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Op naar een mooie feestmaand
December is aangebroken en het einde van het jaar nadert alweer. We  
kijken terug op een bewogen jaar waarin alles anders liep dan normaal. 
Met veel uitdagingen, maar ook heel veel originele oplossingen!

Zo gooiden de coronamaatregelen op 
het laatste moment roet in het eten 
voor het Sinterklaasfeest. Gelukkig 
hebben we allemaal mogen ervaren 
hoe flexibel en creatief de organisatie 
van de intocht bleek te zijn. Als niemand 
naar de intocht kan komen, dan komt 
de intocht wel naar de kinderen! 
Met speciale optochtauto’s reden 
Sinterklaas en de Pieten door de wijk, 
langs elk huis. Vergezeld door de 
brandweer met zwaailichten en luide 
muziek kon je ze niet missen. Langs 
de route werden zij verwelkomd door 
enthousiaste kinderen, papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s. Een groot succes!

Natuurlijk, niet voor alles is een even 
mooie oplossing. Het wijkcentrum de 
Kruisdam was genoodzaakt te sluiten 
vanwege het toenemende aantal 
coronabesmettingen in de Hilversumse 
Meent, ook onder de vaste bezoekers 
van de Kruisdam. Dit leidt ook hier tot 
een grote druk op de zorg. In overleg 
was daarom besloten het wijkcentrum 

voorlopig te sluiten. Iedereen hoopt 
uiteraard van harte dat in de loop van 
december weer meer mogelijk is en 
er staat van alles op de agenda. Maar 
duidelijk wel met een slag om de arm.

Genoeg over corona, de feestdagen 
komen eraan!

Een tijd van gezelligheid en met 
zijn allen om de tafel. Met familie en 
vrienden. Wijkgenoten die elkaar 
opzoeken en aandacht geven. En 
natuurlijk heerlijk eten! 

Heb je iets te veel eten in huis 
gehaald of kun je wel een maaltijd 
missen? Deel het met diegenen 
die het goed kunnen gebruiken en 
steun de Voedselbank. Lees meer op 
voedselbanknaardenbussum.nl. 
 
Iedereen heel fijne feestdagen 
toegewenst!

foto: Else van Luxzenburg
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Inhoudsopgave - december 2021
Lees onder andere meer over:

  4 Nieuws van SHM

  6 Activiteitenkalender

  7 Lichtjeswandeling

  8 Veilig binnen en buiten

10 Van het een komt het ander

12 Senioren-eetcafé

14  Pubquiz en lekker eten

17  Meent Aardgasvrij

Colofon 
Redactie en vormgeving

Contact
redactiewijkblad@hilversumsemeent.nl
en welkom@hilversumsemeent.nl. 
Bezoek hilversumsemeent.nl  
en volg op facebook.

18    Bijna Weekend Borrel

20 Voetstappenpad Wandelrally

Kopijsluiting 
Uiterlijk 10 december inclusief high res 
beeld en plaatsing onder voorbehoud.

Advertenties
Voor 2022 zijn de advertentietarieven  
en mogelijkheden aangepast.  
Lees meer op  
hilversumsemeent.nl.

Coördinatie bezorging 
Adrie Faas, 035 - 69 124 37

En nog veel meer, 
dus lees verder!

Coverfoto 
Michel Stockman

foto: Fidel Fernando
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Het werk van de wijkorganisatie
Waar is het bestuur van SHM momenteel zoal mee bezig?

Fietscrossbaantje 
In het periodieke gesprek met de 
wijkwethouder ging het onlangs 
o.a. over een andere invulling van 
het fietscrossbaantje. Dat zou in de 
toekomst omgebouwd kunnen worden 
tot een pumpcrossbaan.

Het bestuur en de wethouder waren 
enthousiast. De jongeren ook. Meer 
informatie hierover is te vinden op 
hilversumsemeent.nl. Wordt vervolgd.

Multifunctioneel Centrum  
Voorlopige uitkomst na berekeningen 
door de gemeente: het project zoals 
voorgesteld door de Stichting wordt te 
duur. Opnieuw om de tafel dus, want 
het belang van een MFC (zeker v.w.b. 
de woonfunctie) wordt onderkend. 
Het bestuur blijft in gesprek met de 
gemeente, dus ook hier geldt:  
wordt vervolgd. 

En ja… corona 
In het licht van de ontwikkelingen 
rond corona is besloten de jaarlijkse 
vrijwilligersavond niet door te laten 

gaan. De komende maanden is weinig 
verbetering te verwachten en daarom 
is het vrijwel zeker dat de traditioneel 
drukbezochte nieuwjaarsreceptie in 
januari ook komt te vervallen.

Vrijwilligers 
Dan: de grote zorgen over het 
afkalvende aantal vrijwilligers. Oorzaak 
is de steeds hoger wordende leeftijd 
van deze kanjers. Behalve de zoektocht 
naar nieuwe aanwas heeft het bestuur 
te maken met de eis om een officieel 
vrijwilligersbeleid te formuleren. Doel 
daarvan is om voor iedereen in de 
organisatie duidelijk te maken wat de 
afspraken, rechten en procedures zijn. 
De 136 vrijwilligers die nu werkzaam 
zijn binnen de Stichting zal naar hun 
mening en inbreng worden gevraagd. 

Wist u dat het ook mogelijk is om 
flexvrijwilliger te worden (mensen die af 
en toe een klus doen)?

Stichting Hilversumse Meent

Stichting Hilversumse Meent zoekt dringend versterking
Door plotselinge familieomstandigheden zijn enkele vacatures ontstaan. Zoekt u: 

Een nieuwe uitdaging waarin u met uw kennis en ervaring iets kunt beteken voor 
de wijk? Contacten met mensen op allerlei niveaus? Zinvol werk in een prettige 
organisatie? En schrikt u niet van woorden als "beleidsstuk" en "organogram"?

Kom dan eens praten over een interessante bestuursfunctie.
Meer informatie: Rob de Graeve, 06 -21 18 34 82.
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De vragen waarop een antwoord 
werd gezocht hadden voornamelijk 
betrekking op de stad (of zo u wilt: 
het dorp) en dus niet zozeer op de 
Meent. De aanwezigen hadden dan 
ook best moeite om te bedenken wat 
nou typisch Hilversums was en wat ze 
waardeerden.

Veel verder dan de mooie 
architectuur van Dudok, het goede 
voorzieningenniveau en de gezellige 
binnenstad kwam men eigenlijk niet. 
En ja: met stip op één stond de rijke 
natuurlijk omgeving en als positief 
punt werd ook burgemeester  
Broertjes genoemd.

Bij de verbeterpunten kwam een 
heel wat langere rij onderwerpen 
aan de orde. De stip op één was 
daar weggelegd voor de lastige 
verkeerssituatie in de Mediastad.

 
 

De aanwezige wijkbewoners bleken 
zich veel meer Meenter te voelen dan 
Hilversummer. Een rijtje waarderingen 
was dan ook zo opgesomd. Zorgen 
waren er ook: het gebrek aan 
doorstromingsmogelijkheden binnen 
de wijk voor ouderen, zodat jongeren 
ook weer woonruimte kunnen vinden.

U kunt ook nog uw mening over 
Hilversum geven. Op de website 
hilversum2040.nl vindt u een enquête. 
Daar kunt u ook het hele verslag van  
de wijksessie op de Meent lezen. 

Alle inbreng van gesprekken met 
wijken, doelgroepen, straatinterviews 
enz. wordt zorgvuldig gelezen en 
uiteindelijk door een onafhankelijk 
redactiebureau samengevat in 
denkrichtingen voor de toekomst van 
Hilversum. De gemeenteraad bespreekt 
die en laat één denkrichting uitwerken 
tot een ontwerp Omgevingsvisie.

Stichting Hilversumse Meent

Wijksessie Omgevingsvisie Hilversum 2040
Op 1 juli volgend jaar treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Voor 
die tijd wil de gemeente graag weten hoe de bewoners denken over het 
fysieke welzijn van de stad en welke suggesties en verbeterplannen er  
leven. Met die focus werden in de afgelopen maand door de hele stad  
wijksessies gepland. De Meent was het startpunt.

Bezorgers gezocht!
Wie is bereid om 10 x per jaar het  
wijkblad bij de bezorgers te brengen?
 
Reageren kan via adriefaas@hetnet.nl  
of via 035 - 691 24 37.

foto: Mihai Moisa
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Overzicht activiteiten december
Maandag
09:00 - 17:00 Welzijnsontmoeting
09:30 - 10:15 Buurtwandelingen
10:30  - 11:30 Fitgym
12:00  - 13:00 Pilates
13:30   Handenarbeid
14:00  - 17:00 Kinderactiviteiten
19:30   - 21:00 Vechtsport*
Avond  Klaverjassen,
  Biljarten*

Dinsdag
09:45 - 10:30 Gymnastiek 60+
10:00  - 12:00 Informatiepunt 
  Welzijn & Zorg
10:00  - 12:00 Computerinloop
10:00  - 12:30 Koersbal
13:30   - 17:00 Biljarten, Bridgen
13:30   - 15:30  Soos
Avond  Yoga*

Woensdag
09:30 - 11:00 Volleybal
10:15   - 11:15 Gym 60+ Heren
11:45   - 12:45 T’ai Chi
13:15   - 14:30 Weerbaarheids-
  training
13:30   - 17:00 Biljarten
15:30   - 18:30 Dansstudio
19:30   - 21:00 Vechtsport*
Avond  Bridgen, Fotoclub*

*Vanwege de coronamaatregelen  
kan helaas niet alles doorgaan.
Lees de actuele informatie op
hilversumsemeent.nl.

Donderdag
08:00 - 11:30 Bloedprikken
09:30 - 10:15 Buurtwandelingen
10:00  - 12:00 Instuif
12:30   - 13:30 Fitgym
13:30   - 17:00 Biljarten
14:00  Jeu de Boules
13:45   - 16:00 Yoga
14:30   - 16:15 Zwemmen (Zandzee)
16:15    - 17:00 Zwemmen (Zandzee)
Avond  Jazzballet, Fit met Pit
  en zang*
Vrijdag
10:00  - 12:30 Koersbal
18:00   Meentwerf Eetcafé*

1 & 8 dec. 20:00 - 22:00 
Tekenclub*
3 dec. 17:00 - 19:00
Bijna Weekend Borrel*
7 & 21 dec. 19:30 - 21:00 
Voedingsleer*
10 dec.
Meentwerf Pubquiz (20:00)
Schrijfmarathon (tijdstip volgt)*
11 dec. 20:00 
Thorwald Jørgensen*
13 dec. 20:00 - 22:00 
Repaircafé*
16 dec. 9:00 - 12:30
NVVE
17 dec. 13:00 
Senioren-eetcafé
17 dec 20:00
Bloemschikken*
19 dec. 14:30 
Luna De Mol & Dmytro Sukhovienko
19 dec 16:00
Lichtjeswandeling
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Lichtjeswandeling 2021 gaat door! Doe je mee?

Dat willen we weer! Wie doet mee? 
Heb jij een bijzonder versierd of 
verlicht huis, tuin, boom of kunstwerk? 
Laat het zo snel mogelijk weten via 
lichtjeswandeling@meentwerf.nl.  
En wie weet komt de speurtocht dan 
dit jaar langs jouw huis!

Als je meedoet geef je ook 
toestemming dat we foto’s maken van 
de versiering. Laat gerust weten als je 
daar nog opmerkingen over hebt (wél 
de boom maar niet de voordeur bv) dan 
houden we daar rekening mee.

De Lichtjeswandeling start op zondag 
19 december om 16:00 uur.

En tussen 16:00 en 19:30 kun je op 
verschillende plekken op de route 
opwarmen met warme chocomel, 
soep en lekkers “to go”. Ook zullen er 
dingen op de route te beleven zijn, 
zoals livemuziek en als het kan een 
kerstmarkt. Bij het ter perse gaan van 
het wijkblad is het programma nog 
niet helemaal bekend. Op de websites 
van de Meentwerf, Wandelmeent en 

Kruisdam vind je t.z.t. meer informatie 
over het programma en vanaf 19 
december vind je daarop ook de 
routekaart met speurtocht. Print ‘m uit, 
vul ‘m in, en stop ‘m in de brievenbus 
van Wandelmeent 61. En wie weet win 
jij wel een prijs!

Bij de Albert Heijn kan je ook een geprinte 
speurtocht met routekaart ophalen.

Tot en met 9 januari kan je de route 
lopen en de speurtocht inleveren. Op 10 
januari maken we de winnaar bekend. 

Wil je meehelpen met de organisatie? 
Achter de bar staan? Muziek maken? 
De speurtocht uitzetten, of iets anders? 
Laat het weten via  
lichtjeswandeling@meentwerf.nl.

Alvast veel plezier bij de wandeling! 

Wandelen doet je goed, juist nu, 
samen, ons licht in het donker 
verspreiden, verbinden, verwarmen. 

Weet je nog? Vorig jaar, midden in een sombere coronatijd, de Meent  
vrolijk verlicht. Met een speurtocht liep je langs alle mooi versierde en verlichte 
huizen en tuinen van onze Meentbewoners. Kinderen met lampionnen, op 
verschillende plaatsen vuurtjes, gratis warme chocolademelk en soep. 

foto: Markus Spiske

19 december, 16:00
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Veilig oversteken op de Hilversumse Meentweg 
De gemeente Hilversum is gestart met het aanbrengen van middengeleiders 
op de Hilversumse Meentweg. Hierdoor kunnen fietsers in twee keer over-
steken. Ze krijgen een middeneiland waar ze veilig kunnen wachten. 

Fietsers hoeven dus niet meer te 
gokken met oversteken of ze beide 
rijstroken wel in één keer kunnen 
oversteken. 

Bij de aanleg van de middengeleiders 
worden ook drempels aangelegd, 
zodat het verkeer bij de fietsoversteken 
ook niet meer zo hard kunnen rijden. 
Dit maakt ook het inschatten van de 
snelheid van het verkeer gemakkelijker.

De aannemer is nu eerst bezig met 
het uitbuigen van het bestaande 
fietspad, om ruimte te maken voor de 
middengeleiders in de weg zelf, zoals 
op de foto te zien is. 

“Vele Meentbewoners vinden al 
geruime tijd dat de oversteken 
veiliger moeten. Ik ben blij dat de 
middengeleiders voor fietsers op de 
Meentweg nu gerealiseerd worden.” 
 
Annette Wolthers , Wethouder

Inbraakpreventie tijdens de donkere dagen

Met goed hang- en sluitwerk heb 
je 95% minder kans op inbraak. 
Dan moet je je ramen en deuren 
natuurlijk wel goed sluiten. Ook ’s 
avonds als je thuis bent.

Ga je een paar dagen weg? Maak 
dan gebruik van timers waarmee je 
kunt instellen dat op verschillende 

momenten lampen in verschillende 
kamers branden.

En weet je dat je buren weg zijn en 
hoor of zie je iets verdachts? Bel 112. 
Je mag dan echt het noodnummer 
bellen als haast geboden is.

Samen houden we de Meent veilig!

Nu het vroeg donker is, zie je al snel of iemand thuis is. Ook inbrekers zien 
dat, dus ga je de deur uit, doe dan de deur op slot en houd het licht aan.
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CareSystems 
          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. 

Tevens levering van laptops en desktop 
computers. Ook voor het verkrijgen van 
computer apparatuur (vaak uit voorraad 
leverbaar) en software licenties kunt u bij 
CareSystems terecht: www.caresystems.nl 

Mail naar info@caresystems.nl 
of bel Mario Zijdel: 06 46 202 844 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Yogacentrum Lotus 
Vliegdenweg 6 . Bussum 

T: 0645 154 838 .  
E: yetyoga@yogalotus.nl 
www.yogalotus.nl 

	

Hathayoga & meditatie, 
Vinyasa/flow, Yin Yang 
yoga en Pilates 

Yoga vergroot je levenskunst  

Computerinloop
Dinsdagochtend 10:00 - 12:00 uur 
in de Kruisdam. 

Hulp nodig bij inloggen, aanmaken 
DigiD, e-mailinstellingen of een back-
up maken?

Wij geven advies en lossen  
kleine problemen op.
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Van het een komt het ander!
Is er bij jullie ook zoveel gebeurd in jullie leven de laatste tijd? Of heb je 
juist stilgestaan en ben je stilgevallen door alle gebeurtenissen rond corona. 

Hoe jong of oud je ook bent en 
waar je ook vandaan komt, het zijn 
verwarrende tijden geweest. Voor 
iedereen. Voor mij persoonlijk zeker 
ook. Corona bleek voor mij een heftige 
tijd in te luiden. Ik werkte in de zorg 
in een verpleegtehuis in Loosdrecht, 
op een afdeling voor mensen met 
NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). 
Het was vreselijk om te zien hoe deze 
mensen in de eerste golf het contact 
met hun familieleden en vrienden 
verloren. Hier geen keuze in hadden 
en er niets van begrepen. Ik verloor 
zelf een van mijn beste vrienden aan 
corona en mijn relatie ging uit. Ik kreeg 
een burn-out en opeens zat ik ziek thuis. 

Ik was zo ziek dat ik lange tijd aan 
huis gekluisterd was. Nu het weer wat 
beter met me gaat, snak ik ernaar 
om meer naar buiten te gaan. Elkaar 
te ontmoeten. Dingen te doen. Met 
elkaar en voor elkaar. Want thuis 
zitten hebben we allemaal wel genoeg 
gedaan de afgelopen tijd.  

En wie heeft er de afgelopen tijd niet 
gedacht: "het nieuwe normaal" is 
gelukkig weer voorbij, terug naar "het 
oude normaal". Maar hoe doe je dat? 
Opeens zijn de dingen niet meer zoals 
ze waren, zonder dat je precies weet 
waarom of hoe dat dan gegaan is. Het 
lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. 

Ik ben van nature een sociaal iemand. 
Van mensen ontmoeten, de deur 
uitgaan en elkaar opzoeken heb ik als 
maatschappelijk werker zelfs mijn werk 
gemaakt. En opeens wist ik niet meer 
zo zeker hoe dat ook al weer moest: 
naar buiten gaan en anderen opzoeken. 
Waar moest ik beginnen? Gelukkig 
wonen we in een sociale straat in een 
sociale buurt.  
 
Zelf woon ik in de Centraal wonen 
gemeenschap de Wandelmeent, 
middenin de wijk. Daar kom je altijd 
wel iemand tegen. Er zijn een paar 
buurvrouwen waar ik goed contact 
mee heb en waar ik mee kan wandelen, 

foto: Florian Schmetz
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thee drinken, naar de sauna gaan. Dat 
is het gekke van contact: pas als je naar 
buiten gaat en het hebt, weet je weer 
hoe fijn het is. Zeker in deze dagen 
die best wel angstig kunnen zijn. Met 
de start van de coronapandemie net 
achter de kiezen en de dreiging van 
nieuwe uitbraken, kan het fijn lijken om 
thuis te blijven. Dat voelt veilig. Maar 
hoe fijn is het als je toch naar buiten 
gaat en elkaar ontmoet? Want alleen 
is ook maar zo alleen. En van tv kijken 
wordt je nu ook niet echt blijer.

Het hielp mij in ieder geval bij het 
herstellen, die kleine contactjes. Een 
wandelingetje hier, een kopje thee 
daar. Het is zo fijn om weer contact te 
hebben! Een van mijn buurvrouwen, 
Lot Vermeer, runt de Meentwerf in de 
Mierenmeent. Het is dat gebouwtje dat 
je ziet als je in het park loopt, met die 
rare tent in de tuin (een Yurt!). Ik ken 
niemand die zo enthousiast is als Lot en 
toen we in gesprek kwamen, bood ze 
me meteen aan om te komen helpen in 
de Meentwerf.  
 
We kwamen te spreken over mijn 
horeca ervaring en ze bood me gelijk 
een plekje in het gezellige barteam 
tijdens de vrijdagavonddiners.  
 
 

Zo ging het balletje rollen en kwam ik 
langzaam steeds meer in contact met 
mensen en de buurt. Want dat is het 
mooie van elkaar ontmoeten: van het 
een komt het ander! 

We wonen in een mooie buurt waar 
van alles te doen is. Loop gewoon eens 
aan en maak een praatje, of kijk in het 
wijkblad en word vrijwilliger! Er zit voor 
iedereen wat tussen. 

“Het is beter en makkelijker om je 
moed te vergroten, dan om je angst te 
verkleinen.” 

Dat is een van de belangrijkste lessen 
die ik heb geleerd. Inmiddels ben ik 
mijn eigen dinsdagochtend koffie-café 
gestart in de Meentwerf. Van 08:30 tot 
13:00. Kom gezellig een keer binnenlopen! 

De decembermaand is begonnen 
Bij uitstek de maand van 
gezelligheid, van bij elkaar komen, 
van ontmoetingen. Hopelijk gaan 
we dat met z’n allen, ondanks alle 
onzekerheden, weer doen en maken 
we er samen mooie feestdagen van!

 
Michiel van Rooij

foto: Toa Heftiba
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Of wel of niet of wel of niet...? Senioren-eetcafé
Wij zagen hem niet aankomen, de lockdown in november. Alles voorbereid, 
bestellingen geplaatst, nieuwe dessertglaasjes uitgezocht, een heerlijk 
wintermenu in het vooruitzicht… En toen toch weer niet. De Kruisdam dicht, 
activiteiten afgelast, eetcafé dus ook. En december dan?

Tja, wij durven niks meer te beloven, 
behalve dan dat het aan ons niet zal 
liggen. Ons plan is u op 17 december 
te verwennen met een feestelijk 
viergangen kerstdiner. U komt op 
uw "Kerstbest", wij zorgen voor een 
feestelijke zaal, sfeervolle muziek, 
een zelfbereide maaltijd en het 
enthousiasme van onze vrijwilligers.

We beginnen zoals altijd om 13:00 uur. 
Vanaf 12:15 uur bent u welkom voor een 
drankje en een praatje vooraf. Met Kerst 
doen we altijd wat extra’s, dus de prijs is 
deze keer € 11,-. U kunt zich aanmelden 
met het formuliertje dat u vindt op de 
bar in het wijkcentrum. Daar kunt u de 
formuliertjes ook inleveren in de groene 
bus, of anders in de bruine brievenbus 
buiten. Uiterste aanmelddatum is 
maandag 13 december.  
 

We hopen niemand te hoeven 
teleurstellen. Dus mocht het zo zijn 
dat we vanwege coronabeperkingen 
te weinig gasten kunnen plaatsen, 
dan gaan we ook op zaterdag open. 
Let hierop bij het invullen van het 
formuliertje. 

En als het dan onverhoopt toch niet door 
kan gaan, hoort u dat uiteraard op tijd. 

O ja, wel uw vaccinatiebewijs 
meenemen natuurlijk en misschien 
een extra vestje of jasje i.v.m. de 
ventilatievoorschriften. Voor informatie 
of afmelden (tot uiterlijk dinsdag 14 
december) kunt u bellen met Engeline 
035 - 691 29 89 of Wil 06 - 21 41 66 89. 
Graag tot ziens op 17 (of 18) december!

Wil van Goch 
Coördinator Senioren-eetcafé 

foto: Krakenimages
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VERTEL ONS… HOE WIL JE WONEN?

siewe.nl/wonen
Albrechtlaan 26, 1404 AL Bussum
wonen@siewe.nl / 035 699 00 44

Het ideale huis vinden. Zo makkelijk is het nog niet. Het moet allemaal kloppen: locatie, 

prijs, indeling, afwerking en gevoel. We kunnen je een eindeloze zoektocht op Funda 

besparen. Vertel ons hoe je leeft en wat je smaak, budget en gezinssamenstelling is en 

wij gaan voor je aan het werk. Wij kennen het aanbod, waardoor de match snel(ler) is 

gemaakt. Bij Siewe pakken we het persoonlijk aan. De kennis die we de afgelopen 90 jaar 

vergaarden, zetten we in om woondromen waar te maken. Misschien ook die van jou?

Maak kennis met de aanpak van Siewe en kijk op siewe.nl/wonen. Of maak direct een 

vrijblijvende afspraak met één van onze makelaars, bel 035-699 00 44.

Siewe 
Gegarandeerd 
onroerend goed

Kies
voor de 
Meent-

specialist!
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10 december Meentwerf Pubquiz
Je kunt op vrijdagavond natuurlijk naar 
tv kijken. Best leuk. 

Of een boek lezen. Leuk, spannend, 
leerzaam. Of je kunt naar de bioscoop 
gaan. Gezellig. Of vroeg naar bed. Kan ook.

Maar op vrijdagavond 10 december kun 
je ook lekker pubquizen.

Pubquizen? Ja pubquizen! 
Met z'n drieën als team. Of samen, of 
alleen kan ook. Want er is een prijs voor 
teams, duo's en solisten, die het alleen 
aandurven. 
 

En omdat we het vanuit de Meentwerf 
organiseren, gaan de vragen over kunst 
en cultuur, maar ook over de actualiteit, 
geschiedenis, en wie weet over iets 
waar jij toevallig alles vanaf weet.

Dat tv-programma kun je altijd nog 
terugkijken. Dat boek blijft wel liggen.
Die film draait volgende week ook nog 
wel. En in plaats van vroeg naar bed 
kun je ook uitslapen. Hopelijk...

Maar meedoen aan de Meentwerf 
pubquiz kan alleen op vrijdagavond  
10 december, om 20:00 uur. 

Fysiek samenkomen om dat tijdstip 
is nu even niet mogelijk, maar we 
kunnen vast wel wat bedenken. Kijk op 
meentwerf.nl voor het laatste nieuws.

Hee Schuif Aan! In de Meentwerf
Iedere vrijdag wordt er heerlijk gekookt in de Meentwerf. Door wisselende 
koks, van ver en van dichtbij. Nu dus even niet, maar hopelijk snel weer wel.

Schuif gezellig aan! Aan de grote, 
lange tafel. Of als je met je gezelschap 
aan een eigen tafel wilt zitten kan dat 
natuurlijk ook. 

In de koude wintermaanden is het fijn 
om elkaar op te zoeken. We hopen dan 
ook dat we weer snel open kunnen. Wil 
jij dan ook een keer koken? Graag!  
Meld je aan via smullen@meentwerf.nl.

Voor nu: op de dinsdagochtend kun 
je nog wel van 8:30 - 13:00 uur bij ons 
terecht, voor een kopje koffie, iets 
lekkers, gezelligheid of juist om rustig 
te werken. Wees welkom! 
 
Meentwerf Eetcafé
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foto: Priscilla du Preez

foto: Erik Mclean

Meentwerf               

Hopelijk snel weer elke vrijdag
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Fijne feestdagen gewenst! Op naar een mooi jaar met 
minder zorgen en meer om van te genieten!

Geniet!
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to
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Samen leren, zelf kunnen

creativiteit 
& culturele 
vorming

De Sterrenwachter is een knusse, overzichtelijke Jenaplanschool. Een plek 
waar iedereen elkaar kent, met elkaar speelt en met elkaar leert. Waar veel 
aandacht voor het individu en voor de gemeenschap is. Een plek waar je 
mag zijn en worden wie je bent. 

Kom naar de Peuterinloop!
Op dinsdag 18 januari van 9.00 tot 10.00 uur ben je met je peuter van harte 
welkom om eens kennis te maken met onze school. Kun je die dag niet? De 
volgende Peuterinloop is op maandag 14 februari 2022.

T 035 691 03 45 | jenaplan.sterrenwachter.nl | hilversum@sterrenwachter.nl

samen 
&

zelfstandig

thematisch 

onderwijs
Peuterinloop 

dinsdag 18 januari  
tussen 9.00 en 10.00 uur
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Nieuws Meent Aardgasvrij - Tipje van de sluier
Het project PAW Meent is in de volgende fase beland. We vertellen daar meer 
over in de nieuwsbrief die we in januari huis aan huis gaan verspreiden. Nu 
alvast een tipje van de sluier:

Pilot opstarten  
In een pilot gaan we een aantal 
koopwoningen middels een 
warmtepomp aardgasvrij maken.  
Ongeveer 25 particuliere woning-
eigenaren hebben interesse om 
mee te doen. We gaan met hun in 
gesprek. We bekijken samen welke 
maatregelen nodig zijn, wat het gaat 
kosten en welke subsidies en bijdragen 
uit het project er mogelijk zijn. De 
bewoner bepaalt daarna of hij of zij 
daadwerkelijk mee gaat doen.  
Komend half jaar vertellen we u meer 
over hun ervaringen.

Modelwoning maken 
Hoe komt het er nu uit te zien, 
zo’n aardgasvrije woning met een 
warmtepomp? Hoe groot is de 
installatie? Hoeveel geluid maakt de 
warmtepomp? Deze vragen krijgen 
wij regelmatig. Daarom willen we een 
of meer modelwoningen maken. Dat 
kunnen ook woningen zijn van de 
bewoners die aan de pilot deelnemen 
en die zij enkele keren openstellen. Zo 
kunt u zelf een aardgasvrije woning 
ervaren. 

Buurtenergieplan maken 
We gaan een buurtenergieplan maken.  
In dit plan staat hoe we het noordelijk 
deel van de Meent kunnen verduurzamen 
en aardgasvrij maken. U kunt komend 
half jaar op verschillende manieren mee- 
denken over dit plan. Dit plan willen we 
in het najaar van 2022 afronden.  
 
U krijgt daarmee duidelijkheid over 
hoe de warmtetransitie eruit komt 
te zien in het noordelijke deel van de 

Meent en wanneer u als particulier of 
huurder voor de keuze komt om van 
het aardgas af te gaan.

Besluiten uit de regiegroep 
De regiegroep Meent Aardgasvrij heeft 
25 oktober vergaderd. Ze heeft de 
volgende besluiten genomen:  

De regiegroep heeft kennisgenomen 
van de aandachtspunten voortkomend 
uit de buurtgesprekken en is daarmee 
akkoord. Daarbij is er een toevoeging 
- het verschil tussen 0 op de meter en 
aardgasvrij - waarmee rekening dient te 
worden gehouden. 

De regiegroep heeft nog geen definitief 
besluit genomen over de toetreding 
van de huurdersbelangenverenigingen 
en vertegenwoordigers van de 
particuliere woningeigenaren aan 
de regiegroep. Dit dient eerst nog 
nader besproken te worden tussen de 
Alliantie, Stichting Hilversumse Meent 
en de gemeente. Dit wordt met de 
regiegroep teruggekoppeld om er 
vervolgens een besluit over te nemen.

Wordt vervolgd.



18

Bijna Weekend Borrel - elke eerste vrijdag v.d. maand
Ben jij bekend met de maandelijkse Bijna Weekend Borrel? Het is een  
laagdrempelige gelegenheid om je wijkgenoten te leren kennen en  
iedereen is van harte welkom! Zodra het weer kan natuurlijk.

Hopelijk kunnen we binnenkort weer 
gezellig met vrienden, familie en 
buurtgenoten samenkomen in de 
Kruisdam. Om te genieten van de 
aanstekelijke muziek van Ben en René 
die je op de maat richting de dansvloer 
doen bewegen. Leuk voor jong en oud!

Ook voor ouders met jonge kinderen! 
 

Voor de kleintjes is de grote zaal open 
met allerlei speelgoed, dat nu verder 
vernieuwd en aangevuld wordt. Hier 
kunnen zij zich mee vermaken terwijl 
de ouders samen toezicht houden, 
onder het genot van een drankje.

“We zijn nu een paar keer geweest 
en het is steeds hartstikke gezellig. 
Ook de kinderen hebben het enorm 
naar hun zin. Een fijne start van het 
weekend!” - Hilaine

Kom je ook zodra het weer kan?  
Houd de website in de gaten voor het 
meest actuele nieuws.

Coos en Henk

Kruisdam                 

Zo snel mogelijk!
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spieghelkerk.nl
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 34 | Bussum

OOK IN DE SPIEGHELKERK 
VIEREN WE DIT JAAR HET 
KERSTFEEST EN WEL OP:

24 december om 19.00 uur voor  
de kinderen met natuurlijk het 
kerstverhaal en veel kerstliedjes.

25 december is er om 10.30 uur  
een feestelijke kerkdienst met 

medewerking van het  
Spieghelkoor. 

Het hangt van de dan geldende  
corona-maatregelen af of we  

aanwezig kunnen  zijn in de kerk,  
maar in ieder geval zijn de  

diensten te volgen via de livestream 
op spieghelkerk.nl.  

HOUD VOOR ALLE VERDERE INFORMATIE 
DE WEBSITE IN DE GATEN

KERSTTIJD 2021

Spieghelkerk
Ontmoet in

online

VIER
KERST MEE

Opm dec2021 JMH 155x223 V1.indd   1 21-11-21   12:11
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10e Voetstappenpad Wandelrally
Op 31 oktober heeft de 10e Klaverblad Voetstappenpad Wandelrally 
plaatsgevonden. De organisatoren, vrijwilligers van de Gooise Atletiek 
Club, mochten ruim 300 wandelaars verwelkomen die onder prima 
weersomstandigheden één van de diverse routes hebben gelopen. 

De langste route, die van zo’n 29 
kilometer, was verreweg het populairst: 
130 mensen hebben het complete 
Voetstappenpad rond Hilversum afgelegd. 

Alle wandelaars kregen namens de 
hoofdsponsor van de GAC, Klaverblad 
Verzekeringen, een knalgroene Dopper 
uitgereikt, die ze onderweg bij de 
stempelposten konden bijvullen met 
vers water. Zo hebben we enerzijds 
het gebruik van plastic flesjes voor 
eenmalig gebruik voorkomen en 
anderzijds heeft iedereen een leuke 
herinnering aan deze dag.

Omdat het de tiende editie was van 
deze wandeling, was er een officiële 
opening met korte toespraken van o.a. 
de directeur rentmeester van het Goois 
Natuurreservaat. De opbrengst van de 
inschrijvingen gaat daar naartoe. Die 
opening werd omlijst door de ritmische 
klanken van de djembé band van het 
Gooisch Fanfare orkest. De genodigden 
hebben met veel plezier de officiële 
start van de wandeling verricht door op 
zo’n trommel te slaan. 

In de loop van de middag druppelden 
de wandelaars weer binnen, bijna 
allemaal met enthousiaste verhalen 
over de wandeling, de herfstkleuren 
en het mooie wandelweer. De 
schaapskudde, die speciaal voor deze 
dag rondliep op de Zuiderheide, werd 
natuurlijk ook vaak genoemd. Als klap 
op de vuurpijl kon men nog nagenieten 
met een heerlijke portie poffertjes, ter 
plekke klaargemaakt door Maarten 
en Tamara van de Klaverblad mobiele 
poffertjeskraam. 

Kijk op voetstappenpad.nl onder 
"historie", "foto" voor de beelden.

Save the date! 
De GAC kijkt terug op een geslaagde 
dag. We nodigen alle wandelaars 
meteen van harte uit om de 
datum van de volgende Klaverblad 
Voetstappenpad Wandelrally vast in de 
agenda te zetten: zondag 15 mei 2022.

Kunt u niet zo lang wachten?  
En wilt u meer wandelingen doen 
in het Gooi? Neem dan een kijkje op 
wandelvierdaagsehetgooi.nl. Op 14 
november jl. is er gestart met een serie 
groepswandelingen. Er staan er zes op 
het programma, elke tweede zondag 
van de maand, tot en met april. De 
afstanden variëren van 18 tot 22 km.

Sportieve Groet, 
Henry Swankhuizen

foto: Fidel Fernando



21
22

- Aangiften inkomstenbelasting 2020 v.a. € 155,00 incl. BTW  
- Verzorging van de gehele boekhouding 

- Jaarverslag 

- Salarisadministratie met aangiften loonbelasting 

- Aangiften omzetbelasting 

- Financiële advisering                                    

www.versteegadministratie.nl    
Rietmeent 50, 1218 AX Hilversum 

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

4 × per jaar (h)eerlijke wijnen
met bijpassende recepten

Van harte welkom in onze winkels
Bussum (Havenstraat 136) en Hilversum (Bussumerstraat 6)

Of kijk op www.ildiVino.nl

Wij bezorgen
gratis aan huis!
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28

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
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Dinsdagmiddag SOOS in de Kruisdam
Op dinsdagmiddag van 13:30 - 15:30 uur doen wij, een stel vrouwen  
(mannen zijn natuurlijk ook welkom!) spelletjes in de Kruisdam. 

We spelen b.v. Skipbo en Keezen (een 
soort mens-erger-je-niet en pesten 
ineen) met veel gelach en gezelligheid.

Lijkt dit jou ook wel wat?  
Kom gerust eens kijken.

Je bent van harte welkom tussen  
13:30 - 15:30 uur. Heel graag tot dan!

Ellen Jansen 
een enthousiaste bezoeker

Terugblik op geslaagde tentoonstelling Meentwerk 2021
Het was een mooie tentoonstelling van schilderijen, foto’s en beelden van 
inwoners van de Meent. 

De 6e aflevering van Meentwerk 2021 
op 30 en 31 oktober was, ondanks een 
lastige start, een groot succes!  

Door corona was het lang onzeker of 
het door kon gaan. Dat leidde ertoe dat 
de voorbereidingstijd heel kort was. En 
bij de toegang werd de coronacheck 
uitgevoerd.

Maar dat alles was geen belemmering 
voor de vele bezoekers, die ook 
ondanks het slechte weer graag al het 
moois wilden zien. De 12 exposanten 
waren dan ook erg tevreden over al  
die belangstelling.  
 
Volgend jaar weer? Nee, het wordt een 
Biënnale, dus over 2 jaar weer!

Ellen Jongeleen 
Beelden: Veroni van Rijswijk

Te huur: Bedrijfs-, kantoor- en atelierruimtes en diverse opslagruimtes vanaf 1 m2 
in Kortenhoef (6 km vanaf de Meent). Ruim en gratis parkeren.  
Info of bezichtiging 035 - 656 21 78.
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Luna de Mol & Dmytro Sukhovienko - 19 december
Luna De Mol (viool) en Dmytro Sukhovienko (piano) spelen samen 
stukken van Schubert, Grieg, Svendsen en César Franck.

Ze was pas 4 toen Luna de Mol de 
viool ontdekte. Op haar 12e werd ze 
toegelaten tot de Sweelinck Akademie 
Coosje Wijzenbeek. Ze leidt enkele 
jaren het bekende strijkensemble 
Fancy Fiddlers. Vele prijzen heeft ze op 
haar naam: Vlamo wedstrijd (2012), het 
Breughel concours (2014), Concours 
Grimiaux (2016) en het Nederlands 
Vioolconcour (2018). Luna is een 
van de oprichters van het Fibonacci 
String Quartet (Londen, 2019) dat al in 
maart 2020 de eerste prijs won in de 
internationale Beethoven Competition 
for Young Musicians in Londen. 
Momenteel studeert zij bij David 
Takeno aan de Guildhall School of 
Music & Drama. Luna heeft opgetreden 
met grote meesters zoals Janine 
Janssen, Rosanne Philippens, Steven 

Isserlis, Julian Rachlin, Boris Brovtsyn, 
Ramon Ortega op podia in binnen en 
buitenland. 

De Oekraïense pianist Dmytro 
Sukhovienko studeerde 11 jaar aan 
de gespecialiseerde musiekschool 
“Lysenko” te Kiev. Hij vervolmaakte 
zijn muziek-studie aan het 
Staatsconservatorium van Kiev. In 
1999 haalde hij zijn Virtuositeitsprijs 
aan het Conservatoire de Neuchâtel.  
In 1997 won hij de Eerste Prijs op de 
Internationale Muziekwedstrijd van San 
Bartolomeo in Italië en de Tweede Prijs 
op de Internationale Piano-wedstrijd 
Clara Schuman in Düsseldorf. De 
critici waren wild enthousiast over 
zijn recitaldebuten in 1998 tijdens 
het Muziekfestival Biarritz. Le Fifgaro 
schreef: “Een naam om absoluut te 
onthouden”. Redenen genoeg om  
dit mooie optreden bij te wonen!

Meent Cultureel

Kruisdam, entree € 5,-                  

19 december, zaal open 14:00

foto: Nadin Mario
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Noordkant Naardermeer een stukje opener
De oer-Hollandse moerasnatuur van het Naardermeer vraagt  
tegenwoordig hulp van de boswachters van Natuurmonumenten 
om open en divers te blijven. 

De dynamiek van vroeger is minder 
en door de grote hoeveelheid stikstof 
die neerdaalt, groeien planten erg 
hard. Door het weghalen van struiken 
aan de noordkant is er weer open 
landschap ontstaan waar vele soorten 
veenmossen, kleurige moerasbloemen 
en rietkragen zich kunnen ontwikkelen. 
Belangrijk leefgebied voor bijvoorbeeld 
de zonnedauw, watersnippen en hopelijk 
in de toekomst ook weer de zwarte stern.

Puik werk in kwetsbare natuur 
Dit type leefgebied heet veenmos-
rietland en in het noordelijke deel van 
het Naardermeer was herstel nodig. De 
status als Natura2000-gebied geeft aan 
dat het topnatuur is, maar die vraagt 
herstel en onderhoud om op orde te 
blijven. Boswachter Angelique Aerts: 
‘Lokale aannemer Henk de Boer heeft 
met de werkzaamheden van deze 
Natura200-herstelmaatregel puik werk 
geleverd. Het werk in de natuur vraagt 
echt kunde. Machines zakken zo weg 
in slappe stukjes, het materiaal en de 
opslag moeten van en naar de eilandjes 
vervoerd worden en het vraagt 
gedetailleerd werken in kwetsbare 
rietlanden. We zijn heel blij met de 
stukken waar nu weer prachtige open 
moerasnatuur kan ontwikkelen.’ 

Belang open landschap 
Want juist in die hoek is open landschap 
belangrijk voor allerlei typische 
moerassoorten die in het Naardermeer 
leven. Het deel rond de grote plas aan 
de noordkant, het Groote Meer, wil 
Natuurmonumenten open houden. 
Zo ontstaat een grote rustige zone 
waar vele watervogels veilig kunnen 
overwinteren en die in het voorjaar 
en zomer gebruikt wordt door de vele 
moerasvogels in de rietkragen. ‘Nu 
al hebben we kleine karekiet, cetti’s 
zanger en snor die hier broeden. 
In de herfst zijn er grote aantallen 
watersnippen. Maar we werken ook 
hard aan de terugkeer van de zwarte 
stern, een prachtige moerasvogel die 
open moerasnatuur nodig heeft om  
te broeden.’

Gelijk in gebruik genomen 
Het viel de boswachters op dat de 
nieuwe open stukken gelijk in gebruik 
genomen werden door aardig wat 
watersnippen en bokjes. Uit het 
ondiepe water in de rietlanden halen 
ze nu allerlei insectenlarven. ‘Hoewel 
het voor bezoekers misschien gek lijkt 
om zo in te grijpen, zie je dat de natuur 
er gelijk gebruik van maakt. Hopelijk 
kunnen we volgend jaar terugkoppelen 
welke mooie moerassoorten er in de 
nieuwe open stukken een plek hebben 
gevonden!’ aldus boswachter Aerts.  
 
Veel blad zit nog aan de boom met 
deze late herfst, kom wandelen rond 
en door het Naardermeer. Bezoek 
natuurmonumenten.nl/naardermeer.

foto: Ferenc Horvath

foto: Luc Hoogenstein
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De opbrengst van de kerstbomenverkoop komt volledig 
ten goede aan het jeugdwerk van Scouting Erica

Wij zien u graag bij ons Erica-Fort
Verlengde Fortlaan 116 - Naarden

    VOLOP PARKEERRUIMTE
    GRATIS INPAKKEN

    GRATIS KERSTMUTS

SCOUTING
KERSTBOMENVERKOOP

NORDMANN - FIJNSPAR - ZILVERSPAR
11-21 uur

9-18 uur
11-18 uur

13-17 uur
11-21 uur

9-18 uur
11-18 uur11-18 uur

13-17 uur
11-21 uur

9-18 uur
11-18 uur

3/12
4/12
5/12

8/12
10/12
11/12 
12/12 12/12 

15/12
17/12
18/12
19/12 

Vrijdag
zaterdag

zondag

woensdag
Vrijdag

zaterdag
zondagzondag

woensdag
Vrijdag

zaterdag
zondag

Oproep! Gluren bij de buren Hilversum 
Het gezelligste huiskamerfestival van Hilversum vindt dit  
seizoen plaats op 13 februari 2022. De organisatie is op zoek  
naar lokale acts en hosts. Vanaf 1 november tot 1 januari kan  
iedereen zich aanmelden om deel te nemen. Alle wijken doen  
mee, dus ook de Hilversumse Meent.  
Meld je aan op glurenbijdeburen.nl.
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Thorwald Jørgensen - Uitgesteld!
Het laatste ècht nieuwe instrument: de THEREMIN.

In 2020 was het honderd jaar geleden 
dat de theremin werd uitgevonden, 
vernoemd naar zijn Russische 
bedenker, de geniale natuurkundige 
Lev Termen. Het instrument bestaat 
uit een kast met twee antennes die 
elk manipuleerbare elektrische velden 
opwekken waardoor melodieën, 
glissandi en vele effecten zijn te creëren.  
 
Vooral in Amerika had Termen 
(wiens naam daar tot Theremin werd 
verbasterd) succes.  
 

RCA kocht de rechten voor massa-
productie van het apparaat. Het 
klonk met veel effect in films als 
Spellbound (1945) van Hitchcock en 
The Day The Earth Stood Still (1951) 
van Robert Wise, met een soundtrack 
van Bernard Herrmann. Als serieus 
concertinstrument krijgt de theremin 
een steeds prominenter plaats op de 
wereldpodia.

Thorwald Jørgensen mag zich 
inmiddels een van de beste 
thereminspelers van de wereld 
noemen. Samen met pianiste Kamilla 
Bystrova laat hij ons kennismaken 
met dit bijzondere instrument en 
zijn mogelijkheden. Het wordt een 
verrassende ontmoeting!

Meent Cultureel

Op het geplande moment kan het 
helaas niet doorgaan, houd de website 
hilversumsemeent.nl in de gaten voor 
het laatste nieuws.

Kruisdam, entree € 5,-                  

Wordt vervolgd!

foto: Sound
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Brieven schrijven tegen onrecht
Op 10 december is het de dag van de Rechten van de mens. 
Op die dag wordt er wereldwijd geschreven voor mensen die vanwege  
levensovertuiging, geloof of geaardheid vervolgd worden en vaak ten  
onrechte in de gevangenis belanden. En burgers die zicht schuldig maken 
aan vervolging, worden vaak niet bestraft. Vandaar deze actie. 

Deze actie heet: Write for Rights. Oftewel, “schrijf voor rechten” en is ook 
bekend onder de naam "Schrijfmarathon".

Indien door Covid-19 de Kruisdam op 10 
december gesloten is, heeft Amnesty 
een aantal schrijfpakketten samen- 
gesteld. U kunt de brieven dan thuis 
schrijven en wij verzorgen de verzending. 
Ook als u liever in uw eigen omgeving en 
in uw eigen tempo wilt schrijven, kunt 
u ons benaderen voor dit schrijfpakket. 
U krijgt dan alles in huis om een brief te 
schrijven (of meerdere brieven).  
Heeft u belangstelling? Mail naar:  
Schrijvenindemeent@outlook.com of 
waltergrim1@gmail.com.

Een gevangene ervaart steun wanneer 
hij/zij merkt niet te worden vergeten.
Lees meer op amnesty.nl/write-for-rights.
Schrijft u mee?

Inge Taris en Walter Grim

Al een aantal jaren wordt deze Schrijf-
marathon ook gehouden in de Meent. 
Vorig jaar was er een goede opkomst 
en zijn er veel brieven en kaarten 
geschreven, ook door mensen thuis. 

Op vrijdag 10 december is er in de 
Kruisdam weer gelegenheid om te 
schrijven. Met een slag om de arm.  

Er zijn diverse voorbeeldbrieven 
aanwezig. Er kunnen ook kaarten 
geschreven worden naar de gevangenen 
zelf (met voorbeeldteksten). Iedereen 
die kan overschrijven, kan meedoen. 
Al schrijft u maar één brief of kaart, 
voor een gevangene kan het een groot 
verschil maken. Informatie voor wie we 
schrijven vindt u op  schrijfmarathon.nl. 
 

Kruisdam                

10 december, tijdstip volgt
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Informatiepunt Welzijn & Zorg    
Heeft u vragen over een brief van de gemeente, hulp bij zorg, aanvragen 
van een taxipas, huishoudelijke hulp of een andere vraag op het gebied 
van Welzijn & Zorg? 

Kom dan naar de Kruisdam! 
Ook voor alleen een praatje onder het 
genot van een kopje koffie kunt u bij 
ons terecht.  

Wij zijn daar iedere dinsdag tussen 
10:00 en 12:00 uur aanwezig. Daarbuiten 
belt u naar 035 - 698 00 40. Spreek uw 
naam, telefoonnummer en vraag in en 
wij nemen contact met u op.

Team Informatiepunt Welzijn & Zorg

Maria, Eppie, Greet, Veroni, Marie-José, 
Ria, Riny

Meentbewoners voor Meentbewoners (MvM)
Heeft u een klusje dat u niet zelf kunt oplossen en niemand in uw directe 
omgeving die u daarbij kan helpen?

Doe dan een beroep op de vrijwilligers 
van MvM. 

De afgelopen maand zijn er wijkgenoten 
geholpen die hun favoriete radiostation 
niet meer konden vinden. Ziggo is 
namelijk gestopt met het doorgeven 
van het analoge radiosignaal via de 
kabel. Gelukkig hebben wij vrijwilligers 
die dat eenvoudig kunnen oplossen. 
Dus belt u gerust naar 035 - 698 00 40 
en wij nemen contact met u op.

 
Ria Leurs en Riny van den Broek 
Meentbewoners voor Meentbewoners

foto: Andre Ouellet

foto: Nacho Carretero Molero
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- Aangiften inkomstenbelasting 2020 v.a. € 155,00 incl. BTW  
 
- Verzorging van de gehele boekhouding 
- Jaarverslag 
- Salarisadministratie met aangiften loonbelasting 
- Aangiften omzetbelasting 
- Financiële advisering                                    www.versteegadministratie.nl 
 
                                                                       Rietmeent 50, 1218 AX Hilversum 
                                                                               Tel. 035 – 69 11 778 
                                                                             Mobiel 06 – 218 95 145 
                                                                     E-mail: info@versteegadministratie.nl 
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Jazzkwartet FRAZZ - 15 januari
Warm je op een koude zaterdagavond op aan Franse chanson met 
een Braziliaans tintje. Kom je op 15 januari ook naar de Kruisdam?

Op veler verzoek komt FRAZZ weer bij 
ons optreden. Het Franse chanson is 
weer helemaal terug van weggeweest! 
FRAZZ speelt het in een jazzy jasje, met 
een stevige contrabas in plaats van de 
accordeon. 

FRAZZ bestaat uit: 
Wiebke Bonnet-Vogler (zang), Erik van 
Triest (piano), Marcel Booij (contrabas) 
Karel Stemmerik (percussie). 
 

In 2017 won FRAZZ de publieksprijs 
van het Concours de la Chanson in 
Den Haag. Met een vleugje nostalgie 
en opzwepende bossa ritmes brengen 
zij nummers van onder andere: Serge 
Gainsbourg, Claude Nougaro, George 
Brassens, Barbara, Michel Legrand en 
Jacques Brel.  
 
FRAZZ heeft een passie voor de Franse 
evergreens, maar vindt het ook leuk om 
parels op te vissen die ten onrechte in 
de vergetelheid zijn geraakt. 

Meent Cultureel

 
Wij houden ons aan de meest actuele 
coronarichtlijnen. Houd de website 
hilversumsemeent.nl in de gaten voor 
het laatste nieuws.

Kruisdam, entree € 5,-                  

15 januari, zaal open 19:30

foto: Spencer Imbrock 
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Schoonheidssalon 

Marcella Simoons 
 
 
• Schoonheidsbehandelingen 
• Pedicure 
• Manicure / gellak 

 
 
Voor een afspraak of meer informatie  
kunt u bellen op 06-46341472 
 
 
 

Klavermeent 28, 1218AM Hilversum 
www.schoonheidssalonmarcellasimoons.nl 
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BEL: 085-0737373



35

Apotheek   info@meentapotheek.nl  035 - 691 48 76 

Bink Kinderopvang       035 - 683 44 99 

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn     035 - 692 25 30 

Buurtsportcoach    Mark (jeugd) 06 - 81 14 21 23     Anouck 06 - 19 77 85 19 

Dagbesteding ouderen  informatiepuntwenz@hilversumsemeent.nl

Fysio     hilversum@fysioholland.nl   035 - 693 51 26 

GAD, Bussum         035 - 699 18 88 

Huisarts J. van Dok   vandok.praktijkinfo.nl   035 - 691 07 19 

Huisarts J. Schuur   huisartsenpraktijkdemeent.nl   035 - 691 41 00 

GGZ Informatiecentrum       035 - 621 60 09 

Informatiepunt Welzijn en Zorg & MvM    035 - 698 00 40 

Jongerencentrum Web035       06 - 52 32 23 18 

Kinderboerderij        035 - 698 22 95 

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie      035 - 692 23 36 

Maatschappelijk werk       06 - 82 96 59 98 

Meentwerf    www.meentwerf.nl    06 - 40 70 10 00 

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte   14035 

School: De Gooische Daltonschool      035 - 691 24 46 

School: De Sterrenwachter (Jenaplan)     035 - 691 03 45 

Sportzaal/Optiesport        035 - 691 93 32 

Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken   035 - 683 03 00 

Thuiszorg Inovum team noord      06 - 27 30 63 39 

Verloskundigen        035 - 656 16 13 

Versa Welzijn    www.versawelzijn.nl/hulp   035 - 623 11 00 

Voedselbank         06 - 11 40 75 37 

Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer  0800 - 0359 

Woningcorporatie Alliantie       088 - 002 32 00 

Woningcorporatie Gooi en omstreken     035 - 672 66 99 

Wijkagent         0900 - 8844 

Wijkcentrum de Kruisdam       035 - 693 22 06 

Wijkcentrum de Kruisdam coördinatie, verhuur e.d.    035 - 691 24 37 

Ziekenhuis Tergooi        088 - 753 17 53 

Telefoontips om bij de hand te houden
Alarm 112, Politie 0900 - 8844, Huisartsenpost Blaricum 088 - 1309600  
Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek Blaricum 035 - 5383451 
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