
ontmoeten we elkaar.’’

Simone Stevens

Huizen ■ In  Huizen  werden  za
terdagmiddag  op  nog  geen  hon
derd meter van elkaar twee Buren
dagen  gehouden:  eentje  van  de
Hooghuizenweg  en  eentje  van  
een  deel  van    de  Naarderstraat.
Met de Vituskerk er precies tussen
in. 

Verbroedering tussen twee Burendagen in Huizen

De Burendag  in voorbereiding van  een deel van  de Naarderstraat  in
Huizen. Met zicht op de andere Burendag. FOTO’S MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE

Debbie Maareleveld schminkt in de Vituskerk in Huizen. De Burendag van
de Hooghuizenweg.


