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Overzicht activiteiten Oktober 
Weekprogramma 
Maandag 09.30 - 10.15 Buurtwandelingen 

09.30 - 11.30 Volksdansen Layla 
09.30 - 12.30 Ontmoeting en Dagbesteding 
10.30 - 11.30 Fitgym 
11.15 - 12.15 Pilates 
12.30 - 14.00 Beweegoverleg Buurtsportcoach 
13.30 Handenarbeid 
14.00 - 17.00 Kinderactiviteiten 
Avond Biljarten, Bridgen, Klaverjassen 

Dinsdag 10.00 - 12.00 Informatiepunt Welzijn & Zorg 
10.00 - 12.00 Inloop computerondersteuning 
10.00 - 12.30 Koersbal 
09.45 - 10.45 Gymnastiek 60+ 
13.30 - 17.00 Biljarten, Bridgen 
13.30 - 16.00 Soos 
Avond Yoga 

Woensdag 09.00 - 09.30 Trombosedienst 
09.30 - 11.30 Volksdansen Nemoj Kate 
09.30 - 11.00 Volleybal overdag 
09.30 - 12.30 Ontmoeting en Dagbesteding 
11.30 - 12.45 T’ai Chi 
13.30 - 16.30 Ontmoeting en Dagbesteding 
13.30 - 17.00 Biljarten 
15.30 - 18.30 Dansstudio 
Avond Bridgen, Tekenclub, Fotoclub 

Donderdag 08.00 - 09.30 Bloedprikken 
09.30 - 10.15 Buurtwandelingen 
10.00 - 12.00 Instuif 
10.00 - 12.00 Inloop computerondersteuning 
13.00 - 13.45 Fitgym 
13.30 - 17.00 Biljarten 
14.00 Jeu de Boules 
13.30 - 14.30 Yoga 
14.30 - 16.15 Zwemmen, aanmelden via buurtsportcoach 
16.15 - 17.00 Zwemmen, aanmelden via buurtsportcoach 
Avond Jazzballet, Fit met Pit, Zangclub 

Vrijdag 10.00 - 12.30 Koersbal 
15.00 - 16.00 BSC jeugd 4 - 8 jarigen 
16.00 - 17.00 BSC jeugd 8 - 14 jarigen 

 
 
Maandprogramma  
Vrijdag 04-okt. 17.00 BWBorrel 
Zaterdag 05-okt. Meent maak je mooi 
Zondag 06-okt. Meent maak je mooi 
Maandag 07-okt. 14.00 NVVE  
Maandag 07-okt. 19.30 Gratis Juridisch Spreekuur  
Donderdag 10-okt. 20.00 Bloemschikken 
Vrijdag 11-okt. 20.00 Waan Wernsen Toernooi Klaverjassen 
Zaterdag 12-okt. 10.00 Mini Marathon 
Zondag 13-okt. Kerkdienst 
Maandag 14-okt. 20.00 Repair Café, Bloemschikken 
Vrijdag 18-okt. 12.00 Senioren Eetcafé 
Zondag 20-okt. 14.30 Cultuur 
Maandag 21-okt.  19.30 Gratis Juridisch Spreekuur  
Donderdag 31-okt. 20.00 Bloemschikken 
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Van de bestuurstafel...
Het was een spetterende opening van het seizoen: de Bijna Weekend 

Borrel! Alle ingrediënten waren aanwezig om er een succes van te maken.  

Een muziekband (live) waarbij 

je bijna niet stil kon blijven 

staan, ook al was je geen 

danser, maar de muziek 

inspireerde om in 

beweging te 

komen én je 

werd er 

vrolijk van! 

Er was een 

zeer goede 

opkomst. 

 

Kennelijk was er een grote 

behoefte om elkaar te zien 

en bij te praten. En wat het 

vooral erg ontspannen maakte, 

was dat er zoveel jonge ouders 

met kinderen waren! De vol-

gende generatie diende zich 

aan… Ja, het was een goede 

aftrap voor een actief seizoen 

dat weer komen gaat.  

  

De nieuwe leden van het 

bestuur stelden zich voor en 

vertelden wat hun belangrijkste 

portefeuilles zijn. Misschien 

heeft u dat niet allemaal ver-

staan, maar hier volgen de 

belangrijkste gegevens:  

 

Johan Kremer: secretaris en 

wijkbeheer.  

Ingrid van Oorschot, penning-

meester en lid van de commis-

sie welzijn (graag versterking 

voor deze commissie).  

Kas Horstman: communicatie. 

Bas Joustra: beheer Kruisdam. 

Freerk Teunissen, activiteiten 

en evenementen. Alle 

genoemde personen hebben 

nog andere activiteiten, maar 

die merkt en hoort u nog wel. 

  

Als u dit leest is het rondje 

Meent achter de rug, hopelijk 

met een goede opkomst en 

mooi weer! 

  

Met wethouder Jaeger is er 

regelmatig contact om over de 

plannen van seniorenwonin-

gen te spreken. Dit zal een wel 

een lang traject worden, veel 

overleg met instanties, maar de 

intentie om te bouwen voor 

senioren is positief!   

  

Eerder is al de zorg om de 

commissie Welzijn genoemd. 

Twee ervaren bestuurders, 

Cees Kuijlaars en Joost 

Nachbahr, hebben te kennen 

gegeven hun activiteiten te 

willen overdragen. En dat is te 

begrijpen, maar wie neemt dit 

stokje over? Gelukkig kan er 

voor ouderen veel georgani-

seerd worden, maar iemand 

moet dat werk wel doen!  

Dus... ?  

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er 

pijlen op de klinkers van het par-

keerterrein geschilderd zijn. Dat 

geeft duidelijk de rijrichting aan, 

zou je denken! Voor sommige 

chauffeurs is dat nog lastig. 



Maar dat zal nog de onwetend-

heid zijn. 

  

Er is nog veel te doen en te 

bedenken, waar we mee aan de 

slag gaan! 

 

Namens het bestuur, 

Puck Zijlstra, voorzitter

Binnenkort in  
*je Meent het* 

Vreemde voorkant  
‘je Meent het’ vorig wijkblad
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Mantelzorgers zeggen regelma-

tig: ‘Ach, zo bijzonder is het nou 

ook weer niet.’ Jawel, het is héél 

bijzonder. Mantelzorg is onbe-

taalde en vaak langdurige zorg 

voor zieke partners, familiele-

den of vrienden. Van hulp bij 

douchen en eten tot bood -

schap pen halen, de was doen 

en de administratie bijhouden.  

Met liefde gedaan natuurlijk, 

maar dat betekent niet dat het 

niet zwaar is. Naar schatting zijn 

er zo'n 8.000 mantelzorgers in 

Hilversum, waarvan velen óók in 

de Meent. Wat zij op de achter-

grond doen is van onschatbare 

waarde. In het volgende wijk-

blad een gesprek met zo’n man-

telzorger.

Ja hoor, het was de redactie 

óók opgevallen, die vreemde 

voorkant. Maar: kan gebeuren in 

een productieproces. Voor het 

eerst in 45 jaar trouwens. Dank 

voor de 26 mails en telefoontjes 

die de redactie ontving en die 

getuigden van zorgzame be -

trokkenheid, al was de kritiek 

soms ook niet van de lucht. Een 

enkeling was van mening dat de 

hele zending teruggestuurd had 

moeten worden en wenste als-

nog een ‘goed blad’. 

Kanniewaarzijn, in deze tijd van 

duurzaam gedrag, zou je den-

ken.  

 

Barbara den Hartogh  

redactie 



Dàt was het zeker tijdens de 

eerste Bijna Weekend Borrel 

van het nieuwe seizoen. De 

Kruisdam was vol met mensen 

die duidelijk blij waren 

om elkaar weer te zien. 

Er werden dan ook 

heel wat handen ge-

schud en wangen ge-

zoend, maar er werd 

vooral veel 

bijgepraat.  

Vakantieverhalen 

deden de ronde. 

Over hoe warm het 

was en hoe ver. Over 

allerlei belevenissen 

maar ook: over hoe 

fijn het was om weer 

terug te zijn en hoe 

je op je vakantiebe-

stemming soms on-

verwacht kon 

verlangen naar het 

alledaagse leven 

thuis. 

 

Misschien waren er dit keer 

extra veel mensen gekomen 

omdat er gelegenheid was om 

de nieuwe bestuursleden te 

ontmoeten. Bekijk de foto maar 

eens goed: die gaan de vaart 

erin houden! Vandaar symbo-

lisch de keuze voor de plek van 

de foto: op en rond de nieuwe 

duofiets. Tja, maar wie is ook 

alweer wie? 

4

Eerste Bijna Weekend Borrel 
gezellig… 

Op de Meent wordt momenteel 

het opzetten van een telefoon-

cirkel op praktische uitvoer-

baarheid bekeken. Er zijn ook in 

onze wijk ouderen die baat 

kunnen hebben bij zo’n kort 

dagelijks contact, zo is uit ge-

sprekken met de huisartsen ge-

bleken. In het volgende 

wijkblad meer daarover.

Telefooncirkel 
mogelijk ook op de Meent 

Bijna Weekend Borrel 

Vrijdag 4 oktober  

17.00-19.00 

De Kruisdam

Foto Gerda de Klerk

V.l.n.r. het nieuwe bestuur op en rond de duofiets:  

Bas Joustra, Ingrid van Oorschot, Johan Kremer, 

Freerk Teunissen, Puck Zijlstra en Kas Horstman 
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Vrijdag 18 oktober herfst bij 
het 100ste Senioren Eetcafé!

Inschrijven tot en met 
maandag 14 oktober 
 
Informatie  
Engeline Wieberdink  
035-6912989 
 
Joost Nachbahr  
035-6930957 
 
Cor Keijer  
035-6931450

Iedere dinsdagmiddag van 

13.30 tot 16.00 uur in De 

Kruisdam. U bent ook welkom 

voor zomaar een praatje. De 

toegang is gratis. Consumpties 

zijn voor eigen rekening. 

Wat er te doen valt? 

Dat bepalen we samen. 

Favoriete spelen zijn 

Rummikub, Keezen en Skip-bo. 

Bij voldoende deelname kan er 

geklaverjast worden.

SOOS 

Vraag & Aanbod

Honderdste 

diner 

Deze keer wordt 

het heel bijzon-

der omdat we 

het 100ste Senioren Eetcafé 

opdienen. Dat wordt een heel 

speciaal herfstdiner dus.  

 

Doet u mee?  

U bent van harte 

welkom. Neem uw 

buren of vrienden ook 

mee. Ook niet-meent-

bewoners zijn welkom, 

maar in geval van over-

inschrijving gaan bewo-

ners uit De Meent wel 

altijd voor (mits 

uiteraard tijdig aange-

meld). De kosten voor dit drie-

gangen diner bedragen € 9,50.  

Vooraf aanmelden  

Meldt u zich tevoren wel even 

aan met het formuliertje. U 

kunt dat vinden in de wijkinfor-

matiezuil op het Van 

Rijswijkpleintje in het winkel-

centrum of bij de brievenbus in 

het wijkcentrum op de bar. In 

die zuil en in die brievenbus 

kunt u uw aanmelding ook 

deponeren. Schrijf u snel in 

want dan weet u zeker dat u 

erbij kunt zijn. 

 

Schrijf ook de volgende data 

alvast in uw agenda: 15 novem-

ber (Wild) en 20 december 

(Kerstdiner) 

 

Graag tot ziens bij het  

Senioren Eetcafé van de  

Hilversumse Meent.

In oktober zal het wel weer herfstig zijn. Wind, storm, regen, kou. 

Maar ook mooie kleuren in de natuur en prachtige luchten. De 

kachel brandt en dat geeft ook zo zijn gezelligheid. Best iets om 

te vieren. Zo ook ons 100ste eetcafé.

Te koop: garagekanteldeur, type voor Varen-, Riet- of Mossenmeent. Deur buitenzijde bekleed 

met kunststof en elektrisch bedienbaar (incl. afstandsbediening). Tel: 0622027011
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Meer informatie over de voor-

waarden is te vinden op 

www.hilversum.nl/mantelzorg-

waardering.  

 

Op het Informatiepunt Welzijn 

& Zorg in De Kruisdam kunt u 

een papieren aanvraagformu-

lier verkrijgen. Het Infopunt is 

elke dinsdag ochtend van 10 – 

12 uur geopend. De aanvraag 

moet wel vóór 31 december 

2019 ingediend zijn bij de 

gemeente. Doen!  

 

Het Groene Hart  

Na lang wachten is het dan ein-

delijk zover. In de week na het 

Pleinburenfestival, dus in de 

week van 30 september, wordt 

een begin gemaakt met de aan-

leg van het nieuw ontworpen 

plein. Het werk is vóór de kerst 

gereed. Direct omwonenden 

ontvangen nog een huis-aan-

huisbericht met wat meer 

gedetailleerde informatie.  

 

Spreekuur buurtcoördinator 

Als buurtcoördinator ben ik 

regelmatig in De Meent te vin-

den. U kunt bij mij terecht met 

vragen, opmerkingen en sug-

gesties over bijvoorbeeld initia-

tieven en knelpunten over leef-

baarheid, veiligheid, zorg en 

welzijn. Ik ga graag in gesprek 

met u. Ook als u iets van de 

gemeente nodig heeft of wilt 

weten en niet weet bij wie u 

daarvoor terecht kun kunt u mij 

bellen.  

 

Voor spreekuren zie de agenda 

op de website 

www.hilversumsemeent.nl. U 

kunt ook telefonisch of per mail 

contact met me opnemen: 

u.hoogeveen@hilversum.nl of 

06-10955184.

Hulp van familie of 
vrienden? Gun ze een 
bedankje van € 150,-! 
Heeft u een zorgindicatie en wordt u geregeld - meer dan gebrui-

kelijk - geholpen door familie, vrienden of buren? Doen zij dat ge-

middeld 8 uur per week en langer dan drie maanden? Dan kunt u 

bij de gemeente een mantelzorgwaardering van € 150,-  

aanvragen voor die lieve helpende kracht.  
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Wordt u ook energiecoach  
in onze regio?

Energie 

Verbonden is 

het 

gezamenlijk 

initiatief van 

de energie-

coöperaties 

in de regio 

Gooi en 

Vechtstreek.  

 

De cursus wordt in de middag 

gegeven maar kan ook in de 

avond gevolgd worden. Daarbij 

wordt ingegaan op bouwkun-

dige en installatietechnische 

zaken van de verduurzaming. 

Via een huisbezoek wordt u 

betrokken bij de diverse aspec-

ten die u in de praktijk zult 

tegen komen. 

 

In de Meent zijn inmiddels 

negen energiecoaches  actief 

maar uitbreiding is heel mooi, 

zeker gelet op onze bijzondere 

positie als pilot wijk waarover u 

regelmatig wordt geïnformeerd 

via de nieuwsbrief Meent 

Aardgasvrij.  

U kunt zich opgeven via 

info@energieverbonden.nl.  

Chiel van Eendenburg, 

mobiel 0651534752

Sportdocent  

Dirk Jan Bolhuis

Vragen?  

Buurtsportcoach  

Anouck Dingemans  

06 21363918  

bsc@hilversumsemeent.nl

Op 6, 12, 20 en 27 november is het mogelijk een energie-coach-

opleiding te volgen die verzorgd wordt door Energie Verbonden.

Gezocht Heren 60+

Nuttige oefeningen doen in een 

sportieve omgeving, met na 

afloop de mogelijkheid om  

koffie/thee te drinken in  

De Kruisdam.  

Iedere woensdagochtend van  

10.15 tot 11.15 uur in de 

Sporthal. € 4,- per les. 

 

Er is een uitdijend beweeg aan-

bod, kijk voor een totaalover-

zicht op de website  

www.hilversumsemeent.nl. 

Daar vindt u meer over 

tafeltennissen en volleyballen 

in de avonduren. Nieuw is de 

Wandelgroep [Niet] NL-Ladies, 

iedere dinsdag van  

19.00-20.00 uur.

Heren, die graag weer eens hun sportschoenen willen aantrek-

ken, die willen bewegen onder leiding van een instructeur, die 

samen met anderen plezier beleven aan sport en spel. 
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Drie vragen aan…  
Susan de Boer, ergotherapeut
Wat doet een ergotherapeut?  

Een ergotherapeut helpt men-

sen om (opnieuw) hun 

dagelijkse activiteiten uit te 

voeren als dat niet meer lukt 

door lichamelijke of psychische 

problemen. Dit kunnen simpele 

handelingen zijn zoals eten en 

aankleden, maar ook meer 

complexe bewegingen die te 

maken hebben met revalidatie 

na een ongeluk.  

 

Eigenlijk de gewone dingen die 

iemand zonder een beperking 

als vanzelfsprekend verricht. 

Zelfstandig boodschappen 

doen, je eigen potje koken: er 

zijn mensen die dat zó graag 

zouden willen.  De trap op- of 

aflopen is ook zoiets. Hoe kom 

je op de bovenverdieping als 

dat niet meer gaat?  

 

We komen vaak bij de mensen 

thuis, luisteren goed naar welke 

belemmeringen worden  erva-

ren en denken mee over een 

passende oplossing. Vrijwel 

altijd komen we uit op een 

advies en begeleiding. Denk 

aan het monitoren van een 

aanvraag voor een woningaan-

passing bij de gemeente, of het 

zoeken naar een geschikte 

scootmobielles.  

 

Ergotherapie is zorg op maat; 

de zorg wordt afgestemd op de 

wensen van de cliënt.  

Is er een verwijzing nodig of 

kan iemand ook zelf een af-

spraak maken? 

Het kan beide. Mensen komen 

regelmatig via een verwijzing 

van de huisarts bij onze praktijk, 

maar steeds meer mensen 

benaderen ons rechtstreeks. 

Voor ergotherapie is, met uit-

zondering van enkele verzeke-

raars, geen verwijzing nodig. Je 

kunt dit altijd navragen bij je 

verzekering. Ergotherapie 

wordt vergoed vanuit in de 

basisverzekering.  

 

Binnenkort is de week van de 

valpreventie. Wat is het aanbod 

vanuit De Meent?  

Dit jaar is er geen speciale 

inbreng vanuit de ergotherapie. 

Wel een paar goede tips: Zorg 

voor een opvangbak achter de 

brievenbus, dan hoeft de post 

niet van de grond te worden 

opgeraapt; check uw rollator 

en de remmen ervan; zorg voor 

goede verlichting in huis en 

doe vooral alle losliggende 

vloerkleedjes de deur uit! 

Ergotherapie Gooi en 

Omstreken 

www.ergogooi.nl 

035-6284810  

 

Specialisatie:  

valpreventie,  

ergotherapie bij kinderen 

en ouderen  

 

De ergotherapeut kan 

veel betekenen. 

 

Maak eens een afspraak. 

 

Op De Meent zijn wij te 

vinden in een ruimte in 

de Sporthal.
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Hoogvliegerij op 
kinderboerderij

Zo keken bijvoorbeeld de zon-

nebloemen wekelijks reikhal-

zend naar de kinderen uit. Zo 

reikhalzend zelfs, dat ze dit jaar 

een torenhoge hoogte van 

ruim 3,6 meter hebben bereikt! 

Gelukkig zullen de Dalton-kids 

in het nieuwe (school) seizoen 

weer veelvuldig van de partij 

zijn. 

 

Ook dit jaar kwamen er weer 

veel kinderen met ouders of 

grootouders naar de tuin van 

de KiBo, om soms met verba-

zing te ontdekken waar toch 

alles vandaan komt wat op hun 

bordje verschijnt. Dat we 

zoveel mogelijk naambordjes 

geplaatst hebben, is trouwens 

voor meer generaties een wel-

kome aanduiding. 

 

In tegenstelling tot de zonne-

bloemen bogen veel 

fruitbomen vanwege het torsen 

van een overdadige overvloe-

dige oogst aan vruchten hun 

takken steeds verder naar 

beneden en braken soms af.  

 

Ieder seizoen merken we als 

vrijwilligers dat het niet volgens 

het boekje gaat. De natuur gaat 

zijn eigen gang zodat plantjes 

weleens als sneeuw voor de 

zon verdwijnen en zelfs zodra 

ze hun kopje boven het maai-

veld uitsteken al worden opge-

peuzeld. Ook al helpt onder 

andere de mol ons om een 

evenwicht te bewaren bij vele 

veelvraten, het gaat toch niet 

altijd zoals gedacht. En helaas 

molt de mol zelf ook weleens 

een bedje. 

 

Al met al is het ook voor ons als 

vrijwilligers genieten. Genieten 

om met je voeten in de klei te 

staan en je handen vuil te 

maken. Maar bovenal ook 

genieten om te zien met hoe-

veel plezier de talrijke bezoe-

kers op de KiBo rondstruinen. 

Slechts weinigen komen niet 

verder dan het terras. 

Kinderboerderij 

Melkmeent 9 

Tel: 035-6982295 

www.kinderboerderijde-

meent.nl 

 

Wij hopen dat er 

komend seizoen meer 

handjes komen helpen: 

het loopt ons nu af en 

toe over de schoenen 

en… het is toch zulk 

dankbaar werk.  

 

Krijn Griffioen

Op de KiBo is ‘Het Hofje’ de tuin van de Daltonschool. Dit seizoen 

was het helaas niet mogelijk dat de kinderen wekelijks kwamen 

helpen bij de verpleging van de gewassen en bloemen. Niet ieder 

mens, dier en plant kon dat snappen. 
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Het is een elektrische tweezitter 

waarop het heerlijk rijden is. 

Bovendien is het gezellig, zo 

samen met een vrijwilliger. Op 

en afstappen 

hoeft geen pro-

bleem te zijn 

omdat er geen 

lastige stangen 

in de weg zitten. 

Vrijwilligers die 

af en toe of op 

reguliere basis 

als stuurman/vrouw willen fun-

geren zijn bijzonder welkom. 

Het bijzondere rijwiel heeft al 

een paar weken in de hal van 

het wijkcentrum gestaan en trok 

daar veel bekijks. Per dag kun-

nen 3 of 4 duo’s er gebruik van 

maken. Reserveren kan via 

Buurtsportcoach Anouck, te  

bereiken via telefoon nummer 

06 21363918 of via de mail: 

bsc@hilversumsemeent.nl 

Iedere maandagmiddag van 

12.30 - 14.00 uur houdt Anouck 

bovendien spreekuur in de cen-

trale ruimte in het wijkcentrum. 

Stel gerust uw vragen.

Dat is hem dan: de duofiets

Iedere dinsdag van  

10.00 - 12.00 uur in  

De Kruisdam, direct links 

naast de voordeur.  

 

Voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, maar als 

passagier graag weer eens lekker een rondje in de omgeving willen 

maken is de duofiets nu beschikbaar.

U hoeft er niet alleen voor te 

staan. Aarzel niet en kom gerust 

langs in De Kruisdam. We zijn er 

elke dinsdagochtend! De vrij-

willigers van het Informatie punt 

Welzijn & Zorg staan voor u 

klaar! Wij kijken samen met u 

waar, door wie en hoe u het 

beste geholpen kunt worden.  

 

Elke meentbewoner kan er kos-

teloos terecht voor advies en 

ondersteuning op het gebied 

van welzijn en zorg. Dit kan bij-

voorbeeld gaan over (huishou-

delijke) hulp, vervoer, parkeren 

of zorg voor een zieke partner, 

maar ook met vragen over bij-

voorbeeld woningaanpassing, 

inkomen, dienstverlening van 

de overheid of de Voedselbank 

kunnen wij u helpen. 

 

Telefoon: 035-6980040 

B.g.g. inspreken op het  

antwoordapparaat.  

Of mail:  

informatiepuntwenz@ 

hilversumsemeent.nl  

MvM@hilversumsemeent.nl 

Het informatiepunt  
helpt u verder
Heeft u vragen over een brief van de gemeente of over hulp bij 

zorg? Ziet u tussen de bomen het bos niet meer in verzorgings-

land?  
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Een Senioren Eetcafé  
om iedere maand naar uit 
te kijken
Op vrijdag 18 oktober wordt voor de 100ste keer het Senioren  

Eetcafé gehouden. Wat is het geheim achter dit succesvolle en nog 

immer bloeiende initiatief? De redactie nam een kijkje in de keuken.

De huidige coördinator 

wil echt stoppen en 

heeft dat in dit wijkblad 

al meerdere malen aan-

gegeven. Zoals dat zo 

vaak gaat wordt nog 

altijd gezocht naar een 

opvolger. Wie vraagt 

om informatie?  

Bel 035 6930957.

Ruim voordat de maaltijd begint 

staat de barruimte in  

De Kruisdam al vol met mensen. 

De meesten kennen elkaar en 

de begroeting is dan ook harte-

lijk. Glaasje wijn in de hand, 

hapje erbij, gespreksstof genoeg.  

 

De gasten zijn voor het groot-

ste deel fit uitziende ouderen, 

maar in het gezelschap bevin-

den zich ook mensen die merk-

baar wat moeilijk ter been zijn. 

Het aantal gestalde rollators 

groeit. Nieuwkomers worden 

door het attente team gesigna-

leerd, welkom geheten en soe-

pel ‘ingeweven’ tus-

sen de andere gas-

ten.  

 

De grote zaal van De 

Kruisdam is door 

medewerkers in de 

ochtend al veranderd 

van een functionele 

gebruiksruimte in 

een gezellig restau-

rant. De rode velou-

ren gordijnen zijn 

grotendeels dichtge-

schoven, op elk van 

de vijftien zorgvuldig 

gedekte tafeltjes 

staat een smaakvol boeketje 

(gesponsord door de bloemist), 

een sierlijk palmboompje vult 

een lege hoek. Op de achter-

grond klinkt een aangenaam 

zacht muziekje. Het licht is 

gedempt. 

 

Als iedereen een plekje gevon-

den heeft wordt het menu toe-

gelicht: de hoofdmaaltijd 

bestaat dit keer uit een 

Indonesisch buffet, met 

natuurlijk een soepje vooraf en 

een lekker toetje als nagerecht.  
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Draaiboek  

Een overlegclubje bepaalt 

wat er het komende seizoen 

op het menu zal staan. Een 

paar thema’s zijn erg geliefd 

en die keren dan ook vrijwel 

jaarlijks terug, zoals het 

Indonesische buffet. Voor 

ieder eetcafé wordt het draai-

boek doorgenomen en de 

werkverdeling gemaakt.  

 

Per keer zijn zo’n twintig vrij-

willigers actief, zowel voor als 

achter de 

schermen. 

Ieder van hen 

weet wat hem 

of haar te doen 

staat. Het team 

opereert soe-

pel en professi-

oneel. De 

onderlinge ver-

standhouding 

is heel goed. 

Gastvrijheid en 

vriendelijkheid 

is de gemeen-

 schap pelijke 

uitstraling. 

De afsprakenlijst met de taak-

verdeling is indrukwekkend 

en berust op veel ervaring. De 

uitgebreide voorbereiding die 

al vanaf het begin voorname-

lijk door Joost Nachbahr is 

uitgezet werpt z’n vruchten 

af. Geen detail wordt over het 

hoofd gezien.  

 

Opruimen en afwassen hoort 

er natuurlijk ook bij. Dat laat-

ste doen vrijwilligers die 

ervoor kiezen om wat meer 

op de achtergrond te blijven. 

Iedereen wordt trouwens vol-

komen gelijk gewaardeerd. 

 

 

 

Tijdens de hoofdmaaltijd ver-

zorgen enkele medewerkers 

het nagerecht. Zij hebben er  

duidelijk plezier in om alles zo  

aantrekkelijk mogelijk op de 

bordjes en schaaltjes te pre-

senteren. Wie iets echt niet 

lust of verdraagt kan dat op 

het aanmeldingsbriefje aan-

geven. Dan kan tijdig voor 

een passende vervanging 

worden gezorgd.  

 

Als de laatste gasten opge -

wekt en tevreden de zaal ver-

laten loopt het soms al tegen 

half vier. De medewerkers 

schuiven dan aan een lange 

tafel voor een gezellige nazit.  

 

Moe maar voldaan, zoals dat 

heet. 

De gasten hebben er duidelijk zin in en voeren geanimeerde 

gesprekken. Een rondje langs de tafeltjes brengt dan ook 

uitsluitend waarderende uitspraken: 

- Het is gewoon hartstikke gezellig 

- Je voelt je hier echt welkom 

- Het eten is prima 

- De vrijwilligers zijn fantastisch, heel aardig en gastvrij 

- Een maandelijks etentje om naar uit te kijken 

- Ze halen je zelfs van huis op als je niet meer zelf kan komen! 

- Als alleenstaande hier binnengaan voelt nooit ongemakkelijk 

- Ooit meegenomen door een buurvrouw, nu vaste gast 

- Heb nieuwe mensen leren kennen, die groet ik nu 

- Uitbreiding van mijn sociale kring, heerlijk! 

De mensen achter het  

Senioren Eetcafé 
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Plaats: 

de grote parkeerplaats bij 

het winkelcentrum. 

 

Wanneer:  

elke eerste donderdag 

van de maand (met uit-

zondering van december) 

 

Tijd:  

van 9.00 tot 15.00 uur. 

Voor informatie en aan-

melding kun je terecht bij: 

Kees Daams: 

daams1@xs4all.nl  

of 06-144 087 57 

Hein Steegmans:  

heinsteegmans@gmail.com 

of 06-112 771 69 

 

Woensdagochtend 

09.30 - 11.00 uur 

Sporthal De Meent  

(naast De Kruisdam)

Mobiel scheidingsstation 
in de Hilversumse Meent
Het Mobiele Scheidingsstation? Hoe zat het ook alweer? Nog 

even een opfrissertje voor het geheugen. 

Deelname staat open voor ie-

dereen die het volleybalspel op 

een gezellige manier wil leren 

beheersen. Er wordt gespeeld 

op recreantenniveau. Onder 

begeleiding van een trainer 

wordt op een ontspannen wijze 

gewerkt aan conditie, techniek 

en tactiek. Kom geheel vrijblij-

vend twee woensdagochten-

den kijken, 

kennisma-

ken en 

meespelen! 

Scheidingsstation 

dichtbij 

Voor wie wat verder 

van een scheidingssta-

tion woont is het weg-

brengen van grof huis-

houdelijk afval soms 

best een opgave.  

 

Daarom is er sinds enige tijd ook 

een mobiel scheidingsstation: 

een grote container, die hele-

maal open kan en bedoeld om 

kleinere hoeveelheden en klei-

nere formaten grof huishoude-

lijk afval te deponeren.

Woensdagochtend Volleybal 
in Sporthal De Meent
Volleybal trainen en spelen op woensdagochtenden in De Meent 

is vanwege succes het vijfde seizoen ingegaan. 

Dit kunt u in klein formaat 
inleveren bij het mobiele 
scheidingsstation: 
• batterijen, cartridges,  

spaarlampen 
• glas - alles wat niet in de  

glasbak past, met uitzonde- 
ring van hittebestendig glas! 

• hard kunststof, zoals  
speelgoed, kratjes, bakken,  
rekjes, emmers 

• hout - paaltjes, hekjes,  
plankjes 

• karton 
• kleine elektrische apparaten,  

zoals broodrooster, stofzui- 
ger, mixer, elektrische tan- 
denborstel, strijkbout, printer 

• luiers 
• metalen, zoals pannen,  

bestek, rekjes, nietmachine,  
gereedschap, onderdelen  
van fiets/bromfiets,  
schroefjes 

• olie en vetten uit de keuken 
• piepschuim - ESP 
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Rijkssubsidie energiebesparing 

eigen huis 

Heeft u plannen om uw huis te 

isoleren? Kijk dan naar de moge-

lijkheden van de nieuwe subsi-

dieregeling van het rijk: de subsi-

die energiebesparing eigen huis 

(SEEH). Als u twee of meer isola-

tiemaatregelen laat uitvoeren, 

kunt u ongeveer 20% subsidie 

krijgen. De Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) 

voert de subsidieregeling uit.  

 

Meer informatievindt u op 

www.rvo.nl. Naast deze regeling 

zijn er ook andere financiële 

regelingen, bijvoor beeld de 

duurzaam heidslening van de 

gemeente. Kijk voor een over-

zicht op duurzaambouwloket.nl. 

Voer uw gemeente in en klik op 

het kopje subsidie- en financie-

ringsregelingen.  

 

Woensdag 30 oktober - 

Inspiratiebijeenkomst Isoleren 

Nederland gaat van het aardgas 

af, ook Hilversum. Dat gebeurt 

nog niet komende jaren. We 

gaan ons er wel op voorberei -

den, want het is een hele grote 

opgave. In De Meent hebben we 

afgelopen jaar onderzoek ge -

daan naar de technische staat 

van de woningen en de moge-

lijk heden om energie te bespa-

ren. Want energie besparen, iso-

leren en ventileren vormen teza-

men de eerste stap naar een 

aardgasvrije woning.  

Woensdag 30 oktober organise-

ren we van 19.30 tot 21.30 uur 

de inspiratiebijeenkomst 

Isoleren. Centraal staat de vraag: 

welke isolatiemaatregelen zijn 

specifiek voor de woningen in de 

Hilversumse Meent geschikt? De 

bijeenkomst is in de Meentwerf. 

Meldt u alsjeblieft van tevoren 

aan via meentaardgasvrij@hilver-

sum.nl. Dan kunnen we rekening 

houden met uw komst. 

 

Vrijdag 27 september -  In ge-

sprek met de Energiecoaches 

De energiecoaches van de 

Meent helpen inzicht te krijgen 

in de stappen naar een aardgas-

vrije woning. Nieuwsgierig wat 

zij voor u kunnen betekenen? 

Vrijdag 27 september zijn ze 

tussen 16.00 en 20.00 uur in het 

winkelcentrum. Ga met ze in 

gesprek of maak een afspraak 

voor een huisbezoek. Meer 

informatie: 

www.hilversum.nl/meentaard-

gasvrij. 

 

November - jaarbijeenkomst 

Meent Aardgasvrij 

In november organiseren we 

een afsluitende jaarbijeenkomst. 

Dan kijken we kort terug op de 

resultaten van de deelprojecten 

en vertellen we wat we in 2020 

gaan doen. Binnenkort volgt 

meer informatie. 

 

Werkgroep Meent Aardgasvrij

Nieuws en agenda  
Meent Aardgasvrij

Informatie:  

www.hilversum.nl/ 

meentaardgasvrij
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- Aangiften inkomstenbelasting 2018 v.a. € 145,00 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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Meent Cultureel :  
Het Mandoline Piano Trio

In 2017 werd Het Mandoline 

Piano Trio opgericht. Dit is een 

bijzondere combinatie van 

piano, luit en mandoline.  

 

Het programma was bij het 

drukken van dit blad nog niet 

bekend, maar het belooft 

bijzonder te worden op basis 

van het eerdere optreden van 

deze musici voor Meent 

Cultureel in een verschillende 

samenstelling. 

 

Eva van den Dool volgde haar 

bachelor- en masterstudie klas-

siek piano bij Sepp Grotenhuis 

en Frank van de Laar aan het 

ArtEZ Conservatorium in Zwolle. 

Ze volgde masterclasses bij 

onder andere Igor Roma, Ronald 

Brautigam, Jean-Philippe 

Collard en Muza Rubackyte. Eva 

heeft een grote affiniteit met 

kamermuziek en gaf reeds vele 

concerten.  

 

Ferdinand Binnendijk rondde in 

2016 succesvol zijn masteroplei-

ding mandoline en liuto canta-

bile af aan het ArtEZ conservato-

rium in Zwolle en heeft met suc-

ces aan vele nationale en inter-

nationale concoursen meege-

daan. 

 

Sebastian de Grebber is een 

gevierd mandolinist en volgde 

de studie Muzikale Opvoeding.  

 

In 2002 ontving hij zijn Bachelor 

Degree en in 2005 volgde zijn 

Master Degree, cum laude 

behaald.  

 

In 2006 won hij de eerste prijs 

op het Kamer Muziek Concours 

op de Amsterdamse Uitmarkt.

Een initiatief van Meent Cultureel 
De bar is open na afloop

Zondagmiddag 20 oktober 

De Kruisdam 

Aanvang 14.30 uur 

Zaal open om 14.00 uur 

Entree € 3,-

Eva van den Dool, piano, Ferdinand Binnendijk, luit en  

Sebastiaan de Grebber, mandoline

Het Mandoline Piano Trio
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Rondje Meent: lekker 
zonnetje en niet te warm
Op zondag 15 september meldden zich 181 sportievelingen van di-

verse leeftijden voor het Rondje Meent, de hardloopwedstrijd die 

dit jaar alweer voor de vijfde keer werd gelopen – een lustrum! 

De deelnemers 

kwamen veelal 

uit onze eigen 

wijk, maar ook 

van ver daarbui-

ten, tot aan 

Wieringerwerf 

en Texel toe. Na 

een warming up 

waren ze er 

helemaal klaar voor. Het par-

cours liep door de groengordel, 

langs de kinderboerderij, om 

via de randweg van de 

Hilversumse Meent en het park 

te eindigen op het centrale 

plein naast het winkelcentrum.  

 

Het was een eigen keuze om 

die afstand één of twee keer af 

te leggen: 5 of 10 kilometer. 

Terwijl de lopers bezig waren 

konden de kinderen op het 

plein meedoen aan allerlei 

workshops.  

Langs de route en vooral bij de 

finish stonden veel supporters, 

vrienden en familie. 

Aangevuurd door onze eigen 

‘mister speaker’ Ruud van den 

Broek en onder luid applaus 

haalde iedereen de eindstreep, 

soms met zichtbare moeite, 

maar toch.  

De foto’s geven een impressie 

van het evenement, dat onder 

optimale weersomstandighe-

den plaatsvond.  

 

Voor een uitgebreider verslag + 

foto’s: zie de website.

Warming up

Finish mannen 5 km 

Fotografie: Gerda de Klerk

Start kidsrun

Na de finish kidsrun



Zondag 6 oktober:  

Open Deuren Dag 

Op 6 oktober tussen 13.00 en 

17.00 zijn bijna alle ateliers open 

en kun je kennismaken met de 

zes kunstenaars. Ook kun je een 

kijkje nemen in een traditionele 

Mongoolse Ger! In La Kantina 

schenken we graag een kopje 

koffie met gebak, of een wijntje 

voor je in. Wil je zelf wat organi-

seren in de Meentwerf? Neem 

contact op via de website, of via 

onderstaand nummer. We zien je 

graag! Mierenmeent 122, info: 

06-40701000 

 

Zaterdagavond  

2 november: Lopen 

Zonder Een Stap Te  

Verzetten 

Een voorstelling van 

Gaston Bannier. De 

voorstelling ‘Lopen zon-

der een stap te verzet-

ten’, naar de gelijk -

namige titel van zijn 

bundel, is een muzikale 

poëzieperformance. In 

deze licht-filosofische en vooral 

vermakelijke voorstelling draagt 

Gaston gedichten voor, afgewis-

seld met persoonlijke verhalen 

uit zijn leven. Het geheel staat 

onder de bezielende leiding van 

contrabassist Mischa Kool. 

 

Met pakkende anekdotes en toe-

gankelijke poëzie deelt Gaston 

met het publiek de verschillende 

stappen in zijn leven. Hij vertelt 

beeldend, een klankkleur die 

bassist Mischa Kool prachtig 

ondersteunt. Het gaat over stil-

staan en verdergaan, over zijn 

jeugd, de schooltijd, zijn dromen 

en verlangens, de liefde, 

ontmoetingen en afscheid. Een 

samenspel van taal en muziek, 

soms opzwepend en vrolijk, dan 

weer ingetogen en ontroerend.  

 

Een geheel dat raakt en de ver-

halen nog meer laat spreken. 

Gaston is kunstenaar, dichter en 

performer en studeerde als thea-

termaker af aan de toneelschool 

van Maastricht. Van 2013 t/m 

2015 was hij de stadsdichter van 

de gemeente Bussum, de plek 

waar hij woont. Koop nu vast je 

kaartje dan ben je zeker van een 

plaats!
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Cultuur en Kunst in de 
Meentwerf!
Nog nooit in de Meentwerf geweest? Kom langs! De Meentwerf is 

een creatieve broedplaats in de Hilversumse Meent en inspireert 

jong en oud op het gebied van kunst, cultuur en natuurbeleving.

Zondag 6 oktober:  

Open Deuren Dag 

 

Zaterdagavond  

2 november:  

Gaston Bannier ‘Lopen 

Zonder Een Stap Te 

Verzetten’ 

Zaal open 19.30 uur 

Aanvang 20.00 uur 

Kaarten € 15,- 

Online € 12,50 

www.meentwerf.nl/ 

nieuws 



Natuurlijk is het Repair Café op 

de Meent slechts een minus -

cuul radertje in het grote 

geheel, maar toch. Ieder appa-

raat of kledingstuk dat gerepa-

reerd kan worden en daardoor 

niet voortijdig eindigt op de 

afvalberg is er één.  

Citaat uit het jaarverslag van 

2018: ‘Alle Repair Café’s ter 

wereld hebben in 2018 gezamen-

 lijk ongeveer 350.000 kilo afval 

voorkomen. Dat is even veel als 

het totale gewicht van 58 vol-

wassen Afrikaanse olifanten!’ 

Op naar de 59 olifanten dus. 

Repair Café maandag  
14 oktober van 20.00 - 22.00 
uur in De Kruisdam

Kerkdienst in de Meent

Op zondag 13 oktober is er 

weer een kerkdienst in De 

Kruisdam. De voorganger is  

Ds. Jan de Vries uit Eemnes.  

 

De dienst begint om 10.00 uur. 

Voor veel oudere mensen in  

De Meent is het fijn om eens in 

de maand hier naar de kerk te 

gaan. U bent van harte welkom, 

ook tijdens het koffiedrinken na 

de dienst. 

Wilt u er meer over weten, bel 

me dan.  

Renate Nouwen-Helleman 

035-6933727 

Zondagmiddag  

29 september 

De Kruisdam 

Aanvang 14.30 

Entree € 3,- 

Radio Town Jazzband
Op de laatste zondag van de 

maand bezorgt de Radio Town 

Jazzband ons weer een paar 

heerlijke uurtjes vol aansteke-

lijke, swingende vrolijkheid. 

 

In deze slotfase van september 

betekent dat eigenlijk een ode 

aan de bijna voorbije zomer, 

waarin 

het zo 

lang 

zonnig 

en warm 

was.  

Dat gevoel houden we nog 

even vast!
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Bashira, 10 jaar,  Syrië

IEDER KIND VERDIENT 
EEN 

Save the Children geeft in de hele 
wereld kinderen een gezonde start, de 
kans om te leren en we beschermen 
ze tegen onrecht en gevaar.  Wij doen 
alles wat nodig is om het leven van 
kinderen - en daarmee de toekomst 
van onze samenleving - te verbeteren. 
Niet alleen in geval van nood, maar 
elke dag weer.

www.savethechildren.nl

 

30 tot 20.30 uu
MeeKe D

aandag van d
sp

www.hameradvocawww.hameradvocaten.nl
035 694 48 33, info@hameradvocaten.nl

 Bussum
035 694 48 33, info@hamer

HJieuwe ’s-Gravelandseweg 5, 1405uwe ’s-Gravelandseweg 5, N

KINDVRIENDELIJK SCHEIDENNDVR

Juridisch spreekuur
Iedere 1e en 3e maandag van de maand

in wijkcentrum D Kruisdam, De Meent 5

van 19.30 tot 20.30 uur
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Vragen?  

Onduidelijkheden? 

Mail 

meentmaakjemooi@gmail.

com 

Je krijgt altijd antwoord. 

Kledingruilen voor de 
10e keer centraal in de 
schijnwerpers

We ruilen 1 op 1, wat het is, dat 

maakt niet uit; als het niet wordt 

meegenomen, gaat de inbreng 

naar een goed doel. Wanneer je 

niks wil of kan inbrengen kan je 

toch altijd leuk slagen bij 

MMJM, voor 2 euro per stuk 

mag je maximaal vijf items 

kopen, een nieuwe outfit met 

eventueel schoenen en tas zit er 

dan vast ook in. 

 

De kledingruil is er voor ieder-

een, het doel is duurzaam, denk 

‘Fast Fashion’ maar dan met een 

duurzame twist. Wat je hebt 

meegenomen maar toch niet 

draagt of misschien was één 

keer dragen genoeg, kun je de 

volgende keer gewoon weer 

inbrengen!  

 

Ook kun je weer meedoen met 

de loterij! Het nummer van het 

jurkje, dat je krijgt bij inbrengen 

of op de dag zelf, is je deelna-

menummer. Heb je nog iets lig-

gen wat leuk is om te verloten, 

neem het mee naar de inbreng 

of mail mij! 

 

Deze jubileumeditie is de laatste 

die ik, Lisette Stins, zal organise-

ren. Maar niet getreurd: ‘Meent, 

maak je mooi’ gaat door in 

2020! Vanuit mijn fantastische 

hulpteam hebben zich een aan-

tal ladies opgeworpen die door-

gaan met het organiseren van 

MMJM, iets waar ik heel blij van 

word! 

 

We begonnen met alleen 

dameskleding maar inmiddels 

zijn kinderkleding en speelgoed 

aan het ruilfestijn toegevoegd. 

De verspreide inbrengmomen-

ten, op zaterdagmiddag en zon-

dagochtend, zijn ons en de rui-

lers de vorige editie goed beval-

len, daar gaan we dus mee door.

Kom zondag 6 oktober naar de 10e editie van MMJM, Meent, 

maak je mooi! Zet dus in je agenda: inbrengen in De Kruisdam op 

zaterdag 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur of op zondag 6 oktober 

van 10.00 tot 12.00 uur. Ruilen is zondag 6 oktober van 13.00 uur 

tot 16.00 uur. 
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Nieuwe wijkschouw 
commissie Wijkbeheer

Wij maken een lijst met gecon-

stateerde gebreken in groen 

(begroeiing) en grijs (verhar -

ding). Met de betreffende amb-

tenaren van de ge meen te 

bespreken 

wij deze 

aandachts-

punten, 

waarna de 

gemeente een planning maakt 

voor herstel, mits dit in het 

budget past dat beschikbaar is 

voor onze wijk. 

 

Soms gaan zaken 

wel heel snel! 

Mede op initiatief 

van de buurtsport-

coach Anouck 

Dingemans zijn er 

diverse rollator-

oversteekpunten 

door de commissie Wijkbeheer 

in kaart gebracht en spoedig na 

de wijkschouw zijn de eerste 

oversteekplaatsen aangepast. 

Ook zijn rijrichtingspijlen op de 

klinkers van de parkeerplaats bij 

het winkelcentrum 

aangebracht. 

 

Baggeren 

Een regelmatig terugkomend 

onderwerp is de singel die door 

onze groengordel loopt. Die is 

vele jaren geleden voor het 

laatst uitgebaggerd, daarna 

werd er jaarlijks gemaaid om de 

ergste overlast van waterplan-

ten binnen de perken te hou-

den. Waarschijnlijk wordt de 

singel in het 4e kwartaal van dit 

jaar opnieuw uitgebaggerd 

door Waternet, die hiervoor 

verantwoordelijk is. 

 

Veldbloemen 

In 2018 is er door de gemeente 

in overleg met ons een proef-

veld met veldbloemen 

ingezaaid op het kleine eiland 

achter de Mierenmeent. Dat 

gebeurde ook dit jaar met als 

resultaat dat men weer weken 

lang kon genieten van de diver-

siteit van dit veldboeket.  

Met vriendelijke groet,  

Jacques Jongerden, voorzitter 

Commissie Wijkbeheer

Voor klachten of mel din-

gen over defecte lampen 

in lantaarns, overlopende 

putten, afgebroken takken 

of losliggende bestrating 

dient u zich rechtstreeks 

tot de gemeente te wen-

den via het Melding 

Openbare Ruimte (MOR): 

telefoon 14305.  

 

Voor meer structurele 

zaken: wijkbeheer@ 

hilversumsemeent.nl

Alle zaken die verband houden met de infrastructuur (openbaar 

ruimte) van onze wijk vallen onder de commissie Wijkbeheer van 

de Stichting Hilversumse Meent. Elk jaar vindt er een zogenaamde 

wijkschouw plaats.  
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TOPMERKEN

YUNIEQ

PARADE

BONAPARTE

FORBO

JAB

VAN BESOUW

 DE WOONINRICHTERS

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

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

Topmerken, advies en service voor de beste prijs



TELEFOONTIPS 
Alarmnummer 112, Politie 0900 - 8844 

Huisartsenpost Blaricum 088 – 1309600 
Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek Blaricum 035 - 5383451 
Apotheek  info@meentapotheek.nl 6914876 

Bink Kinderopvang 6834499 

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn 6922530 

Buurtcoördinator Ute Hoogeveen u.hoogeveen@hilversum.nl 06 10955184 

Buurtsportcoach bsc@hilversumsemeent.nl 06 21363918 

Fysio hilversum@fysioholland.nl 6935126 

GAD, Bussum 6991888 

Huisarts mevr. J. van Dok   www.huisartsenpraktijkjvandok.praktijkinfo.nl  6910719 

Huisarts mevr. J. Schuur www.huisartsenpraktijkdemeent.nl 6914100 

GGZ Informatiecentrum 6216009 

Informatiepunt Welzijn en Zorg 6980040 

Jongerencentrum ‘t Web 06 52322318 

Kinderboerderij 6982295 

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie 6922336 

Maatschappelijk werk 06 14561069 

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte 14035 

School: De Gooische Daltonschool 6912446 

School: De Sterrenwachter (Jenaplan) 6910345 

Sportzaal/Optiesport 6919332 

Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken 6830300 

Thuiszorg Inovum team noord 06 27306339  

Verloskundigen 6561613 

Versa welzijn www.versawelzijn.nl/hulp 6231100 

Voedselbank 6915634 

Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer 0800-0359 

Woningcorporatie Alliantie 088-0023200 

Woningcorporatie Gooi en omstreken 6726699 

Wijkagent 0900-8844 

Wijkcentrum De Kruisdam 6932206 

Wijkcentrum De Kruisdam coördinatie, verhuur e.d. 6912437 

Wijkorganisatie info@hilversumsemeent.nl 6930525 

Wijksecretariaat bestuur@hilversumsemeent.nl 6934568 

Ziekenhuis Tergooi 088-7531753 




