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Overzicht activiteiten november 
Weekprogramma 

Maandag 09.30 - 10.15 Buurtwandelingen  

13.00 - 15.00 Beweegoverleg Buurtsportcoach 

14.00 - 17.00 Kinderactiviteiten 

Dinsdag 10.00 - 12.30 Koersbal 

Woensdag 14.30 - 15.30 Theaterschool 

15.30 - 18.30 Dansstudio 

Donderdag 08.00 - 11.30 Bloedprikken 

09.30 - 10.15 Buurtwandelingen 

10.00 - 12.00 Instuif 

14.00 Jeu de Boules 

17.30 - 19.30 Taalonderwijs 

Vrijdag 10.00 - 12.30 Koersbal 

15.00 - 16.00 BSC jeugd 4 - 8 jarigen 

16.00 - 17.00 BSC jeugd 8 - 14 jarigen 

Informatie: 

Bestuur SHM  

Rob de Graeve  

welzijnenzorg@ 

hilversumsemeent.nl 

 

Website: 

hilversumsemeent.nl/ 

over-shm 

 

Solliciteren:  

bestuur@ 

hilversumsemeent.nl 

 

Privacy informatie: 

hilversumsemeent.nl/ 

privacy 

 

Volledige vacaturetekst: 

hilversumsemeent.nl  

Commissie Welzijn en Zorg zoekt commissielid  

De Commissie Welzijn en Zorg is een onderdeel van de 

Stichting Hilversumse Meent (SHM). Als commissielid geef je 

adviezen aan het SHM-bestuur op het gebied van het sociale 

domein, zijnde sport, recreatie, welzijn en zorg, inkomen en 

werk. Deze adviezen worden vergezeld met meerdere opties en 

advies omtrent de implementatie en wijze van uitvoering.  

 

Het is 100% vrijwilligerswerk en er is geen financiële 

compensatie. Je bent vrijwilliger binnen een stichting van een 

geweldige wijk. Daarnaast ben je welkom bij de vele 

activiteiten, maandelijkse BijnaWeekendBorrels en de 

vrijwilligersavond. Het kost natuurlijk tijd. Punt is wel dat binnen 

een bepaalde periode gestelde doelen en resultaten behalen 

niet geheel vrijblijvend is. 

 

Een greep uit de verschillende taken 

Binnen het taakveld heb je aandacht voor problematiek die 

wijkbewoners en uitvoerders ondervinden en hierop kun je 

adequaat acteren. Vitamine WA = W-warmte en A-aandacht 

geven aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Je bent 

intermediair. Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen, 

veranderingen en verbeteringen. Ook voor de bestaande 

activiteiten. Nieuw beleid ontwikkelen en voorleggen aan het 

bestuur is onderdeel van de taak.
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De redactie wenst 

iedereen een fijne 

decembermaand.
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Vrijwilligers in de Hilversumse Meent regelden dat er een 

duofiets is voor iedereen in de wijk. Andere vrijwilligers 

bellen regelmatig met oudere buurtgenoten. Weer 

een andere vrijwilliger verbetert de ventilatie in 

De Kruisdam, zodat die alle coronaproof is. 

Van de bestuurstafel...

De lijst met zaken 

waarvoor Meent -

bewoners zich vrijwillig 

inzetten is lang.  

 

• Door vrijwilligers hangen er 

in de wijk AED’s.  

• Ze overleggen met de 

gemeente over de beste 

manier om bushaltes te ver-

hogen.  

• Ze bemensen een telefoon-

lijn, Meentbewoners voor 

Meentbewoners, voor men-

sen die hulp nodig hebben.  

• Ze staan achter de bar in De 

Kruisdam als het weer mag.  

• Ze regelen dat er een groot 

scherm is in De Kruisdam 

waarop buren samen naar 

Max Verstappen kijken.  

• Ze overleggen met het 

Tergooi Ziekenhuis en de 

huisartsen zodat de bloed-

poli weer wekelijks naar De 

Kruisdam komt en mensen 

niet naar het ziekenhuis 

hoeven.  

 

Nog meer? 

• Vrijwilligers helpen 

Sinterklaas bij zijn online 

intocht in De Meent.  

• Ze helpen als energiecoach 

buren die hun huis isoleren 

of andere maatregelen 

nemen die het energiever-

bruik temperen.  

• Ze maken een plan om 

kaartjes te maken die men-

sen in de Meent elkaar kun-

nen sturen (dat plan komt 

ergens in 2021).  

• Ze maken een onafhankelijk 

wijkblad.  

• Ze bezorgen het onafhan-

kelijke wijkblad.  

• Ze rollen de mat uit voordat 

ze samen koersballen.  

• Ze regelen dat topartiesten 

optreden in De Kruisdam 

(als corona geen roet in het 

eten gooit).  

• Ze zetten koffie voor buurt-

bewoners. 

 

En dan is de lijst nog niet  

volledig. 

• Als bestuurslid van Stichting 

Hilversumse Meent zet je je 

- ook vrijwillig - in om het 

werk van al die vrijwilligers 

mogelijk te maken.  

• Je helpt ze. Hoe? Door te 

vragen wat ze nodig heb-

ben. Door op de portemon-

nee van de stichting te let-

ten (de boekhouder is ook 

een vrijwilliger). Door te 

zorgen dat er een organisa-

tie is als er een organisatie 

nodig is.  

Freerk Teunissen  

Hotline Sinterklaas: 

Beste Freerk, op  

12 december komt 

het aan in de 

Kruisdam.  

Elke vrijwilliger  

ontvangt hierover 

bericht. 
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Distelmeentbewoner  

Sonja Kessel baalt, dat haar 

fietsketting is verdwenen. Het 

gebeurde op zaterdagmiddag 

14 november 2020 om 16.15 

uur op de parkeerplaats van het 

winkelcentrum 

 

Het was heel druk op deze tijd 

in het winkelcentrum, dus 

wachten op een AH-wagentje. 

Ze waren allemaal in bedrijf. 

Boodschapjes gedaan in 25 

min. Kom terug, ga naar mijn 

fiets (1 jaar oud merk: Kaptein) 

en wat schetst mijn verbazing: 

mijn dikke fietsketting van staal 

geproduceerd door Tata Steel, 

was verdwenen… niet meer te 

vinden. Waarschijnlijk doorge-

knipt met een slijptol    

 

Gelukkig stond mijn fijne fiets 

er nog incl. het RINGSLOT. 

Fietsdieven hadden niet ver-

wacht dat ik zo snel terug was. 

Naderhand over nagedacht… er 

stonden 2 busjes - 1 zwarte en 

1 beigeachtige - met de achter-

kant van de auto naar de fiet-

senstandaards, dus men kon de 

gegapte fietsen meteen inla-

den… Vreselijk balen: blijf met 

je dievenhandjes van ander-

mans spullen af. Beste Meent-

bewoners let op uw fiets als u 

boodschapjes doet in het win-

kelcentrum.  

 

Hartelijke groet Sonja.

Meentbewoners schrijven: 
fietsketting doorgeknipt 

Vraag & Aanbod 
Te huur:  

Bedrijfs-, kantoor- en atelierruimtes en diverse opslagruimten vanaf 1 m2 in Kortenhoef  

(6 km vanaf de Meent). Ruim en gratis parkeren. Info of bezichtiging 035-6562178.

Normaal gesproken 

bedankt het 

bestuur al die vrij-

willigers één keer 

per jaar met een 

feest in  

de Kruisdam, in 

november. 

Hmmm. Dat is nu door corona 

niet mogelijk. Maar we verge-

ten de vrijwilligers niet.  

 

Het bestuur heeft de hotline 

van Sinterklaas gebeld en het 

lijkt erop dat er iets  

onderweg is. 
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Halteren op rijbaan niet 
zonder gevaar; 
Wijkbeheer stuurt brief
Naar aanleiding van het voornemen om bus 105 in de toekomst 

op de rijbaan te laten halteren in plaats van - zoals nu in speciaal 

aangelegde inhammen – stuurt de commissie Wijkbeheer van de 

SHM toch een verzoek tot herziening naar de provincie.

Aan dat schriftelijke verzoek 

wordt gewerkt door de com-

missie Wijkbeheer en de 

nieuwe beleidsvrouw van de 

gemeente. In wijkblad 46-03 

november 2020 stond dat bus-

sen voortaan geen eigen inham 

meer zouden krijgen en op de 

rijweg langs de stoep zouden 

stoppen om de passagiers in en 

uit te laten stappen.  

Daarbij ontstaat 

volgens de 

bezorgde commis-

sie een onoverzich-

telijke situatie voor 

achteropkomende 

auto’s en fietsers. De bus houdt 

dan tijdelijk immers een 

gedeelte van de rijweg bezet en 

er langs rijden om te passeren 

wordt een waagstuk. Zodra er 

meer bekend is wordt u geïn-

formeerd. 

 

Wat doet de commissie  

Wijkbeheer eigenlijk? 

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. 

Ook wanneer het initiatief komt 

van bewoners kunnen wij 

ondersteunen. Komt u er niet 

doorheen bij de gemeente of 

stuit u op andere vragen? Dan 

helpen wij u graag!  

 

De commissie ondersteunt uw 

initiatief mits dit een algemeen 

belang betreft. Heeft u een 

goed idee of ziet u 

verbeterpunten voor uw buurt 

of straat, neem gerust contact 

met ons op. Hopelijk kunnen 

wij gezamenlijk van onze 

Meent een nog fijnere leefom-

geving maken.  

 

Wil u contact opnemen met de 

commissie? Mail dan naar wijk-

beheer@hilversumsemeent.nl. 

Klachten of meldingen over bij-

voorbeeld defecte lantaarns, 

overlopende putten of loslig-

gende bestrating moet u recht-

streeks bij de gemeente melden 

via een Melding Openbare 

Ruimte (MOR).

Commissie Wijkbeheer 

Jacques Jongerden, 

voorzitter 

Johan Kremer, 

bestuurslid SHM 

 

wijkbeheer@ 

hilversumsemeent.nl



5

Op 10 december is het de dag van de Rechten van de mens. Op 

die dag wordt er wereldwijd geschreven voor mensen die van-

wege levensovertuiging, geloof of geaardheid vervolgd worden 

en vaak ten onrechte in de gevangenis belanden of waarvan de 

daders niet bestraft worden.

Deze actie van Amnesty heet: 

Write for Rights (oftewel, schrijf 

voor rechten) en ook Schrijf-

marathon. Al een aantal jaren 

wordt deze Schrijfma-

rathon ook gehouden 

in de Hilversumse 

Meent. Vorig jaar was 

er een goede op-

komst en zijn er veel 

brieven en kaarten 

geschreven.  

 

Op woensdag  

9 december is er in de 

Kruisdam weer gele-

genheid om te schrij-

ven van 19 tot 21 uur.  

 

Er zijn diverse voorbeeldbrie-

ven aanwezig. Er kunnen ook 

kaarten geschreven worden 

naar de gevangenen zelf (met 

voorbeeld teksten). Iedereen 

die kan overschrijven, kan mee 

doen. Al schrijft u maar één 

brief of kaart, voor een gevan-

gene kan het een groot verschil 

maken. Informatie voor wie we 

schrijven vindt u op: 

www.schrijfmarathon.nl. 

 

Indien door Covid19 de Kruis-

dam op 9 december gesloten 

is, heeft Amnesty een aantal 

schrijfpakketten samengesteld. 

U kunt de brieven dan van huis 

uit schrijven en wij verzorgen 

de verzending. Heeft u hier be-

langstelling voor mail naar: 

Schrijvenindemeent@outlook.c

om of waltergrim1@gmail.com. 

 

Een gevangene ervaart steun 

wanneer hij/zij merkt niet te 

worden vergeten. Op www.am-

nesty.nl/wat-we doen/onze-

successen/goed-nieuws staan 

verhalen en kunt u zien 

waarom uw bijdrage ertoe 

doet.  

 

Wij hopen dat u belangstelling 

heeft en verwelkomen u graag 

op 9 december in de Kruisdam. 

Mochten er nog vragen zijn, 

mail dan naar bovenstaande e-

mail adressen en u krijgt ant-

woord. 

 

Wilt u samen komen schrijven 

met buurtgenoten? Kom dan 

op woensdag 9 december naar 

de Kruisdam!  

Van 19.00 tot 21 uur. Graag tot 

ziens 

 

Vriendelijke groeten van 

Inge Taris en Walter Grim 

Schrijvenindemeent@ 

outlook.com 

of 

waltergrim1@gmail.com

Amnesty: Brieven schrijven 
tegen onrecht
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In verband met het Coronavirus worden 

klussen aan huis tot een minimum 

beperkt en zal ik trachten problemen zo 

veel mogelijk op afstand op te lossen. 

Het vertrouwde adres voor het oplossen 

van al uw computerproblemen binnen 

enkele dagen en vaak op afstand. 

Ook ’s avonds ben ik bereikbaar! 

Computer service  vanaf € 30,- per half uur.

                 Computer service
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O ja:  

kijk voor een filmpje 

op de website  

hilversumsemeent.nl 

of op facebook  

Move the Meent

Lieve kinderen, 

Ik zou jullie nog vertellen hoe ik in  

de Meent zou aankomen. 

 
Nou ik ben er al. 

In het geheim ben ik… 

Nee, ik vertel niet hoe ik dat gedaan heb. 

Ik hou het spannend, want dat kunnen jullie op 

een filmpje zien. 

 
Één op zaterdag 21 November en één op  

dinsdag 1 december. De filmpjes starten om  

17.00 uur en je kunt daarna zo vaak kijken als  

je wilt! 

 
De pieten zijn er ook, dus mogen jullie je  

schoentje zetten. 

En vergeet je verlanglijstje niet in je schoen te 

doen. 
 
Ik hoop dat ik volgend jaar weer met de boot 

kan komen, als de corona weg is, want ik  

heb jullie erg gemist. 

 
Veel plezier met de filmpjes en tot gauw! 

Groetjes Sinterklaas 
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Verplichte rijrichting 
parkeerterrein Winkelcentrum 
Meenterf wordt geformaliseerd

In de huidige 

situatie leidt 

dat niet zel-

den tot con-

frontaties 

tussen 

bestuurders 

onderling bij 

het willen 

inrijden van het beschikbare 

vrije parkeervak.  

 

In samenspraak met de buurt en 

winkeliers wil de gemeente de 

bereikbaarheid en gedragingen 

op het parkeerterrein verbete-

ren door het instellen van een-

richtingsverkeer op het parkeer-

terrein. Bij oprijden vanaf de 

weg Zuidermeent moet men 

verplicht 

naar rechts 

en dan link-

som de par-

keerweg 

volgen. Op 

het wegdek 

wordt de 

verplichte 

rijrichting 

aangegeven 

met pijlen. 

 

De gemeente Hilversum heeft 

besloten om het deze keer mid-

dels een ontwerpbesluit op 

grond van de Wegenverkeers -

wet 1994 te formaliseren.  

 

Dit betekent dat na de bezwaar-

periode die inging op 29 okto-

ber 2020 en mits er geen ziens-

wijzen (bezwaren) worden inge-

diend, de gemeente de 

verkeersborden 

kan plaatsen. 

De verplichte 

rijrichting is dan 

duidelijke aan-

gegeven en de 

handhavers 

hebben de 

mogelijkheid 

om op te 

treden, indien 

men de rijrich-

ting niet volgt.

Op het parkeerterrein ondervinden bewoners en bezoekers 

overlast als gevolg van elkaar tegemoet rijdende bestuurders bij 

het aan- en afrijden. De rondlopende parkeerweg op het terrein is 

relatief smal en bij tweerichtingsverkeer levert dat problemen op 

met de doorgang.

Heeft u suggesties of 

ideeën voor de Meent, 

laat het ons weten! 

 

Commissie Wijkbeheer 

SHM 

Jacques Jongerden 

wijkbeheer@ 

hilversumsemeent.nl

Duidelijke verkeersregels: 

Fietsers en bromfietsers  

worden vooralsnog niet 

uitgesloten van de verplichte 

eenrichting. In deze verkeersre-

geling worden de twee gehandi-

captenparkeerplaatsen gehand-

 haafd. De parkeerplaatsen op 

het hele terrein zijn alleen 

bestemd voor personenauto’s. 



Christine Schenkel 
Jeugdwerker  
Hilversumse Meent
In deze ‘aparte’ tijd lees je steeds vaker over de impact die het 

virus en de maatregelen op kinderen en jongeren hebben. 

Jongeren voelen zich vaker eenzaam, kinderen maken zich meer 

zorgen dan gezond is. Juist in deze tijd is het Kind- en 

Jongerenwerk ontzettend belangrijk. Wij bieden de kinderen een 

veilige plek waar zij zichzelf mogen zijn, waar zij leeftijdgenoten 

kunnen ontmoeten, ontspanning en een luisterend oor. 

Momenteel zijn we 

ook veel bezig met 

het doorlopende pro-

ject “armoedebestrij-

ding” Gezinnen met 

een minimum inko-

men, helpen we met 

het aanvragen van 

middelen die nodig 

zijn om kinderen 

“mee te laten doen” in 

de maatschappij. Niet 

iedereen weet deze weg te vin-

den. Doordat we via het 

jeugdwerk met veel 

buurtbewoners in con-

tact komen, bereiken we 

steeds meer mensen.  

 

We werken met Stichting 

Kinderhulp aan de Actie 

Pepernoot. Een middel 

om kinderen die het wat 

minder breed hebben, 

een cadeau te kunnen 

geven met Sinterklaas  

 

Het jongerencentrum is elke 

dinsdag en vrijdagavond 

geopend voor de doelgroep 15 

tot 21 jaar. 

Momenteel werken we aan een 

sport en voedingsproject, je 

merkt dat steeds meer jonge-

ren, aangespoord door social 

media, hier interesse voor krij-

gen. Wij spelen hier op in en 

proberen dit verder te ontwik-

kelen  

 

Daarnaast willen wij het jonge-

rencentrum een kleine meta-

morfose geven. We zijn al aan 

het klussen met de jongeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Christine Schenkel 

Jeugdwerker Hilversumse 

Meent
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Waarom kiest iemand ervoor 

om met een wandelcoach te 

wandelen? Wat zoekt hij/zij? 

Je kiest voor een (wandel) 

coach, niet om te leren wande-

len, maar omdat bepaalde din-

gen in jouw leven niet lekker 

lopen. Je hebt bijvoorbeeld té 

vaak last van stress, uitstelge-

drag, gebrek aan zelfvertrou-

wen of faalangst en je wilt dat 

veranderen.  

 

Je kiest 

specifiek 

voor een 

wándel-

coach 

omdat je 

de 

gesprek-

ken graag 

wilt voe-

ren in een 

informele, ontspannen en 

inspirerende omgeving. Al wan-

delend kom je tot rust en kun je 

je gedachten de vrije loop 

laten.  

 

De coach zal je stimuleren iets 

verder door te denken en dich-

ter bij je gevoel te komen. Op 

die manier krijg je inzicht in het 

ontstaan van aangeleerde 

gewoontes die jou nu soms 

dwars zitten. Vervolgens ont-

staat ruimte om het voortaan 

anders aan te pakken.  

Hoe ziet een coachtraject 

eruit? 

Eerst voeren we een, geheel 

vrijblijvend, intakegesprek. In 

dit gesprek moet duidelijk wor-

den of ik voor jou de juiste 

coach ben, wat je wilt verande-

ren en wat je wilt bereiken. De 

coaching is gericht op het doel 

dat jijzelf geformuleerd hebt. Ik 

kan je helpen om dit doel goed 

helder te krijgen. 

 

De gesprekken zijn vertrouwe-

lijk. Een traject bestaat meestal 

uit 5 tot 7 gesprekken van ca. 

1,5 uur om de twee of drie 

weken. We sluiten het traject af 

met een evaluatie. 

 

Is er altijd sprake van een doel 

dat je wilt bereiken? 

Jazeker, in het intakegesprek 

beschrijft de cliënt waar deze 

tegen aan loopt en hoe het 

toekomstige wensbeeld, het 

doel, er uitziet. Dit is belangrijk 

omdat het richting geeft aan 

het hele traject én een eerste 

stap is op weg naar een andere 

aanpak.  

Marie-Josée Leloup 

06-52534805 

primawandelcoach@ 

gmail.com 

website 

primawandelcoach.nl

‘Een stukje meelopen op jouw levenspad’

Drie vragen aan …  
Marie-Josée Leloup, wandelcoach 
en Meentbewoner
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Ook wij missen de Kruisdam waar vanuit we op de 1e woensdag 

van de maand startten met opruimen en na afloop terugkwamen 

voor even een kopje koffie drinken en bijpraten.

Dus zijn we vanaf april geïmpro-

viseerd doorgegaan. Zelf onze 

ringen, zakken en knijpers mee-

nemen en achteraf het afval 

thuis weggooien. Wat opvalt is 

dat er steeds meer mensen tij-

dens een wandelingetje, met of 

zonder hond, ook rommel mee-

nemen. 

 

Afgelopen maand besloten we 

om even niet op onze vaste dag 

te lopen maar elkaar te waar -

schuwen als we ergens nodig 

zijn. Zodra we weer naar de 

Kruisdam kunnen, zetten we 

onze oude traditie voort en ont-

moeten we elkaar weer iedere 1e 

woensdag van de maand om 

10.00 uur.  

Komt u zelf acuut voedsel 

tekort? Bel 06 1140 7537. 

Barbara den Hartogh, 

06 1140 7537 

Voedselbank 

Naarden/Bussum/ 

Hilversumse Meent

Informatiepunt  

Welzijn & Zorg 

035 - 698 00 40.  

mvm@ 

hilversumsemeent.nl  

 

Twee coördinatoren 

regelen dat voor u:  

Riny van den Broek en 

Ria Leurs.

Berichtje Bermbende de Meent

Kerst is gezelligheid en lekker 
eten, toch?

Ook in deze coronatijd, waarin 

helpende handen van 

familieleden niet altijd ter 

beschikking zijn, kunt u hulp 

dicht bij huis krijgen. Heeft u 

incidenteel hulp nodig bij een 

klusje in of om het huis of wilt u 

een uurtje gezelschap en heeft 

u in uw eigen netwerk geen 

mensen die dit kunnen doen?  

 

Dan helpen wij u graag. Om dit 

te kunnen realiseren hebben 

wij natuurlijk vrijwilligers uit de 

wijk nodig. Heeft u af en toe tijd 

en zin om iets voor een ander 

te betekenen? Meld u dan bij 

ons aan! 

U kunt zich aanmelden als 

aanvrager van een 

klus/activiteit of als vrijwilliger. 

Laat u helpen of help een handje!

Contact 

Carolien Bos 

carolienbos361@ 

gmail.com 

Als dat laatste er is tenminste. 

Wij van Voedselbank Naarden/ 

Bussum/Hilversumse Meent 

weten de adressen te vinden 

waar het enorm fijn zou zijn als 

er wat extra’s op tafel komt, 

ook op de Meent. Hoeft echt 

niks buitenissigs te zijn! 

Gooi dus niets weg, ook geen 

overbodige kerstpakketten! Alle 

houdbare levensmiddelen 

krijgen op Bijenmeent 5 een 

warm welkom en vinden 

gegarandeerd hun weg naar de 

juiste personen. Vindt u dat wij 

ons druk maken voor een goede 

zaak? Dan hierbij ons 

rekeningnum mer: 

NL70ABNA0432736670 t.n.v. 

Voedselbank Naarden/Bussum. 
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Beweegtoestellen in openbare 
ruimte zijn in aantocht

Sporten en 

bewegen met de 

juiste dosering is 

altijd van belang. 

Dit heeft geleid 

tot de 

samenstelling 

van een denk-

tank waarin alle 

kennis en kunde vervaardigd is, 

die daarvoor nodig is: met de 

buurtsportcoach, fysio, 

gemeente, sportievelingen, etc. 

Hierover is al eerder bericht. En 

daarna is het stil geworden. Een 

aangenaam klimaat voor den-

kers. Maar nu is de tijd rijp om u 

verder te informeren. 

 

De denktank is langzamerhand 

getransformeerd naar een 

werkgroep.  

 

Gekeken is naar soorten 

geschikte toestellen en loca-

ties, welke doelgroep (welke 

eigenlijk niet), kosten en finan-

ciering. 

Hiervoor is een enquête uitge-

schreven, hartelijk dank voor 

de vele en bruikbare reacties.   

 

De resultaten ervan hebben 

ons gesterkt in de gedachte dat 

wij hiermee in een behoefte 

voorzien. De volgende stap is 

het uitwerken van een 

plan/voorstel dat moet leiden 

tot het plaatsen van verschil-

lende toestellen op daarvoor 

geschikte locaties.  

 

En vanzelfsprekend met goede 

begeleiding/instructies voor 

het juiste gebruik ervan. Er is 

nog geen definitieve keuze 

gemaakt, maar wij willen u een 

aantal voorbeelden niet 

onthouden. Kijk hiervoor op de 

website hilversumsemeent.nl. 

We zoeken nog enthousiaste-

lingen die mee willen denken 

en doen! 

 

Blijf bewegen en gezond!

Regelmatig is in de Meent de wens om beweegtoestellen in de 

openbare ruimte te plaatsen te horen. Die wens is ook opgeno-

men in de Wijkagenda 2019/2020 van de SHM en valt binnen de 

commissie Welzijn & Zorg.

Commissie  

Welzijn & Zorg 

Werkgroep Sport & 

bewegen  

Kees van der Veldt 

 

Mee doen? 

Meld je aan: 

bsc@hilversumsemeent.nl 
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Kinderboerderij  

De Meent 

Melkmeent 9 

1218 XX Hilversum 

035-6982295 

 

info@ 

kinderboerderijdemeent.nl 

 

Openingstijden 

Woensdag t/m zondag  

10.00 - 19.30 u 

 

Krijn Griffioen 

035-6931015 

kgriffioen@gmail.com   

De Kinderboerderij,  
een eilandje van geluk, zomaar 
om de hoek

Maartje: als je terugkijkt op de 

afgelopen jaren: heeft de Kibo 

dan aan de verwachtingen vol-

daan? 

Zeker! Samen met de vrijwilli-

gers proberen we de kinder -

boerderij nog steeds mooier en 

leuker te maken – en met suc-

ces. We hebben niets te klagen 

over de bezoekersaantallen. 

 

Het is verrassend dat steeds 

meer wandelaars deze plek 

weten te vinden. Tijdens hun 

wandeling maken ze een 

tussenstop om de tuinen te 

bewonderen en te genieten 

van een kop thee met een 

huisgemaakt appeltaartje of 

pannenkoek bij Juffrouw 

Jansen. Waar de bezoekers 

eerst met name uit de Meent 

kwamen, zien we steeds 

meer mensen uit Bussum, 

Naarden en Huizen. Kids lekker 

in de bakfiets en zo een mooi 

rondje door het Gooi met ‘n 

tussenstop op de Melkmeent.  

 

Wat willen jullie de kinderen 

vooral meegeven? 

We hopen hen, naast een leuke 

plek om bij de dieren te zijn en 

te spelen, ook wat mee te kun-

nen geven over de herkomst 

van voedsel en wat daar alle-

maal bij komt kijken.  

Bij de kinderboerderij horen 

een groentetuin en een boom-

gaard. Je kan zelf allerlei ver-

schillende soorten groenten en 

fruit zien groeien. De leerlingen 

van de Gooise Daltonschool 

zijn daarbij ook zelf actief aan 

de slag in de groentetuin. Ze 

zaaien de groenten, helpen bij 

het oogsten en maken er op 

school lekkere gerechtjes mee.  

 

Wat vinden de kids van de 

koeien? 

Kinderen krijgen een inkijkje in 

het melkveebedrijf en kunnen 

meebeleven waar de melk van-

daan komt. Als ze vaker komen 

zien ze de kalfjes opgroeien tot 

melkkoe. Als de koeien aan het 

einde van de dag naar binnen 

komen weten ze vaak al dat het 

tijd is dat de dieren gemolken 

moeten worden.  

Een gesprek met boerin Maartje Janssen en  

vrijwilliger Krijn Griffoen.



 

In het voorjaar krijgen we 

regelmatig de vraag 

wanneer de koeien weer 

naar de wei gaan. Dit is jaar-

lijks een hele happening 

waar veel mensen graag bij 

willen zijn. De melk en het 

vlees van de koe 

zijn overigens te 

koop in het thee-

huis, net als de 

eitjes (soms zelfs 

nog warm onder 

de kip vandaan).  

 

Wat is het lieve-

lingsdier van de 

kinderen?  

De konijnen zijn 

favoriet! Maar 

eigenlijk vinden ze alle die-

ren fantastisch. Sommige 

kinderen komen van jongs 

af aan bijna wekelijks naar 

de kinderboerderij toe. Het 

is mooi te zien hoe 

vertrouwd ze raken met de 

dieren. Als ze later met de 

schoolklas langskomen voor 

een educatief programma, 

valt het de leerkracht gelijk 

op hoe vrij ze met de dieren 

zijn.  

 

Maak corona mensen terug-

 houdend om de kibo te  

bezoeken?  

Ik merk gelukkig geen terug-

 houdendheid. Wel zijn de 

mensen voorzichtig en we 

zien dat de meeste bezoe-

kers zich juist erg goed aan 

de voorzorgsmaatregelen 

houden. Er is veel ruimte en 

bijna alles is lekker buiten. 

Dat maakt dat het een per-

fect uitje is in deze corona-

tijd. Lekker even uitwaaien.   

 

Krijn: jij bent hier al lang 

vrijwilliger. Wat is jouw  

belangrijkste drijfveer? 

De vreugde om in het vrij-

willigersteam op de kibo 

mee te werken aan het 

draaiend houden van dit 

geliefd Meents gebeuren is 

geweldig. Daarbij komt dat 

iedereen vrijwel altijd iets 

kan doen waar hij/zij goed 

in is.  

 

In een paar steekwoorden: 

wat valt er zoal te doen? 

Zaaien, poten, planten, wie-

den, maaien, bollen poten, 

scheuren, stekken, 

haagknippen, opbinden, 

snoeien, kappen, bewate-

ren, paden schoonhouden, 

gaten dichten, fruit plukken, 

oogsten, rooien, spitten, 

bladruimen, plukken, vegen, 

timmeren, boren, kruien, 

composteren, bemesten, 

beborden, afzetten, dieven, 

afdekken, graven, teeltplan 

maken, administreren, werk 

verdelen, tuinieren, 

boeren… nog iets wat u 

mist? 

 

Ieder maandag en donder-

dagmorgen zijn er enkele 

vrijwilligers aanwezig. Wij 

zijn altijd bereid om uitleg te 

geven over alles. 

Proefdraaien staat u vrij, 

maar kijk wel uit want ver-

slaving dreigt!
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Daarom zijn wij op de dinsdag- 

en donderdagochtend open 

voor thuiswerkers en zzp’ers. 

Van 9.00 tot 13.00 uur ben je 

van harte welkom om heerlijk 

rustig bij ons te komen werken. 

Weg van de keukentafel, mis-

schien de kinderen, even hele-

maal focussen op jouw werk. 

De vergoeding is € 10,- per 

ochtend. Een strippenkaart van 

vijf ochtenden is € 45,-. 

Koffie en thee zijn bij de prijs 

inbegrepen. Reserveren is 

noodzakelijk. Stuur een mailtje 

met je gegevens naar 

werkplek@meentwerf.nl. Je 

krijgt dan een factuur op naam, 

en je werktafel staat klaar. 

Welkom! 

 

ZZP-Netwerk ’t Gooi 

Hoe belangrijk is het, juist nu, 

om als kleine zelfstandige 

zichtbaar te zijn? Hoe belang-

rijk is het om elkaar te steunen 

en de lokale economie te ver-

sterken? 

Daarom is het ZZP-netwerk  

’t Gooi in het leven geroepen. 

Een online platform van en 

voor lokale ondernemers. 

Ondernemers met passie voor 

hun vak, en aandacht voor 

mens- en milieuvriendelijk 

ondernemen. 

 

Vergroot ook je zichtbaarheid 

en doe mee! Stuur een tekst 

van ongeveer 150 woorden, 

een foto, je logo, contactgege-

vens en maximaal twee 

trefwoorden waarop je gevon-

den wilt worden naar zzpnet-

werk@meentwerf.nl.  

 

Zodra het weer kan, organise-

ren we netwerkborrels en 

thema-avonden. Nu nog voor 

de introductieprijs: voor slechts 

€ 15,- heb je een half jaar je 

eigen pagina op het netwerk. 

Een jaar kost  € 25,-.  

Zie: meentwerf.nl/zzp-netwerk 

 

We wensen iedereen vanaf 

deze plek vast een heel geluk-

kig kerstfeest en een blij en 

inspirerend nieuwjaar!

Meentwerf: WIJ ZIJN OPEN!!!

meentwerf.nl/ 

zzp-netwerk 

 

 

Informatie 

www.meentwerf.nl 

Lot Vermeer 

Zakelijk leider 

06-40701000 

Mierenmeent 122

Lieve leuke buren! Terwijl om ons heen veel dicht gaat, proberen we 

in de Meentwerf toch steeds te kijken: wat kan wél.  
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Één van de knelpun-

ten is zo wie zo dat er 

geen goede jongeren 

ontmoetingsplaats 

(JOP) binnen de 

Meent te vinden is. 

Recent heeft het 

gemeentebestuur 

besloten dat er eerst 

ambtelijk moet worden uitge-

zocht waar nu eigenlijk  de 

behoeften liggen van jongeren. 

 

Het bestuur wil hier niet op 

wachten en wil een voortrek-

kersrol nemen omdat het gaat 

om het belang van (jongere) 

inwoners van ONZE wijk van nu! 

 

Het voorstel is om de jongeren 

een podium bieden door het 

instellen van een jongerenwijk-

raad, die een mening kan geven 

over alles wat die leeftijdsgroep 

bezighoudt. 

 

Dat betreft dan niet alleen een 

JOP, maar kan zich ook uit -

strekken tot alles wat er binnen 

de wijk gebeurt. (wonen, werk, 

school, sociale en maatschap-

pelijk vraagstukken, sport enz.) 

 

Dit initiatief van het bestuur zal 

worden ondersteund door de 

commissie Welzijn en Zorg, 

Versa Welzijn en de gemeente-

lijke buurtcoördinator. 

 

De jongerenwijkraad zal in eer-

ste instantie worden geïnstal-

leerd als pilot tot 1.7.2021. 

Heb je belangstelling om mee 

te doen en ben je tussen de 15 

en 20 jaar, meld je dan aan als 

potentieel lid voor deze jonge-

renwijkraad. 

 

Dat kan je doen door een mail-

tje te sturen naar 

welzijnenzorg@ 

hilversumsemeent.nl onder 

vermelding van jongerenwijk-

raad. 

Zij nemen dan contact met je 

op. 

 

Rob de Graeve,  

bestuurslid SHM,  

commissie Welzijn & Zorg 

In september heeft het bestuur al gemeld dat we bezig zijn om in 

kaart te brengen wat er nu precies onder overlast moet worden 

verstaan, wat de beeldvorming is van jongeren naar ouderen 

maar ook omgekeerd en of er mogelijkheden binnen de wijk zijn 

die “overlast” in de toekomst kan voorkomen dan wel onderling 

goed bespreekbaar te maken door het instellen van een platform 

uit beide groepen.

‘Van Overlast naar 
leefbaarheid voor  
Jong en Oud’
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- Aangiften inkomstenbelasting 2019 v.a. € 150,00 incl. BTW  
- Verzorging van de gehele boekhouding 

- Jaarverslag 

- Salarisadministratie met aangiften loonbelasting 

- Aangiften omzetbelasting 

- Financiële advisering                                    

www.versteegadministratie.nl    
Rietmeent 50, 1218 AX Hilversum 

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

mogelijk is, dat u hem bent 

tegengekomen bij de uitvoering 

van zijn werkzaamheden als 

vrijwilliger in de wijk. Zo is hij al 

meer dan tien jaar betrokken bij 

het kinderwerk van Versa 

Welzijn en hij is volstrekt niet 

van plan daarmee te stoppen. 

Dat werk heeft echt zijn hart. 

‘Zo leuk, die kids’, zegt hij 

genietend.  

 

Iedere maandagmiddag vanaf 

14.45 uur is het feest in het 

wijkcentrum. Zo’n 30 kinderen 

storten zich vol enthousiasme 

op het aanbod van creatieve 

knutselwerkjes of ze doen een 

spelletje. Of er nog verschil is 

tussen het spel van jongens en 

meisjes? Sommige deskundigen 

lijken immers aan te sturen op 

het opheffen van het hokjes 

denken.  

 

Mohamed: ‘Het zit er toch echt 

in: meisjes bouwen een eigen 

leefwereld met knuffels, lapjes 

en stoeltjes, jongetjes moeten 

hun energie kwijt, ze rennen en 

duwen en trekken vriendschap-

pelijk aan elkaar. Wij houden er 

oog op of alles goed gaat, wie 

vriendjes maakt of wie verlegen 

aan de zijlijn blijft staan. Soms 

moeten kinderen even gehol-

pen worden om hun plekje in 

de groep te vinden. Het tweede 

uur gaan ze allemaal naar de 

gymzaal of naar buiten, lekker 

dollen.’

Mensen in de Meent: waar 
kent u hem ook al weer van?
Dit is Mohamed Mea, een bekend gezicht in de wijk, maar waar 

kent u hem ook alweer van? Waarschijnlijk omdat hij al jarenlang 

bezorger is van de Gooi en Eembode.

Versa Welzijn Kinderwerk:  

elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. 

Het Kinderwerk is vanaf november overgenomen door  

Demi Neerings, kinderwerker bij Versa Welzijn. Elke maandag-

middag uit school is er een 

gratis activiteit voor kinderen 

van 4 t/m 9 jaar. Met deze 

sportieve, creatieve en edu-

catieve activiteiten werken 

kinderen aan hun ontwikke-

ling. Daarnaast is de onder-

linge ontmoeting natuurlijk 

ook een doel.

Mohamed Mea
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In verband met de corona-maatregelen werken wij alleen op afspraak!
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Zorgnetwerk: Zorg waar nodig 
- welzijn waar mogelijk

Sinds ruim twee jaar werken vertegenwoordigers van zorg en van 

welzijn samen in de Meent onder de naam ‘Zorgnetwerk’. Doel 

van dit zorgnetwerk is het bieden van passende ondersteuning en 

hulp voor de inwoners van de Meent. 

In dat zorgnetwerk zitten onder 

meer de huisartsen, praktijkon-

dersteuning, wijkverpleging en 

fysiotherapeuten, Stichting 

Hilversumse Meent, VERSA 

welzijnswerkers (opbouwwer-

ker, kinder- en jongerenwerk, 

maatschappelijk werk), MEE 

consulent, buurtsportcoaches 

en de gemeente (Sociaal Plein, 

buurtcoordinator).  

 

Zo’n drie tot vier keer per jaar 

komen we bijeen. Dan praten 

we over wat we zien in de wijk 

aan ontwikkelingen en trends. 

We spreken onder andere over 

activiteiten die aangeboden 

worden of juist missen. Over 

informatie die van belang is 

voor de partners en bewoners. 

Over onderwerpen die meer 

aandacht vragen van de part-

ners in de wijk, of juist goed 

gaan.  

 

Het zorgnetwerk draagt eraan 

bij, dat de deelnemers elkaar 

kennen, weten wat de ander 

doet en elkaar in de dagelijkse 

praktijk makkelijk kunnen vin-

den.  

 

Zo weten huisartsen, dat er een 

maatschappelijk werker in de 

wijk aanwezig is en dat er bij-

voorbeeld sportactiviteiten 

worden aangeboden waar 

buurtbewoners aan kunnen 

deelnemen. En de welzijnswer-

kers weten de zorgverleners te 

vinden als zij zorgen hebben 

over de gezondheid van een 

buurtbewoner.  

 

Uiteraard wisselen we in het 

zorgnetwerk alleen algemene 

informatie uit en niet over per-

sonen. Dit allemaal onder ons 

motto: ‘zorg waar nodig, wel-

zijn maar mogelijk’. 

 

 

 

Buurtcoördinator  

De Meent 

Gemeente Hilversum 

Team Samenleving 

Bezoekadres:  

Oude Enghweg 23  

 

u.hoogeveen@ 

hilversum.nl 

035 629 2613 

06 10955184 

aanwezig:  

di, woe, do 

andere dagen op 

afspraak 

Tijdelijke vervanging  

wijkagent  

De wijkagente,  

Josine de Jong kon jammer 

genoeg niet blijven in  

de Meent.  

 

De wijkagenten van het cen-

trum, de heren R. Daalder en 

R. Janssen, werken voor de 

Meent en zijn beschikbaar 

via 0900-8844.  

 

Pas volgend voorjaar wordt 

duidelijk wie de nieuwe vaste 

nieuwe wijkagent in  

de Meent wordt.  

Ute Hoogeveen
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-advertentie-
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Meentbewoners met bijzondere 
bezigheden: Rina Hoogendoorn

Wie bestelt er een  

afscheidskleed?  

Misschien is het goed om kort 

aan te geven wat een afscheids-

 kleed is. Het is een omschrij -

ving van verschillende soorten 

vilten omhullingen/versierin-

gen voor iemand die is overle-

den. Wol is een prachtig 

natuurlijk product met een 

warme en zachte uitstraling. Ik 

heb vier verschillende soorten 

afscheidskleden. 

 

Een lijkwade 

Hierin wordt de overledene 

gewikkeld en op een baar weg-

gedragen. De lijkwade komt 

dan in plaats van een kist.  

 

Een baarkleed 

Dat is een soort van extra 

deken in het geval iemand 

wordt ingewikkeld in een 

dunne katoenen doek. Een 

baarkleed verhult in zo’n 

situatie de contouren van 

de overledene. 

 

Een kistloper 

Die wordt gebruikt als versie-

ring voor een kist. In plaats van 

bloemstukken ligt er een 

prachtige loper van vilt.  

 

Een babycoconnetje 

Dat is een klein wollen mandje 

voor prematuur tot voldragen 

baby’s. 

Tot nu toe zijn het wel altijd 

mensen op hoge leeftijd die 

een afscheidskleed hebben 

gekocht, maar niet omdat ze te 

horen hadden gekregen dat ze 

nog maar kort te leven hebben. 

Ze willen hun nabestaanden 

graag ontzorgen. Het afscheids-

 kleed wordt zorgvuldig 

bewaard met cederhout of lek-

kere geurende zeepjes. 

 

Hoe lang ben je met zo’n kleed 

bezig? 

Dat hangt af van het soort 

afscheidskleed en van de wen-

sen van de klant. Maar voor een 

lijkwade of baarkleed tussen de 

13 en 17 uur. Voor een kistloper 

of een babycoconnetje onge-

veer 5 tot 6 uur. 

 

Misschien een rare vraag: maar 

kan je zo’n kleed ook huren 

voor de gelegenheid? 

Op zich geen rare vraag, maar 

de kleden zijn niet te huur. Een 

baarkleed of een kistloper kan 

in principe vaker worden 

gebruikt. Bij een van mijn klan-

ten wordt het baarkleed een 

soort van familiestuk/familie-

gebruik.

Wat wonen er toch creatieve mensen in de Meent. Eén van hen is 

Rina Hoogendoorn. Zij ontwerpt tuinen én afscheidskleden. Over 

dat laatste vroeg de redactie zich af: 

Rina Hoogendoorn 

Rina@afscheidskleden.nl 

 

06 22620074 

www.afscheidskleden.nl 

www.gevoelvoorgroen.nl

Rina Hoogendoorn 
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TOPMERKEN

YUNIEQ

PARADE

BONAPARTE

FORBO

JAB

VAN BESOUW

 DE WOONINRICHTERS

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

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

Topmerken, advies en service voor de beste prijs
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Fotoblik op de verbouwing 
van het winkelcentrum
Er wordt stevig doorgewerkt 

aan de verbouwing van het 

winkelcentrum, maar er moet 

nog heel wat gebeuren. Vooral 

de plafonds en de nieuwe 

entrees vergen precisiewerk. 

De winkeliers en de aannemer 

hebben afgesproken dat er een 

(ver)bouwstop wordt ingevoerd 

als de werkzaamheden niet 

voor Sinterklaas zijn afgerond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De decembermaand blijft zo 

een gezellige tijd om 

ongestoord inkopen te doen. 

Valt het u overigens ook op hoe 

buitengewoon netjes er 

gewerkt wordt? Er is nauwelijks 

sprake van overlast. 

Compliment voor de  

bouwvakkers!
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Als ik dit stukje schrijf, zitten 

we nog midden in de 

‘verzwaarde’ lockdown - de 

Kruisdam helemaal dicht. Dan 

volgt weer in ieder geval tot 

midden december de ‘iets min-

der strenge’ lockdown – de 

Kruisdam ietsje open.  

Dat ietsje open betekent dat er 

nog steeds geen eten en drin-

ken mag worden geserveerd, 

alleen water, thee en koffie. 

Dat is dus een probleem, want 

zeg nou zelf een Senioren 

Eetcafé met wél senioren, maar 

geen eten en drinken, tja… Het 

ziet er nog niet veelbelovend uit. 

 

Maar je weet het niet… We 

hebben in ieder geval als data 

vrijdag 18 en zaterdag 

19 december gereser-

veerd. Houd ze in uw 

achterhoofd en kijk op 

de posters in het win-

kelcentrum en de 

Kruisdam en op de 

website SHM. Mochten 

er formuliertjes komen, 

dan vindt u die ook 

daar. 

 

Als het kan, gaan we 

open. Kan het niet, dan 

laten we in ieder geval van ons 

horen. We vergeten u niet.  

Tot 18 of 19 december.  

Pas goed op uzelf!

November - we waren zo goed bezig, de eerste aanmeldingen 

kwamen al binnen, ook zonder formuliertje. Maar helaas, wéér 

ging ons eetcafé niet door.

Senioren Eetcafé en Kerst - 
Gaan we elkaar zien?

Ondanks de coronatijd hebben 

de Meentbewoners zich van 

hun beste kant laten zien. De 

enthousiaste collectanten heb-

ben € 1.342,78 opgehaald voor 

het Diabetesfonds. De meeste 

mensen hadden contant geld 

en waar dat niet zo was droeg 

men bij via Tikkie of het scan-

nen van de QR-code. 

Collectanten Diabetesfonds en 
meentbewoners:  
HARTELIJK BEDANKT!

Harry de Gooijer 

Wijkcoördinator Collecte 

Diabetesfonds 2020
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De meest rechtse kei op 

het plein weegt 2100 kg. 

Die blijft er voorlopig wel 

liggen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bram Kempers 

Beheerder Openbare 

Ruimte 

Gemeente Hilversum 

b.kempers@hilversum.nl 

035-629 2091 

maandag afwezig 

 

Duizendknoop melden: 

www.hilversum.nl/Home/

Inwoner/Algemeen/ 

Japanse_Duizendknoop 

Bram Kempers: Kistje 
planten voor de moeite
De gemeente en SBS/Tomin Groep hebben de ambitie om het 

groenonderhoud meer aan te laten sluiten bij de wensen en de 

beleving van bewoners. Participatie is daar een belangrijk onder-

deel van.

De gemeente wil de bewoners 

laten meedenken over de 

accenten van het onderhoud 

van de openbare ruimte in de 

Meent en hield een onderzoek, 

in samenwerking met advies-

bureau Planterra. Elk jaar 

besteedt ‘Hilversum’ een 

bepaald bedrag aan groenon-

derhoud. Nu is onderzocht of 

de juiste keuzes zijn gemaakt, 

of er afwijkende wensen zijn en 

of de bewoners eventueel 

bereid zijn om zelf de handen 

uit de  mouwen te steken. In 

september werd de enquête 

uitgerold. Planterra is bijna 

klaar met het eindrapport. 

 

Onder degenen die de enquête 

invulden werden een paar kist-

jes 

mooie, 

winter-

harde 

planten 

verloot. 

Op de 

foto ziet 

u de overhandiging aan een 

blije bewoner van de Mos sen -

meent, die juist bezig was om 

zijn tuin helemaal te verande-

ren. 

 

Gevraagd naar de toekomst -

plannen vertelde groenbeheer-

der Bram Kempers dat de 

gemeente voortaan meer aan-

dacht gaat besteden aan een 

grotere biodiversiteit. T.z.t. 

volgt hierover meer informatie.  

 

Japanse duizendknoop 

Daar gaat het helaas ‘erg goed’ 

mee. Die woekeraar is in 

opmars en wordt steeds vaker 

in tuinen, achterpaden en 

woningen gezien. Al eerder 

stond in het wijkblad een artikel 

over deze oersterke, gevel-

ondermijnende plant. 

 

Is-ie al in uw omgeving gesig-

naleerd? Bel dan spoorslags 

met Bram Kempers of met 

Bjarne Ramakers, uitvoerder 

SBS. Doen!  

 

Of volg de link naar het 

meldingsformulier. Om 

zeker te weten of het de 

gevreesde plant betreft, 

wordt u verzocht een 

foto mee te sturen. 

Hoeveel kilo weegt de 

meest rechtse kei op de 

foto?



 TELEFOONTIPS 
Alarmnummer 112, Politie 0900 - 8844 

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

Bink Kinderopvang 6834499 

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn 6922530 

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

Buurtsportcoach August: 06 18531803; Anouck 06 21363918 

Dagbesteding ouderen       informatiepuntwenz@hilversumsemeent.nl 06 17602581 

Fysio hilversum@fysioholland.nl 6935126 

GAD, Bussum 6991888 

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

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

GGZ Informatiecentrum 6216009 

Informatiepunt Welzijn en Zorg 6980040 

Jongerencentrum ‘t Web 06 52322318 

Kinderboerderij 6982295 

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie 6922336 

Maatschappelijk werk 06 30047069 

Meentwerf, Mierenmeent 122, www.meentwerf.nl  06 40701000 

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte 14035 

School: De Gooische Daltonschool 6912446 

School: De Sterrenwachter (Jenaplan) 6910345 

Sportzaal/Optiesport 6919332 

Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken 6830300 

Thuiszorg Inovum team noord 06 27306339  

Verloskundigen 6561613 

Versa welzijn www.versawelzijn.nl/hulp 6231100 

Voedselbank 06 1140 7537 

Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer 0800-0359 

Woningcorporatie Alliantie 088-0023200 

Woningcorporatie Gooi en omstreken 6726699 

Wijkagent 0900-8844 

Wijkcentrum De Kruisdam 6932206 

Wijkcentrum De Kruisdam coördinatie, verhuur e.d. 6912437 

Ziekenhuis Tergooi 088-7531753 




