ej Meent het
Kleurrijke herfst
met sport, cultuur
en heel veel
gezelligheid
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Alle mooie kleuren bij elkaar

Inhoudsopgave - oktober 2022

De herfst is officieel begonnen, misschien wel het mooiste seizoen in de
Hilversumse Meent. Midden in de natuur is het een ware kleurenexplosie!

Lees onder andere meer over:

Wat een verschil met de afgelopen paar
maanden. De warme, droge zomer
heeft plaatsgemaakt voor een typisch
Nederlandse herfst, met her en der
een verwaaide paraplu op straat. Al die
regen is natuurlijk goed voor de natuur
en gelukkig blijkt steeds maar weer dat
we niet van suiker gemaakt zijn. Dus
ga erop uit en geniet van het kleurrijke
landschap. In de groengordel, het bos
en op de hei.

Met grote regelmaat worden
verschillende leuke activiteiten
georganiseerd. Voor deze maand lees je
daar meer over in dit wijkblad.
Heb je in de nabije toekomst een leuke
activiteit gepland? Geef het dan tijdig
door zodat het via een volgend wijkblad
breed gecommuniceerd kan worden.
Je hoeft dus niet te wachten tot de
deadline. Ruimschoots voor die tijd
insturen is meer dan welkom.

Tip en verzoek in een
Neem je camera mee! Maak foto's van
de prachtige natuur die verandert
terwijl je erbij staat. En heb je een
mooie foto, of misschien wel meer dan
een, die je wilt delen? Mail het naar
welkom@hilversumsemeent.nl.

En verandert er iets nadat je kopij
hebt aangeleverd? Stuur de wijziging
voor de deadline op en we passen
het aan. Voor de volgende editie
staat de deadline mede vanwege de
herfstvakantie op 5 oktober.

Ook in het wijkcentrum, de sportzaal,
de Meentwerf en in het centrum van
Hilversum is meer dan genoeg te doen.
Voor ieder wat wils!

Het e-mailadres zegt het al:
welkom@hilversumsemeent.nl.
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Activiteiten in de Meent
Uit het wijkbestuur
Optreden Ernst de Corte

Meent Aardgasvrij
Bericht van Martin

Huisartsenpraktijk & BWB
Waanzinnige boomhut
Sport- en beweegtoestellen
Meent Maak Je Mooi

En nog veel meer

Woning verdichting

Colofon
Redactie en vormgeving

Kopijsluiting
Uiterlijk 5 oktober inclusief high res
beeld en plaatsing onder voorbehoud.
Contact
redactiewijkblad@hilversumsemeent.nl
en welkom@hilversumsemeent.nl.
Bezoek hilversumsemeent.nl
en volg op facebook.

Coördinatie bezorging
Adrie Faas, 035 - 691 24 37

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

Jouw foto in het wijkblad?
Mail welkom@hilversumsemeent.nl.
Coverfoto
Alicia Petresc
foto: Lyndon Li
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Repair Café
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Uit het wijkbestuur

Overzicht activiteiten oktober
Maandag
09:00 - 15:00
09:30 - 10:15
09:30 - 11:30
10:30 - 12:30
10:30 - 11:30
12:00 - 13:00
13:30 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
19:30 - 23:30

't Praathuis
Buurtwandelingen
Volksdansen Layla
Buurtsportcoachloket
Fitgym (sportzaal)
Pilates 60+
Handenarbeid
Badminton 55+
Kinderactiviteiten
Klaverjassen,

			

Biljarten (inloop)

Dinsdag
09:45 - 10:30
09:45 - 11:45
			
10:00 - 12:00
			
10:00 - 12:30
13:30 - 16:00
13:30 - 17:00
13:30 - 16:00
19:00 - 22:00

Donderdag
08:00 - 11:30
09:30 - 10:15
09:45 - 11:45
10:00 - 12:00
10:30 - 11:15
13:30 - 17:00
14:00 - 16:00
13:45 - 16:00
19:00 - 22:30
			

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

Gymnastiek 60+
Badminton 55+
(sportzaal)
Informatiepunt
Welzijn & Zorg
Koersbal
Bridge (inloop)
Biljarten (club)
Soos, spelletjes
Yoga

Maandprogramma
1 / 2 oktober 12:00 / 13:00
Meent Maak Je Mooi
2 oktober 13:00
Open Deuren Dag Meentwerf
7 oktober 17:00
Bijna Weekend Borrel
8 oktober 19:30
Optreden Ernst de Corte
10 oktober 20:00
Repair Café
21 oktober 13:00
Senioren-eetcafé
28 oktober 13:00
Vaccineren Huisartsvan Dok
28 oktober 17:00
Buurttafel Meentwerf
29 oktober
Optreden Sjoerd van den Broek
30 oktober 15:30
Meentwerf Klassiek

Woensdag
09:00 - 15:00
09:30 - 11:00
09:30 - 16:30
10:15 - 11:15
11:15 - 12:15
13:30 - 15:30
13:30 - 17:00
15:30 - 18:30
19:30 - 23:00
			

Bloedprikken (afspraak)
Buurtwandelingen
Badminton 55+
Instuif, koffie inloop
Fitgym
Biljarten (club)
Jeu de Boules
Yoga 60+
Jazzbalet,
Fit met Pit, Zang

't Praathuis
Volleybal 60+
Buurtsportcoach
Gym 60+ Heren
T’ai Chi
Tafeltennis 55+
Biljarten (club)
Dansstudio
Bridgen (competitie,)
Fotoclub, Tekenen

Elke maand houdt het bestuur van de Stichting
Hilversumse Meent u op de hoogte van het laatste nieuws
en belangrijke ontwikkelingen..
Vernieuwd Huishoudelijk Reglement
Via deze weg willen wij graag het
vernieuwde huishoudelijk reglement
van de Stichting Hilversumse Meent
met u delen. De vernieuwing van het
vrijwilligersbeleid dit jaar heeft ertoe
geleid dat dit reglement - waarvan de
laatste wijziging in 2016 is aangebracht
- geactualiseerd moest worden.

Kruisdam – horecaprijzen
In het wijkcentrum de Kruisdam
worden diverse activiteiten, cursussen
evenementen en bijeenkomsten
georganiseerd, zoals dansles en
knutselmiddag voor kinderen, koersbal
voor 50+ers, gymnastiek/aerobics
voor dames, biljarten en ga zo maar
door. En natuurlijk de maandelijkse
Bijna Weekend Borrel. Ook kunnen
wijkbewoners en bezoekers ’s avonds
na een activiteit nog vaak gezellig
naborrelen aan de bar.

Graag willen wij geïnteresseerden vragen
kennis te nemen van het vernieuwde
reglement en deze eventueel te
delen met betrokkenen en andere
geïnteresseerden.

Mocht u een tijdje niet geweest zijn:

Het vernieuwde huishoudelijk
reglement is terug te vinden op
hilversumsemeent.nl.

Per 1 september zijn de horecaprijzen
aangepast. De laatste verhoging stamt
uit 2018 en inmiddels was het redelijk
onvermijdelijk om een aanpassing
door te voeren. De prijzen zijn dus iets
omhoog gegaan.

Stichting Hilversumse Meent

Komt u gezellig naar de SOOS?
Elke dinsdag bent u van 13:30 - 16:00 uur van harte welkom om samen leuke
spelletjes te doen in het wijkcentrum de Kruisdam.
De toegang is gratis. Consumpties
volgens de prijslijst van uw wijkcentrum.
Wij verwelkom u graag
Jannie en Greet

Kijk voor meer informatie
op hilversumsemeent.nl
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Bericht van Huisartsenpraktijk de Meent
Via deze weg houden we u graag op de hoogte over het volgende.
Mw. Schuur is gestart met de 2-jarige
Kaderopleiding Geïntegreerde
Eerstelijns Ouderengeneeskunde.
Hierdoor is ze een aantal donderdagen
en vrijdagen niet aanwezig in de praktijk.
Er is dan een waarnemer in de praktijk.

Een bijzonder plaatje bij een bijzondere voorstelling
Wie herkent de man achter de piano niet? Hij is natuurlijk de in 1996
op 71-jarige leeftijd overleden musicus, tekstdichter en zanger Jules de
Corte. Gedurende 40 jaar trad hij op voor radio en televisie, in theaters,
in kroegen en gevangenissen. Meer dan 3.000 liedjes schreef hij.
Maar het knaapje dat ons aankijkt kent
u vast niet. Ernst heet hij en hij is de
zoon van Jules.

‘Ik selecteerde vooral nummers die ook
in deze tijd passen. Met drieduizend
liedjes is er keuze genoeg.’

Door zijn vaders muziek goed te
beluisteren is hij hem steeds meer
gaan waarderen en besloot Ernst het
werk van zijn vader opnieuw onder
het publiek te brengen. ‘Zonde om die
liedjes te laten verstoffen’. ‘Als je niet
oppast raakt Jules’ repertoire vergeten
en verdwenen.’

In zijn concertreeks zingt en speelt
Ernst een mix van vrolijk werk en
verdiepend repertoire. Hij wordt
begeleid door pianist Izak Boom en
bassist Pieter Althuis. Het drietal noemt
zich De Corte & Consorten. ‘Die naam
was nog een idee van mijn vader.’
Zorg dat je erbij bent op zaterdagavond
8 oktober!
Meent Cultureel

Kruisdam, entree € 5,8 oktober, zaal open 19:30

Griep- en pneumokokkenvaccinatie
11 november ‘s middags vindt dit plaats
in het wijkgebouw. Als u in aanmerking
komt, krijgt u een uitnodiging.

Het team: Mw. J.C. Schuur, mw.
E. Overheul, huisartsen, mw. M.A.
Goossens, praktijkondersteuner/
doktersassistente, mw. G. Medema,
doktersassistente (i.o.), Mw. N. Goes,
praktijkondersteuner GGZ, Mw. J.
Garrer, praktijkmanager en Mw. J. de
Jonge, huisarts in opleiding.

Bent u tussen de 74 en 80 jaar? Heeft u
vorig jaar geen pneumokokkenvaccinatie
gehad en zou u dat alsnog willen? Dan
kunt u dat aangeven bij de assistenten.
Zie ook op thuisarts.nl.

www.huisartsenpraktijkdemeent.nl

Bijna Weekend Borrel - 7 oktober
De gezelligheid was weer als vanouds op de Bijna Weekend Borrel!
Nog niet iedereen was al terug
van vakantie, maar zo’n vijftig
Meentbewoners hebben weer bijgepraat
met een hapje en drankje en… heerlijke
muziek van Ben. Menigeen heeft dan
ook weer de dansspieren getraind.
De gastheren Henk en Coos denken
aan kleine toevoegingen tijdens deze
gezellige uurtjes op de eerste vrijdag
van de maand van 17:00 – 19:00 uur.
En op vrijdag 7 oktober is het weer
zover. En wat die kleine toevoeging zal
zijn? In ieder geval iets interessants!
Dus kom ook, als je van gezelligheid
houdt natuurlijk!
foto: Kelsey Chance
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Sport- en beweegtoestellen in de Meent
Eindelijk is het dan zover: voor het einde van het jaar wordt uitvoering gegeven
aan een wens van de Meentbewoners om in de openbare ruimte sport- en
beweegtoestellen te plaatsen. Die wens was opgenomen in de wijkagenda van
de Meent van 2019/2020 en door de wijkvergadering in dat jaar bekrachtigd.
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1400

Hoe kom je in de wereld?
Dit hangt af van welke versie van
Minecraft jij gebruikt. Als je Minecraft
speelt op een PC of MAC werkt het net
iets anders dan als je het op je mobiel
of tablet speelt. In de video op de
website laten we je zien hoe het werkt.
Ook leggen we het op de website nog
eens stap voor stap uit.
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1500

Op www.natuurmonumenten.nl/
kinderen/minecraft lees je alles wat
je moet weten om de Waanzinnige
Boomhut Avonturen Minecraftwereld
te betreden en hoe je meedoet aan de
challenge.

8

R.C. de Graeve, Penningmeester SHM

1500

Win een weekend in een boomhut!
Maak een screenshot van jouw
boomhut in Minecraft en sla deze
op. Vraag je ouders/verzorgers om
de afbeelding te uploaden en hun
gegevens in te vullen. Een jury van
boswachters kiest uiteindelijk wie de
mooiste boomhut heeft gemaakt.
Ben jij de gelukkige winnaar? Dan win
je een weekend (3 overnachtingen) in
een echte boomhut op de Veluwe.

We zijn blij dat de toestellen voor het
einde van het jaar geplaatst zullen
worden. Dan zijn we als wijk weer een
stapje dichter bij een beweegvriendelijke
wijk met veel mogelijkheden.

2000

Bezoek www.natuurmonumenten.nl/
kinderen/minecraft.

Ontdek de gloednieuwe Minecraft
wereld en bouw je eigen waanzinnige
boomhut in de game.

Het proces om daadwerkelijk sporten beweegtoestellen in de Meent te
krijgen was wat moeizamer dan aan
het begin voorzien. Het was zoeken
naar een geschikte locatie, zoeken naar
voldoende budget en corona kwam ook
nog even langs.

1500

Wil jij een waanzinnige boomhut bouwen in Minecraft? Doe dan mee met
de waanzinnige wedstrijd van OERRR en de Kinderboekenweek! Maak
een screenshot van je boomhut en maak kans op een overnachting in een
echte boomhut! Vraag je ouders om het deelnameformulier in te vullen.

Uiteindelijk hebben we het project weer
vlotgetrokken. Samen met de gemeente
en inbreng vanuit de Buurtsportcoach
en andere betrokken partijen plus
de leverancier van de toestellen is
het voorliggende ontwerp tot stand
gekomen.

8000

Bouw je waanzinnige boomhut in Minecraft

Op de groenstrook tussen de achterkant
van de sporthal en kinderdagverblijf –
direct achter het huidige sportveldje
– wordt een klein calisthenics park met
een aantal toestellen op kunstgras
aangelegd. Er zijn toestellen voor jong
en oud en alles ertussenin voorzien.
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- Aangiften inkomstenbelasting 2021 v.a. € 160,00
-

www.versteegadministratie.nl

Verzorging van de gehele boekhouding
Jaarverslag
Salarisadministratie
Aangiften loonbelasting
Aangiften omzetbelasting
Financiële advisering

Rietmeent 50, 1218 AX Hilversum
Tel. 035 – 69 11 778
Mobiel 06 – 218 95 145
E-mail: info@versteegadministratie.nl

foto: Dan Gold

Meent Maak Je Mooi - 1 & 2 oktober
De eerstvolgende MMJM staat gepland in het weekend van 1 en 2 oktober, dus
zorg dat je erbij bent en kom op tijd!
In verband met het aankomende seizoen
draait het deze keer om winterkleding.
Dus heb je warme dameskleding of
kinderkleding (vanaf maat 80) die nog
prima een ronde mee kan?

in dameskleding, kinderkleding en
speelgoed. Dameskleding ruilen tegen
dameskleding, kinderkleding tegen
kinderkleding. Zo simpel is het.
Op zondag 2 oktober van 13:00 - 15:00
uur is de ruilbeurs in de Kruisdam open!

Lever het in op zaterdag 1 oktober van
12:00 - 15:00 uur in de Kruisdam. Dit is
ons enige inname moment.

Ook als je zelf niets inbrengt ben je van
harte welkom. Wat je dan uitkiest kost
slechts € 2,00 per stuk. Betalen kan
met pin, wel zo makkelijk.

Kinderspeelgoed is ook van harte
welkom, maar alleen als het compleet
en in goede staat is.

Heel graag tot 1 en 2 oktober!
Meike, Conny en Ellen

Dat geldt ook voor de kleding. En ook
graag schoon en vrij van (rook)luchtjes,
dus sowieso gewassen.

Kruisdam

Bij het inleveren ontvang je van ons
een “jurkje” met daarop het aantal
ingebrachte items, onderverdeeld

ARBEIDSRECHT • ONDERNEMINGSRECHT
STRAFRECHT • VASTGOEDRECHT

035 694 48 33 • HAMERADVOCATEN.NL

1 / 2 oktober , 12:00 - 13:00
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van de doorstroming in de wijk tijdens
de krappe woningmarkt. Daarom is
er afgesproken dat wij gezamenlijk,
met een open blik, kijken welke
mogelijkheden er hiervoor zijn in
de breedste zin van het woord. Het
belangrijkste uitgangspunt is dat
de wijkbewoners hierbij in sterke
mate worden betrokken. Zowel door
het inventariseren van potentiële
plekken voor nieuwbouw en wensen
en behoeften, als ook bij uiteindelijke
planvorming en voorstellen.

nieuwe woningen dienen bestemd
te zijn voor senioren en verenigen bij
voorkeur wonen en zorg met elkaar.
Dit woon-zorg complex dient centraal
in de wijk te komen, zodat bewoners
gebruik kunnen blijven maken van
voorzieningen in het wijkcentrum en
winkelcentrum”.

Mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen?
Afgelopen maand werden we geconfronteerd met het resultaat van
de studie “Verdichtingsstudie flexwonen - de Hilversumse Meent”
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hilversum. De gemeente had
de mogelijkheid laten onderzoeken of er nog ruimte in onze wijk is waar
nieuwe huizen (bij)gebouwd kunnen worden. De publicatie van deze
studie zorgde voor de nodige commotie in de Meent.
onderschrijft ook de stichting de
noodzaak voor het bouwen van nieuwe
levensloopbestendige woningen.
Daarom is er op initiatief van de SHM
- inmiddels twee-en-een-half jaar
geleden - een project opgestart om op
de plaats van het huidige wijkcentrum,
sporthal en aangrenzende panden
een Multifunctioneel Centrum (MFC)
te creëren. In samenspraak met
wijkbewoners en inclusief ruimte
voor nieuwe levensloopbestendige
appartementen.

Inmiddels zijn er gesprekken geweest
met de initiatiefnemers van de
studie. Ook is er op 30 augustus j.l.
een bijeenkomst met een grote
groep wijkbewoners geweest waar
de initiatiefnemers uitleg hebben
gegeven over de gepubliceerde studie.
De uitleg riep een heleboel vragen op.
De aanwezige wijkbewoners waren
bepaald niet positief gesteld over de
mogelijke impact van deze studie. Wel
werd over het algemeen de noodzaak
onderschreven dat er gezocht moet
worden naar een goede oplossing van
het probleem rondom de doorstroming
in de wijk. Het voorstel voor een breed
onderzoek naar alle mogelijk- en
onmogelijkheden werd door veel
aanwezigen ondersteund.

Dit initiatief is eind 2019 genomen
op basis van de resultaten van het
onderzoeksrapport “Ouder worden in
de Meent (kan niet zonder jonger)”.
Met stip op nummer 1 staat daarin
de aanbeveling: “een oplossing
vinden op het woonprobleem in de
Meent. Er is nieuwbouw nodig om de
doorstroom te bevorderen aangezien
de woningmarkt nu muurvast zit. De

Net zoals de bewoners in de wijk
werd het bestuur van de Stichting
Hilversumse Meent (SHM) verrast
door deze publicatie. Desondanks
12

Er zijn inmiddels vele gesprekken
geweest met de gemeente (door
corona erg vertraagd), maar deze
hebben tot nog toe niet geleid tot
een positief antwoord. Inspraak en
steun van de wijkbewoners is in dit
project essentieel. Wij hopen op korte
termijn positief bericht te krijgen op de
haalbaarheid van het project, waardoor
wij met de wijk in gesprek kunnen
hierover.

De Stichting Hilversumse Meent
en de werkgroep MFC verwachten
binnenkort een gesprek te hebben met
de wijkwethouder en de wethouder
Wonen van de gemeente Hilversum.
Wij houden jullie op de hoogte.

Zowel het resultaat van de studie van
de gemeente als het initiatief van SHM
voor de bouw van een MFC beogen
hetzelfde resultaat: het bevorderen

Johan Kremer, lid werkgroep MFC

Lees meer achtergrondinformatie in eerdere berichten op hilversumsemeent.nl.

Kom op 10 oktober naar het Repair Café
Gun je apparaten een tweede leven. Goed voor het milieu en goed voor je
portemonnee. Dus kom langs en neem je apparaten mee!
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.

Gooi je apparaten nog even niet weg,
maar bewaar het voor het Repair Café.
Graag zien we je op 10 oktober. Je
bent vanaf 20:00 uur welkom.
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Nieuws Meent Aardgasvrij
12 oktober: themabijeenkomst ‘Hoe betaal ik het verduurzamen van mijn woning?’
Op woensdag 12 oktober organiseren
we een bijeenkomst over hoe u het
verduurzamen van uw woning kunt
betalen. Deze bijeenkomst start om
19:30 in de Meentwerf. U bent van
harte welkom en kunt zich aanmelden
door een mailtje te sturen naar
meentaardgasvrij@hilversum.nl. Er is
ruimte voor maximaal 60 mensen, dus
meld u op tijd aan.

•

Energiezuinig huis? Laat het zien met
de Duurzame Huizenroute
Veel Meentbewoners willen energie
en gas besparen, maar vinden het
vaak lastig om een concreet plan
te maken voor hun huis. Dan helpt
het om voorbeelden van andere
Meentbewoners te bekijken. Heeft
u uw woning verduurzaamd met
bijvoorbeeld HR++ glas, isolatie,
zonnepanelen of een warmtepomp?

Tijdens de bijeenkomst vertellen we
u meer over hoe u het energiezuinig
maken van uw woning kunt betalen.
Hoeveel kost dat eigenlijk? Welke
subsidies en leenmogelijkheden zijn
er? Wanneer heeft u uw investering
terugverdiend? En hoe zit het met de
mogelijkheden voor bewoners van
het projectgebied Meent Aardgasvrij?
Natuurlijk kunt u ook al uw andere
vragen stellen.

En vindt u het leuk om uw
ervaring te delen? We nodigen u
uit uw verhaal online te delen op
duurzamehuizenroute.nl. Als u wilt,
kunt u ook uw huis openstellen
voor bezoekers op zaterdag 29
oktober of 5 november, maar dat is
niet verplicht. Aanmelden kan via
duurzamenhuizenroute.nl/aanmelden.

Wist u dat…
•

De verbouwing bij de eerste
koploper van het koploperstraject
eind september is gestart?

•

Dat zijn huis aardgasvrij wordt
gemaakt?

•
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Als u vragen heeft over het
verduurzamen van uw woning,
u terecht kunt bij het Duurzaam
Bouwloket? Dat is het energieloket
van gemeente Hilversum. Kijk op
duurzaambouwloket.nl/hilversum.

Zo helpt u ook om een overzicht te
krijgen van duurzame woningen in
Hilversum.

Op 26 september een
themabijeenkomst over
energiearmoede heeft
plaatsgevonden? Binnenkort
kunt u een verslag hiervan lezen
op onze website
hilversum.nl/meentaardgasvrij.
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Beste Meentbewoners,
Nu mijn werkzaamheden langzamerhand voor
eenieder steeds duidelijker worden, beginnen de
eerste veranderingen zichtbaar te worden. Dit is even
wennen, maar ik hoop dat iedereen mij hierin wil helpen.

samen
&
zelfstandig

Samen leren, zelf kunnen

die hieraan deelnamen. Zowel de
vrijwilligers als de bezoekers. Wat mij
opviel, waren de kleine boeketjes op
elke tafel en de planten die er een mooi
geheel van maken. Ik heb begrepen
dat de planten op bruikleen zijn en de
boeketjes worden gesponserd door
bloemenhuis Hortensius uit ons eigen
winkelcentrum. Wat een mooi initiatief
en zo zie je maar dat we met elkaar
mooie dingen kunnen doen.

De eerste stap die ik wil zetten is om
de tafels en stoelen die nu opgestapeld
staan, op te ruimen waardoor er een
open ruimte ontstaat. Dit valt dus
meteen op. Een lege ruimte! Door niet
meer alleen te kijken naar de praktische
kant en door de aankleding van ons
wijkgebouw groener in te richten zal
er een gezelligere sfeer ontstaan. Mijn
idee is dus met een mooi groot boeket
op de bar en enkele mooie planten in
verrijdbare bakken, meer warmte te
creëren. Hier komt natuurlijk wat werk
los gezien ze onderhouden moeten
worden. Hiervoor zoeken wij twee tot
drie personen die het leuk vinden om
dat bij te houden onder de noemer
“Groene vingers”. Dus wanneer jij je
aangesproken voelt, laat het mij dan
weten en kom eens langs. Wij gaan hier
op korte termijn mee aan de slag, dus
als je snel bent kun je ook meedenken.

Graag wil ik laten weten dat we op
enkele avonden nog ruimte hebben in
het wijkcentrum voor nieuwe ideeën.
Dus wanneer je het leuk zou vinden
om een clubje op te starten met wat
vrienden of vriendinnen is dat best
mogelijk. Bijvoorbeeld een cursus
cocktails maken, kookclub voor mensen
die “een ei willen leren te koken” of een
boekenclub in onze nieuw te komen
boekenhoek. Uiteraard zijn veel meer
dingen te bedenken, maar dat laat ik
graag aan jullie over.

Tijdens het eetcafé van afgelopen
maand heb ik genoten van alle mensen

Wat ik ook nog even onder de aandacht
wil brengen is dat ik ook op de site
hilversumsemeent.nl stukjes schrijf over
mijn werkzaamheden. Ik nodig jullie van
harte uit dit te lezen.
Mochten er nog vragen zijn of ideeën
die je wil delen, mail het mij gerust en
dan geef ik er altijd een reactie op.
Vriendelijke groet,
Martin van Houten
martin.van.houten@hilversumsemeent.nl
16
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Peuterinloop

Vrijdag 7 oktober
tussen 9:00 en 10:00 uur

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 vrijdag 7 oktober 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 donderdag 17 november 2022.
T 035 - 691 03 45 | jenaplan.sterrenwachter.nl | hilversum@sterrenwachter.nl
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Bijzondere gasten in de Bijenmeent
Terug van vakantie klonk er opeens een nieuw geluid in de straat. kèhkèh- kèh- kèh schalde het hard hoog uit de lucht. Een nieuwe vogel die
niet bang is zich te verstoppen?
Je kunt de donsveertjes goed zien in het
tegenlicht. En wat een prachtige ogen.
Ze staan nu al vastberaden!

Gelukkig lieten ze zich snel zien, door
met een noodgang boven de bomen
langs te razen. Mijn vermoeden werd
bevestigd: valken die hun kroost vliegles
geven. Maar ze waren groter en sneller
dan de torenvalk, die we kennen van het
‘bidden’ boven weide en heide. Ik maakte
een sprongetje van blijdschap: het zullen
toch niet de zeldzame boomvalken zijn?

De boomvalk is een zomergast in
Nederland, in september vliegen ze
terug naar tropisch Afrika. Jaarlijks zijn
er in Nederland slechts 500 broedparen.
Daarvoor gebruiken ze nesten van
kraaien of eksters in halfopen bos. Ze zijn
zo snel dat ze jagen op libellen en vogels
in open veld zoals zwaluwen, spreeuwen,
leeuweriken. Bijzondere gasten in de
Bijenmeent!

Andere straatbewoners hadden de
nieuwe bewoners van de Bijenmeent
ook opgemerkt. Het waren inderdaad
boomvalken. Leuk!! Martin Hendriks
heeft deze prachtige foto weten te
maken van een van de jongen.

Een feest voor jong en oud

Martin Hendriks en Boris Baetings

Zaterdag 19 november zal Sinterklaas de Hilversumse Meent bezoeken!
De "Meet & Greet - Sint on Toer" zal
plaats vinden op twee vooraf ingerichte
lokaties:
•

Noordermeent - Plantsoen t.h.v.
achterzijde woningen Varenmeent
/ Klavermeent

•

Zuidermeent - Plantsoen t.h.v.
entree Bijenmeent / Hommelmeent

maar ook in de Vlindermeent heel
mooie voorbeelden gezien)
Voor alle duidelijkheid, de
stichting faciliteert: podia, geluid,
veiligheidsvoorzieningen. Aan de
wijkbewoners de vraag om te helpen
aankleden.
Geïnteresseerden kunnen zich bij
Jeroen Verheijen melden via
jeroen.verheijen@hilversumsemeent.nl.

Gedurende de ontvangst zal de
Noorder- / Zuidermeent volledig
worden afgesloten, om de veiligheid
van de kinderen te waarborgen.
Het team dat de Intocht organiseert,
wil de wijkbewoners vragen om de
twee genoemde locaties te helpen
aankleden (in 2022 hebben wij
bijvoorbeeld in de Klavermeent,
18
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Vian nieuwe gastexposant in de Meentwerf

Meentwerf activiteiten oktober

Vanaf 2 oktober is in de Meentwerf het werk van gastexposant Rolf Buiter,
beter bekend onder de naam 'Vian' te bewonderen.

Op 2 oktober is het Open Deuren Dag in de
Meentwerf. Bezoek diverse ateliers en bekijk in
de Kantina de expositie van 'Vian'.

Hij werkt met verschillende materialen
en technieken: acrylschilderijen,
tekeningen, litho’s en prints.
In zijn werk, waarmee hij ook regelmatig
o.a. in New York exposeert, spelen de
details en belangrijke rol.
Vian: 'Kunst drukt het onuitsprekelijke
uit door het gebruik van licht en geluid.
Wanneer het in ons resoneert in de
vorm van een ervaring, hoeven we geen
beroep te doen op de kracht van de rede
om te weten dat het verheffend is.

En natuurlijk kun je ook bij ons terecht
voor een lekkere kop koffie met gebak
of een wijntje. Welkom!

Zaterdag 29 oktober: concert van
Sjoerd van den Broek: Paul McCartney
80... a Tribute!

Vrijdag 28 is de Buurttafel weer
geopend. Werelds eten met je buren in
je eigen buurt. Reserveer via
smullen@meentwerf.nl.

Er zijn nog enkele kaarten te verkrijgen
via de link op de website meentwerf.nl.
Tot ziens in de Meentwerf!

Alles wat we nodig hebben is de
herinnering aan een tijd waarin we nog
in harmonie waren met onze omgeving.
Iedereen heeft in meer of mindere mate
nog zo'n geheugen!'

foto: Tetiana Shyshkina

Meentwerf Klassiek iedere laatste zondag van de maand
Vanaf oktober organiseert Meentwerf Klassiek iedere laatste zondag van de
maand een klassiek concert in de Meentwerf.
Er zullen topmusici voor u optreden. De
concerten worden georganiseerd door
Gé Bartman, zelf professioneel cellist en
Meentbewoner.

De concerten zijn vrij toegankelijk, na
afloop kan er een vrijwillige donatie
gedaan worden in de 'hoge hoed'.
Houd onze vitrine in het winkelcentrum
in de gaten voor de laatste informatie.

De concerten vinden plaats op 30 oktober,
27 november, 29 januari, 26 februari, 26
maart en 28 mei om 15:30 uur.
20
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Voor de opening van Rainbow Week
2022 op zaterdag 8 oktober zal een
Pride Safari georganiseerd worden.
Een kleurrijke tour door de binnenstad
in Hilversum langs initiatieven van
ondernemers die aansluiten op de
Rainbow Week.
En er is dit jaar extra aandacht voor de
roze ouderen in verzorgingstehuizen.
Nieuw dit jaar is een Rainbow Week
banenmarkt en er is een AutiRoze
activiteit, voor en door LHBTI+
personen met autisme. Ook pakt
het Filmtheater Hilversum weer uit
met een groot aantal films voor de
verschillende doelgroepen en zijn er
de hele week weer activiteiten in café
Brabant. En staan we uitgebreid stil bij
coming-Outdag op dinsdag 11 oktober.

foto: Anna Selle

Het grootste deel van onze aandacht
besteden we aan activiteiten ten
behoeve van de Rainbow Community
zelf. We streven als stichting naar
verbinding en zichtbaarheid, zowel
binnen de Rainbow Community als
binnen de maatschappij.

Rainbow Week 2022 in Hilversum

foto: Robert Katzki

De vierde Gooise Rainbow Week in Hilversum vindt plaats in de periode
van vrijdag 7 tot en met zaterdag 15 oktober.
Stichting Gooi & Vecht Inclusief
organiseert de Rainbow Week en
activiteiten die ervoor zorgen dat
inwoners die zich als LHBTIQ+
identificeren, zichzelf kunnen zijn,
kunnen houden van wie zij willen,
zich veilig voelen én mee kunnen
doen. Dit doen wij in samenwerking
met de gemeente Hilversum en ook
met buurgemeenten. Om inclusie
te bevorderen willen wij dit ook
heel graag met lokale bedrijven en
organisaties doen!

Na een spectaculaire aftrap op
vrijdagavond 7 oktober met het
Rainbow Ball in De Vorstin vinden er
een week lang activiteiten plaats om
de sociale acceptatie, veiligheid en
zichtbaarheid van LHBTIQ+ personen
te bevorderen en om aandacht
te vragen voor seksuele- en
genderdiversiteit en inclusie!
Iedereen is welkom!
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We organiseren jaarlijks een groot
evenement zoals de Rainbow Week,
ieder kwartaal een wisselende
activiteit en maandelijks repeterende
activiteiten.

foto: Kelly Sikkema
Over stichting Gooi en Vecht Inclusief
Stichting Gooi & Vecht Inclusief maakt
zich sterk voor de Rainbow Community
in de Gooi & Vechtstreek. We willen
bereiken dat iedereen, ongeacht
gender of seksuele oriëntatie, zich vrij
voelt om overal zichzelf te zijn.

Houd onze website en Instagram
pagina in de gaten voor updates over
het programma:
gooienvechtinclusief.nl
Instagram.com/gooienvechtinclusief.

Onder inclusief verstaan we ook dat
we niemand uitsluiten, op welke
grond dan ook. De stichting zet juist
een stap extra voor mensen die nog
niet of niet meer bij machte zijn voor
zichzelf op te komen, bijvoorbeeld
jongeren, ouderen en mensen met
een beperking. Waar nodig komen we
in actie.

Stichting Gooi en Vecht Inclusief

Hilversum
7 - 15 oktober
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Optreden Chai en Sato – 16 oktober wordt verwacht
Ze zouden op 16 oktober de sterren van de hemel spelen in ons eigen
wijkcentrum, maar hun buitenlandse tour heeft roet in het eten gegooid.
Maar niet getreurd, we doen ons best om het optreden te verplaatsen.
Shuann Chai, Piano
Shuann begon op 5-jarige leeftijd
met pianolessen en had in haar
vroege jaren een aantal geweldige
leraren, waaronder Jack Radunsky,
een voormalige leerling van pianist/
componist Percy Grainger. Zijn
lessen wekten een grote interesse en
bewondering voor vroege opnames
en voor de romantische traditie van
pianospel en historische piano's. Na
het behalen van diploma's van Oberlin
en het New England Conservatory,
studeerde Shuann privé bij Norma
Fisher in Londen, Claus-Christian
Schuster (voormalig pianist van het
Altenberg Trio), en werkte zij intensief
samen met de Canadese pianist Anton
Kuerti. Na meer dan een decennium in
Boston te hebben gewoond, is Shuann

definitief naar Nederland verhuisd en
woont nu in Den Haag.
Shunske Sato, Viool
Shunske Sato is een violist die bekend
staat om zijn onderscheidende en
boeiende uitvoeringen op zowel
moderne als historische instrumenten.
Even veelgevraagd als concertmeester,
kamermusicus, solist en docent,
weerspiegelt de diversiteit van
zijn activiteiten zijn veelzijdige en
vindingrijke karakter. Shunske is
artistiek leider en concertmeester
van de Nederlandse Bachvereniging,
concertmeester van Concerto Köln
en wordt vaak uitgenodigd als
gastconcertmeester voor ensembles
zoals het Freiburger Barockorchester.
In 2013 werd hij uitgenodigd om deel
te nemen aan de faculteit van het
Amsterdams Conservatorium, waar
hij viool doceert in het kader van de
historische uitvoeringspraktijk.
Zodra we meer weten over een nieuwe
datum, laten we dat direct weten. Houd
de website en dit wijkblad in de gaten!
Meent Cultureel

foto: Nadiia Ganzhyi
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Iedere maand beweeggroepen in het zonnetje
Kies
voor de
Meentspecialist!

Wil je graag meedoen aan een groepje of wil je meer informatie over het
aanbod in de wijk? Of heb je een idee om zelf een groepje te beginnen?
Ik, Eline de Buurtsportcoach, help je graag verder!

Siewe

Gegarandeerd
onroerend goed

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.

Duofiets
De duofiets is te leen voor iedereen
in de wijk. Een fiets met elektrische
ondersteuning met een plek voor een
bestuurder en een bijrijder.

Ritmisch gymnastiek op muziek
Iedere dinsdagochtend van 9:45 tot
10:30 uur gymnastiek op muziek voor
60+ in de Kruisdam. Onder leiding van
de ervaren docente Wil Dekker gaat je
hartslag lekker omhoog en heb je een
swingende start van de dag. Goed voor
lijf en geest!

• Samen fietsen?
• Graag fietsen maar geen bestuurder?
• Vrijwillig bestuurder zijn voor mensen
• die bijrijder zijn van de fiets?

Meer info?
buurtsportcoach@hilversumsemeent.nl
of 06 – 19 77 85 19.

Laat je horen bij je Buursportcoach!

Herengym 60+
Een gezellige groep heren blijft in
conditie onder leiding van docent
Dirk-Jan Bolhuis. Iedere woensdag van
10:15 tot 11:15 uur in de gymzaal van de
meent. De koffie achteraf is ook iedere
keer weer erg gezellig en bijna net zo
belangrijk als de gymles zelf!

Contact:
Buurtsportcoach@hilversumsemeent.nl
Iedere maandag en woensdag op
06 - 19 77 85 19. Appen kan iedere dag
en heeft de voorkeur.
Inlooploket Kruisdam
Iedere maandag van 10:30 - 12:00 uur.

Meer info?
djkbolhuis@gmail.com of
06 – 10 27 48 30.

Eline

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

CareSystems

Vliegdenweg 6 . Bussum
T: 0645 154 838 .
E: yetyoga@yogalotus.nl

www.yogalotus.nl

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!

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

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

Buurtsportcoach Jeugd in de Meent

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

Yoga vergroot je levenskunst

Houd jij ook zo van sport of wil je uitproberen welke sport bij jou past?
Dan hebben wij goed nieuws. De Buurtsportcoach Jeugd heeft een gratis
sportprogramma voor alle inwoners tussen de 2 en 18 jaar. Plezier in
bewegen staat bij ons voorop!

Ook hier adverteren?
Bereik je wijkgenoten met jouw
dienst of product.

Vrijdag
15:00 - 16:00 uur, 9 t/m 14 jaar
16:00 - 17:00 uur, 9 t/m 14 jaar (meidensport)
Locatie:
Sportzaal de Meent

Kijk hieronder voor ons programma. Wil
jij meedoen? Stuur de Buurtsportcoach
Jeugd een berichtje.
Sport je mee met Marnix?
Maandag
11:00 - 11:45 uur, 2 tot 4 jaar
Locatie:
Kleuterspeelzaal, de Gooise Daltonschool

Lees meer over de verschillende
adverteermogelijkheden in
Je Meent het op de website
hilversumsemeent.nl.

Wil jij / willen jouw
kinderen meedoen?
Aanmelden kan via:
06 - 81 14 21 23.

15:00 - 15:45 uur, 8 t/m 9 jaar
15:45 - 16:30 uur, 4 t/m 7 jaar
16:30 - 17:00 uur, 9 t/m 14 jaar
Locatie:
Sportzaal de Meent

Ga naar "Wijkblad"
en klik vervolgens
op "Bekijk tarieven".

Veel sportplezier!

Of stuur een
mailtje naar
welkom@hilversumsemeent.nl.
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De zomer voorbij: tijd om te snoeien!

Senioren eetcafé – na een bescheiden start…

Ieder jaar nemen leden van SHM-wijkbeheer een kijkje in alle Meenten
en registreren plekken die onderhoud behoeven: losse stoeptegels,
verwaarloosde groenpartijen e.d. Dit resulteert in een lijst die doorgestuurd
wordt naar de uitvoeders van de afdeling Onderhoud van de gemeente. Zij
herstellen dan in de loop van het jaar erna de “schade”.
Onze ervaring is dat de onderhoudsploegen door het jaar heen goed werk
verrichten en dat de Meent er netjes bijligt.

Hallo allemaal,

Er blijven wel enkele hangijzers waarvoor
de gemeente niet verantwoordelijk is,
maar wij als bewoners zelf.

Als bewoner kunt u ook zelf meldingen
doen over dingen in de openbare
ruimte die onderhoud of iets dergelijks
behoeven: op de website van de
gemeente kunt u dat digitaal doen bij
“melding openbare ruimte”, ook even
fotootje erbij en het adres.

Wanneer u een heg of andere begroeiing
heeft die uitsteekt op openbaar terrein
dan mag die niet meer dan 30 cm
overhangen, maar de gemeente snoeit
NIET uw heg. Dat moet u gewoon zelf
op tijd doen, zodat de doorgang op het
fiets- of voetpad niet belemmerd wordt.
In de Meent zijn er enkele voorbeelden
van situaties waarbij paden behoorlijk
versmald worden door overhangend
groen van particulieren. Onze oproep:
check even of uw heg geen hinder
oplevert en snoei eventueel terug.

Of belt u even: zij zijn ook maandag tot
en met vrijdag te bereiken tussen 8:30 en
17:00 uur via telefoonnummer 14 035.

Gelukkig is de gemeente Hilversum
niet erg druk met handhaven, maar als
er situaties zijn waarbij mensen met
kinderwagens, rollators en dergelijk er
last van krijgen dan wordt het misschien
een ander verhaal.

Het eerste senioren eetcafé van seizoen
2022/2023 in september was een
Chinees buffet, met 35 gasten. Dat kan
beter. Was evengoed wel reuze gezellig
natuurlijk. Was het de verhoging naar
€ 10,- die u thuis hield? Was u nog op
vakantie misschien? Of nog niet alert na
die hete zomer? We gaan ervan uit dat
iedereen er volgende keer weer bij is.
Het herfstmenu van 21 oktober belooft
weer een feestje te worden. Schrijf u in,
formuliertjes in de Kruisdam op de bar
en in het rek in de hal. Aanvang 13:00
uur, zaal open voor een drankje vooraf
vanaf 12:15 uur.
Wij zijn er klaar voor; we rekenen op u.

De melding openbare ruimte kunt
u bijvoorbeeld gebruiken voor de
onderstaande onderwerpen.

Hartelijke groet,
Wil van Goch, coördinator

• losse stoeptegel
• schade aan speeltoestel
• zwerfafval
• kapotte lantaarnpaal
• problemen met riool
(niet op eigen terrein)
• verkeersknelpunten

Welzijn & Zorg

Wijkbeheer

Meentbewoners voor Meentbewoners (MvM)

foto: Monika Grabkowska

Als u een vraag over uw of andermans welzijn en/of zorg heeft, belt u naar
035 - 698 00 40. Spreek uw naam, telefoonnummer en uw vraag in. Wij
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op

Heeft u hulp nodig bij een klusje dat uzelf of iemand in uw directe
omgeving niet kan doen? Doe dan een beroep op de vrijwilligers van MvM.
Daarvoor belt u ook naar 035 - 698 00 40.
Spreek uw naam, telefoonnummer
en vraag in en we nemen zo spoedig
mogelijk contact met u op.
30

Hartelijke groet,
Ria Leurs en Riny van den Broek
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DE WOONINRICHTERS

De Kleine Zaal om de hoek
In het februarinummer van “Je Meent het” hebben wij ons voorgesteld, naar
aanleiding waarvan sommige meentbewoners kaarten hebben besteld voor
het februari-concert in de Spieghelkerk op 18 februari.

TOPMERKEN
YUNIEQ
PARADE
BONAPARTE
FORBO
JAB
VAN BESOUW
MAATWERK & ADVIES IN

Tapijt - PVC vloeren - Gordijnen - Linoleum - Marmoleum - Laminaat - zonwering - en Meer...

Topmerken, advies en service voor de beste prijs
Louis Tapis - De Clinge 22-23 1401 EW Bussum - Tel: 035 69 106 712 - www.louistapis.nl
De Clinge 22-23 - 1401 EW Bussum - Tel: 035 69 106 71 - info@ louistapis.nl - www.louistapis.nl

Dit concert staat bij ons te boek als
“het stormconcert”. Door storm Eunice
moest op het allerlaatste moment alles
afgeblazen (!) worden. Dit concert gaat
nu plaatsvinden op 14 oktober aanvang
20:15 uur in de Spieghelkerk.

Uitgevoerd door topmusici. Reeds
gekochte kaarten zijn natuurlijk
geldig (u bent daarover bericht).
Liefhebber kunnen kaarten aanschaffen
aan de zaal of op onze website:
dekleinezaalomdehoek.nl.

U kunt komen luisteren naar o.m.
Pianotrio van Beethoven, Pianokwartet
van Mahler en het beroemde Forellen
quintet van Shubert.

Ontspannen verwenochtend bij Viore
Even een ochtend niet bezig zijn met je ziekte, maar met je beter voelen. Dat
is wat een workshop ‘Look good – Feel better’ inhoudt. De stichting die achter
deze workshops zit, de stichting ‘Look good – Feel better’, wil voor alle mensen
met kanker een positieve schakel zijn in het ziekteproces.

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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Tergooi MC en Viore zijn samen
betrokken bij de organisatie van deze
workshops, bedoeld voor mensen die
worden behandeld tegen kanker, of
bij wie de behandeling maximaal zes
maanden geleden is afgerond.

De workshop staat onder leiding van
gediplomeerde specialisten op het
gebied van huidverzorging en make-up

Tijdens de workshop krijg je tips en
adviezen over de verzorging van je huid,
nagels en make-up. Bijvoorbeeld wat
je kunt doen als je geen wenkbrauwen
meer hebt. Vervolgens ga je zelf aan
de slag met verzorgingsproducten.
Een haarwerker geeft informatie over
haarwerken en het gebruik van sjaals en
andere hoofdbedekking. Zo krijg je stap
voor stap in de vingers hoe je er weer
meer uitziet als jezelf. Na afloop krijg je
een tasje met producten mee naar huis.

Voor informatie en aanmelden voor
deze workshop: aanmelden@viore.org,
Bellen kan ook: 035 - 683 46 20, of kijk op
www.viore.org/agenda.

Datum en tijd: donderdag 17 november,
van 10:00 tot 12:00 uur. Deelname is gratis.
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Telefoontips om bij de hand te houden

Alarm 112, Politie 0900 - 8844, Huisartsenpost Blaricum 088 - 1309600
Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek Blaricum 035 - 5383451
Apotheek			
Bink Kinderopvang

info@meentapotheek.nl		

035 - 691 48 76

						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
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tot in de puntjes

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie 					

035 - 692 23 36

Maatschappelijk werk

					

06 - 82 96 59 98

Meentwerf 			

www.meentwerf.nl 			

06 - 40 70 10 00

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte

14035

School: De Gooische Daltonschool 					

035 - 691 24 46

School: De Sterrenwachter (Jenaplan)

035 - 691 03 45

			

Sportzaal/Optiesport 						035 - 691 93 32
Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken 		

035 - 683 03 00

Thuiszorg Inovum team noord 					

06 - 27 30 63 39

Verloskundigen 							035 - 656 16 13

Voor jong en oud,
man en vrouw

Versa Welzijn 		

www.versawelzijn.nl/hulp 		

035 - 623 11 00

Voedselbank 							06 - 11 40 75 37

Maak een afspraak via
035 - 693 39 36

Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer

0800 - 0359

Woningcorporatie Alliantie 						088 - 002 32 00
Woningcorporatie Gooi en omstreken 				

Zuidermeent 10
Voor meer informatie

035 - 672 66 99

Wijkagent 								0900 - 8844

www.interhairhaarverzorging.nl

Wijkcentrum de Kruisdam beheer, coördinatie, verhuur 		

035 - 693 22 06

Ziekenhuis Tergooi 							088 - 753 17 53
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