
De Wipwap 
naar Bink
HILVERSUM Bink neemt de 
peuterspeelzaalactiviteiten 
van Stichting De Wipwap in 
Hilversum over. Vanaf 1 au-
gustus zijn peuterspeelzaal 
De Wipwap en peuterspeel-
zaal Ieniemienie onderdeel 
worden van Bink kinderop-
vang.

De kinderen van peuterspeel-
zaal De Wipwap worden van-
af de start van het nieuwe 
schooljaar verwelkomd op 
Bink-vestiging Kolhornse Hei, 
waar Bink nu al buitenschoolse 
opvang huisvest. Peuterspeel-
zaal Ieniemienie is en blijft 
gevestigd in het pand van de 
Da Costa school, waar ook bso 
De Kei van Bink te vinden is. 
De kinderen zullen na de zo-
mervakantie opgevangen wor-
den door de voor hen bekende 
gezichten; alle medewerkers 
van De Wipwap en Ieniemie-
nie blijven gewoon in dienst. 
Vanuit het voormalige bestuur 
van stichting de Wipwap zegt 
Gwendolijn Gerards het volste 
vertrouwen te hebben dat de 
peuterspeelzalen in goede han-
den zijn bij Bink.

   

Asbest uit 
school tijdens 
vakantie
HILVERSUM Voordat het 
schoolgebouw aan de Jan 
Blankenlaan kan worden in-
gezet als noodschool, moet er 
eerst asbest worden verwij-
derd. Dat houdt verband met 
rioleringswerkzaamheden in 
de kruipruimte.

Vanwege de nieuwbouw van de 
Sterrenschool, vinden de leer-
lingen vanaf komend school-
jaar onderdak aan de Jan Blan-
kenlaan. Dat geldt ook voor 
kinderen op peuterzaal Leeu-
wengrut. Hoewel de raad nog 
moet besluiten over de dekking 
van de kosten, 135.000 euro, 
heeft het college al opdracht 
voor de werkzaamheden, zodat 
ze in de zomervakantie kun-
nen plaatsvinden waardoor de 
overlast voor de gebruikers tot 
een minimum beperkt blijft.

In het nieuwe gebouw van de 
Sterrenschool komt eveneens 
de gesloopte peuterspeelzaal 
Leeuwengrut terug. Daar-
voor is een investering van € 
223.000 geraamd in het Onder-
wijshuisvestingsprogramma 
2018 dat in het najaar 2017 ter 
vaststelling aan de raad wordt 
aangeboden. Vooruitlopend 
besloten B en W deze week 
een krediet van in totaal 2,9 
miljoen euro vrij te geven, zo-
dat de hele klus nog dit jaar in 
één aanbesteding kan worden 
meegenomen. De school en de 
peuterspeelzaal komen in één 
gebouw.
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Officier eist dat man 

nooit meer op een 

school mag werken

HILVERSUM - Voor het in bezit 
hebben van foto’s van leerlin-
gen eist de officier van justitie 
onder meer een werkstraf van 
80 uur tegen een 29-jarige ver-
dachte uit Weesp. De man is 
werkzaam als conciërge op een 
school in Hilversum. Bij hem 
zijn foto’s gevonden van meisjes 
in bikini.

Vorige week stond hij voor de 
rechter. Tijdens het doorzoeken 
van zijn huis en op de gegevens-
dragers die daarbij in beslag zijn 
genomen, werd geen kinder-
porno gevonden. De verdachte 
verklaarde die wel ontvangen te 
hebben, maar ze na twee maan-
den te hebben weggegooid om-
dat hij er geen interesse in had. 
De conciërge had wel foto’s van 
meisjes in bijvoorbeeld een bi-
kini. Hij zei tegenover de rechter 
dat deze foto’s hem triggerden. 
Ook zijn school- en pasfoto’s van 

leerlingen gevonden. Deels zijn 
deze te vinden op internet, maar 
een deel van de foto’s heeft de ver-
dachte met een usb-stick van het 
gesloten netwerk van de school 
afgehaald. Dit laatste heeft hij 
ook toegegeven. Uit onderzoek is 

gebleken dat hij zo’n dertig foto’s 
vervolgens heeft gedeeld met een 
aantal chatcontacten op Bullchat. 
De chatgesprekken die gevonden 
zijn, kenmerkte de officier als 
moreel verwerpelijk. Waarom 
hij voor deze site gekozen had, 
nu een digitale ontmoetingsplek 
voor homoseksuele mannen, kon 
de 29-jarige niet uitleggen. Wel 
zei hij in te zien dat hij verkeerd 

heeft gehandeld. Als verklaring 
voor het kopiëren van de foto’s 
van leerlingen gaf de Weesper op 
dat hij vrienden wilde maken en 
leuk gevonden wilde worden. 

Volgens de reclassering is bege-
leiding niet nodig. Daar denkt de 
officier anders over. Over de ernst 
van de feiten merkte ze op dat het 
vertrouwen van de school en van 
de ouders en de leerlingen is ge-
schaad. De foto’s stonden immers 
duidelijk op een gesloten netwerk 
en er waren duidelijke regels hoe 
ermee moest worden omgegaan. 
De officier van justitie kwam tot 
een eis gekomen van een werk-
straf van 80 uur, een voorwaarde-
lijke celstraf van één maand met 
een lange proeftijd van drie jaar 
en reclasseringscontact geduren-
de de proeftijd. Ook mag de man 
niet meer op een school werken. 
Volgende week doet de rechtbank 
uitspraak.

Conciërge deelde prikkelende 
foto’s van leerlingen online

Buurt ontruimd tijdens grote brand
‘S-GRAVELAND Ruim twintig bewoners van het ‘s-Gravelandse deel van de Berensteinseweg en di-
recte omgeving moesten vrijdagavond tijdelijk hun huis verlaten. Zeker vijftig huizen in de buurt zaten 
zonder stroom. Dat als gevolg van een grote brand in een woning. De bewoners ontdekten de brand 
zelf en wisten op tijd weg te komen. Hun woning is volledig verwoest.

HILVERSUM Het grote beeld-
scherm dat sinds kort op het 
Xenos-pand op de Groest hangt 
houdt de gemoederen van het 
winkelend publiek bezig. Wat 
doet dat scherm daar en wat 
kun je ermee doen? “Ik heb 
geen idee”, zegt de 19-jarige 
Bas uit Hilversum, die er net 
onderdoor loopt. Het is het 
tweede interactieve scherm van 
het media-project ‘The Bridge 
Hilversum’. Het wordt gevuld 
met animaties, videoclips en 
games, gemaakt door jong me-
diatalent. Op het Stationsplein 
hangt de eerste.

Het grote Groestscherm staat aan

Foto: Bastiaan Miché ¢ Ook de Groest heeft nu een digitaal platform.
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OnderOns
Jeffrey van 
Opzeeland
(35) is yogadocent, ademcoach 
en ondernemer. Hilversummer 
sinds 2003. 

Wie is Jeffrey in 5 woorden?
“Gepassioneerd, gedreven, 
speels, onderzoekend, soci-
aal.”

Wat doe je in het dagelijks leven?
“Dagelijks geef ik les in ver-
schillende yoga disciplines 
in onze school Yoga Heroes. 
Daarnaast coach ik mensen op 
verschillende vlakken en geef 
ik workshops. En ik ben druk 
met het organiseren van Het 
Feel Good Festival dat wordt 
gehouden op 10 september.”

Daarnaast nog tijd voor hobby’s?
“Ik heb absoluut van mijn 
passie/hobby mijn werk ge-
maakt.”

Wat vind je van Hilversum?
“Een heerlijke stad dat in de 
vergetelheid is geraakt. Hil-
versum moet weer wat meer 
op de kaart komen te staan. 
Vooral op gebied van vernieu-
wing, duurzaamheid en ge-
zondheid. Zou mooi zijn als 
het de “feel good city” van Ne-
derland wordt.”

Naar welk café ga je graag?
“Ik ben niet zo van de cafés 
maar ben wel geregeld te vin-
den bij Presto coffee and more 
en Your coffee.”

Als je burgemeester was, dan….
“zou ik van Hilversum De 
feel good city van Nederland 
maken. Onderscheiden door 
anders te durven zijn en te 
investeren in persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikke-
ling.”

Ga je nog op vakantie deze zomer?
“Ik ga surfen in Marokko.”

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
“The giant within. Anthony 
Robbins.”

Met wie wil je een goed gesprek?
“Even vals spelen, ik noem er 
twee: Sadguru en Ido Portal.”

Heimelijk genoegen?
“Pizza.”

Wat weten mensen niet van jou?
“Dat ik heel hard moet lachen 
om animal crackers.”
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