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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.

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

Contact met het Sociaal Plein?
Het Sociaal Plein is er voor alle
inwoners van Hilversum. U kunt
er terecht met elke hulpvraag
op het gebied van inkomen,
zorg, werk en jeugd. Door de
maatregelen om verspreiding
van het coronavirus tegen te
gaan is het Sociaal Plein aan de

Wilhelminastraat gesloten.
Wilt u een medewerker spreken, neem dan tijdens kantooruren contact op via
035-629 27 00. Meer informatie over het Sociaal Plein is te
vinden op
www.hilversum.nl/sociaalplein

Nieuws van de kinderboerderij
Helaas is de kinderboerderij
nog gesloten en moeten we
nog heeeel even geduld hebben, maar u kunt nu wel onze
pasgeboren lammetjes komen
bewonderen vanaf de parkeerplaats. Intussen zijn de koeien
na een lange winter op stal
weer losgelaten in de wei. Dat
blijft zo’n mooi en bijzonder
moment! We hopen dit volgend
jaar weer met iedereen te kunnen delen.

Kijk voor de actuele informatie
over de openingstijden op:
info@juffouwjansen.net of bel:
06 42 43 09 90
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Van de bestuurstafel…
Sommige wijkbewoners benaderden de wijkorganisatie.
Bijvoorbeeld met de vraag waarom de gemeente de
bushalte bij het winkelcentrum niet verplaatst. Het
is een beetje technisch, maar het voordeel is dat
de gemeente dan het ﬁetspad kan verleggen.
Fietsers ﬁetsen er nu soms over de stoep, achter
het parkeerterrein, langs de ﬂat en de apotheek.
Verleg je het ﬁetspad, dan ligt er naast de stoep ook
een ﬁetspad. De winkeliers willen het, wijkbewoners willen het. Waarom vernieuwt de gemeente dan vanaf 19 april
de bushaltes in De Meent en pakt ze deze klus niet op?

Freerk Teunissen, voorzitter SHM

Het antwoord van de
wijkorganisatie is dat we dat
ook niet weten. De commissie
wijkbeheer van Stichting
Hilversumse Meent heeft het
wel bij meerdere gesprekken
met ambtenaren ingebracht.
Maar ook al vind je dat je gelijk
hebt, dat betekent nog niet dat
je ook gelijk krijgt.

Over eventuele nieuwbouw op
de plek van De Kruisdam staat
elders in de Je Meent Het
meer. De gemeente heeft tijd
van ambtenaren vrijgemaakt,
zodat die een aantal zaken
kunnen uitzoeken. Onder
andere de vraag wat
Meentbewoners verwachten
van hun centrum.

De gemeente beslist over de
bushaltes en over de openbare
ruimte. En wat een wijk wil is
een van de argumenten, een
andere is bijvoorbeeld of er
voldoende ﬁnanciële middelen
zijn.

Ondertussen denken we ook
vast na over de periode na
corona. Voor de wijkorganisatie betekent corona dat
ongeveer de helft van alle
activiteiten stilliggen. Geen
biljart, geen optredens met
publiek en ook dit jaar een
ﬁnancieel tekort. Maar hopelijk
kunnen we in september open
zorgt Meent Cultureel voor een
mooi muzikaal feest op het
plein waar iedereen elkaar
gewoon weer ontmoet.

En soms gaat het juist
uitstekend. De ouderenopvang
in de Hilversumse Meent
dreigde wegbezuinigd te
worden. Maar Stichting
Hilversumse Meent, Versa
Welzijn en de gemeente
werken samen en continueren
de ouderenopvang.
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SHM zoekt vrijwilligers
De Stichting Hilversumse Meent is continu in beweging. Vooral in
deze tijd is het sociale fundament van de stichting van groot
belang. Wij zorgen dat wijkbewoners, bewoners collectieven en
organisaties in de wijk initiatieven kunnen ontplooien en
ondersteunen hen hierbij.
Daarnaast behartigen wij
belangen op het gebied van
wijkontwikkeling, wijkbeheer
en sociale samenhang. Dat
klinkt misschien ingewikkeld,
maar wij zetten ons graag in
om van zo groot mogelijke toegevoegde waarde te zijn voor
onze wijk!
Contact:
info@
hilversumsemeent.nl
www.
hilversumsemeent.nl

Dit willen wij in goede banen
leiden en daarom zijn wij op
zoek naar enthousiastelingen
die ons hierbij komen helpen!
Wil jij een steentje bijdragen
aan onze wijk en ben jij - of ken
jij - iemand die goed past bij
één van de onderstaande vacatures? Laat het ons weten!
Stuur een mailtje naar info@
hilversumsemeent.nl en we
nemen contact met je op. Kijk
voor nadere informatie op de
website:
www.hilversumsemeent.nl

Wij focussen ons de komende
tijd onder meer op de integratie
van jong en oud, digitale aanwezigheid en de doorontwikkeling van de stichting.

Voor de onderstaande functies
zoeken wij enthousiastelingen:
Social Media &
Communicatie Specialist
Bestuurslid - Portefeuille
Beheer Wijkcentrum
Commissielid Welzijn &
Zorg
Deelnemers Jongeren
Wijkraad

•
•
•
•

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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Mededeling
uit het bestuur
De gemeente Hilversum gaat eventuele nieuwbouw op de plek
van De Kruisdam nader onderzoeken.

Contact:
Johan Kremer
info@
hilversumsemeent.nl
www.hilversumsemeent.nl

Wat houdt dat in?
Van inpassing in het centrum tot
ﬁnanciële haalbaarheid,
parkeerdruk en meer. Aan welke
voorwaarden moet nieuwbouw
voldoen wil het meerwaarde
opleveren en een bijdrage leveren aan een vitalere Hilversumse
Meent? Dit gaat de gemeente
onderzoeken. Na deze onderzoeksfase weet de gemeente of
nieuwbouw haalbaar is. Dat
betekent dat de gemeente dan,
omkleed met argumenten, een
afweging kan maken of ze verder wil gaan met het ontwikkelen van een plan voor een nieuw
multifunctioneel centrum op de
plek waar nu de sporthal, De
Kruisdam en het Web staan.
Wie gaan erover?
Bij de gemeente gaat uiteinde-

lijk het college van Burgemeester en Wethouder en de
gemeenteraad erover. De
gemeente heeft nu een procesmanager aangesteld die zich
met het multifunctioneel wijkcentrum zal bezighouden.
Wanneer is de onderzoeksfase
afgerond?
Het bestuur van Stichting
Hilversumse Meent hoopt dat
de gemeente het onderzoek
voor het eind van het jaar zal
afronden. Namens de wijkorganisatie houdt Johan Kremer
zich bezig met de eventuele
nieuwbouw.
Met vriendelijke groet,
Freerk Teunissen
voorzitter SHM
06-14460191

Oversteekbaarheid
Meentweg
Op de Meentweg wordt door
automobilisten vaak te hard
gereden. Daarvoor zijn dit jaar
al ettelijke boetes uitgedeeld.
Voor ﬁetsers is het soms een
waagstuk om die doorgaande
weg over te steken. Nog deze
4

zomer zullen daarom middengeleiders worden aangebracht
om het oversteken makkelijker
en veiliger te maken. Die oversteekeilanden functioneren
ook weer als snelheidsremmers. Een win-winsituatie.

Ook eens een balletje
opgooien?
Een aantal Meentbewoners komt op het grasveldje tussen de
sporthal en het appartementencomplex regelmatig bij elkaar om
een potje pétanque te spelen, beter bekend als jeu de boules. Er
ligt daar een speciaal aangelegd baantje. Harm Klinkenberg is een
trouwe bezoeker. Aan hem de volgende vragen:

Contact
Harm Klinkenberg
06 11 06 00 97

Jeu de boules is iets voor oudere mensen. Klopt dat beeld?
Wat is tegenwoordig oud?
Gelukkig is dat niet altijd aan
leeftijd gebonden. De jongste
speler van
de donderdagmiddag
groep is 65
en de oudste is 86
jaar oud.
Jeu de
boules is
niet zozeer
een spel/
sport waarbij de conditie een belangrijke rol speelt,
maar waar veel meer behendigheid met de bal (techniek), balgevoel, spelinzicht en tactiek
een rol spelen. Dat is allemaal
vrij eenvoudig aan te leren.

Kan iedereen aansluiten of een
potje proefdraaien?
Degenen die geïnteresseerd
zijn in jeu de boules kunnen
een keer komen proefdraaien.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wij worden gefaciliteerd
door de Buurtsportcoach van
de Hilversumse Meent.

Kun je uitleggen hoe het spel
gespeeld wordt?
Daarvoor verwijs ik naar de
website:
www.petanque.nl/spelregels.
Een spel kan 30 minuten, maar
ook 60 minuten duren. Dat
betekent dat je gedurende een
ochtend of een middag meerdere sets kunt spelen.

Hoe vaak spelen jullie? Is er
trouwens een maximum aan
het aantal deelnemers?
Op dit moment wordt er
uitsluitend op de donderdagmiddag gespeeld. Als er
voldoende interesse is, kunnen
er ook op andere dagen groepjes worden gevormd.

In verband met de coronamaatregelen mogen er op dit
moment maar acht spelers
(twee groepen van vier personen) op de baan spelen.
Personen die geïnteresseerd
zijn kunnen het beste even
vooraf contact opnemen met
Harm Klinkenberg
(06 11 06 00 97).
Een keertje komen kijken op de
donderdagmiddag om 14.00
uur kan natuurlijk ook altijd.
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RICHTLIJN

9,2
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.
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Buurtsportcoach August
Beste Meentbewoners,

August Heerschop

jaren. Ik ervaar deze wijk als
een warme, hechte wijk en ik
ben dan ook blij dat ik hier
buiten mijn werk als
buurtsportcoach om nog
dagelijks deel van uit kan
maken.

De afgelopen jaren heb ik als
buurtsportcoach met veel
kinderen uit de Meent gesport.
Of het nu ging om peutergym,
een potje voetbal op het plein,
een rondje Meent of sportdag
bij de scholen, de sportiviteit
straalde ervan af en ik heb hier
ontzettend van genoten.

Tot juni zal ik nog gewoon elke
vrijdag op het veldje zijn met de
buurtsportcoachactiviteiten.
Daarna worden jullie
geïnformeerd wie het stokje
van mij over zal gaan nemen en
wanneer dat gaat gebeuren. We
gaan er dus nog een aantal
mooie, sportieve weken van
maken!

Ik heb de mogelijkheid
gekregen mij in de toekomst te
gaan richten op andere taken
bij mijn werkgever en daarom
heb ik helaas moeten besluiten
te stoppen met mijn functie als
buurtsportcoach in de
Hilversumse Meent.

Met een sportieve groet,
August Heerschop
Buurtsportcoach
Hilversumse Meent

Ik wil jullie bedanken voor jullie
enthousiasme de afgelopen

‘Niks om je voor te
schamen’
Momenteel loopt onder deze
slogan de campagne van de
Voedselbank. De thematiek is
dat tijdelijke voedselhulp niets
is om je voor te schamen.
Tegenslag kan immers iedereen overkomen. Ook op de
Meent wonen mensen die het
ﬁnancieel erg zwaar hebben.

de plank te krijgen? Als u daaraan twijfelt: oriënteer u op
www.voedselbanknaardenbussum.nl, check of u voor voedselhulp in aanmerking komt, of
bel naar het onderstaande
nummer.
Barbara den Hartogh,
06 11 40 75 37

Blijft er na betaling van de
vaste lasten wel genoeg geld
over om voldoende brood op
7
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WhatsApp Buurtpreventiegroep
vergroot sociale veiligheid in de
Hilversumse Meent
De Hilversumse Meent telt tussen de tien en vijftien WhatsApp
Buurtpreventiegroepen. In de Meent zijn ruim vijfhonderd mensen
verenigd. In deze groepen waarschuwen bewoners elkaar bij
verdachte situaties in hun buurt.

Yuric van Brenk
(LinkedIn)
y.vanbrenk@HIlversum.nl
Gemeente Hilversum
Cluster Openbare Orde
en Veiligheid
06 23 45 51 67
www.hilversum.nl
Meentcontact
Pieter Donker
donp2000@gmail.com

Een WhatsApp
Buurtpreventiegroep (WABP) is
een groep in de
chat-app
WhatsApp, waar
buurtbewoners
elkaar kunnen
attenderen op verdachte en
alarmerende situaties in de
buurt. Het vergroot de sociale
veiligheid en sociale cohesie in
een buurt.

Lid worden van een WABP
Wil je ook bijdragen aan de veiligheid in je buurt? Dit kan eenvoudig door lid te worden van
je lokale WABP. Pieter Donker,
inwoner van de Meent, is het
aanspreekpunt van alle WABP’s
in de Meent. Je kunt een mailtje
sturen naar Pieter Donker. In de
mail vermeld je je straat en
postcodegebied, zodat hij contact kan zoeken met de desbetreffende WABP-beheerder.

De groep meld je aan bij de landelijke Stichting WABP. Zij hebben richtlijnen opgesteld om op
een effectieve manier berichten
te kunnen delen over de veiligheid in de buurt. WABP-groepen zijn meestal gerelateerd
aan een straat of buurt.
Hiermee weten inwoners wat er
speelt in de buurt of op straat.

Politie bij spoed
Toch horen sommige spoedmeldingen niet thuis in de
WABP, maar direct bij de politie.
Voor echte spoed is dat 112 en
anders het algemene telefoonnummer 0900-8844.
Vragen?
Neem dan contact op met
Yuric van Brenk. Hij is werkzaam
bij cluster openbare orde en
veiligheid bij de gemeente
Hilversum.
Hij is het eerste aanspreekpunt
voor veiligheidsvraagstukken in
de Hilversumse Meent.

Dat is de reden waarom wij als
gemeente en politie verbinding
met de WABP’s zoeken. De
informatie van deze groepen is
heel belangrijk voor ons, maar
we willen ook laten zien dat wij
er voor hén zijn. Dit doen we
door het organiseren van bijeenkomsten.
9
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Het Ho(cras)ofdpijn-dossier in uw
omgeving
Het Hocras-terrein, bekend van de Gamma en het benzinestation,
ligt precies op de gemeentegrens, tegenover het unieke natuurgebied Bantam. Gemeente GooiseMeren wil op dit kleine stukje
grond een nieuwbouwwijk met 160 woningen, een bedrijventerrein én een middelbare school realiseren.
Een natuurlijke functie als corridor tussen de natuurgebieden
Bantam/Spanderswoud en
Cruysbergen/Naardermeer zou
het meest voor de hand liggen,
maar zo werkt het helaas niet
voor de portemonnee van de
projectontwikkelaar en de
ambities van de
wethouder.
Men wil
woningen tot
wel 6 lagen
hoog bouwen
en er zijn vergevorderde
plannen om óf het Willem de
ZwijgerCollege óf het Goois
Lyceum naar dit uiterste randje
van de gemeente te verhuizen.
Als u bedenkt welke te ontwikkelen locaties daarbij in het centrum vrijkomen, dan begrijpt u
de motivatie van de wethouder.

Voor meer informatie of
suggesties kunt u contact
opnemen via:
redtbantam@gmail.com

twee-aan-twee ﬁetsen en het
autoverkeer zal met gevaarlijke
capriolen reageren. Op de
Franse Kampweg - bekend als
‘dodenweg’ - geldt momenteel
een maximumsnelheid van
60km, waar bijna niemand zich
aan houdt. Tijdens pauzes en
vrije uren zal er gezocht worden naar plekken om te chillen.
Helaas ligt Bantam voor de
hand, maar ook het winkelcentrum van de Hilversumse Meent
is een mogelijke hangplek.
Het project is al omschreven als
'hoofdpijn-dossier' en betrokkenen proberen de Gemeente
duidelijk te maken dat een
school geen goed idee is. Er zijn
elders veiligere locaties, mét
sportfaciliteiten, te vinden. Wij
juichen de (momenteel
tijdelijke) vestiging van het
milieuvriendelijke PicNic toe en
zien dat dit werkgelegenheid
oplevert. Wij adviseren een ontwikkelplan voor de gehele
omgeving te maken waarin het
watertje ‘Luye Gat’ de natuurlijke verbinding wordt. De te
slopen historische paardenstallen (uit 1893) willen we graag
behouden. Een aanvraag voor
monumentenstatus is
ingediend.

De massaliteit wordt gigantisch
als zo’n 2.000 mensen per dag
van dit kleine oppervlak gebruik
gaan maken. Vooral de
toestroom van 1.200 leerlingen
langs de gevaarlijke N236,
Hilversumse Meentweg en
Nieuwe ’s-Gravelandseweg zal
problematisch worden.
Leerlingen zullen niet netjes
11
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Nieuws van de projectleider
Meent Aardgasvrij
Beste bewoners van de Meent,
Mijn naam is Bas de Jong en ik
ben projectleider voor de
Meent Aardgasvrij. De
gemeente Hilversum heeft van
het Rijk 4,5 miljoen gekregen
voor het verduurzamen en
aardgasvrij maken van woningen in de Meent. Ik heb de
opdracht dit project in uw buurt
te begeleiden.

Bas de Jong

goede alternatief. Heeft u een
koopwoning? Dan kiest u uiteindelijk zelf of u meedoet en
wat het beste bij u past. Huurt u
een woning? Dan gaat uw
woningcorporatie met u in
gesprek om overeenstemming
bereiken over de te kiezen optie
(70% van de huurders dient in te
stemmen).
Zo ver is het nog lang niet. Het
is op dit moment nog pionieren.
We gaan eerst samen uw wensen, eisen en vragen in beeld
brengen. Op basis daarvan kunnen we straks met elkaar de
alternatieven beoordelen en
afspraken maken. Ik zeg ‘samen’
en ‘met elkaar’ omdat we dit
alleen kunnen en willen doen
met bewoners. De stichting
Hilversumse Meent, de beide
woningcorporaties en de netbeheerder Alliander staan hier
ook achter.

Met het geld van het Rijk kunnen we ongeveer 600 woningen klaar maken voor de toekomst. Dit betekent ten eerste
isoleren. Daarnaast willen we de
manier waarop u uw huis
en uw water verwarmt
aanpassen. We gaan op
zoek naar een alternatief
voor aardgas. Het extra
geld is voor het noordelijk
deel van de Meent. Samen
met deze bewoners gaan
we een plan maken, wat
resulteert in een goede aanbieding voor deze 600 woningen.
Lessen en inzichten delen we
met de rest van de wijk.

Verwachtingen, wensen en
behoeftes delen is dus de eerste
stap. Binnenkort wordt een
enquête uitgezet en voor de
zomer gaan we de eerste
gesprekken voeren. Wilt u op de
hoogte blijven? Meldt u zich
dan aan voor de digitale
nieuwsbrief via
www.hilversum.nl/nieuwsbrief

Van het aardgas af roept terecht
veel vragen op. Dat merk ik ook
in de gesprekken met buurtbewoners. Er zijn alternatieven
voor de huidige CV-ketel en het
gasfornuis. Deze moeten wel
aansluiten bij de behoeften en
mogelijkheden van bewoners. U
heeft dan ook een belangrijke
stem in de zoektocht naar het

Bas de Jong,
Projectleider
Meent Aardgasvrij
13

BEL: 085-0737373
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Cursus weerbaarheid en
zelfverdediging in ’t Web
door Versa Team voor
jonge meiden!
Samenwerking staat binnen het team van Versa in de Meent centraal. Door de krachten vanuit de verschillende disciplines te bundelen hebben we onlangs en succesvolle – en leerzame cursus
aangeboden aan jonge meiden in de leeftijd van 8/12 jaar in het
teken van weerbaarheid en zelfverdediging.
Na een centrale start en welkom
met de hele groep, gingen de
meiden in kleine groepjes
door jongerencentrum ’t
Web. De maatschappelijk
werker, Ilona Palland, verzorgde een stukje theorie over
voor jezelf opkomen en over
wat je kan doen als je je niet veilig voelt. In gesprekken kwam
naar voren of jonge meiden
wél of niet met hun ouders
zouden durven praten over
situaties waarin ze zich
onveilig voelden.
Jongerenwerk en opbouwwerk begeleidden daarna gezamenlijk met stagiaires en jonge
vrijwilligers uit de wijk
bewegingsoefeningen. Zo was
er aandacht voor balans techniek en kracht! Uiteraard begonnen we met een swingende warming up op muziek!
Malin Kolbrink
Tijdelijk actief als sociaal
cultureel werker /
jongerenwerk de Meent
Jongerencentrum 't Web
06 46 37 63 34

ken waarin ze een situatie gingen uitbeelden waarin ze konden laten zien wat ze geleerd
hebben. We zagen mooie stukjes voorbij komen waarin meiden bijvoorbeeld een pestpartij
stopten, een ruzie goedmaakten, en hulp inriepen door heel
hard ‘brand!’ te roepen. Ook
ging een groep meiden met
elkaar de ‘strijd’ aan in een spetterende dancebattle. Aan het
einde van de middag kreeg
iedereen een certiﬁcaat van
deelname!
Stagiaire Sanne is initiatiefnemer
van deze educatieve middag!
We zaten te brainstormen met
een sportvrijwilliger en verschillende collega’s en iedereen was
heel enthousiast over dit thema.
Spontaan ontstond het idee om
iedereen van uit zijn eigen
expertise een steentje te laten
bijdragen. Zo krijg je een gevarieerd programma waarmee je
dus ook de diepte in kan!

Nadat alle groepjes op de verschillende onderdelen aan de
beurt waren geweest, volgde
een centrale terugkoppeling. In
hun eigen groepje mochten de
meiden een toneelstukje beden-

Malin Kolbrink
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Versa Welzijn zoekt een enthousiaste en ervaren:

Sociaal werker / Coördinator
voor Welzijnsontmoeting in de
Meent - 21 uur p/w.
Vacaturenummer CWO-21.04.01
Algemene beschrijving van de functie: Ons team in de
Hilversumse Meent zoekt een enthousiaste coördinator voor
onze Welzijnsontmoeting. Lees hier meer over dit nieuwe
concept: www.versawelzijn.nl/nieuws/stichting-hilversumsemeent-shm-en-versa-welzijn-gaan-ontmoeting-en-dagopvangontwikkelen-in-de-meent
Het concept is een doorontwikkeling van de dagopvang die
Hilverzorg eerder bood. We
hebben dit samen met de Bewonersstichting de Hilversumse
Meent (SHM) ontwikkeld.
Wil jij dit mooie concept gaan
opstarten en vormgeven? Wil je
samenwerken met de SHM,
casemanagers, huisartsen, consulenten, vrijwilligers, actieve
inwoners, mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt of die op
zoek zijn naar taal- en leerervaring? Ben jij een echte kwartiermaker, verbinder, proactief,
enthousiast en klaar om deze
bruisende ontmoetingsplek
mee op te zetten? Dan zijn we
op zoek naar jou. Je werkdagen
zijn in principe maandag,
woensdag en een nog nader in
te vullen dag, in overleg met
ons team in de wijk.
Versa Welzijn vraagt alle medewerkers bij indiensttreding een
16

actuele Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
Voor nadere informatie over de
vacature, kun je contact opnemen met Houriya Harrane,
Sociaal Werker, 035 30 34 610
of 06 27 02 57 03.
Inhoudelijke uitleg vind je ook
op de website www.hilversumsemeent.nl
Reageren kan via
directiesecretariaat@
versawelzijn.nl Brieven en CV
dienen uiterlijk op 5 mei binnen
te zijn. De eerste sollicitatiegesprekken worden gehouden op
10 mei 2021.
Een zoekopdracht binnen
Google kan onderdeel zijn van
de selectieprocedure.
Alleen brieven met een motivatiebrief, actuele CV en het vacaturenummer worden in
behandeling genomen.

Lente in de Meentwerf!
Hallo allemaal!
We zijn de lente begonnen met
een gezellige Open Deuren Dag
op 4 april. Helaas mocht het
terras nog niet open, maar er
was een stalletje buiten, en
voor de kinderen was er de hele
middag paaseieren zoeken. Van
binnen klonk de prachtige live
pianomuziek van Ruloff Manuputty. Al met al toch een heel
feestelijk begin van de lente.
Hek Open
Door het ‘Creatief rondje
Meent’ zijn er de afgelopen
maand heel wat bezoekers
geweest op het Meentwerf-terrein. We hebben besloten beide
toegangshekken vaker open te
zetten, zodat je ook makkelijker
vanuit de groengordel bij ons
het terrein op kan. Staat het hek
open? Loop gerust naar binnen,
bijvoorbeeld om een lekker
leesboek te pakken uit de boekenkast bij de voordeur, of om
de etalages te bekijken.

aanmelden@meentwerf.nl
Jesse van den Berg
www.lichtbeurs.nl

Even voorstellen:
Jesse van den Berg
Het ‘Creatief rondje Meent’
heeft laten zien hoeveel creatief talent er is in de Meent!
We zijn er trots op dat de
Meentwerf ook echt werkruimte kan bieden aan de creatieve sector. Graag stellen we
de komende tijd elke keer een
Meentwerfkunstenaar aan u
voor.

Jesse van den Berg maakt en
ontwerpt met zijn bedrijf
Lichtbeurs unieke lampen op
maat. Bijvoorbeeld voor een
vide of voor boven de eettafel.
Ook ontwerpt hij lampen
gemaakt van oud laboratoriumglaswerk. Bij het ontwerpen van
de lampen maakt hij gebruik
van
zoveel
mogelijk
natuurlijke
materialen.
Iedere
lamp die
hij
maakt
wordt weer anders en dat
houdt het werk boeiend.
We hopen jullie allemaal weer
gauw kunnen ontmoeten in de
Meentwerf!
Hartelijke groet van het
Meentwerf Team!
17
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Lente bij het
senioren eetcafé
Eind maart, de lente kondigt zich uitbundig aan. Volop zon en 25
graden! Iedereen opgewekt, korte broek uit de kast, zonder jas
naar buiten, we hebben goede hoop – we zijn er doorheen gekomen. De vaccinaties lopen, het ziet er veelbelovend uit. De bloesem waagt zich voorzichtig buiten. Het moet wel kunnen nu, na
die lange winterlockdown.

Cor Keijer
035 69 31 450

Maar dan: oh nee, toch weer
niet. We zien hagelbuien,
nachtvorst, een sneeuwtapijtje.
Én oplopende besmettingscijfers. Het weer is als een virus:
de getallen zijn duidelijk (- 5⁰
Celsius), teveel risico. De bloesem moet vóór de avondklok
zijn ingepakt. Het is te gevaarlijk, zij mag niet worden blootgesteld aan het verwoestende
virus , pardon, de verwoestende
nachtvorst… Dus binnen blijven
maar weer, bloesem en wij.

Wil van Goch
06 21 41 66 89

Het is om moedeloos van te
worden, maar toch…

Engeline Wieberdink
035 69 12 989

uiteindelijk worden altijd weer
de kale bomen groen, de grijze
luchten blauw, de kille dagen
warm. Het komt ook nu vast
goed, met de bloesem en met
ons.
En met het eetcafé. Of het nu
een lentediner wordt, een zomerbrunch of toch pas een
herfstschotel, het komt goed.
We gaan elkaar zien bij een
heerlijke maaltijd. Tot dan:
houd vol, houd moed, geniet
van de lente.
Wil van Goch
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PTC
DE MEENT 11

PERSONAL TRAINING CENTRE
SMALL GROUP (MAX 4 PERS)

(Buiten) trainen in
kleine groepen
Personal training
voor een sportschool
abonnementstarief
Veel trainingsmomenten
in de week. Al voor €48,per maand personal training

LENTEACTIE!!

Schrijf je nu in op
www.personaltrainingcentre.nl,
kom onbeperkt trainen onder begeleiding
van een personal trainer en betaal
geen inschrijfkosten!
www.personaltrainingcentre.nl ------- www.ptcdemeent.nl ------- 0618110741
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Korte kennismaking met boa
Lüise van der Zouw, boa in Hilversum, tevens de nieuwe wijkboa
voor de Meent
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar
met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt onder andere in dat
hij/zij mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Boa's mogen verdachten aanhouden, iemands identiteit
controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven.
Een boa treedt op bij overlast en kleine ergernissen die de leefbaarheid aantasten.
Lüise van der Zouw

Kom je alleen op afroep, dus na
een melding, of ben je ook tussentijds wel eens in de wijk?
Ik werk vier dagen in de week.
Buiten mijn nachtdiensten om
zorg ik dat ik iedere dienst even
een rondje meeneem door de
wijk. Vragen of meldingen kunt
u via de website van de
gemeente Hilversum kwijt,
onder het kopje ‘melding
doen’. Deze komen dan bij mij
terecht.
Ook kunt u een bericht sturen

via het mailadres
l.vanderzouw@hilversum.nl
Ben je ook telefonisch bereikbaar?
Jazeker! Ik ben bereikbaar op:
035 62 92 781
Ben je altijd herkenbaar in uniform of kan je ook, net als de
politie, gewoon in burger surveilleren?
Het kan voorkomen dat ik een
dienst in burger werk.

Bericht van het
SHM-bestuur
In maart is een belangrijke samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Stichting Hilversumse Meent en Versa die inhoudt
dat de activiteit Ontmoeting en Dagopvang per 1 juli 2021 wordt
overgenomen van Hilverzorg door Versa.
Daarnaast is besloten om in
gezamenlijkheid te werken aan
de uitvoering van de aanbevelingen die in 2019 gedaan zijn
in het rapport “Ouder worden
in de Hilversumse Meent.”
(Vilans-rapport)

Een uitgebreide toelichting is te
lezen op de website:
www.hilversumsemeent.nl.
Heeft u vragen? Stuur dan een
mail aan welzijnenzorg@
hilversumsemeent.nl.

-

Aangiften inkomstenbelasting 2020 v.a. € 155,00 incl. BTW
Verzorging van de gehele boekhouding
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Reizen is het
thema van deze
woordzoeker.
Zoek de woorden op en streep
ze door (letters
kunnen meerdere malen worden gebruikt).
Heeft u ze allemaal gevonden,
dan plaatst u
de overgebleven letters - in
volgorde - in
de lege hokjes.
Zij vormen een
toepasselijk
gezegde.
Veel (reis)plezier!

Reiswoordzoeker
T

E

L

A H

C

T

D

W A

P

H

C

U

L

V

L

S

A

T

S

I

E

E

P

R

R

R

O R

U

I

S

E

S

R

I

G

W O

T

A N D
L

K G N

E

A

B

E M A K

R

J

A A U

E

O

L

I

R

G

S

S

V G H

F

O

E

S

A

A

P

A

C

F

T

R

U

B

E

B

L

R O N A U

E

T

B

R

L M A

R

K

I

I

E

Z

R O A K O R

Y

E

R

U

T

T

T

R O

B
S

V

E

R

E

T

D
E

P

Z

H G

R

L

E

K G D

A O

T

A

R

E

L

S

O

B O O
E

T

H

T

T

O H

S

P

E

I

S

I

E

S M R
Y

P

D

S

E

L

G

T

R

E

D O U A N

E

I

R

E

A

E

T

N

I

E

T

R

E

S

E W G

L

D

A A

S
G

E

T

E
B

T

S

R

A

A

N G G

E

S

C

I

I

N

A A

A M P

A G N U

O V A
V

C

A

F

A
D

S

O R

T

L

V M U

S

I

V M A W

A

P

E

N

S

I

O N

L

K

C

A

P

K

C

A

B

L

R

P

A N

E

S

R

E

K N

E

A U

R

H G A

E

A

S

B

A N D

I

E

S

A

E

G

I

E

F

G

C

E

G

T

N

E

V A H

T

H

C

U

L

I

T

I

K

R

P

S

I

E

L

I

E

E

A

T

F

R O N D

R

E

I

S

C

S

S

T

N H M N

Z

S

E

R

B

I

E

I

T

N A K A V

B

G D

R

E

P

O N

I

N D

E

A

E

I

S

R

U

C

X

E

I

E

N

T

N

T

H A

L

Y

S

D

R

S

A

D

T

N

E

T

S

E

R

G W A N D

E

L

I

N G

N A

L

K A

Z

M H O

S

T

E

N O O
L

I

T

E

V A K O

T

E

Z

O A

L

E

D

T

N

S

S

I

T

R

E
B

N U O A
I

T

R

S

O

I

T

E

T

E

S

S

O R
F

A A

T

K O

F

F

E

R

S

L

O

T

L M V

P

I

R

T

Y

T

I

C

E

K

C

I

T

G

E

I

L

V

I

O V

E

R

T

O C

H

T

H

E

U A

E

R

U

B

S

I

E

R

N

E

R

I

T

N A K A V

R

T

O M T

O M H

E

A G V O U W W A G

E

N

S

A

L

E

I

Excursie
Fietsdrager
Fietsen
Fototoestel
Gate
GPS-systeem
Groepsreis
Handbagage
Hostess
Hotel
Hotelkamer
Imperiaal
Koffer
Kofferslot
Kompas
Langlaufen
Luchthaven
Overtocht
Paspoort

Pension
Reisbureau
Reisdoel
Reisgids
Reispapieren
Reistas
Reiziger
Resort
Rondreis
Rugzak
Skivakantie
Spanband
Station
Strand
Strandstoel
Tent
Terrasje
Thalys
Toerist

29

E
N

K

P

,
Ansichtkaart
Auto
Backpacker
Bagage
Bagageband
Beautycase
Bergwandeling
Bestemming
Boot
Bungalow
Busreis
Camping
Caravan
Chalet
Citytrip
Cruiseschip
Doevakantie
Douane
Europa

P

Tolgeld
TomTom
Trein
Trekhaak
Vakantie
Visum
Vliegreis
Vliegticket
Vlucht
Voucher
Vouwwagen
Wandelen
Wereldreis
Zaklantaarn
Zon
Zwembad
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Idee, ontwerp en uitvoering: Lucy en Louis van Hattem

Op reis!

Op deze en de
volgende pagina’s
een korte
kennismaking met
enkele hobbykunstenaars die op de
route lagen van de
zeer geslaagde actie
‘April, de maand van
de uitgelopen hobby’.
Dit uitstekende
initiatief van Barbie
Wolfswinkel trok veel
kijkers vanuit de
Meent en daarbuiten.
Dat hadden we nodig,
wijkkunst te kijk in
deze tijd van
coronabeperkingen.
En wat een talenten
onder ons!

Ellen Jongeneelen
Meikevermeent 72
06 27562728
ellenjongeneelen@
gmail.com
ellenjongeneelen.com

Uitgelopen hobby

Ellen Jongeneelen:
schilderen
Jouw uitgelopen hobby
betreft het maken van schilderijen. Hoe is dat zo gekomen,
ofwel: wie of wat heeft je geïnspireerd?
Mijn uitgelopen hobby bestaat
al heel lang. Ooit ben ik begonnen bij een schilderclubje. En
met tussenpozen ben ik bij
weer andere inspirerende
docenten geweest. Nu volg ik
al een paar jaar een cursus bij
de Gooise Academie.

Welke materialen gebruik je
het meest?
Ik schilder altijd met acrylverf
en liefst op doek. Nu de
Academie al zo lang gesloten is
door corona wilde ik een nieuw
project beginnen. Dat werd het
schilderen van stillevens op
klein formaat. Mooie ﬂesjes,
potjes, kannetjes. Erg leuk om
te doen. Soms neem ik de uitdaging aan om ook eens
abstract werk maken.

Wat zijn jouw favoriete onderwerpen?
Na veel experimenten kwam ik
toch steeds uit bij bloemen
schilderen. Maar dan niet naar
de werkelijkheid. Meestal schilder ik ze uit mijn geheugen. Of
van een foto die ik gemaakt
heb. Van kijken naar kunst leer
je ook heel veel, zeggen ze. Ik
ga
graag
naar
musea.
Kan niet
wachten tot
dat
weer
kan.

Tot slot: heb je al leuke reacties gehad?
Dit rondje kunst kijken in de
wijk vind ik een erg leuk initiatief. Op ons anders zo stille
pleintje stonden er ineens
mensen voor mijn keukenraam.
Verrassend!
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Uitgelopen hobby

Angelique
Ulenberg:
dierentekeningen
Wie of wat heeft je
geïnspireerd?
Het lijkt misschien een beetje
vreemd, maar het is ooit
begonnen met een workshop
pups schilderen met olieverf in
de Bob Ross
methode (die
man met die
grote bos haar).
Bij die
workshop
hoorde ik over
de Betty
Edwards
methode. Ik heb
de methode
opgezocht, gevonden en
gevolgd. Na 5 dagen tekenles
was het begin er voor “tekenen
naar de waarheid”, dus tekenen
wat je ziet en niet wat je denkt
dat je ziet. Veel oefenen met
graﬁetpotlood, maar een beetje
“bang” voor kleurpotlood.
Vanwege drukte met werk verdwenen de potloden weer een
tijdje in de kast, totdat ik in een
burn-out terecht kwam en
tekenen mij rust gaf.
Angelique Ulenberg
Lissenmeent 39
sliqui@hotmail.com
Facebook: Sliqui’s Art

Toen mijn oog viel op een
online les waarin kattenogen
met kleurpotlood getekend

worden dacht ik: waarom probeer ik het niet. Dat was het
keerpunt. Soms is het nog wel
spannend om de goede kleur te
krijgen, maar als het dan lukt is
het extra leuk. Niet lang na de
eerste portretten in kleurpotlood krijg ik de eerste opdrachten en inmiddels heb ik een
wachtlijstje.
Werk je altijd in opdracht?
De meeste tekeningen zijn in
opdracht, maar ik volg ook nog
les. De opdrachten zijn meestal
voor een verjaardag, trouwdag
of als aandenken als een huisdier overleden is.
Hoeveel tijd besteed je per tekening aan deze hobby?
Het verschilt maar meestal ligt
het tussen de 20-30 uur. Soms
is een portret wat ingewikkelder en duurt het langer.
Heb je al leuke reacties gehad?
Vanwege mijn werk als paraveterinair ben ik overdag meestal
niet thuis. Er is een keer geïnformeerd naar hoe een opdracht in
z’n werk gaat en als iemand
informatie wil kunnen ze mij
mailen.
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Uitgelopen hobby

Joeri Glastra:
digitale
tekeningen
Jouw uitgelopen hobby betreft het maken van digitale tekeningen. Hoe is dat zo
gekomen, ofwel: wie of wat
heeft je geïnspireerd?
Van jongs af aan heb ik
getekend, maar het was altijd
leuk zonder dat ik helemaal
tevreden was over het resultaat.
Totdat ik in Oslo op mijn
studentenkamer geïnspireerd
raakte door een foto van een
vriendin en daar een getekende
versie van wilde maken. Ik had
al een tekenprogramma op
mijn laptop waar ik eerder voor
de lol logo’s mee ontwierp,
maar bij dat tekenen (met computermuis) kreeg ik helemaal
de smaak te pakken doordat ik
het resultaat zelf al heel cool
vond.
Qua contactgegevens heb
ik het liefst dat ze via
instagram contact opnemen, maar als het format
echt een e-mailadres
nodig heeft graag
joeri@yingyan.nl gebruiken.
Naam: Joeri Glastra
Pseudoniem: Mr. Drawsey
Contact/instagram:
@mr.drawsey

Is je werk hoofdzakelijk
abstract?
Ik zou het niet abstract
noemen, ik vind het namelijk
belangrijk dat het resultaat een
herkenbare weergave van de
werkelijkheid is. Het is wel
minimalistisch en daar zit hem
ook de kunst in; met zo min
mogelijk lijnen een duidelijk
beeld creëren van iets dat of
26

iemand die me heeft geïnspireerd.
Nieuwsgierige vraag: 'kan' je
ook iets met pen/potlood/
penseel?
Wel iets ja, maar niet echt om
over naar huis te schrijven. Ik
heb nog een aantal ideeën
voor werken in mijn hoofd in
een meer kleurrijke en
klassieke stijl dus ik wil dat nog
wel een keer leren!
Tot slot: heb je al leuke
reacties gehad?
Jazeker! Toevallig kwam ik vlak
voor de hobbyroute begon in
contact met een lijstenmaker in
Amsterdam die werken van mij
wil gaan verkopen. Dat is toch
wel de ultieme eer. Daarnaast
vooral
veel uit
persoonlijke kring.
Het blijft
spannend
om iets
van jezelf
te delen
met de wereld, dus ik ben soms
nog wat verlegen als er onbekenden staan te kijken.

Uitgelopen hobby

Simone Prent:
airbrushen
Jouw uitgelopen hobby betreft
airbrushen in combinatie met
acrylgieten. Kun je uitleggen
wat je dan precies doet?
In de zomer van 2020 heb ik via
een vriendin het acrylgieten
ontdekt, een techniek waarbij
je verschillende kleuren verf via
diverse giet- en mengtechnieken giet over een canvasdoek.
Het toevoegen van een verfvertrager zorgt ervoor dat de kleuren gescheiden blijven. Ik
merkte al heel snel dat het
thema ‘Galaxy’ mijn aandacht
trok en heb zelf een techniek
bedacht om “realistische” planeten te kunnen gieten. Bij
acrylgieten gaat het vooral om
het loslaten en de verf zijn
eigen weg laten vinden. Zelf
houd ik juist van sturing, controle en perfectie en dit vind ik
in Airbrushen. Airbrushen is een
techniek waarbij je onder hoge
druk verf in dunne lagen aanbrengt, waardoor je vloeiende
overgangen krijgt en ook 3D
effecten kan creëren. Ik maak
zelf sjablonen met een snijplotter, waardoor ik ook strakke lijnen, afbeeldingen en teksten
kan airbrushen.

Hoe is dat zo gekomen, ofwel:
wie of wat heeft je geïnspireerd?
Ik haal deels inspiratie bij een
Zuid-Amerikaanse Youtuber,
die prachtige Galaxy kunstwerken maakt, en ook acrylgieten
met airbrushen combineert.
Verder zit de inspiratie in de
behoefte om mijn creatieve en
analytische brein uit te dagen.
Airbrushen is voor mij een
vorm van creatieve therapie,
wat rust brengt.
Hoeveel tijd besteed je wekelijks aan deze hobby?
Dat varieert per week. Ik ben
nog een beginnende Airbrusher
en er valt nog veel te ontdekken. Soms laat ik een gegoten
doek een tijdje in de keuken
hangen voordat ik zie of en
waar er planeten zitten of dat
een doek meer geschikt is voor
een inspirerende tekst of beide.
Tot slot: heb je al leuke reacties
gehad?
Degenen die ik spreek zijn heel
enthousiast, ik denk dat de
combi acrylgieten met airbrushen ook wel uniek is.
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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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Voortgang renovatie
Winkelcentrum Meenterf
Hallo Meentbewoners, we zijn begin oktober 2020 enthousiast
begonnen met de renovatie van ons winkelcentrum. De twee uitvoerders waren zeer meegaand en dachten ook in het belang van
ons als winkeliers, en ook u als klant.
Toen de deadline van 1 december niet gehaald werd, is er in
overleg met ons besloten dat
we de decembermaand geen
last wilden hebben van de
renovatie, maar dat vanaf 2
januari 2021 de nog niet afgemaakte punten zo snel mogelijk
afgemaakt zouden worden,
zodat we met de Pasen nog
voor de boeg, een fraai en fris
winkelcentrum zouden hebben.
Toen ging het aan alle kanten
mis, met zowel MVGM (dat is
onze VvE) als de hoofdaannemer, Koers. Ze wijzen allebei
naar elkaar als het gaat om verantwoordelijkheid. En na een
samenkomst eind februari,
waarin alle partijen beterschap
beloofden, gebeurde er weer
niets.
Ik heb op persoonlijke titel als
ondernemer een pittige mail
gestuurd met als boodschap,
dat wij als ondernemers niet
serieus genomen worden door
de MVGM en dat ik, als ik nog
langer aan het lijntje gehouden
word, een ingebrekestellingsprocedure ga opstarten en de
geleden schade op MVGM ga
verhalen.
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Ook Ahold, als pandeigenaar,
heeft een soortgelijke mail
richting MVGM gestuurd.
De reactie was, zoals verwacht,
weer hetzelfde. De onderaannemers lieten de hoofdcontractor in de steek en zo wezen
ze allemaal weer naar elkaar.
Volgens de laatste planning is
het zo, dat er eind mei opgeleverd gaat worden, maar ik zou
daar geen weddenschap op af
durven sluiten.
We hopen er maar het beste
van.
Gijs van Rijn,
AH Hilversumse Meent

In verband met de corona-maatregelen werken wij alleen op afspraak!
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Corona vaccinaties
Tegen het uitkomen van het Meentblad, heeft er in de Meent de
eerste ronde vaccinaties voor patiënten van 60 tot 65
plaatsgevonden. Het was een komen en gaan van patiënten van
de beide huisartsenpraktijken in het wijkcentrum de Kruisdam.
Fijn dat zo velen van u kwamen op de oproep van de huisarts om
gevaccineerd te worden.
Pensioen Praktijkondersteuner
Anja Krikke
Ons vertrouwde gezicht Anja
Krikke gaat met pensioen. De
afgelopen 10 jaar hebben wij
met veel plezier samengewerkt
met haar en heeft zij zorg gedragen voor de patiënten met diabetes, longziekten en hart en
vaatziekten. Per 1 juni gaat zij
met pensioen. Wij zijn druk bezig
met het zoeken naar een opvolger. We bedanken haar voor haar
inzet in onze praktijk. Mocht u
uw waardering aan haar willen
laten blijken, dan is dat natuurlijk
van harte welkom.

Er is veel ophef geweest rond het
vaccin AstraZeneca. In Engeland
is het aantal besmettingen door
vaccineren met AstraZeneca fors
naar beneden gegaan. Het is
goed om te weten dat het risico
om ziek te worden door het
Corona virus vele malen hoger is
dan het
risico op
complicaties. Wij willen u
daarom
met klem
adviseren
om u te
laten vaccineren. De hoog risico
groep patiënten met een BMI
boven de 40 (fors overgewicht)
jonger dan 60 jaar, wordt gevaccineerd door de GGD met een
ander vaccin.

Huisartenpraktijk
Van Dok
www.vandok.
praktijkinfo.nl

Vakantie
Houdt u voor onze vakantie de
website in de gaten.
Wij zijn open voor nieuwe
patiënten.

Intussen lopen de ziekenhuizen
en de Intensive Care vol met
coronapatiënten en is de reguliere zorg verder afgeschaald.
Ook vanuit de Meent hebben we
patiënten die helaas op de IC
moeten verblijven. Houdt u
daarom, ook als u gevaccineerd
bent aub aan de basis regels, 1,5
meter afstand hooiden, handen
wassen en thuisblijven en testen
bij klachten.

Blijf gezond!
Met vriendelijke groeten
J van Dok, M Pupping Huisartsen
Anja Jacqueline en Vera,
praktijkondersteuners en
assistentes
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Nieuw maaibeleid
gemeente Hilversum
Het maaibeheer wordt in 2021 op veel locaties aangepast. Locaties,
die een directe en belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het
leefgebied van de wilde bij worden minder gemaaid. In de Meent
geldt de eerste fase. Alleen de gazons aan de randen van de wijken
zullen minder worden gemaaid, niet die in de wijken zelf. Dit komt
eventueel later. Bermen langs de Hilversumse Meentweg worden al
minder gemaaid.
Waarom wordt het maaisel van
het gemaaide gras op de gazons niet opgeruimd?
De maaimachine hakselt het
gras ﬁjn. Dit gras blijft liggen en
verteert. Op deze manier wordt
het gras bemest.
Wanneer wordt het loof van de
bloembollen afgemaaid?
Pas als het bovenste deel van
de bloembol volledig is afgestorven, worden de stengels en
bladeren (loof) van de bloembollen gemaaid. Krokussen
worden eind mei afgemaaid en
narcissen eind juni.

Bram Kempers
Beheerder Openbare
Ruimte
Gemeente Hilversum
b.kempers@hilversum.nl
035 62 92 091
Maandag afwezig

Waarom worden sommige
stukken van het grasveld niet
gemaaid?
Sommige stukken van grasvelden worden niet gemaaid. Op
die manier is er altijd een deel
bedekking voor voedsel en
schuilplekken voor de bij en
andere insecten. In de winter
kunnen insecten hier overwinteren en kleine dieren schuilen.
In de volgende maaibeurt worden deze plekken wel gemaaid:
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elke maaibeurt wordt een
ander stuk niet gemaaid.
En dan nog even dit:
De wilde bij is een van de insecten die een belangrijke rol spelen bij bestuiving van bloemen.
Meer dan de helft van de 358
wilde bijensoorten is met uitsterven bedreigd. Dit komt
vooral door te weinig voedsel
en te weinig geschikte plekken
om een nest te maken.
Daarnaast zijn bestrijdingsmiddelen heel slecht voor de wilde
bij. Goed groenbeheer kan de
leefomgeving van wilde bijen
en andere bestuivende insecten
verbeteren. Hierdoor verbetert
de biodiversiteit ook. Als er
namelijk wilde bijen in een
gebied voorkomen, is er vaak
ook ruimte voor andere insecten en dieren in dat gebied.

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

Tijdelijk niet bereikbaar

Buurtsportcoach

August: 06 18 53 18 03;

Anouck 06 19 77 85 19

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

