
Eveline Schouten (31) is naast gespecialiseerd ver-
pleegkundige ook een blogger. Het begon na een ver-
huizing in 2018 van Amsterdam naar Hilversum; een 
stad die zij niet kende, geen vrienden had en op zoek 
was naar leuke hotspots. In Amsterdam zijn er einde-
loos veel blogs en Instagram accounts gefocust op 
hotspots, maar deze miste zij in Hilversum. Na het 
starten van een eigen Instagram account ‘Hilversum 
Cityguide’ om hotspots op te delen, groeide deze 
heel snel uit tot een groot platform! Op Instagram, 
Facebook en haar website deelt zij dagelijks de leuk-
ste hotspots van Hilversum en ’t Gooi. 

Toen op 15 maart 2020 de eerste lockdown begon 
door onder andere het sluiten van de horeca werd er 
een enorm beroep gedaan op alle lokale ondernemers. 
Ik zag een aantal nieuwe ondernemers de openingen 
van hun restaurants verzetten, restaurants moesten 
geheel sluiten of waren tijdelijk gesloten. Wat de on-
dernemers echter ook lieten zien, was enorme crea-
tiviteit! Zo ging Your Coffee appeltaarten bakken en 
thuis bezorgen op de fiets, ontstonden de dinerboxen 
van Heren Spyker, opende biercafé de Barbier een 
eigen speciaalbierwinkel, veranderde Eten bij Sidney 
in Eten van Sidney en ging van finedining naar com-
fortfood, werd Chef aan de Werf even Chef to go met 
een heuse drive-thru en werd Bistrôt Chapeau tijde-
lijk een traiteur.
Er ontstonden ook mooie samenwerkingen tussen 
ondernemers, zoals Paisan en Your Coffee: overdag 
reed Your Coffee rond om appeltaarten te bezorgen 
en naam Paisan in de avond het stokje over om diners 
thuis te brengen. Echte Liefde kaas en delicatessen 
begon met fondue aan huis, met wijn van Il Divino. En 
een aantal restaurants, zoals Rex, Meddens, De Open 
Keuken, Roast en nog een aantal kookten maaltijden 
voor de zorghelden. 

Het enige wat ik kon bijdragen als blogger was een 
overzicht maken van alle restaurants in Hilversum en 
’t Gooi die (tijdelijk) een afhaal- en/of bezorgmenu 
hadden en alle lokale tips delen onder mijn volgers. 
Dit werd super goed opgepakt en gedeeld. 
Ondanks dat het een moeilijke periode was, hebben 
de ondernemers er alles aan gedaan om zo goed mo-
gelijk de periode door te komen en stonden we alle-
maal te springen toen op 1 juni 2020 de restaurants 
weer open mochten! Weliswaar met een kleinere 
groep mensen, maar ook hier werd aan gedacht. Er 
werden grotere terrassen gebouwd en voor het na-
jaar zelfs winterklare terrassen. 

Tot er op 13 oktober opnieuw een gedeeltelijke lock-
down ontstond: de restaurants moesten wederom 
gesloten worden voor onbekende tijd. Opnieuw een 
zware tegenslag voor de horeca, maar ook dit keer 
werd er niet stil gezeten. Bijna alle restaurants heb-
ben een bezorg- en/of afhaal service en proberen er 
het beste van te maken.  En toen kwam het idee van 
dit geweldige boek. Als je even niet naar de horeca 
kunt, brengen we de horeca toch naar jouw huis?

Ik ben zo enorm trots op alle lokale ondernemers in 
Hilversum en verder in ’t Gooi, zoveel doorzettings-
vermogen en men blijft positief. Daarom voel ik me 
enorm vereerd dat ik een pagina mocht vullen en 
hoop ik van harte dat iedereen onze lokale onderne-
mers blijft steunen. Wat de toekomst ook brengt. fs, 

Eveline 

Volg Eveline op Instagram en Facebook: @hilversumcity-
guide en haar website: www.hilversumcityguide.com 
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