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Oude tradities en veel nieuws
De decembermaand is traditiegetrouw een periode om terug te blikken 
en vooruit te kijken. Je zou bijna vergeten hoe we dit jaar begonnen zijn, 
coronamoe en meer dan klaar voor een frisse start. Gelukkig ging het 
allemaal de goede kant op en konden we weer volop genieten.

Bijna als vanouds, maar dan zonder het 
als vanzelfsprekend te beschouwen. We 
zijn veel dingen meer gaan waarderen 
en bewuster gaan leven. 

Dat vasthouden valt soms helaas niet 
mee, merk je al gauw in de dagelijkse file. 

En dan arriveert de decembermaand, 
voor veel mensen een echte feestmaand. 
Met Sinterklaas, Kerst en natuurlijk Oud 
& Nieuw. Bij uitstek een periode om 
bewust bezig te zijn met belangrijke 
zaken. Zoals tijd besteden met familie en 
vrienden, dankbaar zijn voor je wat hebt. 
Herinnerd worden aan waar het om 
draait in het leven en plannen te maken 
voor het volgende jaar. 
Wat zijn jouw nieuwe plannen? 

Hoe zorg jij voor een mooi 2023, wat zijn 
jouw goede voornemens? Voor jezelf 
en anderen. Ga je nu echt stoppen 
met roken, nu je in je omgeving hebt 
gezien dat het anderen ook gelukt is? 
Word je vrijwilliger hier in de Meent? 
Of draag je op een manier een steentje 
bij? Voor anderen en je eigen welzijn. 
Ga je bijvoorbeeld meer bewegen, een 
nieuwe sport of hobby proberen? Wat 
ga je doen en hoe pak je dat aan?

Deel het en mail naar welkom@
hilversumsemeent.nl. Inspireer anderen 
met jouw verhaal om er samen een 
prachtig nieuw jaar te maken.

Voor nu: op naar fijne feestdagen en 
een spetterend -en veilig- Oud & Nieuw!

foto: Denise Johnson

foto: Ethan Hoover
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Inhoudsopgave - december 2022
Lees onder andere meer over:

  4 Activiteiten in de Meent

  5 Senioren- eetcafé

  6 Bericht van Martin

  8 Hohoho... niet zo snel!

  9 KinderZwerfboekStation

10 Winter in de Meentwerf

13 Meent Aardgasvrij

14  Lichtjeswandeling

Colofon 
Redactie en vormgeving

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

17  Sport en bewegen in beeld

18  Truc met de festivalbekers

19  Brieven schrijven tegen onrecht

Kopijsluiting 
Uiterlijk 8 december inclusief high res 
beeld en plaatsing onder voorbehoud.

Advertenties
Wil jij ook in dit wijkblad adverteren?  
Bekijk de advertentietarieven  
en mogelijkheden op  
hilversumsemeent.nl.

Coördinatie bezorging 
Adrie Faas, 035 - 691 24 37

En nog veel meer

Jouw foto in het wijkblad? 
Mail welkom@hilversumsemeent.nl.

Coverfoto 
Ekelien Henderson

foto: Mark Zamora
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Overzicht activiteiten december
Maandag
09:30 - 15:00 't Praathuis
09:30 - 10:15 Buurtwandelingen
09:30 - 11:30 Volksdansen Layla
09:30 - 16:30 Buurtsportcoach
10:30 - 11:30 Fitgym  (sportzaal)
12:00 - 13:00 Pilates 60+
13:30  - 16:00 Handenarbeid
14:00 - 16:00 Badminton 55+
14:00 - 17:00 Kinderactiviteiten
15:00 - 16:30 Schoolwerkbegeleiding
19:30 - 23:30 Klaverjassen,  
   Biljarten (inloop) 

Dinsdag
09:45 - 10:30 Fit op muziek
09:45 - 11:45 Badminton 55+ 
   (sportzaal)
10:00 - 12:00 Informatiepunt 
   Welzijn & Zorg
10:00 - 12:30 Koersbal
13:30 - 16:00 Bridge (inloop)
13:30 - 17:00 Biljarten (club)
13:30 - 16:00 Soos, spelletjes
19:30 - 22:00 Yoga

Woensdag
09:30 - 15:00 't Praathuis
09:30 - 11:00 Volleybal recreanten
09:30 - 16:30 Buurtsportcoach
10:00 - 11:00 Herengym
11:45 - 12:45 T’ai Chi
13:30 - 15:30 Tafeltennis 55+
13:30 - 17:00 Biljarten (club)
15:00 - 16:30 Schoolwerkbegeleiding
15:15 - 18:15 Dansstudio Van Harten
19:30 - 23:00 Bridgen (competitie,)
   Fotoclub, Tekenen

Donderdag
08:00 - 11:30 Bloedprikken (afspraak)

09:30 - 10:15 Buurtwandelingen
09:45 - 11:45 Badminton 55+
10:00 - 12:00 Instuif, koffie inloop
10:30 - 11:15 Stoel gym
13:30 - 17:00 Biljarten (club)
14:00 - 16:00 Jeu de Boules
13:45 - 16:00 Yoga 60+
19:15 - 22:30 Dans je Fit 
   Fit met Pit, 
   kamerkoor

Vrijdag
10:00 - 12:30 Koersbal
14:00 - 16:00 Badminton 55+

Maandprogramma
2 december 17:00 
Bijna Weekend Borrel
4 december 14:00 
Optreden Radiotown Jazzband
6 december 19:00 
Amnesty International schrijven
10 december 19:30 
Optreden Eemjazz
12 december 20:00 
Repair Café
15 december 9:00 
NVVE (op afspraak)
16 december 13:00 
Senioren-eetcafé (vooraf aanmelden)
17 december 16:00 
Lichtjeswandeling
18 december 14:00 
Optreden Thorvald Jorgensen

Scan de QR-code en 
bekijk de handige 
online agenda
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Bijzondere Senioren-eetcafé-tijden

Als verrassing gaf ook de burgemeester 
van Hilversum acte de présence. 
Hij was door ons uitgenodigd voor 
de kerstmaaltijd (ruim op tijd, in 
september al), maar helaas verhinderd 
op 16 december. Ineens was daar een 
mailtje: “kan het ook in november 
misschien, ik wil er graag een keer 
bij zijn. Ja? Oké, dan kom ik volgende 
week”. Al met al een bijzonder eetcafé 
dus, dat van november.

En dan nu december. Een kerstdiner, 
daar moet je op tijd mee beginnen. 
Menu samenstellen met de ploeg: 
wat kunnen we aan? Hoeveel gasten? 
Hoeveel gangen? Hoeveel peertjes 
moeten we schillen en wie doet dat? 
Hoeveel mag het kosten? 

Zoals gezegd, in september al contact 
opgenomen met de burgemeester en 
ook met de pianist. Beiden verhinderd 
helaas op de 16e. Tsja, wat dan? Je wilt 
er toch iets bijzonders van maken. 
Feestelijk bubbeltje van Gijs misschien, 
eventueel in de vorm van een spoom? 
We gaan het zien.

En de muziek? Komt goed, komt goed. 
We hebben een professionele pianiste 
gevonden die speciaal voor ons het 
kerstdiner komt opfleuren met livemuziek. 
Haar naam is Ludmila de Klerk.  
 
En dan natuurlijk, zoals bij elk eetcafé, 
de bloemen en planten van onze 
plaatselijke bloemist, Hortensia.  

En niet te vergeten de vrijwilligers van 
het eetcafé. Wat zijn we rijk met zoveel 
belangeloze inzet.

Nog even dit: Het eetcafé is altijd iets 
duurder met kerst, vanwege de extra 
feestelijke dingetjes en een extra gang. 
Het wordt deze keer € 11,50. U kunt 
erop vertrouwen dat we er weer iets 
moois van gaan maken.

Vergeet niet in te schrijven, 
formuliertjes op de bar en in het 
folderrek. Op tijd inleveren graag. 
Bij vragen, bel gerust. Wij hebben er 
alweer zin in.

Wil van Goch, coördinator    
06 - 21 41 66 89 

Het Senioren-eetcafé van november was een bijzonder eetcafé. We 
verwelkomden niet alleen de vaste bezoekers, maar ook de mensen van 
dagopvang ’t Praathuis met hun begeleiders. Het was voor hen een speciaal 
uitje; in plaats van op pad te gaan met de bus het land in konden ze héél 
vlakbij aanschuiven en genieten van onze overheerlijke maaltijd. Eén van 
hen, John Kreuning, gaf zelfs een bescheiden concertje. 

fo
to

: L
ib

b
y 

P
en

n
er



6

Beste Meentbewoners,
Wat zijn de dagen kort en de avonden lang. Dat  
houdt in dat er in het wijkgebouw veel te doen is. Zijn 
het niet de evenementen als het WK, Sinterklaas en 
de lichtjeswandeling, dan zijn het wel alle clubjes die 
wat willen doen voor de Kerst. 

Het is wat mij betreft de bedoeling dat 
elke club die iets wil organiseren, dat 
even aan mij laat weten. Zo kunnen we 
in goed overleg alles in goede banen 
leiden. Sinds een paar weken hebben wij 
een vernieuwde barploeg in de Kruisdam 
onder leiding van Ann Zuiderhoek 
en Meike van der Meulen. Deze twee 
dames zijn nu aanspreekpunt voor de 
bar- en keukenwerkzaamheden. In 
samenwerking met wat mensen achter 
de schermen, gaan we kijken of we de 
aanvragen allemaal kunnen behandelen. 
Mocht u dit lezen en zich afvragen wat 
er allemaal mogelijk is, kom gerust langs 
of maak een afspraak met een van de 
dames of met mij. 

Dit jaar is de Lichtjeswandeling op 
zaterdag 17 december. In dit boekje leest 
u daar meer over en het wordt hartstikke 
leuk. In de Kruisdam is er later op de 
avond nog een groot vrijwilligersfeest. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 
Ik ben benieuwd wat het gaat worden.  
 
Vanuit de gemeente is de vraag 
gekomen of het mogelijk is, net als de 
zes andere wijkgebouwen in Hilversum, 

om de deuren van het wijkgebouw vijf 
volle dagen te openen. Het doel is om 
iedereen de mogelijkheid te bieden 
om op de dag binnen te lopen en een 
drankje te drinken. Hierdoor kan de 
kachel thuis uit en kunnen mensen geld 
besparen op hun energierekening. De 
exacte invulling weet ik nog niet. Wat 
ik wel weet, is dat we mensen nodig 
hebben die ons kunnen en willen helpen 
met het uitserveren van koffie en thee en 
dergelijke. Wilt u helpen? Meld u aan via 
het mailadres onderaan deze pagina.

Nu dit jaar al richting het einde gaat, zijn 
er ook al plannen voor begin van het 
nieuwe jaar. Op zondag 8 januari is er 
een Nieuwjaarsborrel. Van 15:00 - 17:00 
uur bent u van harte welkom om in een 
gezellige sfeer met ons op het nieuwe 
jaar te toosten.

Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben dan hoor ik het graag. Als u wilt 
meehelpen als vrijwilliger laat het mij 
dan weten. Alle handjes zijn welkom. 
Jong & oud, structureel of af en toe. 

Mijn mailadres is martin.van.houten@
hilversumsemeent.nl . Bellen mag ook 
naar 06 - 19 45 70 16.

Ik wens iedereen alvast mooie en 
gezellige kerstdagen en een voortreffelijk 
2023. Ik hoop u te kunnen verwelkomen 
in de Kruisdam. 

Groetjes,  
Martin van Houten
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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 maandag 16 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 dinsdag 21 februari.

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

samen 
&

zelfstandig

thematisch 

onderwijs
Peuterinloop  
maandag 16 januari

tussen 9:00 en 10:00 uur
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Hohoho... niet zo snel!
Voordat we dit jaar voor het laatst "dag hoor" zeggen, wensen we iedereen nog 
een heel fijne pakjesavond toe!

We kijken terug op een geweldige 
aanloop naar 5 december toe. Zo hing 
op 19 november de sportzaal helemaal 
vol met kleine Pieten voor Pietengym 
en barstte de Kruisdam uit haar voegen 
met alle leuke activiteiten. Maar liefst 
175 kinderen uit de Meent waren 
afgekomen op deze super middag.  

Eenmaal thuisgekomen konden de 
met pepernoten gevulde schoenen 
eventjes uit (dank je wel Piet :) voordat 
de Sint on Tour van start ging. Wat 
hebben alle kinderen, ouders, opa’s en 
oma’s genoten. Complimenten voor de 
organisatie, alle enthousiaste Pieten en 
natuurlijk Sinterklaas zelf! In één woord 
geweldig!

En pakjesavond moet nog komen. Heel 
veel plezier toegewenst. Hopelijk zit er 
voor iedereen een mooi pakje in de zak.

Geniet vooral van de gezellige avond 
samen, want daar draait het natuurlijk 
om. Net als een kleine drie weken later, 
wanneer de Kerstdagen alweer voor de 
deur staan. Gezellig samenzijn en een 
heerlijke maaltijd delen. Zo rol je van de 
ene feestdag naar de andere. 

En dan? Vooral even uitbuiken en 
uitrusten van al het feestgedruis. 
Voordat we met een knal het nieuwe 
jaar inluiden!

foto: Laura Beth Snipes
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KinderzwerfboekStation bij de Gooise Daltonschool

Wendy Lieuwes, de moeder van 
een leerling uit groep 6 kwam via 
internet in aanraking met een 
KinderzwerfboekStation: “ik vond het 
direct een mooi idee.  We hebben 
natuurlijk geen bibliotheek in de 
Meent en niet iedereen kan of gaat 
naar de bibliotheek in Bussum.  
Met een centraal punt in de Meent 
waar kinderen recent uitgebrachte 
boeken gratis kunnen meenemen en 
terugbrengen wordt het lezen nog 
meer gestimuleerd. Ik heb contact 
gezocht met de directrice van de 
Gooise Daltonschool en die vond het 
een goed idee om het Station bij de 
school te plaatsen.  

Bij de hoofdingang van de Gooise Daltonschool is sinds kort een Kinder-
zwerfboekStation te vinden. De kinderen uit de Meent kunnen hier terecht voor 
een zwerfboek. Kinderzwerfboek stimuleert lezen en probeert zoveel mogelijk 
KinderzwerfboekStations op te richten. Zodat álle kinderen kunnen lezen. 

Zo komen de kinderen elke dag langs 
de boeken en is de stap om een keer in 
het kastje te kijken en een boek mee te 
nemen of te brengen heel klein. In de 
korte tijd dat het Station geplaatst is, is 
het al een groot succes gebleken.”

Wat zijn zwerfboeken? 
Kinderzwerfboeken zijn boeken met 
zwerfsticker die zwerven van kind 
naar kind. Zwerfboeken worden 
doorgegeven, achtergelaten op 
scholen, in wachtkamers, winkels, 
treinen, KinderzwerfboekStations, 
enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, 
nooit mag het gelezen of ongelezen in 
een kast achterblijven. De afgelopen 
jaren zijn al een miljoen zwerfboeken 
op een spannende tocht gestuurd. 
Maar dat kunnen er nog véél meer zijn!

Stuur boeken op een spannende tocht 
Doe mee met Kinderzwerfboek, omdat 
álle kinderen moeten kunnen lezen! 
Duik in je boekenkast en stuur boeken 
uit zwerven, zamel boeken in of start 
een KinderzwerfboekStation. Hoe je 
dit kunt doen lees je op de website 
kinderzwerfboek.nl. Daar kun je ook de 
zwerfstickers bestellen.  



10

Winter in de Meentwerf!
Winter, een tijd van samen zijn, en 
ook een tijd van inkeer. De natuur 
trekt zich terug.

In de Meentwerf zijn er de komende 
maanden activiteiten die zowel 
inspireren tot inkeer als ook activiteiten 
om samen te vieren en te verwonderen!

Op 17 december het Lichtjesfeest! 
Net als de rest van de wijk is de 
Meentwerf prachtig versierd. De 
Mongoolse tent is open, er is muziek. 
Net als vorig jaar zorgen vrouwen van de 
Nederlandse taalles i.s.m. Versa Welzijn 
voor verrukkelijke soep en heerlijke 
lekkernijen. 
 
Op 15 januari is de Meentwerf 
Nieuwjaarsborrel!  
Schrijf de datum vast in je agenda! Dat 
wordt een supergezellig evenement.

foto: Al Elmes
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Stilte AUB...

Op 18 januari zal koordirigent Fred 
Smalbrugge een lezing geven over 
Stilte in de muziek. Dit is een activiteit 
van Meentwerf Klassiek.

En op 14 januari begeleidt Stilte- en 
meditatietrainer Annemieke van Os 
een stiltedag. Dit is wat ze daar over 
vertelt:

“Wanneer er stilte is, kom je werkelijk 
tot leven.”

‘In het drukke bestaan met alledaagse 
verplichtingen vergeten we vaak de 
tijd en ruimte te maken voor stilte in 
onszelf. Stilte is van belang om tot 
rust te komen, geïnspireerd te raken, 
je gezondheid te vergroten en je 
stemming gunstig te houden. Wat 
stilte met je doet, dat kun je alleen 
ervaren als je je ervoor openstelt. 
Wellicht voel je dat verlangen, nu nog 
de stap om het jezelf te geven.

Stilte is een geschenk, toch vergeten 
we dit aan onszelf te geven. Daarom 
is er deze Stiltedag op zaterdag 14 
januari 2023 in De Meentwerf. Deze 
dag schenkt je o.a. creativiteit, natuur, 
poëzie en symboliek. Er wordt een 
geweldige lunch verzorgd door Koken 
met B. uit Bussum.

Stilte is niet zomaar “niets doen”. Wanneer 
er stilte is, kom je werkelijk tot leven.  
 

Op twee momenten in januari staan we stil bij 
het belang van Stilte.

Het Meentwerf-team wenst jullie alvast een prachtige winter! Met fijne 
feestdagen, met samenzijn, met verwondering en stilte. We zien je graag!

Met je zintuigen kun je beter 
waarnemen, je brein komt tot rust, 
er is meer oog voor schoonheid en je 
ontmoet jezelf op een nieuwe manier. 
Wees nieuwsgierig, want wie stilte 
toelaat zal nieuwe dingen ontdekken.’ 

Voor meer informatie en aanmelding: 
www.bodyandmind-centrum.nl 
info@bodyandmind-centrum.nl

foto: Roman Melnychuk
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Nieuws Meent Aardgasvrij

Deze winter gaan we verder met het 
aardgasvrij maken van woningen 
van koplopers. We evalueren hun 
ervaringen met de warmtepomp. Ook 
gaan we verder met het onderzoek 
naar andere manieren om woningen  
te verwarmen. 

Uiteraard blijven we ook met u in 
gesprek. Dat doen we onder andere 
met de themabijeenkomsten. 

Heeft u nog ideeën voor een 
themabijeenkomst? Over welk 
onderwerp dat te maken heeft met 
energie en de energietransitie wilt 
u graag meer weten? Ideeën voor 
onderwerpen kunt u mailen naar 
meentaardgasvrij@hilversum.nl. 

Update koploperstraject 
De verbouwing bij de eerste koploper 
in het project Meent Aardgasvrij is weer 
een stap verder. De warmtepomp is 
geplaatst en aangesloten. In het dak, 
aan de achterkant van de woning, was 
van tevoren een gat gemaakt. Met een 
hijskraan werd de warmtepomp door 
dat gat de zolder in gehesen. Koploper 
Ben Frost is zo weer een stap dichter bij 
een aardgasvrije woning. 

Ook heeft een tweede koploper 
aangegeven snel de offerte te gaan 
tekenen. Daarna wordt gestart met 
het aardgasvrij maken van zijn woning. 
Meer over het koploperstraject kunt u 
lezen op hilversum.nl/meentaardgasvrij. 

Verslag themabijeenkomst “Hoe betaal 
ik het verduurzamen van mijn woning?” 
Welke subsidies en leenmogelijkheden 
zijn er? En hoe zit het met 
mogelijkheden voor bewoners van 
projectgebied Meent Aardgasvrij? 
Deze en andere vragen zijn aan bod 
gekomen tijdens de themabijeenkomst 
op 12 oktober. 

De aanwezige bewoners hebben 
veel vragen gesteld. Op hilversum.nl/
meentaardgasvrij vindt u een korte 
samenvatting van de bijeenkomst, 
handige links naar meer informatie en 
de gestelde vragen met antwoorden.

Na de winter komen we naar u toe 
In een eerdere uitgave van dit wijkblad 
hebben we aangekondigd dat we in 
het najaar naar uw straat toe zouden 
komen. Helaas hebben ook wij last van 
de marktomstandigheden. Hierdoor 
hebben we vertragingen opgelopen, 
bijvoorbeeld in het koploperstraject.  
We komen nu na de winter bij u langs.  
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Lichtjeswandeling 2022 komt eraan. Doe je mee?
Op zaterdag 17 december tussen 16:00 en 19:30 zal dit jaar de aftrap 
gegeven worden van de Lichtjeswandeling 2022!

Wat was het een succes vorig jaar! 
Midden in de donkerste tijd was de 
Meent sfeervol verlicht. 

Veel Meentbewoners hadden hun 
best gedaan huis en tuin extra mooi te 
versieren. Dat leidde tot een prachtige 
wandeling vol verrassingen, op 
plekjes waar je normaal niet zo gauw 
komt. Er werden zelfs kerstliederen 
gezongen op de Kroosmeent! Er was 
een speurtocht waarbij je op zoek kon 
gaan naar de kerstversiering op de foto’s 
langs de route. Er waren kinderen met 
lampionnen en op verschillende plaatsen 
vuurtjes, gratis warme chocolademelk, 
soep en heerlijke lekkernijen.

Dat willen we dit jaar weer!  
Ga jij je huis of tuin of boom bijzonder 
mooi versieren? Of wil je een kunstwerk 
uitlichten? Iets anders leuks doen? En wil 
je opgenomen worden op de routekaart? 
Laat het uiterlijk 6 december weten via 
lichtjeswandeling@meentwerf.nl. 

Wij zetten dan een speurtocht uit langs 
mooie plekjes. Daarnaast zullen we dit 
jaar ook mooi versierde plekjes buiten de 
speurtocht opnemen op de routekaar De 
zogenaamde Hot Spots.  

Zo kunnen sportievelingen de hele 
kerstvakantie door alle mooie plekken 
bezoeken. 

Als we je huis/tuin/versiering willen 
opnemen in de speurtocht, benaderen 
we je en vragen om toestemming 
om foto’s te 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.

Op zaterdag 17 december tussen 16:00 
en 19:30 uur kun je tijdens de aftrap 
op verschillende plekken opwarmen 
met warme chocomel, soep en lekkers. 
Ook zijn er die dag dingen op de route 
te beleven, zoals livemuziek. Op de 
websites van Meentwerf, Wandelmeent 
en Stichting Hilversumse Meent en in de 
vitrines in het winkelcentrum vind je t.z.t 
meer informatie over het programma.

Vanaf zaterdag 17 december tot 7 januari 
kun je de routekaart met speurtocht ook 
op deze websites vinden. Print hem uit, 
vul hem in en stop hem uiterlijk 7 januari 
in de brievenbus op Wandelmeent 61. 
Op 8 januari worden de winnaars van de 
speurtocht bekend gemaakt!

Bij de Albert Heijn zullen ook de 
uitgeprinte route en de speurtocht te 
vinden zijn.

Alvast veel plezier bij de wandeling. 
Nodig je buren uit om mee te gaan en 
vergeet niet: wandelen is gezond, juist 
nu, met lichtjes en een heerlijke soep! 
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TOPMERKEN

YUNIEQ

PARADE

BONAPARTE

FORBO

JAB

VAN BESOUW

 DE WOONINRICHTERS

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

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

Topmerken, advies en service voor de beste prijs

IS NU OFFICIEEL DEALER VAN:

* Ons tweede sportieve merk wordt later bekend gemaakt!

Middenweg 77 Nederhorst den Berg   |   +31 6 23662596   |   info@silsmittweewielers.nl
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Sport en bewegen in beeld!
Misschien zijn de groepsfoto’s in de vitrine in de hal van het winkelcentrum 
je al opgevallen? Buurtsportcoach Eline is bezig alle sportactiviteiten in de 
wijk in beeld te brengen. Ook op de foto? Neem contact op met Eline. 

Of spreek een van de deelnemers die  
je op de foto ziet!

Beweegpark 
Hij komt, hij komt! Het calisthenics 
beweegpark is in wording. In 
december gaat de leverancier aan 
de slag met de bouw en hoopt het 
voor de kerstvakantie op te leveren. 
Dit gaat lukken tenzij de bodem 
zo bevroren is dat er niet gegraven 
kan worden. We gaan het beleven! 
In Januari volgt er een officiële 
opening met een vertegenwoordiger 
van de gemeente om het lintje te 
knippen. Bij deze opening zal er: een 
demonstratie zijn van calisthenics 
team “Bar-mania”, een workshop voor 
de jongeren en beweegadvies van de 
buurtsportcoach in samenwerking met 
de fysiotherapeut voor senioren. 

Dit park is voor de hele wijk. Jong en 
oud. Dat mag gevierd worden!

Iedere maand twee groepen in de 
spotlight. Nu met foto!

Fit op muziek! 
Fit op muziek. Iedere dinsdagochtend 
van 9:45 - 10:45 beweegt een groep 
dames onder de ervaren leiding van 
Wil Dekkers op muziek. De hartslag 
omhoog en fijne muziek om op te 
bewegen. Plezier gegarandeerd. Kopje 
koffie achteraf. Welkom! 

Koersbal 
Deze gezellige groep komt iedere 
dinsdag en vrijdag tussen 10:00 
- 12:30 samen om koersbal te 
spelen. Koersbal? Ja een spel met 
puntentelling waarbij je je koersbal-rol 
techniek kunt ontwikkelen. Tussendoor 
een kopje koffie en weer verder. Er is 
ruimte voor nieuwe aanwas. De leden 
zien ernaar uit je het spel uit te leggen!

Ook meedoen aan een van deze 
activiteiten? Loop gewoon binnen of 
app/mail mij, de buurtsportcoach.  
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De mooie truc met de festivalbekers
Het Meent Cultureel Festival werd een succes, ondanks dat het weer niet 
helemaal meewerkte. 

De drankjes mochten (wettelijk) niet 
in glas worden geserveerd en dus 
kwamen er speciale festivalbekers. 
Bij uw eerste consumptie betaalde 
u daarvoor en na afloop mocht u de 
bekers weer inleveren. We kunnen ze 
opnieuw gebruiken bij een komend 
evenement.

Het bedrag dat zo in de kas 
terechtkwam als betaling voor de 
bekers gaan we doneren aan een 
goed doel: de Stichting Samen Varen 
organiseert elk jaar een bijzondere 
verwenweek op het water, speciaal voor 
vrouwen met borstkanker. 

Kom op 12 december naar het Repair Café

Het Repair Café in de Kruisdam wordt 
bemand door vrijwilligers die beschikken 
over veel reparatiekennis en ervaring. 
Hier kun je terecht met je kapotte 
huishoudelijke (elektrische) apparaten. 

Gun je apparaten een tweede leven. Goed voor het milieu en goed voor je 
portemonnee. Dus kom langs en neem je apparaten mee!

Gooi je apparaten nog even niet weg, 
maar bewaar het voor het Repair Café.

Graag zien we je op 12 december 
Je bent vanaf 20:00 uur welkom.

fo
to

: L
id

ya
 N

ad
a



19

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".

Amnesty heeft een schrijfpakket 
samengesteld met voorbeeldbrieven. 
U krijgt dan alles in huis om een brief 
te schrijven (of meerdere brieven).  
Wij brengen de brieven bij u thuis en 
komen ze ook weer bij u ophalen. Heeft u 
hier belangstelling voor of heeft u een 
andere vraag? 
 
Mail naar: waltergrim1@gmail.com of 
Schrijvenindemeent@outlook.com.

Een gevangene ervaart steun wanneer 
diegene merkt niet te worden vergeten. 
Op www.amnesty.nl/wat-we doen/
onze-successen/goed-nieuws staan 
verhalen en kunt u zien waarom uw 
bijdrage ertoe doet. 

Wilt u samen komen schrijven met 
buurtgenoten? Kom dan op woensdag 
7 december naar de Kruisdam! Van 
19:00 tot 21:00 uur.  
 
Kan het niet en wilt u wel een bijdrage 
leveren? Zoek contact met ons en u  
krijgt een schrijfpakket thuisbezorgd. 

Inge Taris en Walter Grim

Al een aantal jaren wordt deze Schrijf-
marathon ook gehouden in de Meent. 
Vorig jaar heeft een aantal bewoners 
van de Meent via schrijfpakketten 
vanuit huis geschreven, in totaal zijn 
er ongeveer 300 brieven en kaarten 
verstuurd. 

Ook dit jaar wordt er weer geschreven 
in de Kruisdam en is er een mogelijk-
heid om te schrijven in het kader van 
Write for Rights en wel op woensdag  
7 december van 19:00 tot 21:00 uur. 
Er zijn diverse voorbeeldbrieven aan-
wezig, die iedereen kan overschrijven of 
eventueel met een eigen tekst. Er kunnen 
ook kaarten geschreven worden naar 
de gevangenen zelf (met voorbeeld 
teksten). Iedereen die kan overschrijven, 
kan mee doen. 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:  
www.schrijfmarathon.nl

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om  
vanuit huis een kaart of brief te schrijven.  
 

foto: Green Chameleon
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Thorwald Jørgensen - 18 december
Het laatste ècht nieuwe instrument: de THEREMIN. En nu gaat het door!

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

Kruisdam, entree € 5,-                  

18 december, 14:00

foto: Andy Makely
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Opgeruimd staat netjes
Dit is de BermBende. Deze bewoners zijn bewogen om onze mooie wijk op 
te ruimen. Dank jullie wel! 

Iedere eerste woensdag van de maand 
verzamelt de bende zich om 10:00 uur 
voor het wijkcentrum om een uur lang 
de berm te “ontbenden”. 

Waarna het kopje koffie in de kruisdam 
extra lekker smaakt. 

Ook bij de bende?  
Samen buiten in beweging de natuur 
een handje helpen? Je kunt gewoon 
om 10:00 uur voor de Kruisdam komen. 

Of even contact opnemen met Ina via 
inawolzak@upcmail.nl. 

Bericht van Huisartsenpraktijk de Meent

Fijne feestdagen en een gezond 2023!

Het team: 
Mw. J.C. Schuur, mw. E. Overheul, 
huisartsen, mw. M.A. Goossens, 
praktijkondersteuner/ doktersassistente, 
mw. G. Medema, doktersassistente, Mw. 
N. Goes, praktijkondersteuner GGZ en 
Mw. J. Garrer, praktijkmanager.

In de kerstvakantie (van 26 december tot 6 januari) is de praktijk ’s 
middags minder bereikbaar vanwege vakanties van de doktersassistenten.
U kunt natuurlijk ook uw afspraken, vragen en recepten regelen via uw 
Zorg Online. Zie ook onze website www.huisartsenpraktijkdemeent.nl.
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Iconische kammetjesstekelzwam gestolen

De kammetjesstekelzwam van het 
Corversbos. Deze zwam groeide op 
een dode boom langs een laan en was 
met haar markante vorm, grootte en 
kleur voor veel bezoekers een jaarlijks 
terugkerende hoogtepunt van een 
herfstwandeling.

‘Je steelt een stukje natuur’ 
De kammetjesstekelzwam is niet 
alleen in Nederland een zeldzame 
verschijning, maar ook in heel 
Europa. De zwam staat op de 
Nederlandse Rode Lijst van bedreigde 
paddenstoelen en staat voor een 
hoge habitatkwaliteit. Boswachter 
Hoogenstein: ‘Met andere woorden: als 
je deze in het bos tegenkomt, dan zegt 
dat iets over de hoge natuurkwaliteit 
van het bos. Als je weet hoe mooi en 
zeldzaam deze paddenstoel is en wat 
deze soort vertelt over de kwaliteit 
van de natuur, dan snap je niet dat 
iemand het in zijn hoofd haalt om 
deze paddenstoel weg te snijden. 
Waarschijnlijk is de zwam ergens op 
een bord geëindigd, anders zou ik ook 
niet weten wat je ermee moet.  

Mijn boodschap is kort maar 
krachtig: blijf met je handen van 
onze kammetjesstekelzwam af. Je 
ontneemt niet alleen alle bezoekers 
van het Corversbos de kans om deze 
prachtige soort te bekijken, maar je 
steelt ook een stukje natuur.”

Hardnekkig fenomeen 
Het plukken van paddenstoelen 
blijft een hardnekkig fenomeen in 
natuurgebieden. Natuurmonumenten 
is hier geen voorstander van, om drie 
redenen: je haalt voedsel voor dieren 
uit de natuur weg, je ontneemt de 
paddenstoel de kans om zich via 
sporen te verspreiden en je ontneemt 
bezoekers de kans om te genieten van 
de schoonheid van paddenstoelen. 
 
Net als koraal 
De kammetjesstekelzwam van het 
Corversbos groeide op een dode 
boom langs een laan en viel enorm op. 
De zwam groeit op rechtopstaande 
beuken en vormt een grote 
crèmekleurige ronde zwam, zo groot 
als een flinke bloemkool. Op afstand 
lijkt het een ronde bol, maar dichterbij 
zie je dat de paddenstoel uit hangende 
stekeltjes bestaat waardoor de illusie 
van koraal wordt geschapen. Oude 
kammetjesstekelzwammen verkleuren 
uiteindelijk geelbruin.

De schok was groot toen boswachter Luc Hoogenstein van 
Natuurmonumenten van natuurkenner Conny Leijdekker te horen kreeg 
dat een van de meest iconische paddenstoelen op de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen ten prooi was gevallen aan een paddenstoelensnijder. 
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VERTEL ONS… HOE WIL JE WONEN?
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.

Kies
voor de 
Meent-

specialist!

‘t Gooi
Albrechtlaan 26 
1404 AL Bussum
035 699 00 44

wonen@siewe.nl
siewe.nl/wonen

Almere
Veluwezoom 5 
1327 AA Almere
036 534 43 48
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Amateurkunstenfestival Gluren bij 
de Buren komt voor zesde keer naar 
Hilversum op zondag 5 februari. Het 
festival opent vele voordeuren voor 
intieme huiskamerconcerten. De 
organisatie is op zoek naar lokale 
podiumkunstenaars van allerlei 
disciplines en gastvrije Hilversummers 
die de optredens bij hun thuis hosten.

Het amateurkunstenfestival verlaagt 
drempels voor ontmoetingen in de 
wijk en biedt een podium aan lokale 
acts. Na twee jaren zonder wintereditie 
zoekt Gluren bij de Buren in 2023 
weer de intimiteit van de met koffie 
dampen gevulde huiskamers op. Elke 
act geeft drie optredens van een half 
uur, vrij toegankelijk voor publiek. 
Zo kunnen buurtgenoten en andere 
liefhebbers een eigen route door de 
stad samenstellen en van optreden 
naar optreden hoppen. 
 

Acts en huiskamers gezocht 
Allerlei soorten podiumkunstenaars 
worden aangemoedigd om het 
vloerkleedpodium te betreden: van 
rappers tot jazzbands, goochelaars tot 
verhalenvertellers en balletdansers tot 
spoken word-artiesten. Het formaat 
van de huiskamer maakt niet uit. Zowel 
vrijstaande boerderijen als knusse 
studentenkamers kunnen aangemeld 
worden om tijdens Gluren bij de Buren 
te worden omgetovert tot eendaags 
podia voor lokale performers.

Programmamaker Yop Coolen: ‘Op 
zondag 5 februari gaan we weer 
Gluren bij de Buren in Hilversum! Dit 
jaar besteden we extra aandacht aan 
jonge talenten en gastvrije bewoners 
uit álle Hilversumse wijken, om er zo 
van Trompenberg-Noord tot aan de 
Hilversumse Meent een groot succes 
van te maken!’

Aanmelden kan tot en met zondag 18 
december op www.glurenbijdeburen.nl

Als organisatie mee doen met 
Gluren bij de Buren? Het festival 
staat altijd open voor lokale 
samenwerkingspartners om mee op te 
trekken en een impactvolle editie van 
het festival te organiseren. Neem vooral 
contact op met de organisatie.

Gluren bij de Buren wordt 
georganiseerd door Stichting de Bühne. 
 
 
Datum: zondag 5 februari 2023 
Tijden: 12:00 - 17:00 uur 
Entree: vrijwillige bijdrage gewenst 
Website: www.glurenbijdeburen.nl

Amateurkunstenfestival Gluren bij de Buren - 5 februari
We zijn op zoek naar acts en huiskamers. Doe jij mee met deze leuke middag?



25

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  

Ook hier adverteren?

Bereik heel de Meent!

Lees meer over de diverse 
adverteermogelijkheden in 

“je Meent het” op de website 
hilversumsemeent.nl. 

Ga naar “Wijkblad”  
en klik vervolgens  

op “Bekijk tarieven”.

 
Of stuur een  
mailtje naar  

welkom@hilversumsemeent.nl.

foto: Patrick Fore
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Optreden swingorkest Eemjazz - 10 december
Deze maand speelt Eemjazz alweer 41½ jaar de sterren van de 
hemel en dit jaar voor de 2e keer bij ons in de Kruisdam. We hebben 
hen al diverse keren eerder bij ons mogen begroeten en steeds werd 
het een groot feest.

Op 5 mei 1981 trad het swingorkest 
Eemjazz voor het eerst op bij Moeke 
Spijkstra in Blaricum. (waarschijnlijk 
hebben ze toen voor Moeke gekozen 
omdat de Kruisdam nog niet bestond 
;-) red.). Het werd een feest en daarna 
werden ze regelmatig gevraagd in café’s, 
restaurants, op vernissages, jazzfestivals, 
jazz-clubs, privépartijen, culturele 
evenementen enz.  

Op zaterdag 7 mei werden de bandleden 
bij ons in de bloemetjes gezet vanwege 
hun 41-jarig bestaan!

Het repertoire was breed en is dat steeds 
gebleven: swing, latin, ballads, hits van 
alle tijden en ook veel 50-60er jaren. Ze 
spelen wat ze leuk vinden. Ze laten zich 
inspireren door zowel oudere als jongere 
componisten/songwriters: Fats Domino 
(Blueberry Hill), Louis Prima (Jamabalaya, 
Buona Sera), The Everly Brothers (Bye 
Bye Love), Guy Mitchell (Singing The 
Blues), Madeleine Peyroux (J’ai Deux 
Amours, Dance Me To The End Of Love, 
Walking After Midnight) en The Animals 
(The House Of The Rising Sun). 

Meent Cultureel

Kruisdam, eentree € 5,-             

10 december, zaal open 19:30 uur
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BWB (de Bijna Weekend Borrel)
Vrijdag 2 december van 17:00 -19:00 uur. 

Ongelooflijk was het aantal 
meentbewoners (80) dat de laatste 
keer het wijkcentrum wist te vinden 
voor een praatje en drankje met buren 
of zomaar met een Meentbewoner/ster. 
En ondanks de wat harde muziek, 
waardoor praten soms moeilijk was, 
was de sfeer uitermate gezellig. 

Menigeen heeft dan ook al alle data 
(altijd de eerste vrijdag van de maand) 
in de agenda staan. 

Gastheren Coos en Henk verwelkomen 
je weer met veel plezier.

foto: Glen Carrie

I love Tempo-Bridge
U bent weer van harte welkom bij de inloopbridge op dinsdagmiddag.

Inschrijven van 13:10 – 13:20 uur. 
Aanvang 13:30 uur in de Kruisdam.  
 
Kosten: € 1,- voor leden en  
€ 2,- voor niet-leden. 

Tempo-Bridge  
Kruisdam
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Blad in en uit de tuin
Aan het eind van de herfst maakt de gemeente de openbare weg zoveel 
mogelijk bladvrij, ook in de Meent. Dit wordt de BLADSLAG genoemd.

Op www.Hilversum.nl staat hierover 
het volgende:  
 
Niet al het blad hoeft uit de tuin. 
Het laten liggen van blad in de tuin 
is goed voor dieren, insecten en 
bodemkwaliteit. In het najaar halen wij 
het blad van de straten en fietspaden. 
U kunt dan ook uw eigen blad aan de 
weg leggen (niet op het fietspad).

Er zijn belangrijke redenen om blad in 
uw tuin te laten liggen: 
• Egels, insecten en andere tuindieren  
  overwinteren tussen de bladeren 
• Bladeren zijn voeding voor wormen,  
  insecten en tal van micro-organismen  
  die zorgen voor een betere bodem 
• Beschermt planten tegen vorst 

• Bladeren worden omgezet tot voeding  
  voor de bodem en zorgen ervoor dat  
  de bodem beter water vasthoudt 
• Bladeren de basis zijn van compost

Blad op gras of tegels 
Bladeren op het gazon en op uw 
looppad of oprit kunt u beter niet laten 
liggen. Het gazon kan verstikken onder 
de bladeren en looppaden kunnen 
glad worden bij regen. Bladeren die 
op uw tegels of het gazon liggen, kunt 
u verzamelen in een hoek van de tuin 
of in een compostbak, en daar laten 
verteren tot compost. De compost kunt 
u later weer in de tuin gebruiken om de 
bodem te verbeteren. 
 
Heeft u nog bladafval over?  
In de week 49 (5 t/m 9 dec) mag in de 
Meent het blad uit uw tuin in hopen op 
straat verzameld worden (niet op het 
fietspad). Wij nemen het voor u mee als 
wij uw wijk bladvrij maken. We kunnen 
nog niet op de dag nauwkeurig zeggen 
wanneer wij in uw straat zijn. 

Heeft u een vraag, klacht of opmerking 
over het ophalen van de bladeren dan 
kunt u bellen naar: 035 - 671 81 22.

foto: Sierra NiCole Narvaeth
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035 694 48 33 • HAMERADVOCATEN.NL

ARBEIDSRECHT • ONDERNEMINGSRECHT
STRAFRECHT • VASTGOEDRECHT

- Aangiften inkomstenbelasting 2021 v.a. € 160,00  
 
- Verzorging van de gehele boekhouding           www.versteegadministratie.nl 
- Jaarverslag 
- Salarisadministratie                                        Rietmeent 50, 1218 AX Hilversum 
- Aangiften loonbelasting                                          Tel. 035 – 69 11 778 
- Aangiften omzetbelasting                                      Mobiel 06 – 218 95 145 
- Financiële advisering                                       E-mail: info@versteegadministratie.nl 
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‘t Praathuis zingt mee!
Wat hebben we heerlijk meegezongen en geklapt bij het geweldige 
optreden van Sjoerd van den Broek in de Meentwerf. 

Voor velen waren de liedjes van de 
Beatles en met name die van Paul 
McCartney heel herkenbaar. Yesterday, 
all my problems... Even terug naar toen 
we nog jong waren. 
 

Het was een mooi verhaal vol met 
humor, ontroering en passie over 
het leven van Paul McCartney, 
ingevuld met zijn liedjes. En leuke 
wetenswaardigheden. Wisten jullie 
dat Paul McCartney een nummer 
1 hit in Engeland en Amerika heeft 
geschreven dat John Lennon namens 
de Beatles had afgekeurd? De band 
Peter & Gordon kregen het liedje “A 
world without love” aangeboden door 
McCartney en hebben daar waanzinnig 
mee gescoord.

Dank aan Lot Vermeer voor de 
organisatie, we hebben genoten!

Tamira Scheerder, 
Coördinator Welzijnsontmoeting

Verbinding tussen jong en oud
Op dinsdag 1 november zijn we met 
17 kinderen en tieners de Meent in 
gegaan om cupcakes rond te brengen 
bij de ouderen. Wij hebben 250 
cupcakes uitgedeeld. Hierbij ontvingen 
wij mooie, blije en ontroerende reacties 
van de ouderen en kinderen. Aan de 
deur zijn mooie gesprekken ontstaan.

Geweldig om de verbinding te zien 
tussen jong en oud.

Rico van Elst 
Jongerenwerker
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Activiteiten voor de jeugd
Afgelopen herfstvakantie heeft de jeugd uit de Meent zich niet verveeld.

Team jeugdwerk Meent van Versa 
Welzijn kwam met een mooi programma 
voor de jeugd. Er waren filmavonden, 
vakantie-inlopen, lasergamen in het 
jongerencentrum, kinderdisco, een 
etentje en een voetbaltoernooitje.  

Even voorstellen: Marco Post
‘Ik ben Marco Post, vader van een dochter 
van zes en woonachtig in Hilversum. 
Sinds kort jeugdwerker/jongerenwerker 
voor Versa Welzijn in de Hilversumse 
Meent. Daarnaast doe ik ook een stukje 
beheer van jongerencentrum Web035. 

Mijn hobby's zijn Formule 1, gamen 
en ik lees erg veel over (natuur-)
wetenschappen. Maar mijn grootste 
passie is muziek, zowel maken als 
luisteren natuurlijk. 

Aan het begin van de corona-uitbraak 
kwam ik als buschauffeur thuis te zitten 
en ik kreeg toen de kans om mij te laten 
omscholen. Rond die tijd begon ik ook bij 
Versa Welzijn als stagiair, onder andere 
het JeJo-Project (huiswerkbegeleiding). 
Op dit moment ben ik nog vrijwilliger bij 
de muziekstudio van Versa, Hillywood 
Underground genaamd, “De Smaak 
van Samen” en doe ik klusjes in 
buurtcentrum St. Joseph. 

Ook volg ik op dit moment een (thuis)
studie “Ervaringdeskundige-GGZ”.   
Mijn werkzaamheden zijn onder andere 
het organiseren van activiteiten voor de 
jeugd en jongeren en de activiteiten in 
een veilige setting te laten gebeuren.  

Ik sta inmiddels bekend bij de jeugd als 
“Marco Prima”, dit naar aanleiding van 
een filmpje op TikTok, erg leuk! 

Ik ben iemand van de verbinding en 
probeer de jeugd en jongeren door 
middel van communicatie in hun kracht 
te zetten dus ik ga graag het gesprek 
met ze aan.  

Natuurlijk monitoren wij als team de rust 
en onrust in de wijk en proberen, daar 
waar nodig, ondersteuning in de wijk te 
bieden. 

Ik hoop dat de jeugd en jongeren later 
met veel plezier terugdenken aan deze 
tijd, dat zou namelijk de kroon op mijn 
werk zijn!’

Groetjes, Marco 

Doe jij ook een keer mee met de (gratis) 
activiteiten? Ons weekprogramma 
is o.a. te vinden in de vitrine in het 
winkelcentrum.

Christine Schenkel 
Jeugdwerk
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Waarom gaan we snoeien?
Het snoeien is nodig om de verouderde beplanting te verjongen en 
lucht en ruimte te scheppen. Na het snoeien loopt de beplanting in het 
voorjaar weer uit en gaat zich weer snel sluiten. Daarnaast is het snoeien 
noodzakelijk om het groen binnen de perken te houden, zodat er geen 
onveilige situaties ontstaan. Eventueel aanwezige bomen worden niet 
gesnoeid gedurende deze werkzaamheden. 

Hoe gaan we snoeien? 
Er bevinden zich in het openbare groen 
verschillende soorten beplanting die 
om verschillende snoeiwijzen vragen:

• Bodembedekkende heesters worden     
  vaak helemaal teruggesnoeid tot kort  
  boven de grond. 
• Sierheesters worden gedeeltelijk  
  uitgedund en teruggesnoeid.  
  (een gedeelte blijft staan). 
• Daarnaast is er een combinatie van  
  beide snoeimaatregelen, waarbij het  
  groen gefaseerd (in jaren) wordt  
  teruggesnoeid en/of uitgedund. 
• Bosplantsoen wordt gedeeltelijk  
  uitgedund of gehele struiken  
  teruggesnoeid. 

Wanneer gaan we snoeien?  
Omdat de werkzaamheden deel 
uitmaken van een groot snoeiplan 
in Hilversum, kunnen wij niet exact 
aangeven op welke dag en datum de 
werkzaamheden in uw woonomgeving 
worden uitgevoerd. 

De planning is vanaf week 46 en loopt 
door tot april 2023.

Indien u meer informatie wenst over de 
werkzaamheden en/of uitvoeringsdatum 
kunt u contact opnemen met de 
gemeentelijke beheerder/toezichthouder 
dhr M. Bakker. Op dinsdag t/m vrijdag 
van 8:00 tot 10:00 uur bereikbaar via 
telefoonnummer 06 - 38 21 47 25 of per 
mail via m.bakker@hilversum.nl.

<Standaard groep>
voorjaar 23
Najaar 22

Registratieve gebieden
Huisnummers
Straatnamen

Referentie
Openbasiskaart

N 125 m
1:4781

<Standaard groep>
voorjaar 23
Najaar 22

Registratieve gebieden
Huisnummers
Straatnamen

Referentie
Openbasiskaart

N 125 m
1:4781
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verruimt de normen
De voedselbanken hebben besloten de normen voor een voedselpakket 
per direct te verruimen. Nu steeds meer mensen in de problemen dreigen 
te raken door de inflatie en de sterk stijgende energieprijzen is hulp voor 
meer mensen nodig. De voedselbanken zien landelijk al een toename van 
het aantal aanvragen voor een voedselpakket.

De nieuwe norm is per huishouden een 
bedrag van € 190,- en per persoon van 
dat huishouden € 110,-. Dus voor een 
eenpersoonshuishouden € 300,-, een 
tweepersoonshuishouden € 410,-, een 
driepersoonshuishouden € 520,-, etc.

Dankzij de grote inzet van de vrijwilligers 
lukt het de voedselbank nog steeds 
om voldoende eten voor de pakketten 
te krijgen. Dankzij de vele donaties 
van o.a. stichtingen, bedrijven en 
particulieren kunnen zo nodig extra 

producten worden bijgekocht. Op de 
website www.voedselbankgooi.nl staat 
meer informatie over hoe en waar 
een voedselpakket aangevraagd kan 
worden.  
 
Uiteraard is het ook mogelijk direct 
contact op te nemen met de 
maatschappelijk werker in de wijk: Ilona 
Palland-Blei. Dit kan telefonisch op het 
nummer 06 - 82 96 59 98 of per mail op 
het mailadres ipalland@versawelzijn.nl.
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Interhair
tot in de puntjes

Voor jong en oud, 
man en vrouw

Maak een afspraak via  
035 - 693 39 36 

 
Zuidermeent 10  

Voor meer informatie 
www.interhairhaarverzorging.nl

Haar erzorging

Interhair new formaat kwart ad.indd   1Interhair new formaat kwart ad.indd   1 15-12-2021   12:4915-12-2021   12:49
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Apotheek   info@meentapotheek.nl  035 - 691 48 76 

Bink Kinderopvang       035 - 683 44 99 

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn     035 - 692 25 30 

Buurtsportcoach Marnix (jeugd) 06 - 81 14 21 23  Eline (volwassenen) 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 - de Meent    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 beheer, coördinatie, verhuur    035 - 693 22 06

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 
Amaris Thuiszorg  wijkteamnaarden@amaris.nl  035 - 69 41 824
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