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De Stichting Hilversumse Meent (SHM) bestaat volledig uit vrijwilligers en 

behartigt als onafhankelijke wijkorganisatie - met wijkcentrum De 

Kruisdam als bruisend middelpunt - al ruim 40 jaar de belangen van de 

4100 bewoners van de Hilversumse Meent. 

SHM zoekt nieuwe webmaster 
en bestuurslid Beheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 

Webmaster: webmaster@ 

hilversumsemeent.nl 

 

Voorzitter: voorzitter@ 

hilversumsemeent.nl 

 

Solliciteren: 

bestuur@ 

hilversumsemeent.nl 

 

Privacy informatie 

hilversumsemeent.nl/ 

privacy 

 

Volledige vacaturetekst: 

www.hilversumsemeent.nl 

De uitvoering van de rol als bestuurs -

lid of webmaster is 100% vrijwilligers -

werk en kent geen financiële 

compensatie. Je kunt je inzetten als 

vrijwilliger binnen een stichting van 

een geweldige wijk. Daarnaast ben je 

welkom bij de vele activiteiten, 

evenementen, maandelijkse 

BijnaWeekend Borrels en de jaarlijkse 

vrijwilligers avond. Gezellig! 

 

Webmaster 

De webmaster neemt zitting in de 

commissie Communicatie & PR, is 

verantwoordelijk voor de gehele 

website en zorgt dat deze 

aantrekkelijk en relevant is. De 

website is een basispakket dat je 

verder in overleg kunt ontwikkelen. 

Je hebt circa 6 uur per week nodig. 

Interesse? Stuur ons jouw recent 

gepubliceerde oogstrelende 

websites, die bovenaan in Google 

staan samen je cv en motivatie en we 

nemen contact met je op! Wat ga je 

doen? 

 

• Website actualiseren, 

nieuwsberichten redigeren en 

plaatsen, clubagenda’s updaten 

• Lid zijn van de commissie 

Communicatie & PR 

• Aanmaken emailadressen, 

banners, logo’s en beeld 

materiaal 

• Verbeteren SEO, conversie, 

gebruiksvriendelijkheid en 

vergroten bereik 

• Samenwerken met andere online 

kanalen in de wijk, zoals de 

Facebookpagina 

Bestuurslid portefeuille Beheer 

Het bestuurslid met de portefeuille 

beheer van het wijkcentrum De 

Kruisdam neemt zitting (1x keer per 

maand) in de commissie Beheer en is 

het aan spreek punt. Deze commissie 

bestaat uit drie leden en is 

verantwoordelijk voor het totale 

operationele beheer van de Kruisdam 

en de Dagopvang. De geschatte 

tijdbesteding is circa 5-10 uur per 

week. Interesse? Zet je verhaal op 

papier, stuur deze op met je motivatie 

en cv en wij nemen contact met je op! 

Wat ga je doen? 

 

• Kennis nemen en monitoren 

taken/verantwoordelijkheden 

vrijwilligers 

• Toezicht houden en uitvoeren 

Beheersbeleid 

• Verantwoordelijk zijn voor 

inventaris en onderhoud van de 

Kruisdam 

• Verantwoordelijk zijn voor 

openingstijden en alle 

operationele en personele inzet  

• Actief bijwonen 

bestuursvergaderingen (iedere 2 

weken) 

• Relevante bijdrage leveren 

online kanalen en wijkblad *je 

Meent het* 

• Samen met het bestuur 

zorgdragen voor ontwikkeling, 

beheer en sociale samenhang 
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Al eerder schreven wij over de 

geplande nieuwbouw in het 

centrum. Zoals in ieder ont -

werp over nieuwbouw zijn er 

voor- en tegenstanders. Dat 

is prima, want met hoor- 

en wederhoor kun je je 

eigen mening scherp 

houden. Meer 

hierover in 

deze 

editie. 

 

En ook wij raken 

niet over de corona 

uitgepraat en uitge -

dacht… Wat een zorgen en 

eenzaamheid voor velen. Hoe 

lang nog? Wat kan en mag wel 

en vooral wat niet?  

Freerk Teunissen heeft 

verderop in deze editie alle 

voorschriften en regels voor u 

op een rijtje gezet. 

 

In het bestuur is nog (steeds) 

een vacature. Daarover vindt u 

een samenvatting in deze 

editie met een verwijzing naar 

de complete vacaturetekst op 

de website. Er zijn vast mensen 

m/v die de ambitie hebben om 

mee te denken in 

het bestuur! 

Graag aanmelden. 

 

Er komen ook 

vragen/verzoeken 

van 

Meentbewoners 

bij het bestuur 

binnen om  

*Je Meent Het* 

digitaal te ontvangen. Dat is 

zeker een verzoek om te 

overwegen. Er zal dan rekening 

gehouden moeten worden met 

wijkbewoners die liever de 

papieren versie niet ontvangen. 

 

In de Hommelmeent is een 

AED-kast opgehangen, maar 

nog zonder apparaat.  

Joost Nachbahr en  

Fred van Sprang houden ons 

van de vorderingen op de 

hoogte. Dank! 

 

Het bestuur gaat vaker verga -

de ren: 1x per 2 weken. De wijk -

agenda zal geactualiseerd 

worden voor de jaarvergadering.  

 

Het bestuur wil een wijkavond 

voor alle bewoners organi se -

ren, want er ligt een Vilans -

rapport dat nog moet worden 

besproken door de Meentbe -

wo ners, maar kan dat in deze 

tijd? En hoe dan? Hoe pakken 

we dit op?  

Kortom: ook de ko mende tijd is 

er nog veel te doen! 

 

Dit is de laatste Je Meent Het 

van dit seizoen. Dank aan de 

redactieleden Anja en Barbara! 

 

Namens het bestuur wens ik 

alle Meentbewoners een 

goede, maar vooral gezonde 

periode toe. Tot ziens in 

september! 

 

Puck Zijlstra, voorzitter SHM

Van de bestuurstafel...
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Update over de Kruisdam

Er is echter geen sprake van een 

verplichte sluiting. Dus wanneer 

je in de Meent woont en je wilt 

toch gebruikmaken van een 

ruimte in de Kruisdam, neem 

dan contact op met Adrie Faas.  

 

Zij bekijkt per aanvraag - zo 

nodig in overleg met het 

bestuur van SHM - wat er 

mogelijk is met in achtneming 

van de coronamaatregelen die 

het RIVM en de rijksoverheid 

aan iedereen opleggen.  

Basisregels RIVM/rijksoverheid:  

• Vermijd drukte 

• Werk vanuit huis als dat kan 

• Houd 1,5 meter afstand 

• Blijf altijd thuis bij klachten 
en ontwikkelt u 
benauwdheid en/of koorts 
dan blijven ook gezinsleden 
thuis 

• En natuurlijk: handen 
wassen, hoesten en niezen in 
de binnenkant van de 
elleboog, papieren 
zakdoekjes gebruiken en 
meteen weggooien.

Wat doet stichting Hilversumse 

Meent in de tussentijd:

Contact: 

 

Adrie Faas  

adriefaas@hetnet.nl  

035 – 691 2437 

 

Informatie coronavirus 

en -maatregelen: 

www.rivm.nl 

www.rijksoverheid.nl 

Het bestuur van SHM heeft besloten dat de Kruisdam voorlopig 

tot 1 september dicht blijft en respecteert hiermee de wens van 

de meeste vrijwilligers, die de Kruisdam beheren en er werken.

1. Hoe zorgen wij dat men-

sen met klachten hun 

huis niet uit hoeven?  

Vrijwilligers bemensen de 

telefoon van het Informa -

tiepunt. Hoest je of heb je 

koorts? Bel het Informa -

tie punt en vrijwilligers 

staan klaar om je bood-

schappen te doen:  

035-6980040 

2. Alle vrijwilligers en pro-

fessionals denken na over 

wat er wél kan. 

3. Vrijwilligers bellen met 

wijkbewoners die hebben 

aangegeven dat dat oké is 

en zo letten we een 

beetje op elkaar.

4. Achter de schermen 

werken we eraan om te 

zorgen dat we open 

kunnen zodra dat kan en 

verantwoord is. We 

onderzoeken wat er voor 

nodig is om in de 

Kruisdam te voldoen aan 

de coronamaatregelen. 

Het zou mooi zijn als we 

de Kruisdam coronaproof 

maken.

Versoepelen van 
maatregelen kan 
alleen als het 
coronavirus onder 
controle blijft
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Aanmoediging… 
…tot het lezen van 
Jaarverslag 2019!

hilversumsemeent.nl/ 

over-shm/documenten-

en-jaarverslagen/

De redactie pikte wat highlights uit het jaarverslag 2019 van de 

Stichting Hilversumse Meent. Om u aan te moedigen tot lezen. 

Om de schrijvers een hart onder de riem te steken. Om reclame te 

maken voor onze Meent en haar bewoners. Om kennis te delen 

over dat wat er is, was, gaat komen… op de Meent, onze wijk.

Vrijwilligers: onontbeerlijk! 

Er werken 200 trouwe en ener-

gieke vrijwilligers wekelijks bin-

nen 12 clubs in De Kruisdam en 

aan de 30 tot 40 jaarlijkse activi-

teiten en evenementen. (pag. 3)

Organisaties: verbinden  

Meentmakers is een samenwerkingsverband 

van organisaties zoals; de Meentwerf, de 

Wandelmeent, ’t Luye Gat, de Kinderboerderij, 

de Stichting Hilversumse Meent, Versa Welzijn 

en de Gemeente Hilversum. (pag. 25)

Vergrijzing: een feit! 

34 % van de meentbewoners is ouder dan 65 

jaar. In 2019 is de aanzet gegeven om 70 

‘levensloopbestendige’ woningen te bouwen 

en met de Gemeente Hilversum en 

Wooncorporatie Gooi en Omstreken is er een 

begin gemaakt. (pag. 4) 

Buslijn 105: Blijf! 

Van de Provincie Noord-Holland is de garantie 

gekregen dat de bus blijft rijden door de wijk. 

Deze voorwaarde is nu opgenomen in het 

Programma van Eisen voor de nieuwe aanbe-

steding van buslijn 105. (pag. 6) 

Wijkagenda: houvast 

De SHM heeft in 2019 zeven 

onderwerpen op haar wijk -

agenda gezet, zoals aardgasvrije 

wijk, openbaar vervoer en inte-

gratie jong en oud! (pag. 4) 

Exploiterende partijen: overzicht 

1. De Kruisdam, geëxploiteerd door de SHM 

2. Jongerencentrum ‘t Web, geëxploiteerd door Versa 

3. Fysiotherapie, geëxploiteerd door Fysio Holland 

4. Sportzaal, geëxploiteerd door Optisport 

Verjonging: ambitie 

Het bestuur wil binnen 

3,5 jaar de gemiddelde 

leeftijd van vrijwilligers 

en bezoekers van De 

Kruisdam met 10 jaar 

laten dalen via een lang-

zaam en goed voorbe-

reid proces. (pag. 7) 



Taal: onbegrijpelijk 

Hierdoor viel met name de aandacht 

voor voorwaardenscheppende, coör-

dinerende en wervende activiteiten 

weg. (pag. 15)

Woordgrapje:   

Laagdrempelige Ontmoeting & 

Dagbesteding voor ouderen = 

rolstoelvriendelijk  

5

Organiseren: indrukwekkend 

Hoe ging de organisatie van de vraaggerichte 

sociaal-culturele activiteiten in zijn werk? En 

welke commissie is verantwoordelijk voor wat: 

commissie meent cultureel of commissie acti-

viteiten en evenementen (pag 9, 10 en 11)

Woorden: gebruikt 

Versa(&welzijn) 25x. 

Vrijwilligers 80x.  

AED: succes! 

De eind april 2019 

gestarte werkgroep 

bracht eind septem-

ber advies uit voor 

een plan van 8 AED’s 

in de Meent, die 24/7 

bereikbaar zijn. 

Subsidie, crowdfun-

ding, bingo, 

Rabobank. (pag. 19) 

Sinterklaasintocht: 

aansturing  

Het team van 78 vrij-

willigers in 2019 

wordt vanaf 2019 

aangestuurd door de 

nieuwe voorzitter 

Jeroen Verheyen. 

Jeugdwerk: de topper! 

Ondanks een reeks positieve en goedbezochte 

activiteiten, die het jeugdwerk zo belangrijk en 

aantrekkelijk maken, wordt er per januari 2020 

tien uur bezuinigd op de jongerenwerkuren. 

(pag. 12)

Ambitieus: te? 

Het afstemmen van alle activiteiten 

inclusief die van de externe partners 

op het gebied van welzijn op elkaar. 

(pag. 16)

Progressie: stijging 

Meentbewoners voor Meentbewoners oftewel 

de vrijwilligerscentrale ontving in 2019 in 

totaal 95 aaanvragen voor hulp en verwacht in 

2020 een toename van de vraag naar bezoek-

jes, vervoer en tuinhulp. (pag. 17)

Overleg: start 

Het Zorgnetwerk is een overleg 

van in de wijk werkzame professio-

nals op het gebied van welzijn en 

zorg inclusief de huisartsen om de 

samenwerking en afstemming te 

verbeteren met wijkbewoners.

Hardlopen: samenbrengen 

Het beste voorbeeld van 

mensen samenbrengen is het 

hardloop Rondje Meent. Dit 

evenement verbindt de 

onder nemers, buurtbewo ners 

en organisaties in de wijk. 

(pag. 21) 

Taal: opmerkelijk 

75+ gesprekken. In 2019 zijn 

er 236 75+ gesprekken 

gevoerd; een responsgraad 

van 63% op 375 adressen. In 

2020 worden 80+ gesprekken 

ingepland, want met de oudjes 

tot 80 jaar gaat het goed. 
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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. 

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.

                 Computer service



Jeugdbuurtsportcoach August 

is op de vrijdag weer voorzich-

tig van start gegaan met een 

mooi buitenaanbod voor de 

kinderen. Via social media 

weten die hem ongetwijfeld te 

vinden. 

 

Gene Kuiper geeft iedere vrij-

dagavond Bootcamps op het 

grote plein. De deelnemers 

staan veilig uit elkaar en mooi 

in gemarkeerde blokken op het 

plein. Voor wijkbewoners met 

een energieoverschot! 

 

De nieuwe Duofiets is onlangs 

door Sil Smit uit Nederhorst 

den Berg geleverd. Stoer, stevig 

en blauw. Het is nu nog niet 

goed mogelijk om goede mat-

ches van berijders te maken die 

naast elkaar mogen zitten, 

maar er komen betere tijden!  

 

Let op nadere aankondigingen 

Mededelingen van de 
buurtsportcoach
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Het Jeu de Boules plein heeft nieuw gravel en ligt er nu prachtig 

bij. Met eigen ballen / JdB-set kan iedereen daar heerlijk een va-

kantiegevoel krijgen onder de mooie bomen. Niet met 25 perso-

nen tegelijk natuurlijk en met inachtneming van alle geldende 

Die mannen staken de afgehak -

te boomtakken in de hakselma-

chine, waarna het apparaat met 

een enorme snelheid en veel 

lawaai keurig netjes een hoop 

houtsnippers uitbraakte in een 

opvangbak. 

 

Dat snoeisel zal voor een deel 

dienen als ondergrond voor 

tuinen en plantsoenen, een 

ander deel verdwijnt in een 

warmtekrachtcentrale. De ach-

tergebleven bomen stond er na 

hun knipbeurt maar stilletjes 

bij, blij dat ze voorlopig aan de 

‘kapper’ ontsnapt waren.  

Boompjes kort geknipt
In mei heeft een gediplomeerd boomverzorgingsbedrijf heel veel 

bomen langs de meentjes en ook in de groengordel van een 

nieuw - soms wel erg kort - kapsel voorzien en kort daarna kwam 

de opruimploeg langszij.
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Bewoners Hommelmeent 
adopteren groenvak op 
speelplein

Zeven pleinomwonenden gin-

gen de onderhandelingen aan 

met de gemeente en weldra lag 

er een uitgewerkt plan op tafel. 

Die bewoners kregen een 

groenvak toegewezen waar de 

door hen gewenste beplanting 

werd aangebracht. Daarbij is 

rekening gehouden met de 

aantrekkelijkheid voor bijen, 

vlinders en andere 

nuttige insecten en 

koos men voor 

groenblijvend, win-

terharde 

beplanting. 

  

Ook de bestaande zandbak 

werd vervangen en er werden 

een paar nieuwe speelelemen-

ten geplaatst. De niet meer 

gewenste schommels uit de 

Vlindermeent kregen - tot 

ieders tevredenheid en plezier - 

een warm welkom op de 

Hommelmeent.  

 

Naast adoptie van het groenvak 

adopteerden enkele omwonen-

den ook zes boomspiegels. Dit 

zijn de voor water en lucht vrij-

gehouden ruimten rondom een 

boom. Ook hier is op hun aan-

wijzing de beplanting 

uitgevoerd. 

 

De bewoners zullen hun 

bereidheid tot onderhoud aan 

het groen vastleggen in een 

contractje met de gemeente. 

De gemeente controleert op 

haar beurt komend najaar of 

het nieuwe groen is aangesla-

gen en zorgt zo nodig eenmalig 

voor vervanging. Na een jaar 

kunnen de bewoners aangeven 

of ze met de verzorging van 

‘hun’ groen doorgaan. 

 

Het plein heeft een metamor-

fose ondergaan en oogt nu fris 

en bloemig dankzij een groep 

actieve en enthousiaste initia-

tiefnemers in samenwerking 

met de gemeente. 

Afgelopen september kondigde de gemeente groot onderhoud 

aan in het openbare groen in de Hommelmeent. Spontaan kregen 

een paar omwonenden van het grote groen- en speelplein ideeën 

over de invulling en tijdens de inspraakavond bleek adoptie van 

het groen mogelijk, mits belangstellenden bereid waren het on-

derhoud te verzorgen! Wat een mooi initiatief.  

 

Een opvallende creatie 

is het houten informa-

tiepaneel met namen 

van de beplanting in het 

grote groenvak.  

 

‘’Alles wat je aandacht 

geeft groeit’’

Interesse? Info? 

Hein Steegmans 

Hommelmeent 133 



Drie vragen aan…  
Robert Westerman,  
maatschappelijk werker  
in de Meent
Soms zijn er situaties waar je zelf niet uitkomt. Ook niet met hulp 

van familie of anderen uit je omgeving. Denk aan geldzorgen, 

problemen met instanties, opvoedproblemen, eenzaamheid, 

rouw en verlies, spanningen in je relatie, aanvraag voor 

hulp/voorzieningen, of je hebt gewoon een luisterend oor nodig. 

Drie vragen aan Robert Westerman, maatschappelijk werker.

06-30047069 

rwesterman@ 

versawelzijn.nl 

 

Versa Welzijn:  

035-6231100 

 

Hoe werkt het? 

Je kunt met mij bespreken 

waar je mee zit en wat je 

anders zou willen. Ik overleg 

samen met jou welke stappen 

nodig zijn en hoe de taken ver-

deeld kunnen worden. Wie uit 

je omgeving kan eventueel hel-

pen en waar kan ik ondersteu-

nen om de problemen aan te 

pakken en om je verder op weg 

te helpen? 

 

Ook tijdens deze Coronacrisis? 

Ook in deze lastige tijd met het 

coronavirus ben ik werkzaam. 

In eerste instantie help ik 

bewoners telefonisch verder. 

Als het nodig is maak ik afspra-

ken voor een gesprek thuis of 

op het kantoor van Versa Welzijn 

in Hilversum. De regels van 

afstand en hygiëne, die door de 

overheid zijn gemaakt, zijn dan 

wel belangrijk.  

 

Hoe weet je of maatschappelijk 

werk past voor jouw vraag? 

Je mag me altijd bellen en 

overleggen of jouw vraag bij 

mij als maatschappelijker wer-

ker past. Ik kan ook samen met 

jou uitzoeken waar je vraag 

beter past!  

 

Heb je dus vragen? Bel me! Als 

ik niet opneem, spreek dan mijn 

beantwoorder in. Ik bel je dan 

terug. Je mag ook het algeme -

ne nummer van Versa Welzijn 

bellen. Je kunt dan vragen of ik 

terugbel.
Robert Westerman 

Maatschappelijk werker 
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Huurders kunnen via de Huur -

ders Belangen Vereniging 

Alliantie Gooi & Vechtstreek 

eenvoudig een Bewonerscom -

mis sie starten. Er zijn minimaal 

3 en maximaal 9 bestuursleden 

nodig. Alle maatregelen, die de 

woningcorporatie De Alliantie 

voorstelt moeten goedgekeurd 

worden door minimaal 70% van 

de huurders in deze drie meen-

ten. Aanmelden is gratis. 

 

Hiermee creëren wij een 

formele positie waar rekening 

mee moet worden gehouden. 

En dat is nodig nu blijkt dat 

onze huurdersbelangen bij de 

werkgroep Meent AardgasVrij 

niet geborgd zijn. In de huidige 

werkgroep zitten de Stichting 

Hilversumse Meent (SHM), de 

gemeente Hilversum, Netbe -

heerder Liander en de woning-

corporatie De Alliantie. Maar 

niet de huurders.  

 

Inmiddels is er een aanvraag 

ingediend bij de rijksoverheid 

om van de Meent Noord een 

proeftuin te maken om van het 

gas af te gaan met onder andere 

als doel het verkrijgen van extra 

geldmiddelen. Wij (Cees en 

Kees) hebben die aanvraag 

gelezen en zijn geschrokken, 

want in de aanvraag is opgeno-

men dat ‘een verhoging van de 

huur’ acceptabel is, en dat er 

‘goed’ overleg is met de huur-

ders. Volgens ons heeft dat 

overleg tot op heden niet 

plaatsgevonden. 

 

De SHM is dan wel belangenbe-

hartiger van alle bewoners van 

de Meent, maar deelde ons 

desgevraagd ook mee dat 

woningcorporatie De Alliantie 

wettelijk de belangen van huur-

ders moeten meewegen en dat 

men - SHM - zich dus aan de 

wet houdt. De belangen van 

particuliere eigenaren, woning-

corporatie-eigenaren en huur-

ders zijn niet gelijk, soms zelfs 

tegengesteld. 

Woningcorporatie De Alliantie 

kan dus niet zomaar gezien 

worden als onze belangenbe-

hartiger. Individuele huurders 

spelen geen rol bij dit soort 

processen.  

 

Wij denken dat onze specifieke 

huurdersbelangen beter 

geborgd zijn in een Bewoners -

commissie Meent Noord. 

Interesse/vragen: 

Cees Kuijlaars  

cees.shm@gmail.com  

 

Kees Meijer  

keimei@upcmail.nl  

 

Gratis lid worden: 

www.hbva-gv.nl  

 

Aanmelden:  

Bewonerscommissie (BC) 

bc.meent.noord@ 

gmail.com  

 

Gratis lid worden van de 

HBVA via www.hbva-gv.nl. 

Cees Kuijlaars en Kees Meijer, beide bewoner van de Distelmeent: 

wij willen de belangen bundelen en borgen door het oprichten 

van een Bewonerscommissie Meent Noord voor de huurders in de 

Distel-, Gras- en Klavermeent.

Meentbewoners schrijven… 
pleidooi voor Bewoners -
commissie Meent Noord
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Deze plannen zijn zeer ambiti-

eus, want wij hebben behoefte 

aan levensloopbestendige 

woningen. Het rapport “Ouder 

worden in de Hilversumse 

Meent” concludeert: ‘Met stip 

op nummer 1 staat een oplos-

sing vinden van het woonpro-

bleem in de Meent. Er is nieuw-

bouw nodig om de doorstroom 

te bevorderen aangezien de 

woningmarkt nu muurvast zit.’  

 

Om klaar 

te zijn 

voor de 

komende 

40 - 50 

jaar heb-

ben we 

ook geke-

ken naar de functionaliteit van 

het huidige wijkcentrum, want 

daar zijn de nodige verbeter -

punten aan te wijzen. Een uit-

gebreid onderzoek naar moge-

lijke bouwlocaties en de drin-

gende wens dat de nieuwe plek 

dicht in het centrum ligt, resul-

teerde in het plan en locatie 

zoals gepresenteerd. 

 

Het spreekt vanzelf dat dit plan 

uitgewerkt wordt in samenwer-

king met alle Meentbewoners. 

Daarvoor hadden we inspiratie-

bijeenkomsten bedacht in april 

en mei. Die worden nu verzet 

tot nader order. 

 

Tijdens en na de bijeenkomst 

van 3 maart is er ook schriftelijk 

gereageerd. De meer dan 50 

vragen, adviezen, tips en op -

merkingen nemen we allemaal 

mee in die komende inspiratie-

bijeenkomsten. 

 

Het is met name een belang -

rijke wens dat tijdens de bouw 

de continuïteit van alle activi-

teiten in het wijkcentrum 

gewaarborgd wordt. Dit is ook 

het uitgangspunt van het 

bestuur en dat kan door de 

totale nieuwbouw in twee fases 

te realiseren. Verder werd de 

wens geuit om ook een klein-

schalig zorgcentrum in het 

gebouw onder te brengen 

zoals tandarts, EHBO, zorgop-

vang en fysio.   

 

Wij hopen weer snel de draad 

op te pakken en samen met de 

Meentbewoners, woningcor-

poratie Het Gooi en Omstreken 

en de gemeente de plannen 

verder uit te werken. Uw hulp 

en steun is daar bij nodig.

Vragen en/of opmerkin-

gen zijn altijd welkom 

Johan Kremer,  

secretaris SHM 

johankremer43@ 

gmail.com

Op de informatieavond van 3 maart jl. zijn op initiatief van het be-

stuur van de Stichting Hilversumse Meent de globale plannen 

voor een geheel nieuw wijkcentrum met sportzaal met daarboven 

sociale huurwoningen gepresenteerd. (zie *je Meent het* 45-08 / 

april 2020 pagina 16 en 17)

Bestuur SHM geeft update 
over nieuwbouwplan
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Geen hoogbouw op  
de Meent
Een combinatie van een nieuw wijkcentrum, een nieuwe sporthal 

en daar bovenop 70 seniorenwoningen in het centrum van de 

Meent. Toen woningbouwvereniging Het Gooi en Omstreken in 

maart een presentatie gaf van enkele eerste gedachten en schet-

sen zei de SHM-voorzitter het al: ‘wij rekenen op een ongeloof-

lijke hoeveelheid weerstand’.  

Desondanks was de stemming 

onder de aanwezige Meent -

bewoners die avond vrijwel 

unaniem positief. De dag daar -

op verschenen op diverse ramen 

in en rond De Kruisdam echter 

al pamfletten waarvan u er 

eentje afgedrukt ziet. Gene K. 

bleek de initiatiefnemer daar-

achter. De redactie sprak met 

hem en met zijn bondgenote 

Mariska K. Op hun verzoek 

worden alleen hun voornamen 

vermeld. 

 

Wat zijn jullie belangrijkste  

bezwaren? 

De massaliteit en zeker ook de 

bouwhoogte aan de kant van 

het plein: tot 23 meter! Dat is 

veel te hoog, ook al gezien de 

verhouding tot het plein. Als 

het geschetste gebouw daad-

werkelijk wordt gerealiseerd 

kijken de omwonenden straks 

tegen een enorme, bijna be -

dreigend hoge bouwwand aan.  

 

Wij denken dat het gebouw aan 

die kant zeker hoger zal wor-

den dan de boomtoppen en 

ook zichtbaar zal zijn vanaf de 

N236 – wat niet is toegestaan. 

Het voorstel zou op die gron-

den alleen al aanpassing van 

het bestemmingsplan vergen.  

 

Er is wat dat betreft in het ver-

leden trouwens al een paar 

keer heisa geweest, namelijk 

toen er plannen kwamen voor 

het plaatsen van een zendmast. 

Gene K.
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Omdat die niet hoger mocht 

zijn dan de toegestane bouw-

hoogte van 12 meter is hij er 

uiteindelijk niet gekomen.  

 

De zorg is, dat als dit hoge 

gebouw er komt, een veel 

hogere zendmast ook weer in 

beeld komt. Daar zijn veel 

bewoners fel op tegen. 

Verder worden parkeerpro-

blemen voorzien. Op 

foutparkeren wordt nu al niet 

gehandhaafd. 

 

Bestaat er begrip voor de 

dringende wens om tot door-

stroming te komen door voor 

senioren meer geschikte wo-

ningen te bouwen? 

Absoluut, maar dan niet 

hoger dan 12 meter èn 

betaalbaar voor lage 

inkomens. Daarover willen wij 

echt zekerheid. Waarom 

perse in het centrum 

bouwen? Daar is al zoveel 

verstening op een klein 

oppervlak. Is er echt gekeken 

naar alternatieve locaties? 

Denk ook aan het gevaar van 

Corona, zoveel oudere men-

sen in zo’n druk bezet gebied 

met een wijkcentrum en een 

sporthal. 

 

Wat hebben jullie al onder-

nomen? 

Er is een petitie aangemaakt 

waarop tot dusver 29 mensen 

hebben gereageerd.  

Ook is er een 

facebookpagina: 

secure.avaaz.org/nl/ 

community_petitions/ 

stichting_hilversumse_meent

_geen_hoogbouw_in_de_ 

meent 

www.facebook.com/Geen-

hoogbouw-in-de-Meent-

112493980369951/  

 

Daar kan je ook reacties lezen 

van Meentbewoners die best 

hun huurwoning zouden wil-

len ruilen voor een apparte-

ment, maar alleen als dat niet 

veel meer aan huur moet 

kosten dan zij nu betalen. 

Kijkend naar Meentzicht 1 lijkt 

dat niet erg waarschijnlijk. 

Bovendien: hoe zeker is het 

dat Woningnet niet alsnog 

gaat bepalen dat ook mensen 

van buiten de Meent een 

woning toegewezen krijgen 

in het nieuwe complex? 

 

Al meer reacties gehad uit de 

Meent? 

Zeker, maar niet altijd zoals je 

zou verwachten. De pamflet-

ten op de prikborden in het 

winkelcentrum waren in een 

oogwenk weer verdwenen. 

Dat is toch neutraal terrein, 

dus waarom mag deze 

mening niet verkondigd wor-

den? Waarom zo boos?
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Wel is kinderopvang Knoest 

weer begonnen als vanouds op 

de maandag-, dinsdag- en 

woensdagmiddag. Alle overige 

momenten is de Meentwerf te 

huur. Volgens de coronarichtlij-

nen kan er door maximaal  

17 mensen gewerkt of vergaderd 

worden. De ruimte is zeer goed 

te ventileren, dus dat is nu met 

corona zeker een pré. Dus zit je 

omhoog, ben je uitgezoomd en 

wil je je collega’s nu weer eens 

live zien? Neem contact op 

voor de mogelijkheden en onze 

toegankelijke tarieven. 

 

Kaartenactie 

De kaartenactie van natuurfo-

tografe Yvette van den Berg 

loopt nog steeds. Dus wil je 

iemand een hart onder de riem 

steken? De prachtige gratis 

kaarten zijn verkrijgbaar bij ver-

schillende winkels in het win-

kelcentrum en op de info-zuil.  

 

Doen! Werk je in een 

zorginstelling en wil je je een 

groter aantal kaarten om uit te 

delen onder personeel en 

cliënten/ patiënten? Tot 1000 

stuks geen probleem! Stuur een 

mailtje naar aanmelden@ 

meentwerf.nl 

 

ZZp-netwerk ’t Gooi 

Het ZZP-Netwerk is nog volop 

in ontwikkeling.  

Op meentwerf.nl/zzp-netwerk/ 

kun je alvast een kijkje nemen.  

 

Vergroot ook je zichtbaarheid 

en doe mee! Stuur een tekst 

van ongeveer 150 woorden, 

een foto, je logo, contactgege-

vens en maximaal twee tref-

woorden waarop je gevonden 

wilt worden naar ons mailadres. 

We gaan het platform breed in 

de publiciteit brengen, zodat 

we met elkaar een groot bereik 

hebben. Zodra het weer kan, 

organiseren we netwerkborrels 

en thema-avonden. Actie ver-

lengd: Geef je op vóór 1 juli en 

je hebt een jaar lang je eigen 

plek op het Netwerk voor de 

prijs van een half jaar (€ 15,-) 

Langzaamaan komt er weer meer leven in de brouwerij.  

Vanaf 1 juni mogen wij weer beperkt open. Hoe dat er precies uit 

gaat zien kunnen we op dit moment nog niet zeggen. We gaan 

zeker iets leuks organiseren nog voor de vakantie!  

Weer leven in de Meentwerf
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Praten met je naasten en met 

de huisarts is dan van vitaal 

belang. Tijdens een NVVE-

spreekuur kun je bespreken hoe 

je je wensen rondom het levens-

 einde vastlegt in wilsverklaringen 

(een euthanasieverzoek, een vol-

macht en een behandelverbod).  

Helaas wordt er in de Kruisdam 

de laatste maanden vanwege 

het coronavirus geen NVVE-

spreekuur gehouden.  

 

Han CG Kemper en  

Veronica van der Does,  

consulenten NVVE

Zoals u misschien gemerkt heeft, 

krijgt u bij Albert Heijn in de Meent 

geen gedesinfecteerd karretje 

meer aangereikt van medewerkers 

van de supermarkt. Men is 

daarmee gestopt nadat 

medewerkers de afgelopen tijd 

meerdere keren heftig werden 

toegeschreeuwd en uitgeschol -

den. Bij de ingang is wel materi aal 

aanwezig waarmee de klan ten zelf 

hun karretje kunnen ont s metten 

zo valt te lezen op een briefje met 

een verklaring, dat erbij hangt. 

Meent Cultureel presenteert 
septemberprogramma!

Veel wijkbewoners maken zich juist nu ongerust over een waardig 

levenseinde. Of over hoe te handelen als je bij een coronabe -

smetting niet op een Intensive Care (IC) opgenomen wilt worden.

NVVE-spreekuur in de Kruisdam 
afgelast tot 1 september

Als NVVE-lid kunt u altijd 

bellen naar het adviescen-

trum van de NVVE in 

Amsterdam  

020 - 6290690.  

U krijgt dan uitgebreid 

telefonisch advies.  

AH gestopt met desinfecteren 
winkelwagentjes

Zoals al in de lijn der verwachting lag, blijft de Kruisdam gesloten 

tot 1 september. Ons programma voor de 2e helft van dit seizoen 

blijft vooralsnog gewoon staan en uiteraard hopen we dat deze 

concerten dan doorgang vinden. 

Ik deel u alvast wel mee, dat 

Shuann Chai en Shunske Sato 

bereid waren om hun geplande 

concert van 13 juni door te 

schuiven naar volgend jaar, te 

weten 16 mei 2021.  

Ook met de andere artiesten 

hebben we gelukkig afspraken 

voor volgend jaar gemaakt.  

Daar zijn wij erg blij mee. 

Voor nu rest ons niets anders 

dan u vooral een hele goede 

gezondheid te wensen en ook - 

binnen alle beperkingen - een 

fijne zomer.  

  

Met vriendelijke groet  

Sybrand van der Meulen
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MAANDELIJKS MEER INFORMATIE MEENT CULTUREEL
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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



21

We waren al bezig om een 

mooie tocht uit te zetten toen 

de corona roet in het eten 

gooide. Het is nog niet zeker 

hoe de toestand in juli is, maar 

in ieder geval zal de 1,5 meteraf-

stand nog gelden. Met de drukte 

op de zondagen op de fietspa-

den is dit soms lastig te doen.  

 

Ook is het niet helemaal zeker 

of de toiletten op de route 

open zijn. Bovendien is het 

wijkcentrum nog gesloten, dus 

een barbecue zat er sowieso 

niet in. Gezond blijven is nu 

voor iedereen het al lerbelang-

rijkste. Hopelijk kunnen we vol-

gend jaar weer op pad. 

 

Mocht iemand toch een fiets-

tocht willen maken: we hebben 

nog wel de beschrijving van 

een bestaande tocht. Neem 

even contact op. 

 

Een fijne zomer gewenst van 

Riek en Veroni

Deze foto is vorig jaar gemaakt tijdens een vrolijke tussenstop op 

de controlepost in Blaricum. Een zoete herinnering en tegelijk een 

verwachtingsvolle vooruitblik naar wat hopelijk volgend jaar weer 

mogelijk zal zijn?

Riek Willemsen  

riek.willemsen9@ 

gmail.com  

035-6930525 

 

Veroni van Rijswijk 

v-van-rijswijk@hetnet.nl

Helaas… dit jaar geen 
fietsenrally

kleurplaat
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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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hilversumsemeent.nl/ 

bewegen 

Een werkgroep is bezig met het 

maken van een plan hiervoor. 

Dat doen we natuurlijk niet zon-

der de mening van u als wijkbe-

woner te vragen. Wij hebben 

een enquête samengesteld, 

waarin wij u een aantal scena-

rio's voorleggen. U kunt deelne-

men door naar naar de hiernaast 

genoemde website te gaan. 

 

De resultaten uit de enquête 

helpen ons tot een plan te 

komen, met als volgende stap 

de realisatie van dat plan. Wat 

kost het, welke opties zijn er en 

hoe financieren we een en 

ander? Dit zijn voorbeelden van 

vragen waar we nu nog geen 

antwoord op hebben en welke 

wij nader moeten onderzoeken.  

 

Zorgvuldig de weg bewandelen 

van plan naar realisatie kost tijd. 

De eerste stap is komen tot een 

plan. U kunt ons hierbij helpen 

door de enquête in te vullen!  

  

Namens de werkgroep, Anouck 

Dingemans, buurtsportcoach 

Velen van u zijn regelmatig aan het sporten en bewegen. Anderen 

misschien wat minder, maar zouden dat graag meer willen doen. 

Naar een sportschool gaan vindt niet iedereen even prettig, maar 

als er in de wijk mogelijkheden aanwezig zijn om wat (vaker) te 

bewegen dan komt het er misschien toch van. Beweegtoestellen 

in de wijk motiveert en stimuleert tot meer beweging.

We wensen u allemaal een mooie 

zomer. Ondanks alles zijn we be-

voorrecht dat we hier in zo’n fijne 

wijk met rondom natuur wonen. 

De laatste drie maanden is het vanwege corona helaas niet mogelijk 

geweest om een kerkdienst in de Kruisdam te houden.  

Op 13 september hopen we weer te kunnen starten met de Meent-

diensten. 

Kerkdienst in de Meent

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. 

Denk mee: enquête voor 
plan beweegtoestellen!

 

Hartelijke groeten Renate Nouwen-Helleman
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Hulpverlener bij  

HartslagNu? 

Meld u ook aan bij ons: 

AED@ 

hilversumsemeent.nl.  

 

AED-locaties 

Biezenmeent  

Klavermeent 

Mossenmeent 

Centrum (apotheek) 

Hommelmeent 

Bijenmeent  

Goudwespmeent

Ze komen er aan,  
die AED’s
De locaties zijn bijna definitief. We wachten nog op instemming van 

een woningcorporatie. In mei worden met alle bewoners van de 

AED-locaties de overeenkomsten getekend. Dan worden de kasten 

op hun muren geïnstalleerd. Nieuwe, ronde diepgroene (bijna 

zwarte) kasten, degelijker en met een betere UV-bescherming. 

De AED’s zijn van markeringen 

en naam voorzien, zodat dui-

delijk is waar ze thuishoren. Ze 

worden ook anderszins beveiligd 

om diefstal zinloos te maken. 

Daarna worden ze ter plaatse 

op het internet aangesloten, 

ingehangen en aangemeld bij 

HartslagNu. Half juni moet het 

AED-project Hilversumse 

Meent dus operationeel zijn! 

De kasten zijn niet op slot, maar 

worden wél verzegeld met een 

zogeheten breekzegel. De 

ervaringen elders hebben uit-

gewezen dat het openen van 

de kasten met sloten een seri-

eus probleem is, wanneer je in 

spanning het apparaat snel wil 

pakken. Met behulp van de 

wifi-optie kunnen we de appa-

ratuur nauwkeurig in de gaten 

houden. 

Het lukte overigens helaas niet 

de Philips-AED aan de 

Krekelmeent in het collectief 

mee te nemen. Deze kast blijft 

dus wél gesloten met een 

codeslot. Die code wordt bij 

een oproep aan een burger -

hulpverlener doorgegeven.  

 

Direct 112 bellen 

Het is de bedoeling om bij een 

noodgeval meteen 112 

te bellen. Binnen enkele 

seconden worden de via 

HartslagNu aangesloten 

buurthulpverleners 

gewaarschuwd. Eén 

burgerhul pverlener gaat 

meteen naar het adres, 

een ander haalt de AED. 

Intussen is de 

ambulance onderweg. 

 

De bij ons bekende burgerhulp-

verleners worden uitgebreid 

door ons geïnformeerd over de 

AED-locaties. Na de zomerva-

kantie volgt informatie aan alle 

wijkbewoners.  

 

Een echte officiële feestelijke 

start kan in deze tijden niet. Na 

de zomer hopen we er toch 

nog een klein feestje van te 

maken.
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Meentbewoner helpt 
ringslang oversteken: 
Eerste Hulp Bij 
Oversteken
Meentbewoner Freerk Teunissen fietste onlangs met zijn gezin langs 

de Hilversumse Meentweg en zag opeens deze ringslang kronkelen, 

tussen de Zuidermeent en de ingang van de groengordel.  

Het was waarschijnlijk een 

vrouwtje, denkt hij, die - nor-

maal in juni en juli - op zoek 

was naar een plek om eieren af 

te zetten in zogenaamde broei-

nesten. Misschien vond deze 

slang het nu, in mei, al warm 

genoeg om op pad te gaan. 

 

Omdat het dier bezig was aan 

een gewaagde oversteek van 

de drukke weg en gevaar liep 

om platgereden te worden 

besloten Freerk en zijn vrouw 

auto's (en twee motorrijders) 

tegen te houden tot de slang 

aan de overkant was, waar die 

verdween in het gras. 

De ringslang is geen onbekende 

in de Meent. Hij wordt regel -

matig waargenomen langs de 

waterkant in de groengordel, 

maar kronkelt ook met gemak 

een heel eind over land. U kunt 

hem zelfs op de hei aantreffen. 

Hij ligt daar misschien te zon-

nen op een rustig plekje.  

 

Een ringslang heeft ronde 

pupillen en twee duidelijke gele 

en zwarte vlekken achter de 

kop. Het is de grootste slang in 

Nederland (tot 1,20 m). Hij is 

niet giftig voor de mens en bijt 

zelfs niet als hij gevangen 

wordt.  

 

Wat te doen als je een ringslang 

vindt? Heel simpel: laat 'm met 

rust. Het is bij de wet verboden 

om de ringslang te vangen of te 

verstoren. Om aan eventuele 

bedreigers te ontkomen kan de 

slang zich schijndood houden. 

Hierbij draait hij zich in kronkels 

op zijn rug, laat zijn bek schuin 

open hangen met de tong eruit 

en draait zijn pupillen weg. Ook 

produceert de slang als verde-

diging een extreem stinkende 

substantie uit zijn cloaca. 



Groot probleem voor 

ons is dat we als vrijwil-

ligersorganisatie veel te 

weinig actieve handjes 

hebben om stevig 

genoeg op de trom te 

slaan. Niet alleen vanuit 

eigen gemeente, maar 

ook vanuit Wijdemeren en de 

BEL-gemeenten worden we 

gevraagd. We willen 

graag meer betrokken-

heid bij de provinciale 

wegen, waar we ook 

met steun van de lan-

delijke organisatie veel 

kunnen betekenen. 

 

Franse Kampweg 

Een sterk negatieve inzet was 

die bij de Franse Kampweg. 

Aanvankelijk hadden we daar 

(tesamen met mede-Meentbe -

woners) een heel open partici-

patie, gericht op de beste 

oplossing. Totdat de toenma-

lige gedeputeerde echter haar 

mening herzag en de gekozen 

oplossing (rotonde bij ingang 

Gamma en Melkstraat daarop 

aansluitend) te duur vond. 

Helaas hadden de betrokken 

gemeentebesturen te weinig 

invloed om het tij te keren. 

Resultaat is nog steeds een te 

onveilige overgang en dat met 

steeds drukker fietsverkeer. 

 

Er valt nog veel te verbeteren 

om te zorgen dat meentbewo-

ners de rit naar het centrum bij 

voorkeur op de fiets gaan af -

leggen. Denk aan het knelpunt 

bij de oversteek Melkmeent/ 

Meentweg. 

 

In Hilversum werkt de provincie 

aan plannen om de 

Naarderstraat van adequate 

fietsbanen te voorzien. Een 

dieptepunt was dat bij de laat-

ste hersteloperatie van de 

autobanen, men te laat aan de 

fietspaden had gedacht. Wij 

willen als Fietsersbond daar tij-

dig bij worden betrokken. 

Reken maar dat ik op het vin-

kentouw zal zitten! 
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De mening van… Meentbewoner 
Krijn Griffioen, voorzitter 
Fietsersbond Hilversum
De laatste jaren bemerken we dat zowel gemeentebesturen als 

provinciale besturen de Fietsersbond in toenemende mate betrek-

ken bij de mobiliteitsvraagstukken. Echter: dikwijls toch pas in een 

stadium dat er al veel vast ligt. Mijn indruk is dat die terughou-

dendheid vooral bestuurlijk bepaald wordt. Alle lof voor het geno-

men besluit voor die keuze tot afsluiting van de overgang van de 

kleine spoorbomen in Hilversum. Maar wij missen in alle discus-

sies dat uiteindelijk de oplossing toch gevonden moet worden 

door minder autoverkeer en overschakeling op meer passende 

mobiliteit binnen onze leefomgeving. 

hilversum@fietsersbond.nl 

www.fietsersbond.nl/ 

hilversum 

 

kgriffioen@gmail.com 



Wat hoort wel bij pmd 

• plastic tassen 

• brood-, pasta- en snoepzakken 

• plastic verpakkingen van 
vleeswaren, kaas en andere 
etenswaren 

• folies van tijdschriften en 
reclamefolders 

• verpakkingen van o.a. 
tandenborstels, snoeren en 
schroeven 

• boterkuipjes, sausbakjes, 
smeerkaas-, paté- of 
koffiemelkkuipjes 

• groente-, fruit- en saladebakjes 

• zakjes, patatbakjes 

• bekers van yoghurt, vla, 
slagroom en ijs 

• deksels van potten pindakaas, 
chocopasta etc. 

• deksels van potjes, schroef  -
doppen en bierdoppen 

• knijpflessen van sauzen zoals 
ketchup en mayonaise 

• flacons van was- en 
schoonmaakmiddelen 

• flacons en tubes van 
verzorgingsproducten 

• plastic flessen van olie en azijn 

• plastic van frisdrank, water en 
zuivel, zonder statiegeld 

• potjes van haargel, medicijnen 
en vitamines 

• plastic (kweek)potten van 
planten en plantentrays 

• drankenkartons 

• frisdrankpakken 

• wijnpakken (plastic binnenzak) 

• zuivelverpakkingen 

• conservenblikken 

• honden- en kattenvoerblikken 

• blikjes van frisdranken en bier 

• soep-, vlees- en groenteblikken 

• limonadesiroopblikken 
 
Wat hoort niet bij pmd 

• verpakkingen met inhoud 

• chipszakken (aluminium 
binnenzijde kan niet gescheiden 
worden van het plastic) 

• luiers 

• resten papier en karton 

• harde plastic 
gebruiksvoorwerpen zoals 
speelgoed 

• piepschuim 

• videobanden 

• emmers 

• gieters 

• plastic kratten 

• tuinstoelen 

• vijverfolie en landbouwplastic 

• spuitbussen 

• verpakkingen van chemisch 
afval (zoals lege flessen van 
make-up remover, 
terpentineflessen en kitkokers) 

• doordrukstrips van medicatie en 
kauwgom 

• medisch afval/thuisverpleging 
zoals plastic handschoenen, 
injectienaalden en (infuus) 
slangetjes 

 
Staat uw afvalsoort hier niet bij,  
check dan de afvalwegwijzer.
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Geheugensteuntje:  
wat mag er wel of niet in de 
PMD-container
Pmd staat voor lege plastic verpakkingen (flessen, folies en zak-

ken), metalen verpakkingen (blik en deksels) en drinkpakken. 

Deze worden samen ingezameld. Verpakkingen hoeven niet uit-

gespoeld te zijn, wel leeg. 



Natuurlijk zijn er tal 

van voorzorgen 

genomen om een 

bezoek veilig te kun-

nen doen. Op de 

website en via de 

sociale media zult u 

de voortgang en gel-

dende gedragsregels 

kunnen volgen.  

 

En nu maar hopen dat al die 

activiteiten zo dicht bij huis 

binnenkort weer bereikbaar 

zijn. Het is immers een mooi 

alternatief, zeker aangenaam 

en praktisch zolang er nog vele 

beperkingen zijn om naar 

elders te reizen. 

 

In de afgelopen stille periode 

heeft niet ieder stil gezeten. 

Vanzelfsprekend hebben alle 

dieren, planten en bomen tus-

sentijds hun natje en droogje 

gehad. Al moesten ze daarbij 

wel de knuffelhanden van de 

zorgmedewerkers missen. 

 

Groenten en bloemen 

De natuur is onverstoorbaar 

doorgegaan. Ook de groenten- 

en bloementuin is zo goed 

mogelijk bijgehouden. Wel is 

pijnlijk duidelijk geworden dat 

niet iedere boom en struik 

bestand was tegen de droogte-

aanvallen, zodat enkele het 

loodje hebben gelegd. Hulde 

aan Bas, de waterman die afge-

lopen weken onverdroten met 

de tuinsproeier in de weer is 

geweest om erger te voorko-

men. 

 

Het resultaat mag er zijn, zodat 

hopelijk straks toch het nodige 

kan worden geoogst. En vooral 

dat u van al dat moois en 

gezonds bij een hernieuwd 

bezoek met verwondering kan 

genieten! We hopen dat ook de 

schooltuin binnenkort weer 

een zorgbeurt door de school-

kinderen kan krijgen. De loop-

route over paden in de tuin zal 

voorlopig wat aangestuurd zijn, 

maar we kunnen blijven genie-

ten van elk groeiend en bloei-

end gewas. Fijn vooruitzicht dat 

het straks weer kan.  
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Kinderboerderij weer open - 
natuur ging onverstoorbaar 
door!
Hoera, de lang durende doodse stilte van de terneergeslagen 

flora en fauna op de kinderboerderij zijn voorbij en weer opge-

fleurd tot springend leven gekomen. 



Het is volstrekt veilig en ver-

antwoord om naar de praktijk 

te komen, zolang u zich aan 

alle voorschriften houdt. Bij 

het telefonisch maken van de 

afspraak, stellen wij daarom 

een aantal vragen. Het is 

belangrijk dat u deze vragen 

zorgvuldig en naar waarheid 

beantwoordt.  

 

Aanvullende huisregels 

Naast de gebruikelijke maatre-

gelen en hygiënemaatregelen 

van het RIVM gelden de vo l -

gende aanvullende huisregels: 

• Was na binnenkomst de 

handen met water en zeep 

of gebruik desinfectiegel 

• Houd anderhalve meter 

afstand van alle aanwezige 

personen op de praktijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kom alleen, of indien 

noodzakelijk met maximaal 

één begeleider 

• Zorg dat u maximaal vijf 

minuten van tevoren 

aanwezig bent 

• Verlaat het pand zo spoedig 

mogelijk na afloop van de 

behandeling 

• Vergeet niet een handdoek 

mee te nemen 

• Neem uw eigen drinken mee 

als u tijdens het trainen wil 

drinken 

• Kleed u zoveel mogelijk 

thuis om. De kleedruimtes 

zijn in de meeste praktijken 

gesloten 

• Maak geen gebruik van de 

toiletten 

• Houd rekening met elkaar 

en volg de aanwijzingen van 

het aanwezige personeel op 

• Houd er rekening mee dat 

de koffie en theefaciliteiten 

buiten gebruik zijn 

 

Bij onduidelijkheid omtrent het 

coronabeleid bepaalt de fysio-

therapeut hoe ermee wordt 

omgegaan. We verzoeken u 

dringend om niet naar de 

praktijk te komen wanneer u 

verkoudheidsklachten heeft. 

Neem dan eerst telefonisch 

contact met ons op. We kun-

nen ons voorstellen dat u vra-

gen heeft. Bespreek die met 

ons. We geven u graag advies.  

 

Met vriendelijk groet 

Anne-Fleur

30

FysioHolland is open voor 
behandelingen!

Anne-Fleur Aarts 

Fysiotherapeut & 

Oedeemtherapeut 

Locatiemanager 

FysioHolland Hilversum 

De Meent 

De behandelingen zijn hervat aan de hand van een door het RIVM 

en branchevereniging KNGF goedgekeurd protocol. Veiligheid 

staat bij ons altijd voorop!
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Dat gaat gepaard met een 
reductie van 33.000 kg CO2  
per jaar. Een mooie stap in de 
aanpak van de verduurzaming 
in de Meent! Aan het project 
hebben meegewerkt de 

Vereniging van Eigenaren 
Centrum Hilver sum se Meent, 
technisch beheerder, 

duurzame energiecoöperatie 
HilverZon, Liander en installa-
teur Solarpartners Bussum. 

200 zonnepanelen op dak 
VvE Centrum  
Hilversumse Meent
Op 20 mei is er met behulp van een grote hijskraan het materiaal 
voor 200 zonnepanelen op het platte dak van het appartemen-
tengebouw Vuurvlindermeent gehesen. De hoeveelheid elektrici-
teit die opgewekt wordt is ongeveer 60.300 kWh en wordt 
verdeeld over de 68 bewoners van het complex. 

De afdeling Publiekszaken van 

de gemeente Hilversum werkt 

daarom alleen op afspraak 

voor zaken die niet kunnen 

wachten en spoed hebben. Dat 

geldt voor het afhalen van 

documenten, geboorteaangif-

tes en verlopen reisdocumen-

ten en rijbewijzen. 

 

Voor deze afspraken geldt: 

Kom op tijd en niet te vroeg. Is 

uw afspraaktijd voorbij? Dan 

moet er een nieuwe afspraak 

gemaakt worden. Dit om 

onnodige drukte in de wacht-

ruimte te voorkomen. 

 

Een afspraak inplannen kan 

vanwege de coronacrisis tele-

fonisch. U kunt bellen naar 

14035. Krijgt u de gemeente 

telefonisch niet te pakken? 

Dan kunt u een mailtje sturen 

naar:  

publiekszaken@hilversum.nl 

en wordt u  binnen 2 werkda-

gen teruggebeld. 

De huidige maatregelen die het kabinet heeft genomen, zijn be-

doeld om besmetting met het coronavirus te voorkomen.  

De gemeente Hilversum volgt de landelijke maatregelen, houdt 

zich daaraan en roept iedereen op om dit ook te doen.  

Afdeling Publiekszaken 
gemeente Hilversum werkt tot 
1 juli alleen op afspraak
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U kunt zich inschrijven op de 

site collectieveinkoop. 

energieverbonden.nl/.  

Geef op het inschrijfformulier  

aan dat HilverZon uw lokale  

energiecoöperatie is.  

Binnenkort komt er een digitale 

 informatiebrochure met een  

stappenplan:  

• inschrijving,  

• inplannen huisopname,  

• persoonlijke offerte,  

• beslissen en inplannen uit-

voering met hierin ook meer 

informatie over de leveran-

cier. 

 

Voor vragen of opmerkingen 

kunt u mailen naar collectieve-

actie-zonnepanelen@ 

hilverzon.nu. Als u uw 

telefoonnummer daarbij ver-

meldt, neemt een van de advi-

seurs van de zonnepanelenle-

verancier contact met u op om 

een afspraak te maken voor een 

persoonlijk adviesgesprek. In 

dit gesprek bespreken staan uw 

persoonlijke situatie en wensen 

centraal.  

 

Collectief inkopen van energie-

besparende maatregelen is 

populair. Het levert een prijs-

voordeel op en werkt voor de 

leverancier efficiënt, omdat 

deze de klantbezoeken en uit-

voering van het werk strak kan 

inplannen. Dat scheelt reistijd 

en reiskosten. Ook het collec-

tief inkopen van materialen 

levert kortingen op, waardoor 

de leverancier een scherpe prijs 

kan bieden. 

 

Er wordt gekeken naar het aan-

tal panelen dat bij uw elektrici-

teitsgebruik past, het aantal 

panelen dat op het dak past, de 

plek waar van de omvormer 

komt te hangen, de leiding van 

de omvormer naar de meter-

kast en hoe het dak eruit gaat 

zien met zonnepanelen. 

Chiel Eendenburg: Meentbewoners 
kunnen inschrijven op collectieve 
inkoopactie zonnepanelen via 
energiecoöperatie HilverZon



Energiecoaches 

Door de uitbraak van corona 

heeft het werk van de energie-

coaches even stil gelegen. Maar 

ze pakken het weer op, uiter-

aard op afstand. Zie www.hil-

versum.nl/meentaardgasvrij.  

 

Onderzoek naar alternatieve 

warmtesystemen en benodigde 

isolatie 

Afgelopen jaar hebben we – 

namens de werkgroep Meent 

Aardgasvrij in de Meent onder-

zoek gedaan naar het niveau 

van isolatie en de gebruikte 

technieken in de woningen. We 

weten nu veel. Maar we hebben 

ook nog wel wat vragen.  

 

Een belangrijke vraag is: zijn de 

woningen ook met een lagere 

temperatuur comfortabel te ver-

warmen? Want als we dat weten, 

kunnen we beter inschatten hoe-

veel isolatie nodig is. Samen met 

17 enthousiaste meentbewoners, 

gaan we dat onderzoeken.   

 

Waarom lage temperatuur? 

De meeste woningen worden 

nu verwarmd met een cv-ketel 

op aardgas. De cv-ketel warmt 

het water dat naar de radiato-

ren gaat op tot 70 à 80 graden.  

 

De werkgroep is op zoek naar 

alternatieve warmtesystemen. 

De meeste alternatieven wer-

ken niet met hoge maar met 

lagere temperaturen.  

Er stroomt dan geen water van 

80 graden maar bijvoorbeeld 

50-60 graden naar de radioto-

ren of andere verwarmingsele-

menten. Als je de woning goed 

geïsoleerd is, kan je hiermee je 

huis heel comfortabel verwar-

men. De vraag die wij nu heb-

ben: hoeveel isolatie is er nu 

eigenlijk nodig om met lagere 

temperatuur de woning te ver-

warmen? Wat is de ideale 

balans?   

 

Slimme thermosstaten  

ingesteld op 55 graden 

Momenteel worden slimme 

thermosstaten in de woning 

van de deelnemers opgehan-

gen. Ook wordt de 

temperatuur van hun cv inge-

steld op 55 graden.  

 

De temperatuur van het tapwa-

ter blijft natuurlijk wel op hoge 

temperatuur staan om het 

risico op legionella te verlagen.  

 

Wij zijn heel benieuwd hoe 

comfortabel zij hun woning 

kunnen verwarmen, vooral als 

de kou er weer aankomt. We 

blijven met deze Meent -

bewoners in gesprek over hun 

ervaringen.  

 

Over een klein jaar weten we 

dan beter in hoeverre de 

woningen geïsoleerd moeten 

worden voor een aardgasvrije 

toekomst.
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Werkgroep Meent 
Aardgasvrij
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De achterliggende maanden 

moeten heftig zijn geweest. 

Kunnen jullie daar iets over 

vertellen? 

De impact van corona op de 

praktijk was heel groot. Van de 

ene op de andere dag konden 

we geen patiënten meer op de 

praktijk ontvangen.  

 

Er moesten maatregelen geno-

men worden om patiënten die 

misschien corona hadden, vei-

lig te zien. Dat hebben we in 

eerste instantie opgepakt met 

de huisartsengroep (7 praktij-

ken in Bussum en Hilversumse 

Meent). Dit werd na een week 

overgenomen door de regio: 

het Centraal Corona Centrum 

Gooi & Omstreken (CCC).  

 

Het CCC is een aparte unit 

naast de huisartsenpost op het 

terrein van Tergooi Blaricum. 

Dit CCC is 24 uur per dag, 7 

dagen per week open. 

Daardoor zijn huisartsen meer 

diensten gaan doen, doorde-

weeks, overdag, in het week-

einde en ’s nachts, allemaal 

naast de gewone dagpraktijk. 

 

In het CCC en tijdens de visites 

bij patiënten met verdenking 

van corona, zijn alle medewer-

kers in beschermende kleding: 

jas, schort, handschoenen, 

haarnetje, beschermbril en 

mondmasker. 

Hoe is het nu?  

In de praktijk zelf doen we nog 

steeds veel consulten 

telefonisch. De assistentes (en 

ook de doktersassistentes in 

opleiding) vragen dus eerst de 

klacht uit. We proberen zo min 

mogelijk patiënten in de prak-

tijk te zien en zeker niet tegelij-

kertijd.  

 

Sinds kort ontvangen we weer 

patiënten, per 15 minuten, 

zodat er geen overlap is met 

een volgende patiënt. We vra-

gen patiënten daarom ook om 

precies op tijd te komen. Bent u 

te vroeg, dan graag buiten 

wachten. Heeft u meer tijd 

nodig (en het is noodzakelijk) 

dat kunt u dat aan de tele foon 

aangeven. We kunnen dus 

voorlopig minder patiënten 

zien op de praktijk dan voor de 

corona. 

Meent-huisartsen tijdens 
de corona

Dokter van Dok (rechts) in een lift, op weg 
naar een coronapatiënt 



Hoe gaat het in het algemeen 

met de veerkracht van de  

patiënten?  

We kunnen constateren dat 

de rek er bij veel mensen wel 

uit is.  

Juist nu het landelijk een stuk 

beter gaat is bij velen instabi-

liteit merkbaar: niet alleen 

geestelijk, maar we zien ook 

lichamelijke klachten die zijn 

terug te voeren op de afgelo-

pen tijd. 

 

Meentbewoners maakten 

zich best zorgen over hoe 

jullie het allemaal volhielden 

Dat hebben we gemerkt. In 

de praktijk werden voor ons 

en de assistentes leuke, lieve 

attenties  afgegeven in de 

vorm van briefjes, kaarten, 

bloemen en zelfs taarten. Dat 

meeleven heeft ons goed 

gedaan. 
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Desinfectiemiddelen op de balie in de 
praktijk

Huisartsenpraktijk De Meent 

Inmiddels heeft ook de praktijkondersteuner-somatiek 

(Mary Goossens) haar spreekuren weer opgepakt (ook met 

extra tijd). De praktijkondersteuner geestelijke gezondheids-

zorg (Nathalie Goes) is eveneens weer begonnen (één keer 

per 2 weken, met extra tijd). In de praktijk hebben we per-

soonlijke beschermmiddelen en u als patiënt kunt uw han-

den reinigen met het desinfecteermiddel op de balie. 

  

Met vriendelijke groet, 

Mw. J.C. Schuur, mw. I. van ’t Hof, huisartsen,  

mw. M.A. Goossens, praktijkondersteuner/doktersassistente, 

mw. G. Medema, doktersassistente, mw. V. de Jong, doktersas-

sistente in opleiding en Mw. N. Goes, praktijkondersteuner GGZ  

 

www.huisartsenpraktijkdemeent.nl, 035 6914100, 

info.hapmeent@xs4all.nl.

Huisartsenpraktijk van Dok 

U heeft de mogelijkheid om uzelf aan te melden voor de 

praktijk-app via de website www.vandok.praktijkinfo.nl. Na 

aanmelden en koppeling kunt u makkelijk online consulten 

aanvragen en veilig foto’s opsturen. De mogelijkheid om 

online afspraken te maken staat nog even uit, omdat er min-

der mensen bij elkaar in de wachtkamer kunnen zitten. Kom 

niet binnenlopen in de praktijk als u verkouden bent, keel-

pijn heeft of koorts. 

 

Zomervakantie: 13 t/m 24 juli. Waarneming dokter Hamers, 

Bremstraat 3 in Bussum. Telefoon 035-6915092. 

 

Vriendelijke groet, 

J. van Dok en M. Pupping, huisartsen 

Anja (praktijkondersteuner), Jacqueline, Daniëlle en Nicole, 

doktersassistentes.
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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 21363918 06  

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 30047069 

Meentwerf, Mierenmeent 122, www.meentwerf.nl  06 40701000 

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 




