ej Meent het
Wat een zomer!
En wat nu
te doen?

Wijkblad Hilversumse Meent
Jaargang 47 / september 2022

Wat een mooie zomer!
Mooi weer en een prachtige omgeving om meer dan genoeg leuke dingen
te doen. Ook voor de thuisblijvers was het genieten deze zomer.
Ook in september staan er weer leuke
dingen gepland, van optredens en
etentjes tot een festival aan toe. Heb jij
ook een leuk idee, voor oud of jonger,
en zoek je ondersteuning?
Stuur een mailtje naar
welkom@hilversumsemeent.nl.

En nu? Weer aan de bak, weer naar
school en vooral blijven genieten!
De deuren van de Kruisdam staan
wagenwijd open dankzij de gastvrije
beheerder Martin. Direct bij aantreden
heeft hij mogen bijdragen aan leuke
activiteiten, zoals de Pokémon ruilbeurs
en de Viviumdag. Lees verderop in dit
wijkblad meer over Martin.

In de Meent merk je aan alles dat veel
mensen erg betrokken zijn bij het wel
en wee van de wijk, de natuur en de
veiligheid. Zoals ook blijkt uit de actieve
WABP-groepen, die overigens expliciet
bedoeld zijn voor veiligheid. Dus niet
om andere zaken te bespreken.

Niet alleen in de Kruisdam en op
het Wieltjesplein was genoeg te
beleven, ook in de Meentwerf en de
Wandelmeent waren leuke dingen
te doen voor jong en oud. Wat ook
werkelijk geweldig was, was het
strandfeest in de Vlindermeent. Met
een heus strandje en bijbehorende
relaxte beach vibe. Complimenten aan
de organisatie!

Gelukkig kan iedereen hier op
verschillende manieren zijn ei kwijt,
zoals op Move the Meent, en blijven we
samen in gesprek om ervoor te zorgen
dat het voor iedereen leuk is en blijft.
Naast plezier ook veel sterkte gewenst
om weer even te wennen aan het ritme
van rennen, vallen en weer opstaan.
Aan alle ouders, medeweggebruikers
en natuurlijk de kinderen zelf.

Wat wonen we toch in een fijne wijk
waar dergelijke activiteiten met net
zoveel enthousiasme georganiseerd
worden als dat ze bezocht worden.

foto: Herbert Kwak
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Activiteiten in de Meent
Uit het wijkbestuur
Optreden Unicorn

Bericht van de brandweer
De lokale Voedselbank
Oversteekplaats Meentweg

Bijna Weekend Borrel
Optreden Dicky & Friends
Meent Maak Je Mooi
Meent Aardgasvrij

En nog veel meer

Expositie en nieuws Meentwerf

Colofon
Redactie en vormgeving

Kopijsluiting
Uiterlijk 10 september 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?
Een foto van iets in de omgeving, iets
moois, interessants of persoonlijks?
Mail welkom@hilversumsemeent.nl.
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Overzicht activiteiten september
Maandag
09:30 - 15:30
09:30 - 10:15
10:30 - 12:30
10:30 - 11:30
12:00 - 13:00
13:30 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
20:00 - 23:30

't Praathuis
Buurtwandelingen
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 - 16:30
13:30 - 17:00
13:30 - 16:00
19:00 - 22:00

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

Donderdag
08:00 - 11:30
09:30 - 10:15
09:45 - 11:45
10:00 - 12:00
12:30 - 13:30
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+

Maandprogramma
1 september 15:00
Buurten in de Meent (info markt)
2 september 17:00
Meentwerf Borrel
2 september 17:00
Bijna Weekend Borrel
4 september 14:30
Optreden Dicky & Friends
11 september 10:00
Kerkdienst
12 september 20:00
Repair Café
14 september 13:00
NVVE
16 september 13:00
Senioren-eetcafé
17 september 20:00
Optreden Unicorn
24 september 13:00
Meent Cultureel Festival
24 september 9:00
Kinder EHBO www.ehak.nl
30 september 17:00
Lange buurttafel Meentwerf

Woensdag
09:30 - 15:30
09:30 - 11:00
10:15 - 11:15
11:45 - 12:45
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+
Gym 60+ Heren
T’ai Chi
Tafeltennis 55+
Biljarten (club)
Dansstudio
Bridgen (competitie,)
Fotoclub, Tekenen

Kijk voor meer informatie
op hilversumsemeent.nl.
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Uit het wijkbestuur
Als dit wijkblad verschijnt is de zomervakantie bijna voorbij.
Het SHM-bestuur heeft echter in die achtergelegen
periode regelmatig vergaderd en het is fijn om u als lezer
over een aantal onderwerpen eventjes bij te praten.
Multi Functioneel Centrum:
wat is dat ook weer?
Op de achtergrond heeft een serieuze
werkgroep veel gesproken over
nieuwbouw op de plek van het huidige
wijkcentrum en de sporthal. Aan die
twee gebouwen is inmiddels veel en
duur onderhoud nodig. Tegen dat
beeld is nagedacht over iets anders:
het afbreken van de Kruisdam en de
Sporthal en die onder te brengen in één
geheel nieuwe combinatie. Daarboven
dan een aantal appartementen, vooral
bedoeld voor doorstromers. Het is
bekend dat een vrij groot aantal ouderen
hun eengezinswoning willen ruilen
tegen andere, kleinere huisvesting –
zolang zij maar op de Meent kunnen
blijven wonen.

Fietscrossbaan
De uitslag van het vooronderzoek
opent perspectief. Binnenkort wordt
gesproken over de volgende stap

Het bestuur wil dat aan de wijkbewoners
wordt gevraagd wat de behoeftes zijn
t.o.v. het wijkcentrum, de sportzaal en
de bewoning. Ook andere gebruikers
kunnen een inbreng hebben, bijv. Versa,
Fysio en jongeren. Op basis van de
verzamelde gegevens kan verder worden
gegaan met de uitwerking. Uiteraard
is het verstandig dit te doen als we een
principeakkoord van de gemeente
krijgen om verder te gaan met ons plan.

De jaarlijkse wijkschouw heeft
inmiddels in juni plaatsgevonden.
Twee leden van de commissie zijn
door de wijk gelopen met ambtenaren
van grijs en groen. Dat aan de hand
van de lijst die is opgesteld uit eigen
observaties en van binnengekomen
tips van buurtbewoners. Ook zaken als
maaibeleid, wilde planten, herstel van
bomen na de stormen passeerden
de revue.

Daarbij verzoekt het bestuur het plan
van aanpak en de verschillende fases
van dit project op transparante wijze te
communiceren met de wijkbewoners
via het wijkblad en digitale kanalen. De
suggestie is om de direct omwonenden
van het plein persoonlijk uit te nodigen
voor een bijeenkomst om het plan van
aanpak toe te lichten.

In het volgende wijkblad kunt u
daarover meer lezen.

Beweegtoestellen
Hoe leuk is dat: er is een planning
gemaakt die nu nog bij de gemeente
ligt. De toestellen komen centraal in
de Meent en zullen zeker aantrekkend
gaan werken.
Wijkschouw
Alle zaken van algemeen belang
die verband houden met de groene
(begroeiing) en grijze (verharde)
infrastructuur van onze wijk vallen
onder de commissie Wijkbeheer van de
Stichting Hilversumse Meent.

Stichting Hilversumse Meent
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Unicorn, Ierse Folk en Swing band – 17 september
Keltische folk en swing, met Klezmer, Shanties en Bluegrass uitstapjes.
Een optreden van Unicorn laat de toehoorders nooit onberoerd.
Kom dus allen naar de Kruisdam op 17 september!
Allen professionals met deels
conservatoriumachtergrond en
ongeneeslijk behept met het Keltische
folkvirus.

De opzwepende Keltische muziek van
de folkband loopt doorgaans uit op een
feelgood swingfeestje waarbij uit volle
borst wordt meegezongen. Achter die
vrolijke façade gaan rasmuzikanten
schuil die elkaar ragfijn aanvoelen.

UNICORN is een bekende naam
in de folkwereld en behoort tot de
top aangaande wat Nederland aan
semiprofessionele folkmuziek te
bieden heeft. Ook internationaal is
de band een veel gevraagde act op
zomerfestivals. De band neemt het
publiek moeiteloos mee en laat voelen
wat er door de eeuwen heen leefde in
Ierland. Inmiddels heeft de band vier
cd’s op haar naam staan.

Aanjagers van het Ierse folkspektakel
zijn accordeonist Martien Tijburg
en gitarist John Kuiper. De lead
zangeressen Renske den Uil /Jolanda
Traarbach en de violistes Karin Bakker
en Erna Sommer maken het team
compleet.

Kruisdam, entree € 5,17 september, zaal open 19:30
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De scholen zijn weer begonnen
Elk jaar is het in september weer raak: de scholen beginnen.
Altijd weer even wennen, voor kinderen en voor forenzen. Uitkijken dus!
Jonge kinderen zijn vaak onvoorspelbaar en verbazingwekkend snel.
Anticiperen op hun bewegingen is
geen gemakkelijke opgave. Neem geen
risico omdat je haast hebt. Liever twee
minuten te laat op je werk dan...
Geef kinderen de ruimte
Dat betekent volledig stoppen bij de
zebrapaden en uitkijken voor fietsers.
En voor jong en oud:
Laat die telefoon in je tas of zak zitten
tijdens het fietsen.
Op naar een fijn schooljaar!

Bijna Weekend Borrel - 2 september
Na een welverdiende vakantie gaan we er op vrijdag 2 september weer een
paar gezellige uurtjes van maken.
Vanaf 17:00 uur is de Kruisdam weer
voor u open, uiteraard met onze
bekende huisband Ben & René.
We heten jullie van harte welkom om
met vrienden, kennissen en buren een
gezellig praatje te maken.
Gastheren Henk en Coos zien jullie
graag weer komen!

foto: Brittani Burns
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foto: Bruno Emmanuelle

Jazzoptreden Dicky & Friends – 4 september

Meent Cultureel brengt “Dicky & Friends" op 4 september in de Kruisdam
als opening van het nieuwe seizoen.
Pianist Henk Hoedemaker, o.a. bekend
van de StableRoof Jazzband en
gewaardeerd invaller in tal van andere
orkesten, Dick van der Maat en Peter
Valderpoort spelen o.a. samen in het
Gooische oude stijl Dixielandorkest de
Radiotown Jazzband. De onderlinge
muzikale verwevenheid is dus hecht te
noemen. Voeg daaraan toe onze zeer
gewaardeerde bassist Thijs van der
Vossen en de fijne sound is compleet.

Het easy listening jazz quartet Dicky &
Friends ontstond in 2021 uit een aantal
amateur jazzmuzikanten die hun
“roots” hebben liggen in het spelen
van oude stijl Dixieland muziek á la de
welbekende Dutch Swing College Band
en de Chris Barber Jazz- en Bluesband
maar die ook behoefte hadden aan het
spelen van een andere (rustigere) stijl
van de jazzmuziek.
Klarinettist/Saxofonist Dick van der
Maat, (naamgever van het kwartet) en
drummer/zanger Peter Valderpoort
kennen elkaar al ruim 45 jaar en spelen
nog steeds samen.

Dicky & Friends brengt mooie easy
listening jazznummers ten gehore
in een goede balans samen met wat
Bossa Nova’s en is een lust voor het
goed luisterend oor.
Kom je ook meegenieten?
Meent Cultureel

Kruisdam, entree € 5,4 september, zaal open 14:00

foto: Manuel Sardo
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Meent Maak Je Mooi - 1 & 2 oktober

foto: Choi Sungwoo

De volgende MMJM staat gepland in het weekend van 1 en 2 oktober, dus
noteer het alvast! De afgelopen keer in april was weer een succes, met dank aan
alle bezoekers (het waren er meer dan 100!). De inzameling voor Oekraïense
kinderen voor lunches op school heeft een mooi bedrag van € 144,60
opgeleverd. Ook hiervoor dank aan iedereen die zo gul heeft bijgedragen.
Zondag 2 oktober van 13:00 - 15:00 uur
is de ruilbeurs in de Kruisdam open.
Dameskleding ruilen tegen
dameskleding, kinderkleding tegen
kinderkleding. Anders kost het € 2,00
per item.

Op 2 oktober aanstaande draait het om
dameskleding -en voor dit evenement
alleen WINTERKLEDING- die je niet
meer draagt, maar nog goed genoeg is
voor een 2e ronde. Kinderkleding vanaf
maat 80 en speelgoed (compleet en in
goede staat) mag je ook inbrengen.

Als je houdt van mode, 2e kans-kleding,
vintage, duurzaam en recyclen, doe
dan mee met onze ruilbeurs. Ook als
je zelf niets inbrengt ben je van harte
welkom. Wat je dan uitkiest kost slechts
€ 2,00 per stuk en het is dus een leuke
kans om jezelf weer eens in een ander
rokje/jurkje/jasje te steken! Zoals jullie
hebben gezien tijdens de laatste keer
MMJM kan er nu ook met pin betaald
worden. Wel zo makkelijk.

Inleveren is op zaterdag 1 oktober van
12:00 - 15:00 uur in de Kruisdam. Dit is
ons enige inname moment!
We willen goede spullen aan kunnen
bieden, dus zullen daar bij inname
kritisch naar kijken. Voor alles wat je
inbrengt geldt dat het schoon en vrij
van (rook)luchtjes moet zijn. Alle kleding
dus sowieso gewassen brengen. Bij
inbreng krijg je van ons een “jurkje”
met daarop het aantal ingebrachte
items, onderverdeeld in dameskleding,
kinderkleding en speelgoed.

Wij vinden het fijn om jullie weer te
zien en de bar is zondag open voor een
kopje koffie/thee/etc. om nog even bij
te kletsen.
We kijken ernaar uit om jullie opnieuw
te zien bij MMJM op 1 en 2 oktober!
Meike, Conny en Ellen
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Duurzaam Bouwloket: energieloket van gemeente Hilversum
Steeds meer Hilversummers willen aan de slag met het verduurzamen van hun
woning. Bijvoorbeeld om hun woning klaar te maken voor de komende winter.
Maar waarmee begint u? Welke maatregelen passen bij uw woning? En welke
subsidies kunt u gebruiken? Met al deze vragen kunt u als inwoner van Hilversum
terecht bij het energieloket van gemeente Hilversum: het Duurzaam Bouwloket.
Gratis en onafhankelijk advies
Het Duurzaam Bouwloket beantwoordt
al uw vragen over wat in en om uw huis
met duurzaamheid te maken heeft
en geeft gratis advies. Met de online
woningplanner krijgt u bijvoorbeeld
een digitaal stappenplan op maat. Ook
voor het checken van offertes kunt u bij
hen terecht. Het Duurzaam Bouwloket
werkt volledig onafhankelijk en is niet
gebonden aan bedrijven of producten.
Daardoor kunnen zij persoonlijk
maatwerkadvies bieden voor uw situatie.

van de maatregelen, zoals een
beter wooncomfort en een lagere
energierekening.
Advies en vragen
Gaat u ook aan de slag? Laat u dan
altijd goed en professioneel voorlichten
over welke maatregelen het beste bij
uw woning en situatie passen. Dat
kan bij het Duurzaam Bouwloket.
Heeft u vragen, wilt u advies over het
verduurzamen van uw woning of wilt
u een offerte laten checken? Ga naar
www.duurzaambouwloket.nl/hilversum
of bel naar 072 - 743 39 56.

Subsidiecheck
Als u aan de slag gaat, let dan
goed op subsidies waar u gebruik
van kunt maken. Daardoor wordt
isoleren en energie besparen nog
aantrekkelijker. Bij het Duurzaam
Bouwloket kunt u de subsidiecheck
doen via www.duurzaambouwloket.
nl/subsidiecheck. Zo ziet u in één
oogopslag alle landelijke en provinciale
subsidies en leenmogelijkheden voor
duurzaamheidsmaatregelen.

PAW Meent
Bent u inwoner van het noordelijke
deel van de Hilversumse Meent?
Volgend jaar komt de gemeente en/
of uw woningcorporatie met een
aanbod voor uw woning vanuit het
Programma Aardgasvrije Wijken.
Ga voor meer informatie naar
www.bouwenaanhilversum.nl/
meentaardgasvrij.
Wilt u niet wachten op het aanbod
vanuit de gemeente en alvast (stap
voor stap) aan de slag? Dan kunt u
contact opnemen met het Duurzaam
Bouwloket.

Ervaringsverhalen van Hilversummers
Veel andere Hilversummers gingen
u al voor. Op de website van het
Duurzaam Bouwloket vindt u verhalen
van Hilversummers die hun woning
hebben verduurzaamd. Zij vertellen
welke verduurzamingsmaatregelen zij
hebben genomen en hoe zij dat hebben
aangepakt.
Ook geven zij tips en vertellen ze
over de effecten die zij merken
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Expositie Anthèl Reijnders in de Meentwerf
‘Mensen inspireren mij! Graag geef ik vorm aan hun cultuur, beweegredenen en passies.’
Daarom staan “mensen” vaak centraal
in haar creatieve uitingen. Als grafisch
ontwerper en als digitaal- & beeldend
kunstenaar. Zij wil de relatie uitbeelden
die de persoon op dat moment met het
leven heeft. De beleving van mensen,
zoekend naar hun identiteit. In vrijheid of
onvrijheid.
IDENTITY-ART
In de digitale kunst doet zij dat in
IDENTITY-ART. Met een aantal foto’s
schept zij een nieuwe werkelijkheid. Dat
kunnen (in opdracht) ook foto’s zijn uit
je eigen archief. Beelden van vroeger,
herinneringen, maar ook gericht op de
toekomst. Digitaal is veel mogelijk. Van
een liefdevol of bijzonder verhaal en
een aantal foto’s maakt zij verbindende
kunstwerken. Bij de Meentwerf hangen
vrije werken in een gelimiteerde oplage.

CONCEPTUAL ART
In de vitrine staan ook nog twee 3D
conceptuele kunstwerken uit de serie
FREE OR FRAMED. Assemblages van
figuren en lijsten, als gouden theaters.
Deze maatschappelijke kunstwerken
gaan over vrijheid. Ze willen je aanzetten
om over de situatie na te denken met
betrekking tot je eigen identiteit.

Ook in de Meentwerf hangt een serie
portretten van ons koningspaar. In de
vier composities krijgen “Wil & Max”
elk seizoen een dagje vrij. We zien ze
genieten in eigen land. Vol symboliek en
vooral met een knipoog!

De expositie is nog tot eind september
te zien in de Meentwerf, tijdens
openingsuren en op afspraak.
Online zijn meer werken te zien op
www.vanthel.nl.
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Meentwerf Trouwlocatie
Hoe mooi is het als je kunt trouwen in je
eigen wijk!
Op 13 mei werd in de Meentwerf voor
het eerst een huwelijk voltrokken! (Was
het ook het eerste huwelijk ooit in de
Hilversumse Meent? Wie het weet mag
het zeggen….)

“Huis der Gemeente” noemen.
Een hele eer! Het werd een prachtige
dag! Met mooi weer, een prachtig
bruidspaar, verrukkelijk eten, een
heerlijk feest!

Na een hoop procedures mocht de
Meentwerf zich voor die dag

Ook trouwen in de Meentwerf? Neem
contact op via welkom@meentwerf.nl.

We Zijn Weer Terug Van Vakantie Borrel
Na een korte zomerstop heffen we op 2 september graag het glas met jullie
op de We Zijn Weer Terug Van Vakantie Borrel! Iedereen welkom van 17:00 tot
19:00 uur voor een hapje en een drankje. We kijken ernaar uit!

foto: Alex Haney

Eetcafé elke laatste vrijdag van de maand
Vanaf 30 september gaat het Eetcafé weer van start. Met eten uit alle
windstreken en een lange buurttafel. Natuurlijk kun je desgewenst ook aan
een tafeltje apart zitten.
Het Eetcafé is elke laatste vrijdag van
de maand en we hebben elke keer
een additioneel programma. Op 30
september is dat klassieke salonmuziek,
gespeeld door Gé Bartman (cello) en
Ludmilla de Klerk (piano).

Reserveren voor het eten kan via
smullen@meentwerf.nl Als je alleen
voor de muziek wilt komen kun je vanaf
20:00 uur binnenlopen.
We zien je graag in de Meentwerf!
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foto: Robert Harkness

70.000 branden per jaar

Meer dan ooit wil de brandweer het belang van voldoende rookmelders en
een afgesproken vluchtplan benadrukken. Zij kunnen ons en jullie helpen
om het aantal doden en gewonden door woningbranden te doen dalen.

Bespreek met heel de familie wie
er bij brand wat gaat doen (bijv. wie
neemt de kinderen mee, langs welke
weg kan je naar buiten, waar hangt
een sleutel...). Op de weg naar buiten,
sluit zoveel mogelijk deuren. Op die
manier wordt de brand zo veel mogelijk
opgesloten en krijgt deze zo weinig
mogelijk zuurstof. Waar spreken jullie
buiten af? (Ouder lopen de voordeur
uit en de kinderen via de achterdeur
ze zijn elkaar kwijt met alle gevolgen
van dien). Zorg eerst dat jullie allemaal
buiten zijn en bel dan pas naar de
hulpdiensten via 112.

In 1 op de 67 woningen breekt brand
uit dat zijn 70.000 woningen per jaar
(grote en kleine branden). Rond de 40
personen komen om het leven per jaar
bij de fatale branden. Het merendeel
heeft nog geen vlammetje gezien. Ze
zijn door rookvergiftiging om het leven
gekomen. De oorzaken van de branden
zijn: 1. stoken/ haardvuur, 2. technische
defecten aan apparaten en 3. Koken /
Vlam in de pan.
Als het brandt in uw woning, is het
belangrijkste dat heel de familie zo
snel mogelijk wakker is. Rookmelders
vervangen 's nachts dus je neus, ogen
en oren en waarschuwen je op tijd.
(sinds juli 2022 verplicht).

Kan je niet meer vluchten via de
normale vluchtweg? Sluit zoveel
mogelijk deuren en begeef je naar het
balkon. Laat via 112 weten op welke
verdieping je je bevindt. Bij brand is
er geen tijd om na te denken: elke
seconde telt!

Rookmelders en een geoefend
vluchtplan zorgen ervoor dat jij en je
gezin tijdig je woning kunnen verlaten.

Voor vragen kunt u mij bereiken via
wijkbrandweer-hilversum@
brandweergooivecht.nl
Rene.wollaars@brandweergooivecht.nl
en tel. 06 - 21 29 23 42.
René Wollaars,
Wijkbrandweer
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Voedselbank - Broodnodige hulp
Het aantal mensen dat niet meer rond kan komen en genoodzaakt is om
zich tot de voedselbank te wenden loopt de laatste weken behoorlijk op.
De inflatie, de snel stijgende kosten van levensonderhoud, energie,
brandstof, enzovoort. Wie afhankelijk is van een laag loon of een uitkering
komt steeds meer in de knel.
Open einde?
Het werk van de voedselbank heeft
een open einde. Het is met geen
mogelijkheid te zeggen wanneer iemand
als laatste het licht in onze loods uit zal
doen en het bordje “definitief gesloten”
zal ophangen.
Maar: is het dan niet hopeloos?
Een project heeft meestal een kop en
een staart, maar dit heeft veel weg van
een gebed-zonder-end.
Kent u of bènt u iemand die (misschien)
in aanmerking komt?

De regering wordt soms benaderd,
maar die laat in brede volzinnen weten
dat het werk van de voedselbanken een
particulier initiatief is. Dus helaas…

Kijk dan op onze website:
www.voedselbanknaardenbussum.nl.
Als iemand is toegelaten als deelnemer
is hij/zij iedere week welkom om gratis
te komen shoppen in onze minisupermarkt in de uitgifteloods aan de
Hooftlaan 71.

Dáárom gaan wij koppig telkens weer
de boer op (soms letterlijk), voeren
winkelacties, lobbyen bij bedrijven en
komen tussendoor ook in het wijkblad
vrijmoedig om uw aandacht vragen.
Wij weten immers hoe noodzakelijk ons
werk is, wij zien de dankbaarheid en
opluchting bij de cliënten.

Met een warme, hartelijke groet namens
de lokale Voedselbank.
Barbara den Hartogh
Bijenmeent 5
06 - 11 40 75 37
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Oversteekplaatsen Meentweg
Het is niemand ontgaan dat de oversteekplaatsen vorig jaar flink onder
handen zijn genomen. Het voornaamste doel hiervan was om het oversteken
voor fietsers veiliger te maken. Één aspect hiervan is de snelheid van de
naderende auto’s. Die is door de midden geleiding, de wegmarkering en de
drempels afgenomen- dat scheelt al.
aanpassingen meer zal doen om de
aanrijdroute voor fietser logischer,
makkelijker en dus veiliger te maken.
De gemeente stelt zich op het
standpunt dat fietsers, als ze zich aan
de verkeersregels houden, veilig kunnen
oversteken. Wij zullen uiteraard de
ontwikkelingen rondom de (volgende)
oversteekplaatsen blijven volgen.

Maar: voor fietsers zijn de kruispunten
niet overzichtelijker geworden. Heel
veel fietsers kiezen niet voor de veilige
weg en steken het kruispunt diagonaal
over. En dat is niet alleen de baldadige,
overmoedige jeugd die snel even schuin
oversteekt! Als fietser word je bijna
“verleid” om deze foute route te kiezen,
want anders moet je steeds enkele
haakse bochten nemen en gelijker tijd
op het verkeer letten. Wij verwachten
dat hier nog valpartijen plaats gaan
vinden.

Wijkbeheer

Namens de SHM hebben leden van
wijkbeheer samen met de gemeente
en de fietsersbond nog eens ter plekke
naar de kruispunten gekeken. Helaas
is de conclusie dat de gemeente géén

Kom je op 12 september naar het Repair Café?
Na de vakantiestop gooit het Repair Café ide deuren weer open. Kom langs
en gun je apparaten een tweede leven!
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 12 september. Je
bent vanaf 20:00 uur welkom.
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Peuterinloop

Kom samen kennismaken!

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 verschillende dagen in het jaar ben je van 9:00 tot 10:00 uur samen met
je peuter van harte welkom om eens kennis te maken met onze school. Kijk
op onderstaande website voor de eerstvolgende datum.
T 035 - 691 03 45 | jenaplan.sterrenwachter.nl | hilversum@sterrenwachter.nl
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Met ’t Praathuis de zomer door
’t Praathuis heeft niet stil gezeten deze zomer. We zijn er gezellig met z’n
allen op uitgetrokken en hebben veel plezier gemaakt met elkaar.
We zijn met de bus naar Laren gereden
en hebben daar op het terras van de
poffertjeskraam heerlijk poffertjes
gegeten. Op de terugweg zijn we
gestopt bij kasteel Groeneveld en
hebben we daar in de tuin genoten van
nog een drankje.
’t Praathuis werd ook getrakteerd op
een gesponsord uitje. Met de prachtige
boot “Watermelody” hebben we over
de Vecht gevaren.

We werden hartelijk ontvangen met
koffie en taart en een fijne lunch. We
hebben het enorm getroffen met het
weer, een geweldig mooi uitje en dat
allemaal lekker gratis!
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Per 1 augustus is ’t Praathuis in
de Kruisdam iedere maandag en
woensdag geopend van 9:30 - 15:00 uur.
Heeft u geheugenproblemen of bent u
eenzaam? Of wilt u meer contact met
buurtbewoners omdat u bijvoorbeeld
een migratieachtergrond heeft? Of
misschien kunnen we u ontlasten als
mantelzorger? Kom gerust vrijblijvend
langs voor een kopje koffie om te kijken
of we iets voor u kunnen betekenen.
Heeft u interesse om als vrijwilliger te
komen helpen bij ’t Praathuis?
We vragen maar 7 uurtjes per maand
van uw tijd!

We kregen ook bezoek! Groep 7 van
de basisschool De Sterrenwachter
kwam presentaties geven over allerlei
soorten wilde dieren. Daarna hebben
ze gezellig met ons nog wat gepraat en
vragen beantwoord. We hadden voor
alle leerlingen wat limonade en iets
lekkers geregeld.

Voor meer informatie kunt u terecht
bij Tamira Scheerder, Coördinator
Welzijnsontmoeting
tscheerder@versawelzijn.nl

Om alle vrijwilligers van ’t Praathuis
te bedanken, is er een barbecue
georganiseerd. Mede met dank aan
slagerij Han Janmaat en Lot Vermeer
van de Meentwerf was het een groot
succes. We hopen hier een jaarlijkse
traditie van te maken!.

In verband met vakantie is ’t Praathuis
gesloten van 29 augustus t/m 11
september.
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“Het is daar aardedonker”
Verlichting van de fietspaden langs de Provinciale wegen N524
(Naarderweg) en N236 (Franse Kampweg).
Als je ‘s avonds terugfiets vanuit het
centrum van Hilversum naar de Meent,
wordt het aardedonker zodra je de
grens bij Crailo bereik. Dat geeft mij
een onzeker gevoel. Onlangs sprak ik
bij het stoplicht twee jonge dames met
hockeysticks in de hand aan over het
idee van een beter verlichting. “Het is
hier doodeng, vooral als je alleen fietst”,
aldus een van hen.

Natuurlijk heb ik met onze Stichting
Hilversumse Meent gesproken en daar
is men ook van mening dat er een
goede verlichting moet komen

In de Gemeenteraad is de motie Tandje
erbij voor de Fiets aangenomen. Een
goed initiatief, maar nog geen woord
over verlichting. Daar moet echt ook
iets aan worden gedaan!

Ben je het eens met deze stelling,
stuur mijn dan graag een kort mailtje:
fietspadmeentcentrum@kpnmail.nl.
Ik ga met plezier aan de slag met jullie
reacties.

Bij de fietspaden tussen Centrum en
De Meent moet verlichting worden
aangelegd. Het liefst met sensors die
de “aan en uit” schakeling regelen als
en iemand langsrijdt. Alleen waar een
fietser rijdt, brandt er dan licht. Dat is
goed voor de dieren in de natuur en al
in menig natuurgebied gedaan. Dat
moet bij ons toch ook kunnen?

Met een hartelijke groet,
Herbert Kwak

Wij, Meentbewoners, vinden het
belangrijk om met een veilig gevoel
in het donker tussen het centrum van
Hilversum en onze Meent te kunnen
fietsen!

foto: Dusan Tizic
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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

Overlast? Atijd melden!
In Je Meent Het is al eerder gevraagd om onregelmatigheden en overlast
te melden bij de gemeente. De aanleiding daarvan toen was het storten
van huisvuil op straat bij het winkelcentrum. Het probleem is niet altijd
meteen een uur later opgelost, maar het komt doorgaans in orde!
Inmiddels hebben ook de groene
scooters van GO-sharing de Meent
bereikt en die staan soms lelijk in
de weg voor voetgangers- zeker
voor voetgangers met rollators of
rolstoelgebruikers.

Bel bij overlast: 14035 of gebruik de
website van de gemeente:
www.hilversum.nl/melding-doen.
Wijkbeheer

Constateert u hinderlijk geparkeerde
scooters, meld dat dan meteen.
Ook bereiken ons klachten over
hondenuitlaatservice-bedrijven: alles
graag blijven melden. Hoe meer
mensen dat doen, hoe eerder het wordt
aangepakt.
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Kies
voor de
Meentspecialist!

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.

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

September, ook voor het sportseizoen weer een frisse start
Op deze pagina zal buurtsportcoach Eline iedere maand minimaal
2 sportactiviteiten uit de wijk uitlichten die met open armen nieuwe
deelnemers ontvangen! Er gebeurt ontzettend veel. Lees en ontdek…
Tai Chi
Iedere woensdag van 11:45 tot 12:45 uur
in de kruisdam. Langzame staande
beweegdiscipline die de coördinatie en
balans ontwikkelt. Valpreventief. Ook
geschikt voor ouderen.
Contactpersoon wijkbewoner:
Saskia Klijn 06 -18 92 03 50 of
saskiaklijn@gmail.com.

Contactpersoon wijkbewoner:
Gerry Kalksma 06 – 28 15 70 63 of
gerrykalsma@hotmail.com
Duofiets
De duofiets is weer volop onderweg!
Wil je graag fietsen maar gaat het niet
meer alleen? Neem contact op met de
buurtsportcoach. Alleen of als duo. Voor
de duofiets zijn we op zoek naar:

Volleybal overdag
Iedere woensdag van 9:30 - 11:00 uur
in de sportzaal de meent speelt een
gezellige groep 50+ers volleybal onder
leiding van ervaren trainers. Koffie
achteraf! Niet 50+ maar wel volleybal
zin? Van harte welkom!
Contactpersoon wijkbewoner:
Hein Steegmans 06 – 11 27 71 69 of
heinsteegmans@gmail.com

•

Vrijwillige piloten die willen fietsen
met wijkbewoners die niet meer
alleen kunnen fietsen

•

Vrijwillig wijkcoördinator duofiets.
Een of een aantal personen die
de verantwoordelijkheid over de
distributie van de duofiets met
plezier willen dragen.

Contact
Buurtsportcoach@hilversumsemeent.nl
Maandag en woensdag op 06 – 19 77 85 19.

Wandelgroepen de Meent
Ieder maandag en donderdag om 9:30
uur verzamelen voor de Kruisdam. Drie
kwartier wandelen in gezelschap van
buurtgenoten. Er is een snelle en een
langzame groep voor als je bijvoorbeeld
met een rollator loopt.

Inlooploket Kruisdam op maandag van
10:30 - 12:00 uur.
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foto: Josh Durham

Meent Cultureel Festival - Zaterdag 24 september

Meent Cultureel opent het nieuwe seizoen in de Hilversumse Meent
met een fantastisch, spetterend festival op het Wieltjesplein.
Zaterdag 24 september op het
Wieltjesplein in de Hilversumse Meent:
The Radiotown Jazzband,
ons “huisorkest” op de eerste
zondagmiddag van elke maand in de
Kruisdam.
Shantykoor Het Ruime Sop, hèt
wereldberoemde zeemanskoor uit het
Gooi en omstreken. U heeft ze vast wel
eens eerder bij ons gezien en gehoord.

Het belooft een geweldige middag te
worden met hapjes, drankjes en ijsjes.
De toegang is GRATIS. Consumpties
rekent u af met festivalmuntjes, aan de
kassa verkrijgbaar.

Stax Messengers, met swingende
muziek uit de 60-er en 70-er jaren.

Voor de kinderen zijn er ook attracties,
sommige met muntjes te betalen.
Meent Cultureel

Wieltjesplein, entree gratis
24 september, 13:00 - 17:30
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ARBEIDSRECHT • ONDERNEMINGSRECHT
STRAFRECHT • VASTGOEDRECHT

035 694 48 33 • HAMERADVOCATEN.NL

Penningmeester
Heb jij boekhoudkundige
ervaring? Word dan
penningmeester!
Je ondersteunt het
financiële team van
De Meentwerf, een cultureel
centrum waar kunst,
inspiratie en verbinding
centraal staan.

Communicatie & Social
Media Specialist

Vrijwilliger
Vrouwengroep

De Stichting Hilversumse
Meent (SHM) ondersteunt
bewoners en organisaties in
de wijk. Wil jij helpen via
social media en andere
communicatievormen het
bereik van SHM te vergroten?
Meld je aan via de website.

Versa Welzijn Meent zoekt
een vrijwilliger voor tijdens
de vrouwenavonden.
Wekelijks komen vrouwen bij
elkaar om hun Nederlands
te verbeteren en
maatschappelijke thema's
te bespreken.
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Informatiepunt Welzijn & Zorg
Vanaf 6 september zijn wij weer aanwezig in de Kruisdam. Voor uw vragen op
allerlei gebied zoeken wij samen met u naar een antwoord. Ook als u alleen
een luisterend oor nodig heeft bent u van harte welkom.
Wij zijn iedere dinsdag tussen 10:00 12:00 uur aanwezig.
Heeft u daarbuiten een vraag?
Bel dan naar 035 - 698 00 40. Spreek
uw naam, vraag en telefoonnummer in
en wij nemen contact met u op.
Team Informatiepunt Welzijn & Zorg
Veroni, Cisca, Eppie, Greet, Maria, MarieJosé, Ria, Riny

foto: Matteo Vistocco

Meentbewoners voor Meentbewoners (MvM)
Heeft u hulp nodig bij een klusje, administratie, behoefte aan een bezoekje of
heeft u moeite met het doen van boodschappen? Daarvoor belt u ook naar
035 - 698 00 40.
OPROEP MvM
Misschien denkt u wel eens ‘wie zit
er eigenlijk op mij te wachten’? Het
antwoord is MvM.
Wilt u af en toe een handje helpen
met een (tuin) klusje, bezoekje,
administratie, vervoer of bij een andere
hulpvraag?

Ook dan kunt u bellen naar
035 - 698 00 40 en wij komen graag
met u kennismaken.
Ria Leurs en Riny van den Broek

Start nieuw seizoen SOOS
Weer elke dinsdag vanaf 6 september 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
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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
Mail naar info@caresystems.nl
of bel Mario Zijdel: 06 46 202 844

Yoga vergroot je levenskunst

Daniëlle

Pedicurepraktijk

Het adres voor vitale voeten
Voor meer informatie of een afspraak
T: 06-15025512
E-mail info@pedicurepraktijk-danielle.nl

Zeggemeent 1a
1218CW Hilversumse Meent
https://www.pedicurepraktijk-danielle.nl
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Ontmoet Martin van Houten
Met de komst van Martin van Houten als functioneel beheerder van de
Kruisdam is het nu gelukkig mogelijk om voor het wijkcentrum vaste
openingstijden te hanteren. De bezoekers krijgen een warm welkom,
de bar is geopend en clubs en activiteiten worden ondersteund in de
uitvoering. Hoe fijn is dat? Hieronder stelt hij zich graag aan jullie voor.
Martin heeft al direct een frisse start
gemaakt binnen de stichting!
‘Sinds mijn start op 1 juni heb ik veel
vrijwilligers gezien en gesproken en
een paar activiteiten meegemaakt.
Daarnaast heb ik met de meeste clubs
en verenigingen kennisgemaakt. Heel
leuk om er op deze manier rustig in te
komen. Ik ben mij ervan bewust dat
het voor sommige mensen een grote
verandering is en dat we echt even aan
elkaar moeten wennen, maar dat komt
vast goed.

'Ik ben Martin van Houten, 46 jaar oud
en vader van 3 kinderen tussen de 15
en 20 jaar. Samen met mijn vrouw
Marjolein wonen wij nu 10 jaar in de
Hilversumse Meent.

Ik heb al verschillende activiteiten
mogen begeleiden of ondersteunen.
Zo heb ik op de buitenspeeldag op
15 juni het team van Versa welzijn
ondersteund waar ik kon. Dit heb ik als
een leuk festijn ervaren.

Inmiddels heb ik 28 jaar werkervaring
waarvan 10 jaar in de horeca. Daarnaast
heb ik 18 jaar in de bouw gewerkt. Helaas
is dit fysiek niet meer mogelijk sinds ik
vorig jaar een auto-immuunziekte heb
gekregen. Op het eerste gezicht zie je dit
niet aan mij af en gelukkig ben ik weer in
staat zo’n 24 uur per week te werken.

De Viviumdag op 24 juni was
daarentegen een hele andere dag
voor mij. Zeg maar mijn vuurdoop en
dankzij een goed team van vrijwilligers
is deze drukke dag naar ieders
tevredenheid verlopen. Iedereen ging
met een glimlach op het gezicht naar
huis. Bij deze wil ik nogmaals iedereen
bedanken die heeft meegeholpen.

Ik ben dan ook blij dat ik aan de slag kan
bij de Kruisdam en dat ik samen met
de vrijwilligers ervoor ga zorgen dat het
wijkcentrum een plek blijft waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten en dat het
een plek wordt waar jong en oud binnen
kunnen lopen voor een drankje en een
praatje. Een plek waar gastvrijheid en
gezelligheid centraal staan.’

En zo was er nog veel meer, zoals de
Pokémon ruilbeurs. Ik was gevraagd
om op 3 juli de deuren te openen, zodat
de jeugd onder begeleiding van een
paar ouders kaartjes konden ruilen.
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In de nabije toekomst zijn er allerlei
leuke activiteiten gepland.
Waarover meer in dit wijkblad en in
latere edities. Via social media houd ik u
ook graag op de hoogte.
Heeft u intussen vragen waarbij ik
misschien kan helpen? Mijn mailadres is
martin.van.houten@hilversumsemeent.nl.
Ik had geen idee wat ik ervan kon
verwachten, net zo min als de moeder
die het op poten had gezet. Samen
hebben we toch meer dan 50 kinderen
en ouders mogen ontvangen. Heel erg
leuk! Onder het genot van een drankje
werd er al gesproken over een vervolg
in het najaar!

Hopelijk zien we elkaar snel!’

Martin van Houten,
Functioneel beheerder Kruisdam

Isolatie, dubbelglas , zonnepanelen...?
U kunt meedoen aan een initiatief van de samenwerkende energiecoöperaties in het Gooi. De collectieve inkoopactie loopt tot 1 maart 2023.
Deze collectieve inkoopactie
duurzaamheidsmaatregelen is een
voorbeeld van zo’n initiatief. Er is geen
sprake van enig commercieel belang in
de acties van de coöperaties.

Inzet is het ontzorgen van onze
leden bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Dit doen
we aan de hand van: Selectie van
maatregelen en producten | Selectie
van de uitvoerende bedrijven gebaseerd
op prijs-kwaliteit, certificering, plan
van aanpak, garantie, organisatie en
referenties. | Persoonlijk advies via de vele
lokale energiecoaches.

Spreekt u dit aan en wilt u meedoen
met een van de collectieve inkoopacties
voor duurzaamheidsmaatregelen,
isolatie, glas, zonnepanelen of groene
daken? Wordt dan lid van één van de
Hilversumse energie coöperaties (€ 12
p.j. bij HilverZon en € 24 p.j. bij Het).

De lokale energiecoöperaties werken
door, voor en met bewoners met
als doel om de energietransitie te
bewerkstelligen. De leden praten,
doen en beslissen mee. Vele kleine- en
grootschalige initiatieven zijn reeds
ontplooid waarin lokale mensen,
bedrijven en belangenorganisaties veelal
op vrijwillige basis samenwerken om
energie te besparen en over te schakelen
naar fossielvrije energiebronnen.

Wilt u zich nader oriënteren ga dan
naar de site www.collectieveinkoop.
energieverbonden.nl.
Heeft u nadere vragen neem dan
contact op met de Hilversumse energie
coöperaties Het via info@hetcooperatie.nl
of HilverZon via 06 - 16 02 82 00.
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DE WOONINRICHTERS

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

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

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

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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Gespreksgroep “Als genezing niet meer mogelijk is”
Als je weet dat je niet meer kunt genezen, komen er allerlei vragen op
je af. Hierover praten met lotgenoten en ervaringen uitwisselen kan dan
heel welkom zijn. Op dinsdagmiddag 13 september start bij Viore een
gespreksgroep voor mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is.
Het gaat om een cyclus van zes
bijeenkomsten.

foto: Priscilla du Preez

De groep is bedoeld voor mensen
die leven met kanker (of een andere
levensbedreigende ziekte) en voor wie
genezing niet meer mogelijk is. Voor
sommigen betekent dit dat er nog
maar een korte levensverwachting
mogelijk is. Voor anderen kan deze fase
nog jaren duren.
Op zes dinsdagmiddagen (14:00 - 16:00
uur) worden er -onder deskundige
begeleiding- ervaringen uitgewisseld
en specifieke thema’s behandeld.
Het gaat om het zoeken naar een
goede kwaliteit van leven binnen de
beperkingen die er zijn. Onder andere
de volgende thema’s komen aan de
orde: Hoe ga je ermee om als je niet
meer beter wordt, hoe deel je dit met je
omgeving, waar ben je dankbaar voor
en wat wil je nalaten?

Zonder afspraak of verwijzing kunnen
bezoekers dan terecht voor een
luisterend oor en voor informatie
over het uitgebreide aanbod aan
activiteiten en lezingen. Bezoekers
kunnen ook een (telefonische) afspraak
maken voor individuele gesprekken
over bijvoorbeeld kanker binnen het
gezin, verlies van gezondheid en
levensvragen. Zie voor meer informatie
ook de website: www.viore.org.

Voor meer informatie of aanmelding
mailt u naar aanmelden@viore.org of
belt u naar 035 - 685 35 32. De kosten
voor deelname bedragen € 30,- voor
zes bijeenkomsten.

Oosterengweg 44
1212 CN Hilversum
Tel. 035 - 685 35 32
Mail: info@viore.org

Bij Viore staan de deuren aan de
Oosterengweg 44 open op alle
weekdagen tussen 10:00 en 16:00 uur.
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Een bericht over de Kerkdiensten in de Kruisdam
Op 11 september 2022 is er om 10:00 uur weer een Kerkdienst in de Meent.
De voorganger is Ds. Peter Korver uit
Naarden. De organist is Udo Stolp.
We kijken ernaar uit om elkaar weer
te ontmoeten. Na de dienst is er de
gelegenheid om koffie te drinken.
Renate Nouwen-Helleman.
Telefoon 035 - 693 37 27

Zie ginds komt…
Het duurt nog even voor dat het november is, maar zet deze datum alvast
in uw agenda: 19 november!
De rijtoer vorig jaar door de straten
van de Hilversumse Meent had
veel positieve reacties, maar ook
wat negatieve. Wij hebben daar als
organisatie lering uit getrokken.

Op zaterdag 19 november is het weer
zover dat de Sint en zijn Pieten de
Hilversumse Meent zullen bezoeken
van 17:00 uur tot ongeveer 19:00 uur.
Voorafgaand zal er na drie jaar weer
een Pietenmiddag met spelletjes voor
de kinderen gehouden worden in het
Wijkcentrum de Kruisdam van 14:00
uur tot 16:00 uur.

Ook dit jaar zal de Sint met zijn Pieten
zijn intocht doen met een toer alleen
door de Zuider- en Noordermeent.
Waarbij zij een drietal vooraf ingerichte
feestlocaties zullen bezoeken, gelegen
aan deze route. Voor iedereen is er wel
een locatie op loopafstand te bereiken
van zijn of haar huis.
Uiteraard volgt er tegen die tijd nog
meer gedetailleerde informatie. Voor
nu wensen wij iedereen een fijne
nazomer en graag tot zaterdag 19
november!
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Senioren-eetcafé 16/9 - íets duurder, net zo lekker
Ik zit dit artikeltje te schrijven op mijn vakantieadres. Het voelt een beetje
raar. We zijn in Zuid-Limburg, de zon schijnt uitbundig. Mooi fietsen hier,
wel stevige klimmetjes (daar krijg je trek van). Het is nog bijna 8 weken tot
het eetcafé. Ik ben benieuwd hoe de wereld er dan uitziet.
Wat we al wel weten is, dat alles duurder
wordt. Helaas, ook wij ontkomen er niet
aan, maar we houden het bescheiden.
De prijs voor de maaltijd gaat 50 hele
eurocenten omhoog en komt daarmee
op het mooie ronde bedrag van € 10,00.
Daarvoor krijgt u dan ons voortreffelijke
driegangenmenu (met Kerst en bij
bijzondere gelegenheden iets duurder
en iets meer lekkers).

Wij hebben er in ieder geval weer zin in.
Graag tot 16 september!
Wil van Goch,
coördinator, tel. 06 - 21 41 66 89

P.S. Voor diegenen voor wie de maaltijd
echt te duur is, is er een mogelijkheid
gebruik te maken van een gemeentelijke
regeling. De Activeringsregeling betaalt
een tegemoetkoming voor sport en
uitjes voor de te kleine portemonnee. Het
Senioren eetcafé valt onder deze regeling.

Zonder tegenbericht gaan we u op
16 september een “Chinees” buffet
aanbieden; beetje bami, beetje nasi,
sateetje, enz. Zoals altijd met de
enthousiaste vrijwilligers in ons gezellige
restaurant in De Kruisdam. Aanvang
13:00 uur, deur open vanaf 12:15 uur.
Formuliertjes vindt u op de bar in De
Kruisdam en in het rek in de hal. Op
tijd inleveren graag. Denk eraan: vestje
mee en houd voor de zekerheid ook de
zaterdag vrij - je weet het nooit met die
anderhalve-meter-virussen.

Voor informatie: www.hilversum.nl/
sociaal-plein/inkomen-toeslagen/geldvoor-sport-uitjes
Als u er niet uitkomt, kan het
Informatiepunt u helpen (weer open
vanaf 6 september).

foto: Hanxiao D
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Interhair
Haar

erzorging
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
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15-12-2021 12:49

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
Kinderdagverblijf De Bijenkolonie 					

035 - 692 23 36

Maatschappelijk werk

					

06 - 82 96 59 98

Meentwerf 			

www.meentwerf.nl 			

06 - 40 70 10 00

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte

14035

School: De Gooische Daltonschool 					

035 - 691 24 46

School: De Sterrenwachter (Jenaplan)

035 - 691 03 45

			

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

035 - 683 03 00

Thuiszorg Inovum team noord 					

06 - 27 30 63 39

Verloskundigen 							035 - 656 16 13
Versa Welzijn 		

www.versawelzijn.nl/hulp 		

035 - 623 11 00

Voedselbank 							06 - 11 40 75 37
Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer

0800 - 0359

Woningcorporatie Alliantie 						088 - 002 32 00
Woningcorporatie Gooi en omstreken 				

035 - 672 66 99

Wijkagent 								0900 - 8844
Wijkcentrum de Kruisdam 						035 - 693 22 06
Wijkcentrum de Kruisdam coördinatie, verhuur e.d. 			

035 - 691 24 37

Ziekenhuis Tergooi 							088 - 753 17 53
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