je Meent
het
Wijkblad Hilversumse Meent
Jaargang 46-08 / april 2021

WANDELING LANGS UITGELOPEN HOBBY’S
IN DE MEENT - pagina 18 en 19
WETHOUDER WOLTHERS VAN VERKEER - pagina 11 en 27
HARTELIJK DANK VAN JOOST NACHBAHR - pagina 17
CONTROLEER STEEDS
DE ACTUELE AGENDA: www.hilversumsemeent.nl/agenda

Bloedprikken kan in de Kruisdam
– wel afspreken via Tergooi

Telefoonnummer
Tergooi: 088 753 1170

U kunt voor bloedafname
wekelijks in wijkcentrum De
Kruisdam terecht op donderdag van 08.00 tot 11.30 uur.
Daarvoor hoeft u niet helemaal
naar het ziekenhuis.

U moet wel een afspraak
maken via Tergooi Blaricum en
zeggen dat u in de Meent
geprikt wilt worden. De afname
vindt namelijk plaats via een
strikt tijdschema.

Infopunt Welzijn en Zorg en MvM
I.v.m. de situatie rond Corona
alleen telefonisch bereikbaar:
698 00 40, b.g.g. inspreken op
het antwoordapparaat.

Misschien wilt
u Jos eens een
kaartje sturen?
Zijn adres:
verpleeghuis Gooiers Erf,
van Riebeeckweg 50,
1212 EM Hilversum.

U wordt teruggebeld.
Mailen: informatiepuntwenz@
hilversumsemeent.nl.

Lief en leed >>
Jos van der Voort is verhuisd
Jos, jarenlang een onmisbaar
aanspreekpunt in het wijkcentrum waar hij zeven
dagdelen per week aanwezig
was, is verhuisd. In het vorige
wijkblad stond een artikel +

foto van hem omdat hij
aangereden was op het
voetpad. De vitale doener van
destijds verblijft nu in een
kleinschalige woongroep in
Hilversum.

Lief en Leed >>
5 april geen paaseieren zoeken
‘Mamma, gaan we straks weer
paaseieren zoeken op het
veldje?’ Het jongetje van een jaar
of acht stond met z’n moeder in
de supermarkt bij de stelling met
chocolade-eitjes. ‘Ik denk niet
dat dat doorgaat’, aarzelde zijn
moeder. Op zijn vraag waaròm
niet, het was immers zo léuk zuchtte zijn moeder. Je kon zien
dat het de zoveelste keer was

dat zij iets aan haar kind moest
uitleggen wat voor zo’n ventje
onbegrijpelijk was. Nee, het gaat
dit jaar alweer niet door.
Cabaretier Herman Finkers vatte
het gevoel dat wij intussen
allemaal kennen zo prachtig
samen:
De cursus ‘Omgaan met
teleurstellingen’ gaat wederom
niet door!

Niet te missen
sinds kort staat bij iedere speelplek in de Meent dit bordje met

een duidelijke boodschap.
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Van de bestuurstafel…
De gemeente vernieuwt de bushaltes in de Meent. Goed
nieuws? De leden van de commissie Wijkbeheer betreuren
het dat de haltekommen verdwijnen. Maar als de
werkzaamheden klaar zijn, zijn de haltes
toegankelijker voor mensen met een rollator of
een rolstoel. Ook is het goed nieuws dat de
gemeente de zebrapaden bij de Zeggemeent en
de Wandelmeent aanpakt. Op dit moment ziet een
automobilist eerst een halterende bus en direct daarna
is het zebrapad. Dat is minder overzichtelijk.
Vermindert een zebrapad zo
dicht op een bushalte de verkeersveiligheid? Een paar jaar
geleden hebben een aantal
Meentbewoners - onder wie ik
- met hun kinderen een paar
keer tien minuten staan ﬁlmen.

Freerk Teunissen, voorzitter SHM

De ﬁlmpjes hebben we op een
website gezet die we speciaal
hiervoor maakten: gevaarlijkzebrapad.nl.
Verderop in deze
Je Meent Het
staat een artikel
van wethouder
Annette
Wolthers over de
bushaltes en de
verkeersveiligheid in de
Hilversumse Meent.
Normaalgesproken, als er geen
coronamaatregelen gelden,
maakt de wijkorganisatie een
wijkagenda. Stichting
Hilversumse Meent bezoekt de
schooldirecties, winkeliers,
ondernemers, Bink kinderopvang, de Meentwerf, zorgprofessionals en doet hier in het
2

wijkblad een oproep.
Doel: achterhalen wat er op dit
moment en de komende jaren
speelt in de wijk. Van te weinig
parkeerplekken bij het winkelcentrum tot bushaltes waar je
met een rollator niet in komt:
dat kan van alles zijn. Wat de
wijk bezighoudt.
En normaalgesproken volgt er
dan een wijkvergadering. Alle
wijkbewoners en professionals
die werken in de wijk zijn dan
welkom in de Kruisdam om
met elkaar de wijkagenda vast
te stellen. Daarna overlegt de
wijkorganisatie met partijen in
de wijk en met de gemeente
om te kijken wie wat wanneer
aanpakt. Of laat liggen.
Maar vanwege de coronamaatregelen zien we hier - net als
vorig jaar - vanaf. Het bestuur
van Stichting Hilversumse
Meent besluit de wijkagenda
dit jaar over te slaan. Net als
vorig jaar. Als we met elkaar
een wijkagenda opstellen dan

willen we het zorgvuldig en
verantwoord doen. We houden
daarom de wijkagenda van
2019 aan.

De vrijwilligers zoeken naar
alternatieven die coronaproof
zijn. Zo kwam Sinterklaas digitaal binnen in onze wijk. En de
mannen van Meent Cultureel
hebben de eerste stappen
gezet naar digitale kunst en
cultuur.

Paaseieren zoeken? Vorig jaar
ging het niet door en ook dit
jaar vervalt het. Het Pleinburenfestival, Rondje Meent,
met elkaar in het wijkcentrum
Formule 1 kijken, Meent Maak
Je Mooi, het Senioren Eetcafé:
zo veel activiteiten misten we
door de coronamaatregelen.

En niet te vergeten: de uitgelopen hobby. Weet jij eigenlijk
wat je wijkgenoten doen? Door
een simpel plan van Barbie
Wolfswinkel ontdek je dat in
april al wandelend.
In deze Je Meent Het staat een
kaart met daarop de adressen
van wijkgenoten die meedoen.
Zij laten vanaf de straat zichtbaar hun hobby zien. Van sieraden van koffiecups tot fotograﬁe. Ik ben heel benieuwd.

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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Bermbendeleden: dank je wel!
Op hun maandelijkse route door de Meent komen ze de gekste
dingen tegen, vooral tussen de struiken. Laatst nog een televisie,
een stofzuiger, een kapotte magnetron…
Van alles wordt soms ook letterlijk over de schutting in het
gemeenteplantsoen gegooid.
Wat je niet ziet dat is er niet,
toch?

Hans Kerklingh

Mondkapjes, ﬂesjes, blikjes, lege
pakjes sigaretten, peuken, plantenpotten, lege snoep- en
chipszakken enz. liggen luchtig
verspreid door onze groene
wijk.

ﬁets George

Gemiddeld pakken
de ruimers per jaar zo’n 200 kg.
met hun grijpstok. Ze doen dit
soms al jarenlang, geheel vrijwillig en onopvallend. Een welgemeend woord van waardering:
bermbendeleden: dank je wel!!

Hans Kerklingh, één
van de bermbendeleden zond een
veelzeggende foto en
schreef: ‘Hierbij de foto
met de hoeveelheid
afval geruimd in 20
minuten tijd in een
straal van 100 meter
rond mijn huis.’

Annemiek van Dijk

Trouwens: de meeste
wegwerpartikelen worden niet
eens zozeer in de Meent zelf
opgeraapt, maar langs de
Meentweg. Blijkbaar is het aantrekkelijk om al rijdend van alles
uit het autoraam te werpen.
Wat dat betreft is ook het grote
parkeerterrein een geliefde plek
om overbodige zooi te lozen,
met de omgeving rond de
scholen als goede derde.
4

Ina Wolzak

Meent Cultureel kijkt
verder vooruit
In de vorige Je Meent Het schreven wij dat we hoopten in april de
geplande voorstellingen door te kunnen laten gaan; mogelijk in
beperkte omvang.
Helaas hebben we echter moeten besluiten om alle voorstellingen tot de zomer te cancelen en te verplaatsen naar volgend jaar. Dit heeft te maken
met de verlenging van de lockdown zoals tijdens de persconferentie werd aangekondigd, de
beperkte mogelijkheden tot
versoepeling die vanaf april
mogelijk lijken en de snelheid
waarmee het vaccineren tot
verhoogde bescherming bij
onze bezoekers leidt.

cert van Cajan Witmer. Cajan
heeft eerder bij ons gespeeld
als pianist van Simone Honijk &
Friends in 2019.
Hij speelt dan zijn nieuwe voorstelling ‘Still got the blues’ in de
Kruisdam waar we een mooie
registratie van gaan maken.
Helaas zonder publiek maar hij
komt in 2022 wél weer live
voor ons optreden. ‘Blues is
geen jazz’ zult u misschien
denken en dan heeft u nog
gelijk ook. Dat bewaren we ook
voor zijn optreden in 2022
wanneer hij met zijn trio komt.
De livestream gaat ongeveer 45
minuten duren en zal rond
16.00 uur aanvangen. De precieze tijd zullen we via de website (hilversumsemeent.nl) laten
weten.

We hebben onze activiteiten nu
meer naar de digitale (snel-)weg
verplaatst. U heeft wellicht al
genoten van het concert van
Guus Westdorp dat we de website (hilversumsemeent.nl) hebben gezet. En ook de theatervoorstelling ‘Wit Konijn Rood
Konijn’ heeft u wellicht via de
link op de website bekeken.
Begin april zullen we nog een
link naar een optreden van het
shantykoor Het Ruime Sop
plaatsen zodat er al echt voor
elk wat wils te vinden is.
‘Er ontbreekt nog een mooi
jazz-concert’ zult u wellicht
denken: daar gaan we op zaterdagmiddag 24 april mee aan de
slag! Dan gaan we een livestream verzorgen van een con5
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KLANTENVERTELLEN.NL SCORE:

SINDS 1994 HET VERTROUWDE ADRES VOOR:

APK

DIESEL EN BENZINE, ZONDER WACHTTIJDEN

ONDERHOUD

PROBLEMEN
met aanleveren van
uw advertentie in
juiste formaat en kleur?
Wij helpen vanaf 35 euro
meestal dezelfde dag klaar

ALLE MERKEN MÉT FABRIEKSGARANTIE

BANDEN-SERVICE

EIGEN OPSLAG ZOMER/WINTERBANDEN

Geldt ook voor
advertenties
in dagbladen en magazines

AIRCO STATION
REPARATIE EN DIAGNOSE

GLASSERVICE

WERKZAAM VOOR ALLE VERZEKERINGEN

VERKOOP OCCASIONS

Studio Visual en View
Martin Schroer
06-20418699

MÉT GARANTIE

WWW.VAKGARAGE-RICHTLIJN.NL

info@visualenview.nl

Middenweg 101 | 1394 AE Nederhorst den Berg | T (0294) 25 23 25

Computer service

Het vertrouwde adres voor het oplossen
van al uw computerproblemen binnen
enkele dagen en vaak op afstand.
Ook ’s avonds ben ik bereikbaar!
Computer service vanaf € 30,- per half uur.
In verband met het Coronavirus worden
klussen aan huis tot een minimum
beperkt en zal ik trachten problemen zo
veel mogelijk op afstand op te lossen.

6

Politie-bericht
Ronald Janssen is tijdelijk en in deeltijd de wijkagent voor
De Meent. Zijn eigenlijke wijk is het centrum Hilversum. Vanwege
Covid19 en de maatregelen daaromheen is er ruimte om de
Meent waar te nemen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een
meer permanente oplossing.
Ronald schreef het volgende
tussentijdse bericht:
De Meent is een veilige wijk.
Relatief dan, want er gebeurt
altijd wel wat en als u het
slachtoffer bent van één van de
onderstaande feiten komt u
misschien tot een andere conclusie.

Dan nog even dit:
Top 5 tips voor veilig handelen
op het internet
Doe online niets wat u in het
dagelijks leven ook niet zou
doen!
1. Laat uw gezonde verstand
spreken: als iets te mooi lijkt
om waar te zijn, dan is dat
meestal ook zo.

In de periode van 1 januari 2021
t/m 8 maart 2021 registreerde de
politie de volgende incidenten:
5 x burenconﬂicten
3 x overlast meldingen van
jeugd
2 x een verdachte situatie
Verkeersongevallen:
3 x een aanrijding

2. Bekijk hoe lang de verkoper
actief is op Marktplaats,
check zijn andere advertenties en maak persoonlijk
contact.

•
•
•
•

3. Controleer de verkoper:
Google zijn gegevens en
check telefoon en bankrekeningnummer via het
Meldpunt Internetoplichting.

Heel prettig was, dat er in deze
periode geen geregistreerde
woninginbraken zijn geweest.

4. Betaal het product via
PayPal en uw aankopen zijn
in veel gevallen onbeperkt
beschermd.
5. Wees alert bij kopers en verkopers uit het buitenland en
gebruik geen (anonieme)
betaalmethoden als Western
Union.
Met vriendelijke groet
Ronald Janssen
7
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Drie vragen aan…
Jaap Diepeveen, bestuurslid van
de Stichting Schuldhulpmaatje
Meentbewoner Jaap Diepeveen vertelt dat ruim één op de vijf
huishoudens in Nederland moeite heeft om iedere maand de
rekeningen te betalen. Vertaald naar Hilversum en Gooise Meren gaat
het dan al gauw om duizenden huishoudens.

Jaap Diepeveen

Meentbewoners met
ﬁnanciële problemen
kunnen gratis een beroep
doen op Stichting
Schuldhulpmaatje.
www.schuldhulpmaatje.nl
06-12702998
Intakegesprek:
Coördinator
Daniël Wagenaar

Wie doen het meest een
beroep op Schuldhulpmaatje?
Lager én hoger opgeleiden,
ﬂexwerkers, schoolverlaters,
ontslagen 35-minners en 55plussers, zzp’ers. Dat kunnen
gezinnen of alleenstaanden zijn.
Het probleem begint bij veel
mensen klein, maar loopt
gemiddeld in vijf jaar uit tot
schulden ter waarde van
€ 40.000 bij gemiddeld 13
schuldeisers.

Ook wordt er bijvoorbeeld
meer op afbetaling gekocht of
met de creditcard.
Geldzorgen zijn nog altijd een
groot taboe in Nederland.
Mensen met geldzorgen doen
zorgvuldig hun best om het
voor de buitenwereld te verbergen. Daarnaast zijn geldzorgen
een grote bron van stress.
Daardoor wordt het nog moeilijker om het ﬁnanciële
overzicht te houden. Veel mensen gaan pas laat op zoek naar
hulp. Dit heeft allerlei redenen.
Schaamte is wel de belangrijkste oorzaak, maar ook verwachten mensen het probleem zelf
wel op te kunnen lossen of ze
denken dat er hulp is voor
anderen en niet voor ‘hun’
groep.

Hoe ontstaan de schulden?
Bij de meeste mensen beginnen
de problemen met een heftige
gebeurtenis in het leven. Denk
aan: baanverlies of
teruglopende inkomsten, relatieproblemen of echtscheiding
en bij ziekte van jezelf of je
partner.

Hoe lang is een traject en doen
jullie aan nazorg als iemand
weer op de rit is?
Het gemiddelde begeleidingstraject via Schuldhulpmaatje is
ongeveer 1 jaar. Als het nodig is
houden we via nazorg de vinger
aan de pols.

We verwachten dat het alleen
maar erger wordt door Covid19-maatregelen. Tijdens dergelijke omstandigheden verandert
het ﬁnanciële evenwicht.
Wanneer niet snel actie ondernomen wordt, kan dit het begin
zijn van geldzorgen. Dan worden rekeningen vaak later
betaald of men leent geld van
vrienden of familie.
9
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Bus blijft door de wijk rijden en
gaat halteren op de rijbaan
Annette Wolthers, wethouder Verkeer: onze wijk is bekend om de
rust en de natuur, maar er speelt het nodige op het gebied van
verkeer. Al weer enige tijd geleden was het even spannend: zal bij
de nieuwe concessie de bus nog door de Meent blijven rijden of
niet?

Gemeente Hilversum
Wethouder verkeer
Annette Wolthers

Gelukkig hebben we het belang
van de bus voor de wijk goed
duidelijk weten te houden: de
bus blijft door de wijk rijden en
rijdt via een snellere route naar
Hilversum.

Daaruit volgt dat de buskommen worden opgeheven en dat
de bussen gaan halteren op rijbaan.
De Stichting Hilversumse Meent
heeft zich zeer goed verdiept in
de materie en maakt zich zorgen over de veiligheid. Nu is het
zo dat de verkeerskundigen van
de gemeente de situaties van de
bushaltes goed hebben onderzocht. Zij constateerden dat
wordt voldaan aan de richtlijn.

De Provincie
Noord-Holland
vindt het
belangrijk om
bushaltes beter
toegankelijk te
maken voor
mindervaliden.
Daarom heeft
zij een subsidie voor gemeenten beschikbaar gesteld om de
bushaltes aan te passen. De
bushaltes moeten worden aangepast aan de hand van een
richtlijn van het CROW (voor de
liefhebber: publicatie nr. 337).

Daarmee is er helaas geen overeenstemming bereikt, maar wel
het besluit genomen dat de
bushaltes worden aangepast
voor mindervaliden, de
kommen worden opgeheven en
de bussen gaan halteren op de
rijbaan.

De gemeente Hilversum vindt
het ook zeer wenselijk bushaltes meer geschikt te maken
voor mindervaliden. Daarom
maken wij graag gebruik van
deze subsidie en de gemeente
hanteert daarbij onder andere
deze principes: overbodige verharding vervangen door groen,
eenheid in beeld en gebruik,
geen middelen beschikbaar
voor verdere aanpassing.

Waar we bij het ontwerp nog
wel goed naar moeten kijken
zijn de zebrapaden bij de
Wandelmeent en de
Pluimenmeent. Een veiligere
afstand tot de bus en de zebrapaden is wenselijk.

11

12

Meentbewoners met
bijzondere beroepen

Sharon Manassen

Meentbewoner Sharon Manassen
is zilversmid: hoe word je dat?
Tijdens mijn opleiding tot
goudsmid (sieradenmaker)
kwam ik in aanraking met het
vak zilversmeden en ik was op
slag verkocht. Ik heb toen
besloten om die opleiding ook
nog te gaan doen en vanaf dag
één is mijn liefde voor dit vak
alleen maar groter geworden.

hun gevoel in beeld te vangen.
Dit is een proces waarbij ik liever geen tijdsdruk heb. Het rijpen/denkwerk valt niet te sturen en ondanks dat dit prachtige opdrachten zijn vraagt het
enorm veel van mijn energie. Ik
ben altijd dankbaar als zo’n
opdracht binnen komt en ook
zeker als een tevreden klant
met het stuk weer naar huis is.

Waaruit bestaat jouw werk?
Ik restaureer/repareer voornamelijk groot zilverwerk zoals
kandelaren, vazen, schalen,
bestek, maar ook kunstvoorwerpen van zilver. De opdrachten komen van particulieren,
juweliers, antiquaren, musea of
kerkgenootschappen.

Mijn eigen vrije werk komt vanuit een diep verlangen om een
gevoel om te zetten in beeld.
Als dit een gevoel is wat mij
bezighoudt dan ontstaat er
zonder dat ik invloed denk te
hebben een tekst. Dit kan een
rijmpje zijn, maar is altijd een
omschrijving van hoe ik mij
voel op dat moment. Als deze
tekst bij het nalezen mij steeds
weer blijft raken, weet ik dat ik
het moet gaan omzetten in
beeld. Dan ga ik met dat gevoel
en de tekst mijn atelier binnen
en ga spelen, totdat ik vind dat ik
het gevoel heb weten te pakken.

Verder heb ik een collectie van
eigen ontwerpen, die op exposities, galerieën en beurzen te
zien zijn en die te koop zijn.
Daarnaast krijg ik vrije opdrachten van klanten.
Ten slotte geef ik cursussen/
workshops in mijn vak. Van
eenmalig een paar uur tot jaren
oefening als (hobby) zilversmid.
Sharon Manassen
Rietmeent 24
06 26802149
Redactietip:
Sharon aan het werk www.sharonmanassen.nl

Wat geeft je inspiratie bij een
vrije opdracht?
Vrije opdrachten vind ik super
mooi om te mogen doen. Ik
probeer in de huid van de
opdrachtgever(s) te kruipen om
13

BEL: 085-0737373
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We houden ons staande
tijdens de lockdown!
Recent zijn we in de Kruisdam gestart met een speciale 'corona'
koffie-inloop, nadat verschillende signalen bij de stichting waren
binnengekomen over behoefte aan een klein uitje en een praatje.

Neem contact op met
Versa Welzijn
Malin Kolbrink,
06-46376334
mkolbrink@
versawelzijn.nl

Vanuit Versa Welzijn hebben wij
dit kunnen bemannen. Dit is elke
donderdag van 12.00 - 15.00 u.
Onze jonge vrijwilligers David en
Jaimy verzorgen de koffie en
thee met een voorverpakte
koek. We moeten ons aan veel
restricties houden, een spelletje
of activiteit mag niet, evenmin
als een gebakje bij de koffie of
een kopje soep. Maar een praatje
maken mag wel! En dat is soms
best wel even ﬁjn in deze tijd.

We zien graag meer mensen
komen op de koffie-inloop! We
kunnen voldoende afstand
bewaren, daar is de ruimte
groot genoeg voor.
Ook als u als lezer een idee
heeft of behoefte aan een
praatje heeft, kom langs of
neem via de mail of telefoon
contact op. Wij zijn er voor u!
Ook als u tegen problemen of
moeilijkheden aanloopt.

SBS werkt
Ieder jaar houden de mannen van de Stads Beheer Service drie of
vier zogeheten schoffelrondes in de Meent. Eenzelfde team gaat
systematisch van plantsoen naar plantsoen.
Begin maart vindt eerst een
snoeironde plaats, voorafgaand
aan de tijd dat de vogels gaan
broeden. Dan moet het namelijk uit zijn met het lawaai van
motorzagen en houtversnipperaars. Allemaal wettelijk vastgelegd. Heerlijk land. Van 07.30
tot 16.00
uur werken
nu de plantenmannen,
keurig op 1,5
meter
afstand van
elkaar.

Waar zij zijn geweest ligt de
boel er weer netjes bij.
Dank je wel, mooimakers!

15

16

Dank en… waardering voor
meentvrijwilligers
In het vorige wijkblad stond een artikeltje vanwege de aangekondigde inschrijving in het Gulden Boek van de gemeente
Hilversum. Dat is ondertussen gebeurd. Ik vind het een heel grote
eer en het spreekt vanzelf dat ik er erg blij mee ben.
Samen met mijn echtgenote
Hanneke ontving ik veel -hartverwarmende- reacties uit de
wijk. Van medevrijwilligers,
maar ook van anderen, medebewoners, uit onze mooie
Meent. In mails, kaarten, bloemen, appjes... Zoiets doet
natuurlijk altijd goed en ik ben
er zeer dankbaar voor. Voor
zover ik dat nog niet persoonlijk deed wil iedereen daar hartelijk voor bedanken.
Maar er is meer...
De eer komt niet alleen mij toe.
Want - ik heb deze zin afgelopen tijd vaak herhaald- resultaat en successen
worden altijd
behaald in samenwerking met
anderen. Anderen
die er ook vaak
hard aan getrokken hebben en die
medebepalend
waren voor een
succes.
Daarom vind ik het ook mooi
om hier een stukje van de tekst
te delen, dat in het Gulden
Boek bij het verhaal over mijzelf
is opgenomen: “…Echter, veel
van wat tot stand kwam, was

niet alleen de verdienste van
Joost. Vele vrijwilligers waren
betrokken en leverden belangrijke bijdragen. Deze inschrijving is daarmee tegelijkertijd
een eerbetoon aan al die vrijwilligers in de Hilversumse
Meent, die zich gedurende vele
jaren met grote betrokkenheid
hebben ingezet voor de leefbaarheid en het stimuleren van
de gemeenschapszin in hun
wijk."

Een erkenning en eerbetoon
voor al die andere meentbewoners die van deze wijk en wijkgemeenschap hebben gemaakt
wat het nu is. En daar soms nog
steeds mee bezig zijn. Ik hoop
dat het niet al te lang duurt dat
wij deze gezamenlijke erkenning kunnen delen en er
‘samen’ het glas op kunnen
heffen om dit te vieren.
Joost Nachbahr
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April :
De Maand van de Uitgelopen
Wandelaars opgelet! Jullie
wandelingen krijgen een speciaal tintje. Neem de plattegrond
uit het wijkblad mee en begin
de tocht langs de 50 met rood
gemarkeerde paaltjes. Bij ieder
huis met een rood paaltje is te
zien welke hobby de bewoner
beoefent. Het staat in de tuin,
in de patio, voor een raam of in
een kastje.
Met mooi weer staat de ezel
wellicht pontiﬁcaal op het tuinpad met regen of storm onder
het afdak of voor het keukenraam. Het beeldhouwwerk kan
gelukkig tegen de elementen
maar de met precisie gemaakte
kaarten zullen toch achter een
venster te bezichtigen zijn.
Ga kijken naar het moois maar
word geen gluurder. Dit is niet
voor een dag of week maar de
hele maand april.

Contact:
Barbie Wolfswinkel
barbie.wolfswinkel@
planet.nl

035-6915752

De 51 deelnemers zorgen
ervoor dat er wekelijks wat
anders vanaf de weg te bezichtigen valt. Dus regelmatig je
ommetje maken! Ook ﬁetsers,
skaters en zich op andere wijze
verplaatsende meentbewoners
zijn zeer welkom om te zien
wat er zo al op de meent gedaan wordt in de vrije uurtjes.
Veel wandel en kijk plezier
wordt u gewenst door alle 51
deelnemers!
18

Hobby
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Groot huishoudelijk afval
Groot huishoudelijk afval is afval dat door omvang of gewicht niet
in uw container past. U kunt dit gratis bij één van de vier
scheidingsstations inleveren of door de GAD laten ophalen.
Zijn de spullen die u wilt laten
ophalen nog goed bruikbaar,
schoon en heel? Maak dan een
ophaalafspraak met De
Kringloper, of breng het naar
een kringloopwinkel. Zij kunnen uw spullen een tweede
leven geven.

Streng zijn is nooit leuk,
maar voldoet u niet aan de
voorwaarden, dan hoeven
onze medewerkers uw afval
niet mee te nemen. De voorwaarden doorlezen is een
kleine moeite en kan veel
ergernis voorkomen.

• Lees hier de voorwaarden

Hoe kunt u een afspraak
maken?
U kunt direct online een
afspraak maken via het formulier om uw grofvuil bij u
thuis te komen ophalen.

voor het ophalen van GrootHuishoudelijk-Afval.

•

Wat hoort wel bij grofvuil
banken
kasten
huishoudelijke apparaten
strijkplank
tuinmeubilair
ijzer

•
•
•
•
•
•

• U kunt bellen met de klantenservice tussen 8.15 en
12.00 uur voor het maken
van een afspraak.
Voorwaarden
Afval dat niet in uw container past, haalt de GAD graag
bij u op. Om te zorgen dat
dat zonder problemen gaat
én uw straat netjes blijft, gelden er wel voorwaarden.

Wat hoort niet bij grofvuil
bouw en sloopafval
chemisch afval
glas
asbest

•

•
•
•
•

Staat uw afvalsoort hier niet bij,
check dan de afvalwegwijzer.
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Aangiften inkomstenbelasting 2020 v.a. € 155,00 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

Sporttoestellen in de
groengordel
Bewegen in de buitenlucht is prettig en gezond. Het mooie pad
rondom de Meent wordt met plezier gebruikt door wandelaars en
joggers en voor de jeugd zijn er voetbalvelden. Tijd om te kijken
naar de mogelijkheden voor het plaatsen van speciale ﬁtness
buitentoestellen voor het trainen van kracht en souplesse.
Uit onderzoek blijkt dat bewegen (van wandelen tot krachttraining) erg veel bijdraagt aan
een gezond leven. Je bloeddruk daalt, je slaapt beter, het
voorkomt rugpijn en is goed
tegen artrose en botontkalking.
Ook geestelijk voel je je beter.

Mensen die regelmatig bewegen hebben minder last van
stress, angst en depressie. De
buitenlucht is goed voor je creativiteit en humeur. Kortom:
goed om je hele leven te blijven
bewegen.

Commissie Welzijn &
Zorg
Werkgroep Sport en
bewegen
bsc@hilversumsemeent.nl

Daarom dit initiatief van stichting Hilversumse Meent, de
buurtsportcoaches en Versa
Welzijn om samen te kijken
naar de mogelijkheden.
Momenteel bevindt zich het
project in de onderzoeksfase
naar leveranciers van de ﬁtness
buitentoestellen.
Werkgroep Sport en Bewegen
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In verband met de corona-maatregelen werken wij alleen op afspraak!
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Oproep aan de huurders
Het is van groot belang dat huurders zich verenigen om een blok
te vormen tegen het ongewild aardgasvrij maken van hun
huurwoningen zonder dat gewaarborgd wordt dat dit
woonlastenneutraal gebeurd.
Voor de 180 huurwoningen van de
Alliantie, gelegen aan de Gras-,
Distel- en Klavermeent, is al een
Bewonerscommissie opgericht. Wie
volgt? Het is de hoogste tijd dat de
huurders in onze wijk hun stem
laten horen.
bc.meent.noord@gmail.com
Woonlasten neutraal? Een illusie,
zeker ook voor huurders!
Van het aardgas af, Hilversum loopt
voorop. Geen zorgen roept de
(landelijke) politiek: woonlastenneutraal is de eis. Helaas een eis
zonder tanden, zeker voor huurders.
Geen garanties, geen sancties, zelfs
de Woonbond accepteert dat 20%
van de huurders duurder uit zullen
zijn. Ach ja…dat kan toch niet
anders, begrijpt u wel?

Bestuur:
Cees Kuijlaars; voorzitter,
Kees Meijer; secretaris,
Tjibbe Winkler; lid,
Jan Arens; penningmeester

Subsidies
Er gaan vele miljarden naar windmolenparken, biomassa, zonneparken. Onze gemeente heeft voor
de aanvraag proefwijk €4.5 mln
extra subsidie ontvangen. O.m. om
huiseigenaren tegemoet te komen
m.b.t. de onrendabele top, want
soms moet dusdanig geïnvesteerd
worden dat dit niet rendabel uit
kan. Om de huiseigenaar dan over
de streep te trekken wordt er dus
een bedrag tot € 7000 per woning,
gesubsidieerd. Prima, maar, hoe
gaat men om met de ‘onrendabele
top’ bij de huurders, de groep
bewoners die ﬁnancieel veelal toch
al niet tot de sterksten in de wijk
behoort? 180 huishoudens, stel 40
zijn er achteraf duurder uit,

26

€ 50 per maand = € 600 per jaar.
Zomaar een suggestie: koop het af
voor 10 jaar, kost dus max. 6000 x
40= € 240.000,Experimenteel, dus extra
risicovol!
Aardgasvrij heeft nog een hoog
experimenteel karakter. Veel gaat
verkeerd en valt te duur uit. Een
verhoogd (ﬁnancieel) risico dus.
Dan is het logisch dat, als je met alle
geweld voorop wilt lopen en als dat
wordt losgelaten op -generaliserend- de groep minder weerbaren,
je daar iets positiefs tegenover stelt!
Hoe wordt dat extra risico gecompenseerd en worden huurders over
de streep getrokken, verleid? Met
boterzachte 2e Kamer moties, met
niets dus!
Groeiend gat tussen stijgende
huren/vaste lasten en
inkomens/pensioenen
Daarbij komt dat de huren en vaste
lasten duidelijk harder zijn gestegen
dan inkomens/pensioen. (Een
eenmalige huurbevriezing in
verkiezingstijd is leuk, maar niet
meer dan de welbekende druppel).
Willen huurders dan geen bijdrage
leveren aan het klimaat? Natuurlijk
wel, graag zelfs, maar wel met in
acht name van de juiste
omstandigheden!
Cees Kuijlaars,
Voorzitter bewonerscommissie
Meent Noord

Oversteekbaarheid en
veiligheid Meentweg
Wat al jaren voor velen een
doorn in het oog is, is de oversteekbaarheid van de
Meentweg voor ﬁetsers.

Vorig jaar is in Hilversum een
succesvolle verkeersveiligheidscampagne gehouden:
Rustig aan, we wonen hier allemaal. Een tweede ronde gaat
vanaf 30 maart weer van start.
Deze gaat ook draaien op de
Meentweg. Laten we hopen dat
hiermee de verkeersveiligheid
ook op de Meentweg positief
wordt beïnvloed!

Gelukkig heeft de gemeente
subsidies kunnen vergaren om
die situatie te verbeteren. Er
zullen op 2 plekken op de
Meentweg middengeleiders
(oversteekeilanden) worden
aangebracht om de veiligheid
voor overstekende ﬁetsers te
verbeteren.

Annette Wolthers,
wethouder Verkeer

Longfonds zoekt collectanten
op de Hilversumse Meent
In de week van 17 t/m 22 mei 2021 collecteren we weer voor het
Longfonds op de Hilversumse Meent. Collecteert u mee? We
hebben nog vrijwilligers nodig.

Wilt u zich opgeven?
Bel dan 035-6934531 of
06-44424856 of stuur
een bericht naar e-mail:
famjjansen@kpnmail.nl.
Johan Jansen.

Collecteren kost u maar circa
twee uur. Een kleine moeite voor
een belangrijk doel en een goed
gevoel! Samen halen we geld op
om een doorbraak in onderzoek
mogelijk te maken en astma bij
kinderen te voorkomen.

terugkerende of voortdurende
strijd. Een strijd die ze niet alleen
kunnen winnen. Daarom strijdt
het Longfonds voor gezonde
lucht en gezonde longen. Voor
en met iedereen. Zo maakt het
Longfonds onderzoek naar
longziekten mogelijk en komt op
voor de beste zorg voor
longpatiënten én voor iedereen
die dat misschien ooit wordt.

In Nederland heeft ruim een
miljoen mensen een longziekte.
Voor hen is ademhalen een
27

DE WOONINRICHTERS

TOPMERKEN
YUNIEQ
PARADE
BONAPARTE
FORBO
JAB
VAN BESOUW
MAATWERK & ADVIES IN

Tapijt - PVC vloeren - Gordijnen - Linoleum - Marmoleum - Laminaat - zonwering - en Meer...

Topmerken, advies en service voor de beste prijs
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
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loemen

Akelei
Anemoon
Anjer
Astilbe
Ballonklokje
Brandkruid
Duizendschoon
Geranium
Herfstaster
Hertshooi
Hortensia
Iris
Kaasjeskruid
Kattenstaart
Korenbloem
Lampenpoetser
Lavendel
Leeuwenbekje
Lelie
Lobelia
Madeliefje
Margriet
Meisjesogen
Monnikskap
Muurbloem
Nagelkruid
Papaver
Petunia
Phlox
Pioenroos
Ranonkel
Ridderspoor
Sedum
Teunisbloem
Vingerhoedskruid
Viooltje
Vlijtigliesje
Vrouwenmantel
Zonnebloem
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Alle bloemennamen in de blauwe kolom zijn verborgen in deze woordzoeker.
Zoek ze op en streep ze door (letters kunnen meerdere keren worden
gebruikt). Heeft u ze allemaal gevonden, dan plaatst u de overgebleven
letters - in volgorde - in de lege hokjes. Zij vormen een toepasselijke zin.
Veel plezier!
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Idee, ontwerp en uitvoering: Lucy en Louis van Hattem

W O O R D Z O E K E R

Als de stoom uit je oren komt…
Buurtbemiddeling, ook
op de Meent
Ergernissen over harde muziek,
luidruchtige ruzies, wéér dat
geboor in de muur, een hond
die maar blijft blaffen als het
baasje van huis is: ‘zij van hiernaast’ bezorgen heel wat mensen de nodige boosheid. Op
een gegeven moment barst de
bom en stapt zo’n getergde
bewoner met het schuim op de
kaken naar buiten om aan de
belendende voordeur eens fors
de waarheid te gaan vertellen.
Wees verstandig. Als het zover
dreigt te komen: schakel dan
een bemiddelaar in. In deze tijd
is iedereen toch een beetje aan
het eind van zijn of haar latijn.
De coronacrisis legt extra druk
op mensen in hun woonomgeving.

Meer informatie, advies of
bemiddeling
035 - 623 11 00
buurtbemiddeling@
versawelzijn.nl
www.problemenmetjeburen.nl

Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling helpt buren
of buurtgenoten die een conﬂict met elkaar hebben. De
buurtbemiddelaars luisteren
naar het verhaal van beide partijen zonder daarbij een oordeel
te geven. Hij of zij helpt de partijen om samen een oplossing
te bedenken die voor iedereen
aanvaardbaar is.
De bemiddelaars kunnen goed
luisteren en zijn speciaal opgeleid om te begeleiden bij het
oplossen van conﬂicten. Ze zijn
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neutraal en hebben een
geheimhoudingsplicht.
Buurtbemiddeling is kosteloos.
Kleine conﬂicten,
grote ergernissen
Bijna alle ergernissen lenen
zich voor buurtbemiddeling.
U kunt denken aan conﬂicten
tussen buren of wijkbewoners
over bijvoorbeeld:
geluidsoverlast
rommel, vuilnis of stank
erfafscheidingen, overhangende struiken en bomen
overlast van kinderen en
huisdieren
pesterijen en vernielingen
parkeeroverlast.

•
•
•
•
•
•

De projectcoördinator bepaalt
wanneer er wel of niet bemiddeld kan worden in buur(t)conﬂicten. Niet geschikt voor
bemiddeling zijn in ieder geval:
conﬂicten tussen familieleden
en problemen met instanties.

Ook wanneer de conﬂicten het
gevolg zijn van verslaving of
criminaliteit kan er niet bemiddeld worden. We kunnen u wel
doorverwijzen naar de juiste
instantie.

HilverZon heeft de 500ledengrens overschreden
Dat betekent dat er meer dan ooit draagvlak is om samen verder
te bouwen aan een energieneutraal Hilversum voor 2040.
Bewoners in de Hilversumse Meent dragen zeker hun steentje bij:
tientallen van onze leden wonen in deze groene wijk.
Daarmee ligt het aantal
huishoudens in de Hilversumse
Meent dat lid is hoger dan in
verschillende andere wijken in
Hilversum. Goed nieuws
volgens John Dietz, voorzitter
van HilverZon. “Met ons aanbod
van 100% duurzame energie via
HilverZon en het gratis en onafhankelijk energieadvies van
onze energiecoaches bouwen
wij samen met inwoners aan
een duurzame leefomgeving.

afstand aan via hilverzon.nu/
afspraak-energiecoach. Onze
energiecoach geeft onafhankelijk en kosteloos advies over
zinnige energiebesparende
maatregelen die je kunt nemen.
Tegoedbon van € 65,- bij energiebespaarshop.nl
Voor alle Hilversummers geldt
nog steeds ons aanbod dat er
een tegoedbon van € 65,klaarligt voor iedereen die nu
een energiecoachgesprek bij
ons aanvraagt. Met de bon kun
je online duurzame producten
bestellen op energiebespaarshop.nl.

Het is goed om te zien
dat steeds meer bewoners in de Meent de
waarde hiervan inzien
en zich bij ons aansluiten.” Nog geen lid? Doe
met ons mee en word
voor 12 euro per jaar lid
van de zonnigste club
van Hilversum. Dat kan gemakkelijk via hilverzon.nu en dan de
optie ‘meedoen’.

HilverZon is een ledencorporatie en met als doel: Samen
met jou en andere Hilversummers willen we onze
stad volledig energieneutraal
hebben in 2040. Dit doen we
met elkaar, in samenwerking
met gemeente, partners en
vooral bewoners.
HilverZon is er dan ook voor
alle Hilversummers!

Vraag een energiecoachgesprek aan
Woon je in de Meent en heb je
plannen om je huis te verduurzamen? Vraag dan een energiecoachgesprek bij je thuis of op

Voorzitter HilverZon
John Dietz

info@hilverzon.nu
06 16 02 8200
Schapenkamp 2,
Hilversum
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Het ontstaan van de Meent,
bouw noordlob - deel 4
Na 13 jaar plannen maken, wijzigingen aanbrengen en besprekingen
voeren is het dan zover: op 14 augustus 1973 geeft de commissaris
van de koningin van Noord Holland het startsein voor de bouw van
de noordelijke lob van de Meent.
Op 15 maart 1974 krijgen de
bewoners van Grasmeent 1 tot
en met 8 als eerste de sleutel
uitgereikt en een set met informatie, waaronder belangrijke
telefoonnummers van de
gemeente Hilversum. Min of
meer symbolisch krijgen zij ook
een staaﬂantaarn: de straatverlichting was namelijk nog niet
je van het. Over het lange voortraject zegt burgemeester
Platteel bij die gelegenheid: ‘Er
is enig verschil van inzicht
geweest tussen de bouwer en
de gemeente, maar er die
obstakels zijn nu van de baan.
Ik hoop dat de voormalige weiden voor u een stimulans
mogen zijn om tot een eigen
gemeenschap uit te groeien’.
Er is verrassend veel
belangstelling voor het
boekje ‘Waar eens
koeien vredig graasden’.
Gelukkig zijn er nog
exemplaren beschikbaar.
Maak € 5,- over op rekeningnummer
NL20INGB0002598678
t.n.v. Stichting
Hilversumse Meent, mail
uw naam en adres aan
redactiewijkblad@hilversumsemeent.nl en het
boekje wordt
thuisbezorgd.

Wonen in een enclave
Een journalist schrijft in die
dagen: ‘Ze leven daar in een
enclave, omsloten door een
groene gordel, in het
hofjessysteem van weleer. Hoe
zullen deze mensen leven en
hoe zullen zij recreëren in deze
gemeenschap die zo op zichzelf is aangewezen?’
En leven in een enclave, wat
letterlijk:’stuk grond ingesloten
door vreemd grondgebied’
betekent, doen zij ook echt.
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Nog een heleboel voorzieningen ontbreken: een winkelcentrum, crèche, scholen, een
wijkcentrum. Door de
geïsoleerde ligging wordt de
behoefte aan activiteiten steeds
groter, evenals de behoefte aan
sociale binding, contact met
elkaar. Helemaal wanneer de
avonden langer en donkerder
beginnen te worden, wanneer
de kou langzaam in de botten
kruipt, groeit de behoefte. Dan
vind je steeds vaker bewoners
die het ongerief van een bouwkeet voor lief nemen om gezellig te kunnen klaverjassen…
Dat er op tal van gebieden een
enorme zelfredzaamheid en
dadendrang op gang zou
komen zou in de jaren die volgden blijken!
Volgende keer: waarom hoort
de Hilversumse Meent niet bij
Bussum?

Foto: Wijnand Versteeg

Bent u er klaar voor?
Wij zijn bijna zo ver
Door een misverstand is de bijdrage van het eetcafé van maart
niet geplaatst. Dat bewaren we voor een andere gelegenheid. We
hebben nu belangrijkere dingen aan ons hoofd. We gaan het
voorjaar tegemoet en misschien een beetje meer vrijheid.

Informatie:
Engeline Wieberdink
6912989
Cor Keijer
6931450
Wil van Goch
0621416689

Als alles volgens plan verloopt,
zijn de vrijwilligers van het eetcafé in april en mei aan de beurt
voor hun vaccinatie. U, als gasten, bent dan al allemaal geprikt,
toch? Ik heb nergens kunnen
vinden dat er bijwerkingen zijn
die te maken hebben met
smaakverlies. Het wordt dus tijd
dat we weer eens een maaltijd
gaan opdienen.
Als de R uit de maand is, als de
zon weer volop schijnt, als we
allemaal ingeënt zijn – en dat is
níet als Pasen en Pinksteren op
één dag vallen, níet met Sint

Juttemis en ook niet pas volgend
jaar woensdag – als alles meezit,
gaan we nog voor september
van start. Met de oplopende
besmettingen wordt het waarschijnlijk nog niet mei, maar misschien wel juni, of anders juli?
Het draaiboek ligt klaar. We houden ons aan de anderhalve
meter afstand en mondkapjes en
eenrichtingsverkeer en nog wat
speciale eetcafé-maatregelen,
komt goed. Wij hebben er reuze
zin in. U ook? Nog even volhouden: houd (af)stand, houd moed
en blijf gezond.
Groet, Wil van Goch

Update winkelcentrum
Zoals iedereen uit eigen ervaring weet gaat een verbouwing altijd
gepaard met tegenslagen. Verbouwen in coronatijd is al helemaal
lastig.

Tim Boogers,
Coöperatieve
Vereniging van
Eigenaren
Winkelcentrum
"Meenterf"

Na de ingelaste bouwstop in
december zijn er vertragingen
ontstaan bij het leveren van
onder andere de lichtbakken
voor het winkelcentrum. Dit
heeft er voor gezorgd dat de
timmermannen niet verder
konden met hun werkzaamheden. De aannemer verwacht
dat de lichtbakken komende
maand geleverd worden. Een
gedeelte van de vloer is helaas
niet goed uitgevoerd.

Vanaf de hoofdingang naar de
AH zal deze opnieuw gelegd
moeten worden. Dit gaat in
twee delen zodat alles toegankelijk blijft en er niet overheen
gelopen kan worden. De
hoofdingang wordt dan tijdelijk
gesloten en iedereen zal via de
ingang bij de bloemist naar binnen moeten. De winkeliers
hopen dat verdere vertragingen
uitblijven en dat de verbouwing
snel afgerond is.
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Hoe gaat het met de
AED’s?
Goed! Sinds september is er acht keer een beroep gedaan op de
apparaten. Een behoorlijk frequent gebruik dus, waaruit blijkt dat
we met zijn allen het netwerk niet voor niets hebben gerealiseerd.
We zijn ondertussen met de
leverancier nog wel bezig wat
problemen met wiﬁ-verbindingen - ten behoeve van beheer op te lossen. Dat functioneert
nog niet als gewenst. Maar we
kunnen gelukkig ook een
beroep doen op deskundigheid
uit de wijk om dat in orde te
krijgen.
Coronamaatregelen
zorgen overigens nog
wel voor
wat vertragingen her
en der.
Lastig, dat
zoomvergaderen! Dat
heeft er
onder meer
ook toe geleid dat we geen bijeenkomsten met hulpverleners
meer hebben kunnen organiseren. Ook afgelopen tijd is weer
gebleken dat er behoefte is om
elkaar van tijd tot tijd te
ontmoeten. Zo gauw dat weer
wordt hierin actie ondernomen.
U hoort van ons.
Als u hulpverlener bent of wilt
worden, dan kunt u nog steeds
- via onderstaand e-mailadres contact opnemen zodat we
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ook u voor dergelijke bijeenkomsten kunnen uitnodigen
en/of u op weg helpen om zich
te laten scholen.
Ondertussen zijn we er de
afgelopen periode in geslaagd
de beheergroep rond te krijgen.
We zijn blij de meentbewoners
te kunnen voorstellen die de
voortgang van het AED-project
voor hun rekening nemen:
- Hans-Eric Vos voor de borging van de ﬁnanciën
- Marc van Hulten die de zorg
voor hulpverlening en hulpverleners op zich neemt
- Kees Daams voor
onderhoud & beheer van de
apparaten
- Alie van Luijk als coördinator
Zij doen dat in samenwerking
met andere vrijwilligers uit de
wijk die bereid zijn te ondersteunen. De beheergroep
wordt binnenkort deﬁnitief
door het stichtingsbestuur
benoemd en gaat dan aan de
slag. De beheergroep is altijd
per mail bereikbaar. Heeft u
vragen of suggesties, of wilt u
ook helpen, neem dan via
aed@hilversumsemeent.nl
contact op.
Joost Nachbahr

Hallo leuke buren!
Op eerste paasdag, 4 april, is het weer Open Deuren Dag in de
Meentwerf! Met het bericht dat eind maart de terrassen weer
open gaan hebben we goede hoop dat u ook op het Meentwerf
terras op 4 april heerlijk kunt genieten van een kopje koffie met
gebak!
Voor de kinderen zijn er
Paaseieren verstopt, dus kom
gezellig zoeken! Uiteraard zijn
er ook een aantal ateliers open,
en kun je een kijkje nemen in
de Ger. De Open Deuren Dag is
van 13.00 tot 17.00 uur.

we volledig afhankelijk van de
corona-maatregelen. Er is nog
plek voor leuke vrijwilligers
voor achter de bar en ook om
te koken. Iets voor jou? Meld je
aan via aanmelden@
meentwerf.nl. Samen werken
we aan een supergezellige plek
waar je op vrijdagavond kunt
genieten van een hapje en een
drankje en natuurlijk van elkaar!
Welkom!

José Löhr
In de Kantina is
een nieuwe
gastexposant,
Meentbewoonster
José Löhr. Ze
schildert kleurrijke mensﬁguren,
geschilderd in
een kruising
tussen abstract
en realistisch.
Op 4 april is
José zelf aanwezig, en kunnen steeds maximaal 2 personen naar binnen. Wil je op een
andere dag de expositie bekijken neem dan contact op via
aanmelden@meentwerf.nl.

Creatief Rondje Meent
Ook op de Meentwerf doen
verschillende kunstenaars mee
met het Creatief Rondje Meent
in april. Dus staat het hek open?
Loop gerust het terrein op om
al het moois in de etalages te
bekijken!

Doe je mee met het Vrijdag
Eetcafé?
De voorbereidingen voor het
Vrijdag Eetcafé zijn in volle
gang. Voor de startdatum zijn

Hartelijke groet! We zien je
graag! Team Meentwerf
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Meentbewoners schrijven…
over de buurtwandeling
Meentbewoner Guido Heslenfeld schrijft: iedere maandag- en donderdagochtend komt een groepje mensen bij het wijkcentrum bij elkaar
om zo’n drie kwartier lekker te gaan wandelen. De snelle groep neemt
een langere route dan de minder snelle. Hier kunnen leeftijd en conditie
een rol spelen. Aansluiting bij een groep gaat naar eigen keuze.

Het hele jaar
maandag en
donderdag
09.30 - 10.15 uur
2 groepen
Eigen tempo
Deelname gratis

Het is erg gezellig tijdens de
wandeling, zelfs bij een onderlinge afstand van anderhalve
meter. Er wordt veel gepraat en
men geniet van de natuur. In
deze tijd kan je de grote bonte
specht horen roffelen: die bakent
zijn territorium af. Grote vluchten
grauwe ganzen gaan massaal de
lucht in, de bomen ontspruiten,
de krokussen ontluiken, de roodborstjes, koolmezen en zanglijsters zingen.

van de Hilversumse Meent boffen
maar met zo’n mooie omgeving.
Als het regent is de opkomst van
de wandelaars een stuk minder,
maar… er zijn altijd diehards die
daar niets om geven. Op 11 maart
trotseerden 6 van die stoere
wandelaars de storm die toen
over het land raasde. Zij zagen
hoe een boom aan de overkant
van het water met veel gekraak
omwaaide en in het water
plonsde.

De route van beide groepen
loopt door de groengordel, een
waar natuurgebied. De bewoners

Zo zie je maar weer dat de
groengordel ook zijn gevaarlijke
kanten kan hebben!

VeelVuldige VoorjaarsVreugde
op de kinderboerderij
U zult het op dit moment vast en zeker als een verademing ervaren dat
er geen verbod meer geldt om de kibo met een bezoek te verrassen!
Dat betekent voor mens en dier
een vrolijk verslavend weerzien.
Verheug u op al het ontluikende
verse groen en de opkomende al
dan niet vergeten groenten. Vergeet vooral niet te genieten van
alle bloesempracht van fruitbomen en planten en van de tientallen bijtjes die van bloem tot bloem
vliegen om nectar te verzamelen.
En, ook in eerdere jaren vertoond,
het volmaakte voorjaarsgevoel bij
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het zien van de vrolijk rondhuppelende en verspringende pasgeboren lammetjes van de schapen
en geiten. Het blije weerzien zal
na dit moeilijke coronajaar iedereen weer helpen om de toekomst
optimistisch tegemoet te zien.
Ook de vrijwilligers verheugen
zich op dit komende weerzien,
zeker weten!
Krijn Griffioen

TELEFOONTIPS
Alarmnummer 112, Politie 0900 - 8844
Huisartsenpost Blaricum 088 - 1309600
Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek Blaricum 035 - 5383451
Apotheek

info@meentapotheek.nl

035 - 69 14 876

Bink Kinderopvang

035 - 68 34 499

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn

035 - 69 22 530

Buurtcoördinator Ute Hoogeveen u.hoogeveen@hilversum.nl

06 10 95 5 1 84

Buurtsportcoach

August: 06 18 53 18 03;

Anouck 06 21 36 39 18

Dagbesteding ouderen

informatiepuntwenz@hilversumsemeent.nl 06 17 60 25 81

Fysio

hilversum@fysioholland.nl

GAD, Bussum

035 - 69 35 126
035 - 69 91 888

Huisarts mevr. J. van Dok huisartsenpraktijkjvandok.praktijkinfo.nl 035 - 69 10 719
Huisarts mevr. J. Schuur

huisartsenpraktijkdemeent.nl

035 - 69 14 100

GGZ Informatiecentrum

035 - 62 16 009

Informatiepunt Welzijn en Zorg

035 - 69 80 040

Jongerencentrum ‘t Web

06 52 32 23 18

Kinderboerderij

035 - 6982295

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie

035 - 6922336

Maatschappelijk werk

06 82 96 59 98

Meentwerf, Mierenmeent 122,

www.meentwerf.nl

06 40 70 10 00

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte

14035

School: De Gooische Daltonschool

035 - 69 12 446

School: De Sterrenwachter (Jenaplan)

035 - 69 10 345

Sportzaal/Optiesport

035 - 69 19 332

Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken

035 - 68 30 300

Thuiszorg Inovum team noord

06 27 30 63 39

Verloskundigen

035 - 65 61 613

Versa welzijn

www.versawelzijn.nl/hulp

Voedselbank
Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer

035 - 62 31 100
06 11 40 75 37
0800 - 0359

Woningcorporatie Alliantie

088 - 00 23 200

Woningcorporatie Gooi en omstreken

035 - 67 26 699

Wijkagent

0900 - 8844

Wijkcentrum De Kruisdam

035 - 69 32 206

Wijkcentrum De Kruisdam coördinatie, verhuur e.d.

035 - 69 12 437

Ziekenhuis Tergooi

088 - 75 31 753

