
Hilversumse Grootouders, de lokale groep 

Intro: Een filmpje gemaakt door Julian Fillekers, stagiair bij NH Nieuws , 14maart 2021. 

De Hilversumse groep bestaat tot nu toe vooral uit Bea en Jogchum Kooi, de twee iniHaHefnemers, soms aangevuld 
met Yohanna of Ellen. Met regelmaat sturen we een nieuwsbrief naar 15+  emailadressen. Wil je ook meedoen of 
op de hoogte blijven van onze acHes laat ons dat dan even weten via het contacPormulier. 

De betrokkenheid van Bea en Jogchum bij de “Grootouders voor het Klimaat” ontstond begin 2017 toen we lazen 
dat een maand daarvoor een aantal grootouders bijeen waren gekomen op het Plein in Den Haag, bij de ingang van 
de Tweede Kamer. Vanaf dat moment gingen we regelmaHg naar die bijeenkomsten. Sommige aanwezigen kenden 
we al van het klimaatproces van Urgenda, dat op 24 juni 2015 resulteerde in een, voor het toekomsHge leven op de 
aarde, belangrijke uitspraak. 

Het idee voor de start van een lokale Hilversumse Grootoudergroep ontstond ergens in het jaar 2019. In Den Bosch 
was Arie Bijl ook al lokaal acHef geworden. Een bezoek bij die groep bracht ons op het idee om een bakfiets in te 
ze\en als hulpmiddel bij acHes. Ook het idee van een klimaatsjaal deden we op bij het bezoek aan de Bossche 
Grootoudergroep. 

Het besluit om lokaal acHef te worden als Grootouders (vhK) werd najaar 2019 beloond met een prijs bij de 
Hilversum100 Challenge. 

Kort daarna, 21 nov, waren we aanwezig bij de Maatschappelijke Beursvloer waar een paar studenten een filmpje 
maakten voor de lokale Gooi TV . In enkele fragmenten (op resp  5.13 en 5.44-6.05 min) kwamen we aan het 
woord. Daar troffen we ook een student van de Hogeschool Utrecht (HU), die ons interviewde. Dat was het eerste 
contact met een student van die Hogeschool, later volgde meer. Die stukjes verschenen op de website van hun 
school. 

Binnen de regio deden we mee aan verschillende acHes. We stonden in Utrecht met een spandoek bij een 
demonstraHe van “Fridays for Future”, en liepen op 29 jan. mee met een demonstraHe in Utrecht waar we werden 
gespot door een journalist van het Algemeen Dagblad . Daardoor kwamen we terecht in een arHkel in die krant. 

In maart 2020 lukte het eindelijk om een betaalbare tweedehands bakfiets te kopen. Omdat een paar dagen 
daarvoor de eerste coronamaatregelen waren aangekondigd werd acHevoeren van meet af aan moeilijk. De 
duurzaamheidsweek, te houden in ons postcodegebied, mede door ons georganiseerd, werd als eerste afgelast. 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/282461/grootouders-zetten-zich-in-voor-het-klimaat-er-moet-meer-vaart-achter
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/over/contact/
https://hilversum100.nl/hilversum100-challenge-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=r07pNuzpMYg
https://www.ad.nl/utrecht/deze-activisten-liepen-in-de-stromende-regen-door-de-utrechtse-binnenstad-voor-een-beter-klimaat~a054357a/


In juni werden we opnieuw geïnterviewd. Het resultaat verscheen in de Bijprater, de Nieuwsbrief van Hilversum100, 
de organisaHe die de bevolking opriep om mee te doen aan de eerder genoemde Challenges in Hilversum. 

Uiteindelijk gingen we op 1 juli voor het eerst met de bakfiets voorzien van een spandoek op stap. Vanaf dat 
moment zelfs regelmaHg. Aanvankelijk stonden we eens per twee weken afwisselend bij de markt en in de 
Kerkstraat, meestal gedurende twee uur. De momenten lieten we agangen van agenda en het weer. Staat men met 
zijn tweeën of met meer personen bij de bakfiets dan is toestemming nodig van de gemeente. Als het regent op de 
geplande Hjd dan heei het geen zin want iedereen loopt snel voorbij.  Bij harde wind gaan we alleen op stap als er 
een paal is waaraan het spandoek kan worden verankerd. Vanwege medische problemen en “te koud” hebben ze de 
bakfiets vaak “onbemand” neergezet. Er liggen folders op de bakfiets met informaHe die men mee kan nemen.  Dan 
staat de bakfiets vaak een hele dag op zo’n plek.  

Geleidelijk verschenen er bijdragen in de plaatselijke kranten.  Op 27 aug 2020 verscheen het eerste arHkel in de 
Gooi en Eembode.  Een week later deed de groep mee aan een landelijke estafe\e van de Grootouders voor het 
Klimaat. De Gooi en Eemlander publiceerde op 31 augustus toen ook een arHkel. Later, op 2 sept., verscheen in 
beide Hilversumse kranten een verslag:  Gooi en Eembode  en  Gooi en Eemlander.  Het TV programma Hart van 
Nederland was ook op de estafe\edag aanwezig maar zag er uiteindelijk van af om hun opname uit te zenden. Het 
estafe\eoverzicht verscheen ook op de Grootouder-facebookpagina.  

De landelijke Klimaatmars die op 14 maart 2021, voorafgaand aan de landelijke verkiezingen, zou worden gehouden 
ging vanwege corona niet door. In plaats daarvan werd in verscheidene steden een KlimaatAlarm georganiseerd. 
Ook in Hilversum. Wij deden daar ook aan mee. De Gooi en Eemlander schreef daar over.  Die dag maakte Julian 
Fillekers, stagiair HU, een opname van ons dat door NH Nieuws werd uitgezonden en later op YouTube verscheen. 
De QR-code die naar zijn opname verwijst hebben we later op onze visitekaartjes geplakt. Met een kaartje voorzien 
van die code kun je op een duurzame manier (weinig papier) de boodschap verspreiden, ook als daar weinig Hjd 
voor is. 

In mei 2021 werden we gebeld door RTL Nieuws. Men had gehoord dat wij mede-eisers waren bij het proces dat 
Milieudefensie had aangespannen tegen Shell en vroeg ons om een reacHe. De opname die ze toen van ons 
maakten werd uitgezonden op de ochtend van 26 mei 2021, de dag van de uitspraak. De brief die we n.a.v. dat 
proces naar onze kleinkinderen schreven kwam als volgt op de website terecht. Die brief werd later dat jaar als 
voorbeeld bij een Grootouderbijeenkomst gebruikt. Dat resulteerde toen in het boekje “Lieve kleinkinderen”. 

De weken voorafgaand aan de landelijke verkiezingen 
stond onze opgetuigde bakfiets elke dag op een andere 
plek in Hilversum. De laatste dagen gaf dat gedoe. Op 
maandag 15 maart stond de bakfiets bij “stemlokaal 
Bethlehemkerk”, twee dagen daarna bij “stemlokaal 
Raadhuis”. Vanwege het gedoe bij beide verscheen een 
opvallend arHkel in de Gooi en Eembode.  Later schreef 
de burgemeester dat we niet op het gras, op 
gemeentegrond, mochten staan. Verkiezingsdag was 
geen probleem en een plek op de openbare weg mocht 
ook. Zijn brief kwam een jaar later goed van pas.

https://www.gooieneembode.nl/nieuws/natuur-en-milieu/183820/grootouders-voor-het-klimaat-laten-ook-in-hilversum-van-zich-ho
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200831_38477321
https://www.gooieneembode.nl/nieuws/natuur-en-milieu/184329/grootouders-voor-het-klimaat-in-hilversum-minimaal-1-5-meter-ma
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200902_99066902
https://www.facebook.com/Grootoudersvoorhetklimaat/videos/946514325760169/
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20210314_192097
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/282461/grootouders-zetten-zich-in-voor-het-klimaat-er-moet-meer-vaart-achter
https://www.youtube.com/watch?v=_FFRbgW4Wqk
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/brief-aan-de-kleinkinderen-n-a-v-de-klimaatzaken/
https://www.gooieneembode.nl/nieuws/mensen/210380/-grootouder-woedend-over-omdraaien-en-weghalen-actiebakfiets-bi


Getriggerd door een oproep van ons, ook aan de krant, verscheen in het septembernummer (2021) van de Gooi en 
Eembode Extra een uitgebreid portret van Jogchum onder de Htel : Voormalig medewerker Shell  gaat nu door 
het leven als ‘Grootouder voor het Klimaat’. 
In november stonden we bij Driebergen langs de route die door Urgenda van de Eemshaven naar Glasgow werd 
gelopen. Daar werden we geïnterviewd door lokale omroep RTV Utrecht.  Daarna kwamen we verplicht (medische 
zaken) een Hjdje tot rust.  

In maart 2022, de periode voorafgaand aan de gemeentelijke verkiezingen, gingen we opnieuw met de bakfiets op 
stap. Elke dag weer naar een andere locaHe in Hilversum met als afsluiHng op 16 maart, verkiezingsdag, naar het 
Raadhuis, geheel in overeenstemming met de richtlijnen die we een jaar daarvoor van de burgemeester hadden 
gekregen. Helaas dacht Handhaving daar anders over. Al gauw hadden ze ons gevonden en stonden ze bij Bea op de 
stoep.

https://www.gooieneembode.nl/nieuws/mensen/225784/voormalig-medewerker-shell-gaat-nu-door-het-leven-als-grootoude
https://www.youtube.com/watch?v=ijA0d9rDyCQ

