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Overzicht activiteiten April 
 
Weekprogramma 
Maandag 09.30 - 10.15 Buurtwandelingen 

09.30 - 11.30 Volksdansen Layla 
09.30 - 12.30 Ontmoeting en Dagbesteding 
10.30 - 11.30 Fitgym 
12.00 - 13.00 Pilates 
13.00 - 15.00 Beweegoverleg Buurtsportcoach 
13.30 Handenarbeid 
14.00 - 17.00 Kinderactiviteiten 
Avond Biljarten, Klaverjassen, Bridgen 

Dinsdag 10.00 - 12.00 Informatiepunt Welzijn & Zorg 
10.00 - 12.00 Inloop computerondersteuning 
10.00 - 12.30 Koersbal 
09.45 - 10.45 Gymnastiek 60+ 
13.30 - 17.00 Biljarten, Bridgen 
13.30 - 16.00 Soos 
Avond Yoga 

Woensdag 09.00 - 09.30 Trombosedienst 
09.30 - 11.30 Volksdansen Nemoj Kate 
09.30 - 11.00 Volleybal overdag 
09.30 - 12.30 Ontmoeting en Dagbesteding 
10.15 - 11.15 Gym 60+ Heren 
11.45 - 12.45 T’ai Chi 
13.30 - 16.30 Ontmoeting en Dagbesteding 
13.30 - 17.00  Biljarten 
15.30 - 18.30 Dansstudio 
Avond Bridgen, Fotoclub, Tekenclub 

Donderdag 08.00 - 09.30 Bloedprikken 
09.30 - 10.15 Buurtwandelingen 
09.30 - 12.00 Weight Watchers 
10.00 - 12.00 Instuif 
10.00 - 12.00 Inloop computerondersteuning 
12.45 - 13.30 Fitgym 
13.30 - 17.00 Biljarten 
14.00 Jeu de Boules 
13.45 - 16.00 Yoga 
14.30 - 16.15 Zwemmen (De Zandzee)   
16.15 - 17.00 Aanmelden via Anouck 
Avond Jazzballet, Fit met Pit, Zangclub 

Vrijdag 10.00 - 12.30 Koersbal 
15.00 - 16.00 BSC jeugd 4 - 8 jarigen 
16.00 - 17.00 BSC jeugd 8 - 14 jarigen 

 
Maandprogramma  
Vrijdag 03-apr. 17.00-19.00 Bijna Weekendborrel 
Zondag 05-apr. 10.00 Kerkdienst 
Zondag 05-apr. 14.30 Cultuur 
Maandag 06-apr. 19.30 Gratis Juridisch Spreekuur  
Woensdag 08-apr. 13.00 NVVE 
Donderdag 09-apr. 20.00 Bloemschikken 
Vrijdag 10-apr 20.00 Waan Wernsen Toernooi Klaverjassen 
 13-apr. 10.30 Paaseieren zoeken 
Vrijdag 17-apr. 12.00 Eetcafé 
Zondag 19-apr. 14.30 Cultuur 
Maandag 20-apr. 19.30 Gratis Juridisch Spreekuur  
Donderdag 23-apr. 20.00 Bloemschikken 
Maandag 27-apr. 17.00-19.00 Koningsborrel 
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Het was een goed bezette 

middag in de Kruisdam op  

28 februari. Veel bewoners uit 

de Meent wilden horen welke 

conclusies en suggesties 

er uit het Vilans-

rapport over ‘Ouder 

worden in de 

Hilversumse 

Meent’ 

waren 

gekomen.  

 

De opstellers van 

het rapport waren 

duidelijk: de Meent 

vergrijst, er zijn te weinig 

woningen voor ouderen en de 

Kruisdam is niet uitnodigend 

voor jongeren - om maar een 

paar punten te noemen.  

 

Op 3 maart was 

het alweer volle 

bak in het 

wijkcentrum: in 

het kader van 

een veel groter 

plan werd er 

uitgebreid 

gesproken over 

de nu 

stagnerende 

doorstroming 

van ouderen 

naar een 

kleinere woning, waarvan er nu 

veel te weinig zijn.  

 

Martijn Ketelaar van woning -

bouwcorporatie Gooi en 

Omstreken gaf een toelichting 

bij de voorlopige plannen die 

tot een oplossing zouden 

kunnen leiden.  

 

Nieuwbouw op de plaats van 

de Kruisdam en de sportzaal 

met daarboven 70 

appartementen in de sociale 

sector. De gemeente Hilversum 

staat positief tegenover dit 

plan, zo liet wethouder Jaeger 

op zijn laatste avond ‘in 

functie’ weten. Echter: het 

laatste woord is hierover nog 

niet gezegd, eerst de 

consequenties laten indalen, 

want het betekent nogal wat 

voor de Meentbewoners. 

 

Zoals het er nu naar uitziet 

gaat het plaatsen van een JOP 

(Jongeren Ontmoetingsplek) 

bij de crossbaan niet door. Er 

zal elders gezocht moeten 

worden. 

 

En dan de Omgevingsvisie: de 

eerste bijeenkomst in de 

Meentwerf was slecht bezocht. 

Nu komt er een 2e avond in de 

Kruisdam op 14 april. Komt 

allen, het gaat over onze 

omgeving! Hoe moet die 

ingevuld worden? Wat vinden 

wij belangrijk? 

 

Tot slot een compliment voor 

de mensen van SBS 

(groenonderhoud). De 

krokussen en narcissen maken 

het voorjaarsgevoel in ons 

allen los!  

 

Puck Zijlstra, voorzitter SHM

Van de bestuurstafel...

Wijksecretariaat 

Johan Kremer 

 

06 11340332 

bestuur@ 

hilversumsemeent.nl 
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Op dinsdagavond 12 mei bent u van harte welkom in de Kruisdam 

voor een thema-avond over veiligheid in de Meent.

Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over de 

omgevingsvisie van de Meent op 14 april van 20.00 – 22.00 in de 

Kruisdam. Want het is prettig wonen, werken en leven in de 

Meent! En dat willen we zo houden.

U kunt in gesprek gaan met 

onze burgemeester Pieter 

Broertjes, ambtenaren, Politie, 

jongerenwerk, wijkbrandweer-

man en andere partners over 

alles wat u bezig houdt op het 

gebied van veiligheid. 

Informatie over inbraak- en 

brandpreventie en whatsapp-

groepen komt zeker ter sprake.  

 

Aanvang 20.00 uur 

Suggesties en vragen  

zijn welkom.  

Mailen aan: u.hoogeveen@ 

hilversum.nl  

Praat mee over  
de Omgevingsvisie van  
de Meent!

Daarom denken we na over de 

toekomst door het opstellen 

van een Omgevingsvisie. Wij 

schakelen daarvoor graag uw 

hulp in, tenslotte weet u wat 

belangrijk is voor de toekomst 

van Hilversum. Er is 

slechts een beperkt 

aantal plekken 

beschikbaar, dus het 

verzoek is om uzelf 

aan te melden via 

omgevingsvisie@ 

hilversum.nl.  

 

Tijdens de eerste fase van het 

opstellen van de Omgevings -

visie heeft een aantal van u al 

heel enthousiast meegedacht 

(begin november vorig jaar). 

Voor degenen die de vorige bij-

eenkomst hebben gemist: Dit is 

uw kans om weer mee te den-

ken, want we willen u graag 

een aantal scenario’s voorleg-

gen die beide op een eigen 

manier richting geven voor de 

toekomst.  

 

En daarna willen we graag in 

kleine groepen met u in 

gesprek, om van u te horen 

welke voor- en nadelen u ziet 

in deze scenario’s. Nu is het 

moment gekomen voor keuzes. 

Komt u ook? 

Buurtcoördinator Ute Hoogeveen

Save the date: 12 mei 
thema-avond Veiligheid

Website voor eventuele 

wijzigingen door het 

coronavirus:  

www.hilversum.nl/ 

omgevingsvisie
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2e paasdag 13 april 

10.30 uur 

Voetbalveld achter 

Bijenmeent 76 

Zin in het paaseieren zoeken 

als je de poster hiernaast 

bekijkt? Dan hierbij nog wat 

informatie voor de ouders tij-

dens het paaseieren zoeken:  

 

• Kleine kinderen t/m 5 jaar 

mogen eerst even zoeken, 

om niet onder de voet 

gelopen te worden door de 

‘horde’ blije volgers: de kids 

t/m 10 jaar. 

• Voor elke groep zijn er 

enkele gouden, zilveren en 

bronzen eieren verstopt. 

Wie die vindt krijgt een 

prijsje. 

De rest van de eieren bestaat 

uit kalkeieren. Ook die zijn op 

listige wijze verborgen achter 

struikjes, onder graspolletjes of 

langs de rand van het veld.  

 

Er is geen garantie dat uw kind 

het er met brandschone hand-

jes vanaf brengt, maar lol zullen 

ze zeker hebben. 

 

De gevonden eieren (maximaal 

drie per kind) kunnen ingele-

verd worden in de Kruisdam, 

waar de paashazen ze zullen 

inruilen voor chocolade-eieren.  

 

Pechhazen die minder dan 3 

eieren vonden, worden niet 

vergeten! 

 

In de Kruisdam kunnen 

(groot)ouders elkaar naderhand 

gezellig ontmoeten bij de kof-

fie, voor de kinderen is er cho-

colademelk. Limonade is gratis, 

evenals kleine hapjes. In de 

grote zaal kan nog even heerlijk 

gespeeld worden.  

 

Verzoek aan de ouders: 

Probeer de gevonden 

kalkeieren heel te houden.  

Ze kosten € 0,60 per stuk! 

Paaseieren zoeken op  
2e paasdag!

Vraag & Aanbod

Te huur:  

Bedrijfs-, kantoor- en atelierruimtes en diverse opslagruimten vanaf 1 m2 in Kortenhoef  

(6 km vanaf de Meent). Ruim en gratis parkeren. Info of bezichtiging 035-6562178. 
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Op deze manier zorgen wijkbe-

woners samen voor een veilige 

woonomgeving. Nog onlangs 

leidde een WhatsApp tot een 

aanhouding.  

 

Het is de bedoeling dat alleen 

alarmerende meldingen wor-

den geplaatst waarvoor 112 is 

gebeld. De be heerder houdt 

hier toezicht op. 

 

Hoe werkt het? 

Bij een alarmerende situatie 

belt men altijd eerst naar het 

alarmnummer 112 en 

informeert daarna direct de 

groep via één WhatsApp-

berichtje. Als de politie in actie 

is gekomen, worden de 

beheerder en de leden van die 

groep daarna op de hoogte 

gehouden van het verloop of 

de afloop. 

WhatsApp Buurt 
Preventie (WABP)

7

Meentbewoners, die lid zijn van een WhatsApp BuurtPreventiegroep, 

kunnen elkaar eenvoudig en snel op de hoogte brengen van alarme-

rende situaties in hun buurt, zoals een inbraak, vernielingen, overlast 

of een verdacht persoon enz. Een WhatsApp BuurtPreventiegroep is 

een groep, waar één of meerdere beheerders boven staan. Beheer-

ders en leden zijn allen vrijwilligers.  

www.wabp.nl 

 

Er zijn nog beheerders 

nodig voor de 

Mossenmeent, 

Noordermeent (incl. het 

winkelcentrum/parkeer-

plaats), Varenmeent en de 

Wandelmeent. 

 

Bewoners van de 

Melkmeent kunnen zich 

natuurlijk ook aansluiten. 

Daarvoor is dan wel een 

eigen beheerder nodig. 

Interesse? Stuur me dan 

even een bericht. 

 

Pieter Donkers 

donp2000@gmail.com 

Voor de Bloemen- of Kruidenmeent:  

preventiebloemenkruidenmeent@gmail.com  
  

Voor de Bijen-, Goudwesp- en de 

Meikevermeent: 

goudwespmeentwaaks@gmail.com 
  

Voor de Vlindermeent: 

vlindermeentpreventie@gmail.com 
  

Voor de Krekelmeent: 

krekelmeentwabp@gmail.com 
  

Voor de Hommelmeent: 

wabphommelmeent@gmail.com 
  

Voor de Biezen-, Lissen-, Pluimen- en de 

Zeggemeent: 

buurtpreventie2018@gmail.com 

Voor de Mierenmeent: 

mierenmeenthilversum@gmail.com 
  

Voor de Vuurvlinder-, Waterjuffer- en de 

Zuidermeent: 

wabpvuurzuiderenwaterjuffermeent@ 

hotmail.com 
  

Voor de Riet- en de Kroosmeent: 

wabp.rietkroosmeent@gmail.com 
  

Voor de Libellemeent: 

wabplibellemeent@gmail.com 
  

Voor de Distel-, Gras- en Klavermeent: 

donp2000@gmail.com

Aanmelden? Stuur een e-mail met uw voor- en achternaam, de naam van uw meent plus het 

huisnummer en uw eigen 06-nummer naar de beheerder van de groep in uw meent of straat.
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Zzp’er Sylvia Zuidinga: 
bezield en betrokken bij 
kinderen en hun educatie

Alle zelfstandigen zonder 

personeel (zzp) hebben ‘lef 

en een warm hart voor 

hun zaak’ gemeen. Zij 

stapten ooit in het onge-

wisse en zijn nu vaak suc-

cesvolle kleine onderne-

mers. Je Meent Het biedt 

zzp’ers op de meent een 

podium.  

Vanwaar die 'drive' voor het 

onderwijs? 

Als leerkracht en remedial tea-

cher sta ik dicht bij de kinderen 

in het onderwijs. Mijn ambitie is 

dat elke leerling het onderwijs 

krijgt dat bij hem of haar past. 

Ik zie de kinderen ontwikkelen 

naar zelfstandige personen die 

trots zijn op wat ze al bereikt 

hebben. Ieder kind heeft zijn 

eigen unieke persoonlijkheden 

die opbloeien in de loop van de 

jaren. Ik mag daar deel van uit-

maken en een stukje in 

meegroeien. Vanuit mijn hart 

voor educatie doe ik dit met 

vreugde en plezier.  

  

Wat is jouw doelgroep? 

Mijn doelgroep: alle leerlingen 

van de basisschool en leerlin-

gen op het VMBO tot 14 jaar. 

Dit kunnen kinderen zijn op een 

basisschool maar ook op een 

speciale basisschool. Kinderen 

die moeite hebben om in de 

groep mee te komen kunnen 

veel leren tijdens de een-op-

eenbegeleiding. Ook alle kin-

deren, die moeilijkheden heb-

ben met gedrag, zijn welkom 

om de leeruitdaging met mij 

aan te gaan. Kinderen met dys-

lexie of dyscalculie ondersteun 

ik bij hun leerproces.  

 

Kun je iets over je lesmethodiek 

vertellen? 

Ik geef bijles in rekenen, lezen, 

spelling en taal. Tijdens de bij-

lessen frissen we kennis op en 

gaan we dieper in op leerpro-

blemen. Mijn belangrijkste les-

methodiek is gebruik maken 

van hoofd, hart en handen. Als 

daar balans in is, kan het kind 

succes ervaren. Ik gebruik 

materialen en technieken die  

aansluiten bij de basisschool.  

 

Door mijn brede ervaring kan ik 

iedere methode passend 

maken. Ik maak gebruik van 

boeken, computer en spel. 

Iedere bijles is afwisselend, 

zodat leren leuk blijft en moti-

verend. Ik streef naar een opti-

male samenwerking tussen 

kind, ouders en mijzelf.  

Mijn lessen geef ik in de 

Hooiberg, op de Melkmeent 3a3.  

 

Kinderen vinden dat een 

geweldige locatie!

Sylvia Zuidinga 

www.hartvooreducatie.nl 

06-41 02 56 81 
 

- remedial teacher 

- kindercoach 

- leerkracht taalontwik-

keling 

- individueel begeleider 

van leerlingen in het 

primair onderwijs 

- begeleider leerkrach-

ten en zorgprocessen 

binnen de basisschool 
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Het was me het 

wintertje wel met 

veel regen en 

wind. Ondanks 

dat zijn de - 

spaarzame - vrij-

willigers 

manmoedig in de 

weer gebleven om de kibo in 

pico bello-staat te houden. 

 

Zeker wat de schooltuin betreft 

kwam het herhaaldelijk voor 

dat -gezien de drassige grond- 

handen in de zak houden het 

beste was. Het was daarente-

gen wèl een goede tijd om 

snoeiwerk en technisch onder-

houd alle voorrang te geven. 

Het is ontzettend fijn dat de 

kinderen van de Daltonschool 

ons ook dit jaar weer komen 

helpen bij het zaaien en verple-

gen van de groenten- en bloe-

mentuin. Het is altijd weer 

genieten om kids te laten erva-

ren hoe essentieel de grond is 

als basis voor de voedselvoor-

ziening.  

Fantastisch dat we als meentbe-

woners zonder vlieg- of 

reisangst al zo dicht bij huis 

nieuwe voorjaarsenergie kunnen 

opsnuiven. Oost west, thuis best, 

is in deze tijd zo gek nog niet 

gezegd... Wij als vrijwilligers zijn 

er klaar voor en zien u graag 

komen.

Iedereen van 60+ uit de Meent 

is welkom. Er is voldoende 

plaats. We beginnen om 13.00 

uur; u bent vanaf 12.15 uur wel-

kom voor een praatje en een 

drankje. De kosten zijn € 9,50 

per persoon. Geef u wel tijdig 

op met het formuliertje bij de 

zuil in het winkelcentrum of bij 

de brievenbus op de bar in de 

Kruisdam. Let op: het 

formuliertje van maart, telt niet 

als inschrijving voor april, dus 

even een nieuw formuliertje! 

De uiterste inleverdatum is 

donderdag 9 april.

Voor openingstijden en 

informatie:  

info@ 

kinderboerderijdemeent.nl  

 

Krijn Griffioen

Informatie/afmelden 

Engeline Wieberdink 

035 - 6912989 

 

Cor Keijer 

035 - 6931450 

 

Wil van Goch 

0621416689 

Begin april is het volop voorjaarsvreugde op de kinderboerderij.  

Er zijn dan jonge geitjes die rondhuppelen en die gek zijn op 

knuffelende kinderhandjes. In de boomgaard verwacht ik de 

eerste fruitbomen op hun paasbest getooid met een 

oogverblindende bloesempracht.

Na de corona-afmelding van maart, hopen we dat we in april 

weer een gezellig eetcafé te verzorgen. Afhankelijk van de 

toestand in de wereld hebben we een Hollandse maaltijd op het 

programma met aardappelen, groente en vlees...

Senioren Eetcafé  
vrijdag 17 april: Lentemenu

Voorjaar op de kinderboerderij 
– fruitbomen op hun paasbest!
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Tijdens de wandeling van ruim 

anderhalf uur wordt ingegaan 

op de historie van het gebied, 

de flora en fauna en ook op de 

natuurbruggen in het Gooi. Van 

enkele specifieke locaties wor-

den achterliggende bijzonder-

heden verteld, zoals van de 

voormalige 

kolonie 

Walden, 

bekend door 

de schrijver 

Frederik van 

Eeden.  

 

Tijdens de 

excursie is er 

steeds ruimte 

voor vragen en 

toelichting. 

 

Gebied Gijzenveen 

Het Gijzenveen vormt een 

belangrijke schakel tussen de 

natuurgebieden Zanderij 

Cruysbergen en Gijzenveen, 

Laegieskamp en Naardermeer. 

Cruysbergen is een voormalige 

zanderij. Aan het eind van de 

vorige eeuw, na de ontzanding, is 

het noordelijke gedeelte geschikt 

gemaakt voor landbouw. 

Deelname 

De natuurexcursie is geschikt 

voor alle leeftijden. Stevige, 

waterdichte wandelschoenen 

zijn wel van belang in verband 

met mogelijk drassigheid in het 

gebied. Aangelijnde honden 

mogen mee.  

 

De wandeling is gratis, een vrij-

willige bijdrage voor IVN wordt 

op prijs gesteld. 

 

Startplek en -tijd 

Nieuwe ‘s-Gravelandseweg in 

Bussum, ter hoogte van num-

mer 68. Langs de weg kunnen 

auto’s en fietsen worden 

geparkeerd. Verzamelen vanaf 

09.45 en vertrek om 10.00 uur.

Natuurwandeling  

zondag 19 april 

‘Het ontstaan van 

Nederland en het Gooi’ 

 

 

Aanmelden 

ivn.nl/afdeling/gooi-en-

omstreken/activiteiten  

of via 

wandelingen@ivngooi.nl  

Op zondagochtend 19 april vanaf 10.00 uur begeleiden natuurgidsen 

van het IVN Gooi en Omstreken een wandeling door het gebied 

Cruysbergen & Gijzenveen. IVN is het Instituut voor Natuureducatie 

en Duurzaamheid. 

Boeiende natuurwandeling 
door Cruysbergen en 
Gijzenveen
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Het blijkt niet zelden te gaan 

om een huurwoning van een 

overleden bewoner van wie 

geen nabestaanden bekend 

zijn. In dit artikel wordt op die 

situatie ingegaan. Op een zeker 

moment stopt de automatische 

huurbetaling weliswaar, maar 

dan moet de corporatie nog op 

zoek naar de reden.  

 

Wet op de privacy 

De wetgeving rond de privacy 

is in dit land inmiddels zo 

dichtgetimmerd, dat een 

woningcorporatie niet zomaar 

een overlijdensakte krijgt bij de 

gemeente. Meestal heeft zo’n 

vereenzaamd mens al lange tijd 

geen contact meer met familie 

en buren. Het enige bruggetje 

met de buitenwereld blijkt 

soms een vertrouwde mantel-

zorger, maar die mag geen voet 

meer over de drempel zetten 

als de bewoner is overleden. 

Hij/zij mag niet opruimen, geen 

zaken afhandelen, niet de huur 

opzeggen: muren van wet- en 

regelgeving staan in de weg, 

ook al heeft hij/zij zich soms als 

enige persoon jarenlang om 

iemand bekommerd. 

Bescherming en erkenning van 

de status van mantelzorger is er 

niet. 

 

Afwikkeling 

Als het dan lukt om het overlij-

den officieel bevestigd te krij-

gen, mag de woningcorporatie 

de woning betreden, maar dan 

rijst het volgende probleem: 

wat te doen met de spullen, die 

daar nog staan? Niet zelden zijn 

die het opslaan niet waard. Als 

dat wel zo lijkt te zijn, dan 

wordt de Rijksdienst voor 

Onbeheerde Nalatenschappen 

ingeschakeld. Die gaat na of er 

toch nog rechthebbende nabe-

staanden te achterhalen zijn. 

Pas als dat grondig is 

uitgezocht, wordt het signaal 

afgegeven, dat het pand mag 

worden ontruimd. Dat vergt 

maanden.  

 

In de toekomst wordt een toe-

name van deze problematiek 

verwacht. Hoofdoorzaak: de 

vereenzaming van ouderen, 

ook op de Meent. Een prakti-

sche oplossing van de gesigna-

leerde knelpunten is nodig. 

Daar wordt nu aan gewerkt. 

Ook op de Meent zijn leegstaande huurwoningen een bron van er-

gernis en verbazing. Onlangs kwamen vertegenwoordigers van wo-

ningcorporaties en huurdersverenigingen met de fractie van Hart 

voor Hilversum bijeen om over dit nijpende probleem te praten. 

Waarom staan 
huurwoningen soms 
maandenlang leeg?
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Ambitieuze presentatie 
multifunctionele nieuwbouw 
van Meentzicht 2

Onlangs werd tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst een 

toelichting gegeven op de globale plannen voor een nieuw, multi-

functioneel gebouw, dat de werktitel Meentzicht 2 heeft. Dit plan is 

een initiatief van de Stichting Hilversumse Meent, woningcorporatie 

Het Gooi en Omstreken en de gemeente Hilversum. 

Het ambitieuze voorstel gaat 

uit van de sloop van het 

bestaande wijkcentrum en de 

aangrenzende sporthal. Op de 

plek van De Kruisdam komt een 

nieuwe sporthal en waar nu 

gesport wordt, komt een 

nieuw, multifunctioneel wijk-

centrum met daarboven 70 

sociale huurwoningen.  

 

Het gebouw in grote lijnen 

De bestaande posities sporthal 

en wijkcentrum wisselen dus 

van plaats. Het trapsgewijs 

opgebouwde woongedeelte 

daarboven krijgt een groene 

uitstraling en wordt natuurlijk 

energieneutraal. De bouwstijl 

moet licht iconisch worden.  

 

De bouwhoogte wordt maxi-

maal 23 meter: dat is 2 meter 

beneden de boomgrens. Het 

laagste gedeelte komt aan de 

zijde van Meentzicht 1, het 

hoogste aan de kant van het 

grote plein. De appartementen 

zullen goed toegankelijk wor-

den, rolstoelvriendelijk en 

drempelloos zijn en ruimte bie-

den aan zorgverleners.   

Meer parkeerplaatsen 

Vooralsnog denkt men aan 

dubbeldeks parkeren op de 

huidige parkeerplaats bij het 

winkelcentrum, waarbij de 

onderste laag half verdiept 

komt te liggen. Dat zou 70 par-

keerplaatsen extra opleveren. 

Een parkeergarage, zoals geop-

perd werd vanuit de zaal, is uit-

gesloten, want: financieel 

onhaalbaar. 

 

Bredere aanpak liep spaak 

Ontwikkelingsmanager  

Martijn Ketelaar van Gooi en 

Omstreken vertelde dat er de 

afgelopen 7 jaar meerdere 

keren is gekeken naar de 

mogelijkheid om een groter 

gebied bij de plannen te 

betrekken. De gesprekken met 

ondernemers, huisartsen en 

apotheek leidden echter niet 

tot resultaat.  

 

Vergrijzing remt doorstroming 

De bouw van levensloop -

bestendige woningen voor 

senioren is een al jaren 

bestaande wens. 35% van de 

Meentbewoners is nu ouder 
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bestaande wijkcentrumactivi-

teiten tijdens de bouwperiode. 

De cohesie tussen de gebrui-

kersgroepen is op de Meent 

van oudsher heel groot. Die 

dreigt te verbrokkelen wanneer 

er geen zekerheid is over een 

goede tussenoplossing.  

 

Ook werd aangedrongen op 

goede en tijdige communicatie 

met de omwonenden, om tijd-

rovende bezwaarschriften en 

onderlinge frustraties te voor-

komen. Dat laatste is echter 

reeds een feit: de eerste tegen-

stemmen zijn al op diverse 

manieren tot uiting gebracht. 

De SHM-voorzitter liep daar in 

de inleidende toespraak al op 

vooruit met de mededeling te 

rekenen ‘op een ongelofelijke 

hoeveelheid weerstand’.  

Daarvan was in de zaal niet veel 

te merken. De aanwezigen 

waren overwegend positief. 

Ook op de formulieren die na 

afloop werden ingevuld, ston-

den vooral welwillende reacties 

en adviezen. Naderhand ont-

ving het bestuur nog een paar 

mails met waardevolle, soms 

ook kritische aandachtpunten. 

 

Het vervolg 

Alle reacties worden in het ver-

volgtraject meegenomen. Hoe 

dat er qua planning uit zal zien 

is met het oog op de ontwikke-

lingen rond het coronavirus 

niet met zekerheid te zeggen. 

Houdt de website in de gaten! 

 

Denk mee tijdens de inspiratie-

sessies 

Dit ambitieuze voorstel komt 

uitvoerig aan de orde in de 

komende inspiratiesessies. 

Inbreng en deelname vanuit de 

wijk worden zeer gewaardeerd. 

 

dan 65 jaar en uit onder-

zoek is gebleken dat velen 

hun ruime eengezinshuis 

graag zouden willen inrui-

len voor een kleiner, 

gerieflijk appartement. 

 

Datzelfde onderzoek 

maakt echter ook duidelijk 

dat veel oudere Meent -

bewoners de wijk niet uit 

willen en daarom blijven 

zitten waar ze zitten – bij 

gebrek aan een alternatief. 

De broodnodige door -

stroming moet dus een 

handje worden geholpen. 

Reacties uit de zaal 

De uitleg leidde natuurlijk 

tot veel reacties uit de 

zaal. Zo werd aandacht 

gevraagd voor het behoud 

van de continuïteit van de 

Wat wel zeker is:  

er komt er een prijsvraag.  

 

Bedenk een naam voor het 

nieuwe bouwplan, dat 

voorlopig de werktitel 

Meentzicht 2 heeft meege-

kregen. 
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Over de bomen 

‘Er is inderdaad een aantal 

bomen omgezaagd. Dit kan 

meerdere redenen hebben 

zoals een ziekte, een insterven -

de kroon of rottingsverschijn-

selen. Voor elke verwijderde 

boom komt er ook weer een 

andere boom terug. Soms op 

een andere, betere locatie.’ 

Over de renovatiewerkzaam-

heden aan de plantsoenen  

‘Er zijn verschillende redenen 

waarom er nu zoveel gereno-

veerd is in de Hilversumse 

Meent. De voornaamste is dat 

er door de extreme droogte 

van 2018 en ook 2019 veel 

beplanting is afgestorven.  

 

Hiervoor hebben we wat extra 

geld gekregen waar we de 

meeste renovaties van hebben 

bekostigd. Daarnaast zijn we op 

dit moment ook bezig om de 

plantsoenen in de Hommel -

meent te renoveren, dit wordt 

gedaan vanuit een groenkrediet, 

zoals destijds ook de 

Vlindermeent is gerenoveerd.’ 

 

Over het grote plein 

‘Op het plein moet nog gras 

worden ingezaaid en er komt 

nog een grote bank voor rond 

de bestaande boom. Het gras 

kan pas worden ingezaaid als 

het niet meer zo nat is. Daarna 

zal pas de bank komen. Als we 

de bank eerst plaatsen dan 

wordt het gras namelijk meteen 

kapot gelopen.’ 

 

Zo. Nu zit iedereen weer op 

één lijn. 

Het geluid van motorzagen en het af en aan rijden van autootjes 

van Stads Beheer Service blijven niet onopgemerkt. De vreemdste  

verhalen doen de ronde. Die gaan een eigen leven leiden.  

De reactie nam contact op met de gemeente en ontving de 

volgende informatie. 

Stads Beheer Service: 
zaagt, snoeit, schoffelt en 
kapt



19

Het onderzoek bestond uit een 

literatuuronderzoek over wat er 

in het algemeen bekend is over 

het onderwerp, interviews met 

professionals, die in de wijk 

werk zaam zijn en gespreksgroe-

pen met wijkbewoners. Tevens 

werd gebruik gemaakt van 

bestaand materiaal, zoals de 

resultaten van de 75+-bezoeken 

en de resultaten uit een enquête 

bij het Senioren Eetcafé.  

Belangrijke onderwerpen zijn 

wonen, zorg en mantelzorg, 

sociale samenhang en eenzaam-

 heid, mobiliteit, relatie tussen 

oudere en jongere (30+) gene-

raties. Ook is er aandacht voor 

de rol van de wijkorganisatie en 

het wijkcentrum. 

Aan de slag 

SHM-voorzitter Puck Zijlstra 

verzekerde dat de wijkorgani-

satie met de conclusies uit het 

rapport aan de slag gaat om ze 

concreet te maken in een plan. 

Maar de beschreven kansen en 

knelpunten kunnen we vanuit 

de wijk niet alleen aanpakken. 

Daar zijn partners voor nodig. 

De gemeente voorop. Daarom 

werd het rapport aangeboden 

aan de wethouders Jaeger 

(wijkwethouder) en Walters 

(Zorg & Welzijn).  

 

Al met al was de presentatie 

een inspirerende bijeenkomst, 

die vervolgd wordt door een 

aantal gespreksavonden met 

wijkbewoners, vrijwilligers en 

professionals. Deze bijeenkom-

sten zijn echter helaas geannu-

leerd als gevolg van de maatre-

gelen tegen het Coronavirus.  

Op 28 februari jl. presenteerde Vilans de resultaten van het 

onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing van de Meent, dat 

eind 2019 werd uitgevoerd op initiatief van de Stichting 

Hilversumse Meent. Onder grote belangstelling van ruim 90 

aanwezigen deed onder andere Vilans-medewerkster  

Lian Stouthard verslag.  

Vergrijzingsonderzoek 
Vilans trekt grote 
belangstelling

Bent u geïnteresseerd in 

het rapport?  

U vindt een PDF-versie van 

het hele onderzoek op 

www.hilversumsemeent.nl 

 

De presentatie van Vilans - 

een prima samenvatting - 

is eveneens te downloa-

den.  

 

Wilt u de papieren versie 

lezen? Er liggen enkele 

exemplaren klaar in het 

wijk centrum of op 

Varenmeent 98  

(Ingrid van Oorschot) en 

Krekelmeent 64  

(Joost Nachbahr) mocht 

het wijkcentrum gesloten 

zijn.
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30 tot 20.30 uu
MeeKe D

aandag van d
sp

www.hameradvocawww.hameradvocaten.nl
035 694 48 33, info@hameradvocaten.nl

 Bussum
035 694 48 33, info@hamer

HJieuwe ’s-Gravelandseweg 5, 1405uwe ’s-Gravelandseweg 5, N

KINDVRIENDELIJK SCHEIDENNDVR

Juridisch spreekuur
Iedere 1e en 3e maandag van de maand

in wijkcentrum D Kruisdam, De Meent 5

van 19.30 tot 20.30 uur
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Een werkgroep, bestaande uit 

leden van de energiecoöperaties 

en bewoners uit onze wijk, is 

aan de slag gegaan. De inzet is 

een betrouwbaar aanbod en een 

scherpe prijs, alsmede een soe-

pel werkproces richting de deel-

nemers voor het plaatsen van 

uw zonnepaneleninstallatie. 

 

Collectief inkopen van energie-

besparende maatregelen is 

populair en levert bewoners - 

naast veel gemak - een 

betrouwbaar aanbod en 

prijsvoordeel op. De leverancier 

plant de klantbezoeken in over-

leg, zodat u nooit voor verras-

singen komt te staan. Daarnaast 

spelen de garanties op de instal-

latie, het product en het vermo-

gen een grote rol en natuurlijk 

niet te vergeten het terugvragen 

van de BTW.  

Het voorwerk heeft ertoe geleid dat er inmiddels sprake is van een 

grote collectieve inkoopactie in de hele regio Gooi en Vechtstreek. 

De energiecoöperaties in Wijdemeren, Gooise Meren (Watt nu)  

Hilversum (HilverZon), Weesp en Blaricum/Laren doen nu ook mee.  

Na meer dan dertig jaar is 

Weight Watchers verhuisd van 

de Verlosserkerk in Bussum 

Zuid naar de Hilversumse 

Meent.  

 

Voortaan kunt u onze cursus op 

donderdagochtend in wijkcen-

trum De Kruisdam volgen.  

We beginnen met wegen vanaf 

10.00 uur en starten om  

10.30 uur.  

Kerkdienst in de Meent
Op zondag 5 april is er om 10.00 

uur weer een kerkdienst in de 

Kruisdam. Het wordt een bijzon-

dere dienst. Deze dienst is de eer-

ste zondag in april, om dat op de 

tweede zondag het paasfeest is. 

Het is dan op 5 april palm pasen.  

 

Bij deze dienst staan we er bij stil 

dat we alweer 20 jaar zelfstandig 

zijn. En alweer 43 jaar een kerk-

dienst in de Meent hebben. Er 

wordt door verschillende men-

sen wat lekkers gebakken bij de 

koffie . Komt u ook eens naar 

deze bijzondere dienst? Onze 

voorganger is Ds. H. Novàkovà 

uit Diemen  

 

Iedereen is van harte welkom. 

Na de dienst drinken we koffie 

of thee.

Belangstelling? 

 S.v.p. opgeven bij  

ceendenburg@planet.nl.

Suzanne Ekker 

Voedingsdeskundige 

16 jaar coach bij  

Weight Watchers (WW) 

Wilt U er wat over weten, 

bel me dan. 

Renate Nouwen-

Helleman 035-6933727 

 

Weight Watchers in de Kruisdam

Voortgang collectieve 
inkoopactie zonnepanelen
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- Aangiften inkomstenbelasting 2019 v.a. € 150,00 incl. BTW  
- Verzorging van de gehele boekhouding 

- Jaarverslag 

- Salarisadministratie met aangiften loonbelasting 

- Aangiften omzetbelasting 

- Financiële advisering                                    

www.versteegadministratie.nl    
Rietmeent 50, 1218 AX Hilversum 

Tel. 035 – 69 11 778 • Mobiel 06 - 218 95 145 • E-mail: info@versteegadministratie.nl
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Meent Cultureel:  
Radio Town Jazzband

Renée Bekkers (1985) stu deer de 

aan het Fontys Conservatorium 

bij Ronald van Overburgen en 

aan ‘The Royal Danish Academy 

of Music’ in Kopenhagen bij de 

professoren Geir Draugsvoll en 

James Crabb waar zij haar 

Master behaalde. In september 

2015 rondde zij daar de ’solis-

tenopleiding’ af. Samen met 

Pieternel Berkers (TOEAC) 

behaalde zij prijzen op het 

Novam-accordeonconcours, 

het Grand Prix International 

(Frankrijk), Premio Interna -

zionale di Fisarmonica (Italië). 

Jacobien Rozemond studeerde 

viool bij Davina van Wely en Ilya 

Grubert. In 1995 studeerde zij 

met een 10 cum laude af en won 

de Essoprijs voor het beste eind-

 examen. Zij vervolgde haar stu-

die bij David Takeno in Londen. 

In het Tanglewood Music Festi -

val Orchestra werkte zij als 

concertmeester samen met 

dirigent Seji Ozawa. Thans is zij 

aanvoerder van de tweede vio-

len bij Amsterdam Sinfonietta. 

Componisten hebben voor haar 

werk geschreven waarin haar 

vioolspel en stem is verweven. 

Een initiatief van Meent Cultureel 
De bar is open na afloop

Zondagmiddag 5 april 

De Kruisdam 

Entree € 3,- 

Aanvang 14.30 

Zaal open 14.00

Zondagmiddag 19 april  

De Kruisdam 

Entree € 3,- 

Aanvang 14.30 

Zaal open 14.00

Heerlijke, originele ‘classic jazz’ 

met hoorbare invloeden uit 

New Orleans in de stijl van 

Louis Armstrong aangevuld met 

swing en dixieland zoals u die 

kent van Chris Barber en de 

Dutch Swing College Band.  

 

 

Regelmatig worden muzikale 

uitstapjes gemaakt naar blues, 

Meent Cultureel:  
Renée Bekkers, accordeon en 
Jacobien Rozemond, viool
Vocalise oftewel vox is een gedicht dat volledig berust op klank -

associaties. Het gaat om een zangerig, melodisch gedicht waarin 

de woorden zich loszingen van hun betekenissen. Het programma 

‘VOX’ van Jacobien & Renée is geïnspireerd op dit gegeven; waar 

enerzijds de stem letterlijk zal worden ingezet, hebben de 

composities ook veelal een link met de menselijk stem. Met werken 

van Piazzolla, Podgaits, Rachmaninov, Strawinsky en Naklicki.
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Open 

Maandag 09.30-12.30  

Woensdag 09.30-12.30  

Woensdag van  

13.30-16.30  

telkens met een optie 

voor lunch van 12.30-

13.30 

 

Eigen bijdrage: 

3,- per dagdeel 

2,- voor de lunch en  

8,- voor de hele dag 

 

Contact: 

06 17602581 

Ingesproken berichten 

worden later 

beantwoord of bel het 

informatiepunt 

Hilversumse Meent:  

035 6980040 

 

Locatie:  

Meent 4a 

de ruimte van ’t Web 

bij de Kruisdam

Geslaagde open dag 
‘Ontmoeting & Dagbesteding’
Op 11 maart was er voor iedereen gelegenheid om eens achter de 

schermen te kijken van deze laagdrempelige wijkvoorziening. 

Aangemelde ouderen met geheugenproblemen en/of behoefte 

aan structuur kunnen hier enkele dagdelen per week een paar 

plezierige uren doorbrengen. Een professional van HilverZorg en 

enkele geschoolde vrijwilligers zorgen voor de begeleiding.

Verhalen 

Rond de grote tafel hadden 

zich die middag zowel moge-

lijke toekomstige deelnemers 

geschaard als belangstellende 

wijkbewoners. De grote, zelf 

gebakken appeltaart in het 

midden gaf eigenlijk perfect de 

sfeer aan zoals die tijdens de 

openingsuren is: warm, veilig, 

gezellig - maar zeker niet 

betuttelend. 

In overleg met de deelnemers 

wordt per keer bepaald hoe het 

‘programma van de dag’ er uit 

ziet. Waar heeft men zin in? 

Een filmpje kijken, een spel 

spelen? Vast onderdeel is het 

samen uitgebreid koffiedrinken. 

Daarbij komen steevast verha-

len over vroeger naar boven: 

over hoe het thuis toeging, 

over de melkboer die langs de 

deur kwam, over picknicken in 

de berm. Heerlijke herkenbare 

herinneringen die steeds weer 

moeiteloos aangevuld worden. 

 

Geïnteresseerd? 

Wie belangstelling heeft kan 

vrijblijvend een keer komen kij-

ken. Het is wel goed om tevo-

ren even te bellen, zodat men 

niet het risico loopt midden in 

een activiteit te belanden. 

Mantelzorgers kunnen voor 

een gesprek of advies terecht 

op maandag en woensdag tus-

sen 12.00 en 13.00 uur. 

Per dagdeel wordt een gemid-

delde aangehouden van zeven 

deelnemers. Ontmoeting & 

Dagbesteding is met uitzonde-

ring van de feestdagen het hele 

jaar open, dus ook in de vakan-

ties.  

 

Toekomst  

Over een uitbreiding van het 

aantal dagdelen zijn de bespre-

kingen gaande. Hilverzorg 

wordt betrokken bij de nieuw-

bouwplannen, waar het de 

dagopvang betreft. 

 

Ontmoeting en Dagbesteding 

heeft zich een vaste plek ver-

worven op de Meent, zoveel 

staat vast.
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AED’s in bestelling

Ja, het heeft langer geduurd dan was gepland, maar de AED’s 

worden binnenkort besteld.

Toen we in januari 

aan de gang gingen 

met de uitvoering 

van het AED-plan, 

kregen we een 

overtuigend advies 

om ons nader te 

oriënteren op alter-

natieven voor het 

aanbod van de 

Hartstichting. Dat 

leidde tot nieuwe inzichten en 

plannen. Daarnaast – zoals vaak 

in zo’n project – waren er as-

pecten die tegelijkertijd meer 

aandacht vroegen. Maar onder-

tussen is er wel flinke vooruit-

gang geboekt. 

 

We zijn op zoek gegaan naar 

concrete locaties waar de AED’s 

kunnen  hangen. En we hebben 

de meeste gevonden. We ver-

wachten daar de maand maart 

mee rond te komen. Ondertus-

sen werd contact gelegd met 

de vakgroep cardiologie van 

ziekenhuis Tergooi. Ook dat le-

vert positieve nieuwe inzichten 

en wellicht nieuwe mogelijkhe-

den op voor het AED-project en 

de hulpverlening. 

 

Er is besloten tot aanschaf van 

AED-apparaten voorzien van 

een Wifi-aansluiting. Uit oog-

punt van beheer en bedrijfsze-

kerheid en vanwege de 

mogelijkheden tot betere hulp-

verlening een aanzienlijk betere 

keus. Ook met het oog op toe-

komstige ontwikkelingen. We 

schaffen de apparaten immers 

aan voor de komende acht tot 

tien jaar. Deze keus gaf nog wel 

even wat financiële perikeltjes, 

maar die worden opgelost. 

 

We gaan ervan uit dat we de 

apparatuur in april plaatsen. Als 

ze eenmaal allemaal hangen, 

zorgen we natuurlijk voor een 

officiële start. Maar daarover 

hoort u nog. 

 

Ondertussen hebben we ook 

met steeds meer buurthulpver-

leners contact gekregen. Een 

aantal nieuwe hulpverleners 

heeft eind februari de ons door 

het Rode Kruis aangeboden 

cursus gevolgd. Nog steeds 

geldt: bent u aangesloten bij 

HartslagNu, meldt u dan via mail: 

AED@hilversumsemeent.nl.  

 

Ten slotte zijn we goed gevor-

derd met het samenstellen van 

de beheercommissie die de ko-

mende jaren zowel het beheer 

en onderhoud van de appara-

tuur voor haar rekening neemt 

als contacten met en onder-

steuning van hulpverleners 

vorm gaat geven. Plus het reali-

seren van een goede financiële 

basis onder het AED-project, 

voor nu en de toekomst. 
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Open Deuren Dag 

Expositie Hinke Huisman 

 

MeentMusic: 

Hein Zoete 

06 53 88 55 08 

hein@zoete.net 

 

Popkoor One Up 

Annika Weisman 

Meentwerf in april

Open Deuren Dag 

De lente-editie stond gepland 

op 5 april. Hou onze website of 

Facebook-pagina in de gaten 

voor een nieuwe datum. 

 

We vinden het geweldig dat 

beeldend kunstenaar Hinke 

Huisman bij ons komt expose-

ren. Ze toont een selectie van 

haar kleurrijke schilderijen, in 

mixed media en 

acrylverf op doek, 

vol bloesems en 

bloe men. Hoe pas-

send bij het thema 

lente! De datum van 

de opening wordt 

later gecommuni-

ceerd. 

 

MeentMusic ruimte 

voor muzikanten 

Inmiddels is er een 

vast clubje 

muzikanten, die 

eens in de twee 

weken op maandag samen in 

de Meentwerf muziek maken, 

onder de bezielende leiding 

van Hein Zoete. Lijkt het je leuk 

om mee te doen?  

Neem contact op! Met name is 

er plek voor bas- en ritme-spe-

lers. Andere instrumenten zijn 

ook welkom, graag even in 

overleg. 

Popkoor One Up iedere 

woensdagavond 

Ook in april start het 

gloednieuwe popkoor One Up, 

onder leiding van Annika 

Weisman. Voor baritons en 

sopranen is nog ruimte. Veel 

ervaring als zanger is niet ver-

eist, wel de ambitie om er met 

elkaar voor te gaan. Op de site 

oneupkoor.com vind je meer 

informatie over het koor. 

Interesse? Meld je aan. 

 

ZZP Café 

We kijken terug op een gewel-

dige masterclass Financiële 

Vrijheid van Lisa Peek op 5 

maart! Een dag vol nieuwe 

inzichten en ervaringen!  

 

De deelnemers waren zo 

enthousiast, dat we proberen 

Lisa nog een keer naar de 

Meentwerf te krijgen. De De 

info-avond over de One Page 

Strategy en het ZZP Café zijn 

tot nader bericht opgeschort. 

 

Teken/ Schrijfwedstrijd! 

Doe mee met onze Teken- 

Schrijfwedstrijd! Mooie prijzen! 

Meer info op Facebook en de 

website. 

 

Succes! Tot ziens in  

de Meentwerf!

Kom in april naar de Meentwerf, mits… 

Want wegens het Corona-virus zijn wij in ieder geval tot 6 april 

gesloten. We hopen u later in april weer te ontvangen in de 

Meentwerf!
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Dit zijn Frans Blommesteijn en 

Marry de Wild. Zij kennen elkaar 

van het succesvolle initiatief 

‘Meentbewoners voor 

Meentbewoners’. Marry was in 

2018 net verhuisd met hulp van 

familie en vrien-

den, maar toen 

die waren 

vertrokken lagen 

er toch nog wat 

schilderijtjes, 

klokken, lampjes, 

spiegels en 

andere dierbare 

dingen die eigen-

lijk even opge-

hangen moesten 

worden. 

 

Met een prima 

eerdere ervaring in haar herin-

nering nam ze contact op met 

MvM. Die zorgde voor een 

match met vrijwilliger Frans 

Blommesteijn en nu zit Marry 

naar volle tevredenheid in een 

huis dat echt ‘af’ is. En dat is nu 

Meentbewoners voor 

Meentbewoners: georganiseerde 

burenhulp op maat. 

 

Hoe werkt het? 

De aanvrager geeft zijn of haar 

verzoek door via het Infopunt of 

via de mail:  

mvm@hilversumsemeent.nl.  

 

Eén van de twee coördinatoren 

(Riny van den Broek of Ria Leurs) 

komt langs om het verzoek te 

bespreken. Vervolgens wordt in 

het vrijwilligersbestand naar 

iemand gezocht die de juiste 

vaardigheden bezit om de klus 

goed te kunnen uitvoeren. Op 

een zorgvuldige wijze wordt de 

match tot stand gebracht. Na 

afloop wordt geïnformeerd of 

alles naar wederzijdse tevreden-

heid is gegaan. 

 

De hulp is overigens niet onbe-

perkt en wordt alleen verleend 

aan mensen die geen andere 

oplossing kunnen vinden. In het 

algemeen moet het gaan om 

niet-structurele werkzaamhe-

den die binnen 1 à 1,5 uur zijn 

afgerond. 

 

Om welke klusjes gaat het? 

Denk aan elektrawerk, vervoer, 

administratie, boodschappen, 

het vervangen van een lamp of 

een kraanleertje, een klusje in de 

tuin, maar ook aan een uurtje 

gezelschap, meegaan naar de 

huisarts of het ziekenhuis of 

samen met iemand een wande-

lingetje maken. 

 

Kosten 

U vergoedt alleen de eventueel 

gemaakte kosten van materiaal 

of gereden kilometers.

Hoe werkt 
Meentbewoners voor 
Meentbewoners (MvM)?

Aanmelden als  

aanvrager of vrijwilliger? 

Persoonlijk bij het 

Informatiepunt Welzijn & 

Zorg op dinsdagmorgen 

tussen 10.00 en 12.00 

uur in de Kruisdam 

 

035-698 00 40 

mvm@ 

hilversumsemeent.nl  



De Meent scoort in het alge -

meen behoorlijk op het gebied 

van Welzijn & Zorg. We hebben 

–door en met bewoners opge-

zet-  het Informatiepunt W&Z, 

Meentbewoners voor Meentbe -

woners, Ontmoeting & 

Dagbesteding, de preventieve 

huisbezoeken (75+-gesprekken) 

en andere initiatieven die in de 

pen zitten, cq. opgepakt moeten 

worden.  

 

Ook onderhouden we contac-

ten om de dienst- en hulpverle-

ning in de wijk optimaal te laten 

verlopen. Dat zijn oa. contacten 

met gemeente, instellingen en 

professionals op dit gebied.  

Dat vraagt om energie en inzet. 

 

Bovendien levert het onlangs 

gepresenteerde rapport “Ouder 

worden in de Hilversumse Meent 

(kan niet zonder jonger)”  uitda-

gingen op  die de leefbaarheid in 

de wijk in stand moet houden en 

verbeteren. Voor alle wijkbewo-

ners, zowel voor jonger en ouder. 

 

Denk aan de toenemende 

behoefte aan ondersteuning  van 

mantelzorgers, de hulp aan en 

ondersteuning bij integratie van 

statushouders, het versterken 

van en initiatieven tot contacten 

tussen ouderen en jongeren in 

de wijk, de ontwikkeling van een 

dementievriendelijke wijk. 

Wat we in de wijk hebben moe-

ten we zorgen te behouden, 

maar er zijn ook nieuwe initiatie-

ven nodig. Dat blijft en komt 

allemaal niet zonder inzet van 

wijkbewoners zelf. Daarom zoe-

ken wij voor de commissie 

Welzijn & Zorg (nog steeds) 

nieuwe leden, die zich praktisch 

in willen zetten voor de wijk. 

Voor het handhaven van wat we 

hebben en voor het ontwikkelen 

van nieuwe initiatieven die nodig 

zijn om onze wijksamenleving 

prettig en leefbaar te houden. 

 

Wilt u ook een prettige en fijne 

wijk? Dan moet u iets onderne-

men. Het komt niet vanzelf. 

Heeft u ideeën, wilt u daar wat 

tijd voor vrij maken, wilt u –in 

woord en daad- een bijdrage 

leveren aan het leefklimaat in de 

wijk, wilt u zich hard maken voor 

goede voorzieningen? 

 

Help dan mee en meldt u aan via 

welzijn-en-zorg@ 

hilversumsemeent.nl. 

   

 

Meer informatie? 

Bel met Cees Kuijlaars  

(06-38744321),  

Joost Nachbahr  

(06-30974353) of  

Ingrid van Oorschot  

(06-52013794). 
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Meedoeners voor  
Welzijn & Zorg in de 
Meent
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Dan zijn er weer die twee 

gezellige uurtjes om met elkaar 

wetenswaardigheden te delen 

en bijvoorbeeld van gedachten 

te wisselen over de plannen 

voor het nieuwe wijkcentrum 

dat komen gaat. Uiteraard is er 

weer muziek want dat verhoogt 

toch wel de sfeer. 

En… let wel, iedereen is hartelijk 

welkom! Ook ouders met kin-

deren. De kleintjes kunnen fijn 

spelen met diverse attributen 

en worden ook nog verrast met 

wat lekkers.  

 

Gastheren Coos en Henk zien 

je weer graag komen. 

Bijna Weekend Borrel vrijdag  
3 april vanaf 17.00 in de Kruisdam  

Koningsborrel maandag  
27 april vanaf 17.00 uur in  
de Kruisdam

OV-nieuws geeft geen 
duidelijkheid voor buslijn in  
de Meent 

Kom gezellig naar het wijkcentrum.  

Na het slenteren over vrijmarkten is 

het in de Kruisdam goed toeven bij 

een drankje (Oranjebitter) en een 

hapje. Hartelijke groet van Ria Vonk 

en Adrie Faas 

Concessie aan Transdev 

De provincie heeft besloten de 

concessie in de regio aan 

Transdev te verlenen. Het ver-

voerbedrijf rijdt met bussen die 

allemaal accu-elektrisch zijn.  

 

Servicenet Hilversum 

Een belangrijke verandering is 

volgens de provincie de intro-

ductie van een Servicenet in 

Hilversum. Bij dit Servicenet is 

veel aandacht voor ouderen en 

mensen die minder makkelijk 

zelfstandig reizen. Met deze 

voorziening helpt Transdev 

mensen, die anders wellicht 

gebruik maken van de WMO-

voorzieningen, om langer zelf-

standig met het OV te blijven 

reizen. 

 

Planning 

De nieuwe OV-concessie start 

op 11 juli 2021 en loopt tot 2030. 

In de eerste fase, tot eind 2022, 

verandert er nog niet zoveel 

aan de dienstregeling ten 

opzichte van nu. In de tweede 

fase, vanaf 2023 wanneer de 

vrije busbaan HOV in ’t Gooi is 

aangelegd, gaat het vervoerplan 

in zoals Transdev dat heeft aan-

geboden.
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TOPMERKEN

YUNIEQ

PARADE

BONAPARTE

FORBO

JAB

VAN BESOUW

 DE WOONINRICHTERS

 MAATWERK & ADVIES IN    Tapijt  -  PVC vloeren  -  Gordijnen  -  Linoleum  -  Marmoleum  -  Laminaat  -  zonwering  -  en  Meer...

 Louis Tapis - De Clinge 22-23  1401 EW Bussum - Tel: 035 69 106 712 - www.louistapis.nl
De Clinge 22-23  - 1401 EW Bussum  -  Tel: 035 69 106 71  -  info@ louistapis.nl  -  www.louistapis.nl

Topmerken, advies en service voor de beste prijs



 TELEFOONTIPS 
Alarmnummer 112, Politie 0900 - 8844 

Huisartsenpost Blaricum 088 – 1309600 
Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek Blaricum 035 - 5383451 
Apotheek  info@meentapotheek.nl 6914876 

Bink Kinderopvang 6834499 

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn 6922530 

Buurtcoördinator Ute Hoogeveen u.hoogeveen@hilversum.nl 06 10955184 

Buurtsportcoach August: 06-18531803; Anouck 06-2136391806  

Dagbesteding ouderen       informatiepuntwenz@hilversumsemeent.nl 06 17602581 

Fysio hilversum@fysioholland.nl 6935126 

GAD, Bussum 6991888 

Huisarts mevr. J. van Dok   www.huisartsenpraktijkjvandok.praktijkinfo.nl  6910719 

Huisarts mevr. J. Schuur www.huisartsenpraktijkdemeent.nl 6914100 

GGZ Informatiecentrum 6216009 

Informatiepunt Welzijn en Zorg 6980040 

Jongerencentrum ‘t Web 06 52322318 

Kinderboerderij 6982295 

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie 6922336 

Maatschappelijk werk 06 14561069 

Meentwerf, Mierenmeent 122, www.meentwerf.nl  0640701000 

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte 14035 

School: De Gooische Daltonschool 6912446 

School: De Sterrenwachter (Jenaplan) 6910345 

Sportzaal/Optiesport 6919332 

Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken 6830300 

Thuiszorg Inovum team noord 06 27306339  

Verloskundigen 6561613 

Versa welzijn www.versawelzijn.nl/hulp 6231100 

Voedselbank 6915634 

Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer 0800-0359 

Woningcorporatie Alliantie 088-0023200 

Woningcorporatie Gooi en omstreken 6726699 

Wijkagent 0900-8844 

Wijkcentrum De Kruisdam 6932206 

Wijkcentrum De Kruisdam coördinatie, verhuur e.d. 6912437 

Ziekenhuis Tergooi 088-7531753 




