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Bloedprikken kan in de Kruisdam 
– wel afspreken via Tergooi
U kunt voor bloedafname 

wekelijks in wijkcentrum De 

Kruisdam terecht op donder-

dag van 08.00 tot 11.30 uur. 

Daarvoor hoeft u niet helemaal 

naar het ziekenhuis. 

U moet wel een afspraak 

maken via Tergooi Blaricum en 

zeggen dat u in de Meent 

geprikt wilt worden. De afname 

vindt namelijk plaats via een 

strikt tijdschema. 

Voldoende bewegen, zeker óók 
van belang voor volwassenen
Bijna dagelijks stimuleren  

Olga Commandeur en  

Duco Bouwens op tv alle 

Nederlanders om meer te 

bewegen. Door mee te doen 

aan de oefeningen behaal je al 

de helft van de dagelijkse norm 

van 30 minuten bewegen. 

 

Naast het dagelijkse tv-

programma heeft 

Olga Commandeur op hun 

website trainingsschema's 

gezet met elke dag nieuwe 

oefeningen, motivatie en tips 

om thuis te trainen.  

 

Meer informatie via 

onderstaande links. 

maxvandaag.nl/programmas/tv

/nederland-in-beweging/ 

maxvandaag.nl/heel-

nederland-thuis-in-beweging/ 

 

Andere activiteiten en oefenin-

gen zijn te vinden op de site 

van GGD Het Gooi en op de 

flyer van de Buurtsportcoaches 

in Hilversum. 

• Beweeg en Doe Boek 

• Beweegoefeningen GGD 

• Flyer Buurtsportcoaches 

Hilversum 

 

Infopunt Welzijn en Zorg en MvM
I.v.m. de situatie rond Corona 

alleen telefonisch bereikbaar:  

698 00 40, b.g.g. inspreken op 

het antwoordapparaat. 

U wordt teruggebeld. 

Mailen: informatiepuntwenz@ 

hilversumsemeent.nl.  

Telefoonnummer 

Tergooi: 088 753 1170
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Het bestuur van Stichting Hilversumse Meent ontwikkelt 

nieuw vrijwilligersbeleid. Of eigenlijk - niet zozeer 

vrijwilligersbeleid. Een bioscoop als Het Filmhuis heeft 

vrijwilligers. Bij Natuurmonumenten werken 

vrijwilligers. Mensen die de doelstelling van het 

Filmhuis of de natuurorganisatie onderschrijven 

en hun steentje bijdragen. 

Van de bestuurstafel...

Bij een wijkorganisatie 

werken ook vrijwilligers. 

Vrijwilligers zijn de benzine 

waarop de motor van de orga-

nisatie drijft. Sterker: samen 

maken ze de motor. Ze organi-

seren een kledingruilbeurs, ze 

ruimen rommel op in de wijk, 

ze houden de vergaderingen 

van de gemeenteraad in de 

gaten en noem maar op. 

 

Maar een wijkorganisatie is er 

niet alleen voor vrijwilligers. 

Maar ook voor wijkbewoners 

die zich - op wat voor manier 

ook - willen inzetten voor hun 

wijk en hun buren. Zo is er een 

wijkbewoner met een prachtig 

idee om een kaart te maken 

van de wijk met daarop aange-

geven adressen van wijkbewo-

ners en hun hobby’s. 

Sommige mensen hebben bij-

zondere hobby’s en laten dat 

graag aan hun buren zien. Zo 

leer je je buren nog eens ken-

nen. En het idee is ook nog 

eens coronaproof. Is zij vrijwil-

liger van de stichting of is ze 

een wijkbewoner met een ont-

zettend leuk idee en wil de 

stichting haar initiatief graag 

ondersteunen? 

 

Het bestuur brengt eerst in 

kaart wie eigenlijk de vrijwilli-

gers zijn (en wie niet). We 

maken de adressenlijst weer 

up-to-date. Nu heeft een vorig 

bestuur al vrijwilligersbeleid 

ontwikkeld. Daar gaan we nog 

eens met de stofkam 

doorheen. En vervolgens 

maken we beleid dat goed is 

voor de vrijwilligers en voor 

mensen die zichzelf helemaal 

niet zien als vrijwilliger van de 

Kruisdam, maar zich wel inzet-

ten voor de wijk. 

 

Freerk Teunissen 

Voorzitter SHM 

06-14460191

Freerk Teunissen  
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Uit de bestuurs vergaderingen…

• Het bestuur wacht op bericht 

van het college van B&W of 

de gemeente Hilversum 

eventuele nieuwbouw op de 

locatie van De Kruisdam wil 

onderzoeken. Ondertussen is 

er contact gelegd met de 

wijkorganisatie in Naarden 

die bij de nieuwbouw van 

buurthuis De Schakel op een 

zorgvuldige manier heeft 

gezorgd voor inspraak van 

de hele wijk. De les van 

Herman de Hollander: ‘Vraag 

eerst aan wijkbewoners wat 

voor nieuwbouw ze willen, 

voor je plannen maakt.’ Hij 

en zijn vrouw hebben een 

blauwdruk hoe je die vraag 

stelt aan SHM gegeven. 

 

• SHM heeft bemiddeld bij het 

planten van bomen in de 

Varenmeent. Daar kapte de 

gemeente jaren geleden 

zieke bomen. De nieuwe 

kwamen maar niet. Maar na 

een paar mailtjes, staan ze er 

sinds december. ‘Bedankt 

voor de hulp’, schreef een 

opgeluchte bewoner met 

hart voor groen. 

 

• Corona betekent dat De 

Kruisdam nagenoeg dicht is. 

Maar toch niet helemaal. Het 

werk aan het gebouw gaat 

gewoon door. En de 

overheid geeft aan dat wijk-

centra gewoon open mogen 

blijven voor kwetsbare groe-

pen. Wel met allerlei 

voorzorgsmaatregelen. Maar 

het betekent dat we zorgen 

dat De Kruisdam open is voor 

bloedprikken. En we begin-

nen samen met Versa met 

koffiedrinken (of thee) op 

donderdagmiddag. Daarvoor 

is reserveren wel verplicht. 

 

• Verder is de wijkorganisatie 

een belangenbehartiger 

voor de Hilversumse Meent. 

Maar hoe behartig je belan-

gen? Daarvoor volgt het 

bestuur een training van De 

Buurtbinders en in januari 

was er een overleg met de 

gemeente Hilversum. 

 

• De groene zuil in het winkel-

centrum. Die staat er niet 

meer. Het prikbord is ook 

weg. SHM is in overleg met 

de winkeliers wat er voor 

terug komt. En misschien 

komt er dan ook weer een 

bankje. Als je er zelf nooit op 

zit, dan weet je niet hoe zeer 

sommige wijkbewoners dat 

bankje missen.

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.
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Online lesgeven lukt goed, 
zegt leerkracht Samantha
Na het bericht dat de scholen weer tijdelijk dicht moesten, had-

den wij als leerkrachten van Jenaplanschool De Sterrenwachter 

maar één doel: goed onderwijs op afstand bieden. 

De online omgeving 

werd in een rap tempo 

ingericht, de chrome-

books werden uitge-

leend en alle materia-

len werden online 

klaargezet. Ook de 

laatste werkboekjes 

werden samengesteld 

en uitgeprint om nog 

mee te kunnen geven.  

 

Tegenwoordig voel ik mij naast 

lesgeven, ook aardig thuis in de 

digitale wereld van tools en inter-

actieve lesprogramma’s. Of je dat 

nu wilt of niet, je zult de lesstof 

zo goed mogelijk overbrengen 

dus je duikt er hoe dan ook in.  

 

Vandaag de 

dag, in week 

2 van de 

online lespe-

riode in het 

nieuwe jaar 

zijn de kinde-

ren flexibel, 

ze doen hun 

best en ont-

dekken 

onwijs snel 

de digitale 

wereld. Niet elk kind kan zijn weg 

hier goed in vinden. Samen met 

ouders vind ik een oplossing wat 

het beste werkt. 

Elke dag loggen de kinderen om 

half 9 in en om 12 uur weer uit. 

Een leuk start-spelletje zoals een 

competitie wie het snelst een 

aantal voorwerpen in huis bij 

elkaar heeft gezocht, maakt de 

kinderen wakker. Daarna begint 

de instructie en het whiteboard 

wordt digitaal gedeeld. Kinderen 

steken virtueel hun hand op als 

ze een vraag hebben of krijgen 

een beurt. Vervolgens check ik of 

de kinderen het hebben begre-

pen met een interactief lespro-

gramma. Ik kan zo per kind zien 

hoe het gaat, en speel daar op in. 

Daarna start het zelfstandig wer-

ken waarbij iedereen online blijft.  

 

Zo heb ik zicht op hoe het wer-

ken gaat en kunnen er tussentijds 

vragen worden gesteld. In de 

pauze kakelen de kinderen 

gezellig met elkaar. Het is inten-

sief voor iedereen, maar aan het 

einde van de ochtend heb ik een 

voldaan gevoel dat het onderwijs 

toch door gaat in deze onzekere 

tijd!

Jenaplanschool  

De Sterrenwachter 

 

Sam van der Wal 

Leerkracht groep 7/8
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Amin, Alyssa, Kaj, Joshua, Lune en Tijmen wonen in de Meent en 

zitten in groep 7 en 8 van Jenaplanschool De Sterrenwachter. 

Wat vinden zij van de Meent? Wat houdt hen bezig?

Ze vinden het allemaal leuk om 

in de Meent te wonen. Sommi-

gen wonen er al vanaf hun ge-

boorte. Lune woont hier nu vier 

jaar. Joshua vindt het fijn, dat 

de Meent niet zo groot is, en 

dat hij dicht bij Tijmen woont. 

Eigenlijk vinden ze dat allemaal 

heel handig, dat dichtbij elkaar 

wonen, want je kunt makkelijk 

naar elkaar toelopen om buiten 

te spelen, zoals Lune aangeeft. 

Kaj vindt het handig, dat je niet 

zo ver hoeft te fietsen. En Tijmen 

zegt, dat het een voordeel is, dat 

er weinig grote wegen zijn. 

 

Er zijn prima buitenspeelplein-

tjes. Vooral het voetballen is 

populair. Je loopt gewoon met 

je bal naar het pleintje en komt 

altijd wel iemand tegen. Ook 

het springkussen op 

het schoolplein met 

Burendag is leuk. En 

niet te vergeten de 

pooltafel en het bok-

sen in t Web, zegt 

Amin. 

De hangjongeren krijgen er in 

dit gesprek flink van langs. Zelf 

zullen zij nooit zo worden, zeg-

gen ze in koor. Het blowen, 

roken en drinken lijkt hen hele-

maal niets. Alyssa vindt het ge-

woon stom en niet leuk dat het 

gebeurt. 

 

Maar… ook deze 7e /8e jaars 

kunnen er wat van als het op 

plagen aankomt. Zij hebben veel 

plezier in het belletje trekken in 

de flats en genieten wanneer de 

bewoners boos reageren. Het 

kattenkwaad uithalen hoort bij 

jong zijn vinden ze, zoals bessen 

schieten naar de mensen, die 

dan verschikt terugkijken. Dat 

soort dingen dus. En het is ook 

tegen de verveling. Hoe meer 

boos iemand wordt, hoe groter 

de lol. Maar ze zijn het niet alle-

maal eens met elkaar. Alyssa 

vindt het maar ‘soms’ grappig. In 

de klas plagen ze ook elkaar 

graag. Stoel wegtrekken en zo. 

Maar Tijmen vindt hier weer niks 

aan omdat het pijn doet, zegt hij. 

 

Een videovergadering via  

Google Meet met zes kinderen van 

Jenaplanschool De Sterrenwachter

Alyssa

Amin

Joshua en Kaj

Lune en Tijmen

Kindermeningen over  
de Meent
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RICHTLIJN
9,2

KLANTENVERTELLEN.NL SCORE:

WWW.VAKGARAGE-RICHTLIJN.NL

Middenweg 101  |  1394 AE  Nederhorst den Berg  |  T (0294) 25 23 25 

SINDS 1994 HET VERTROUWDE ADRES VOOR:

APK 
DIESEL EN BENZINE, ZONDER WACHTTIJDEN

ONDERHOUD 
ALLE MERKEN MÉT FABRIEKSGARANTIE

BANDEN-SERVICE
EIGEN OPSLAG ZOMER/WINTERBANDEN

AIRCO STATION
REPARATIE EN DIAGNOSE

GLASSERVICE
WERKZAAM VOOR ALLE VERZEKERINGEN

VERKOOP OCCASIONS
MÉT GARANTIE

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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Drie vragen aan…  
Iris Wigboldus, 
voetreflextherapeut

Leuke bijzonderheid: 

ze is het ‘baasje’ van 

poes Kitty, de bij veel 

Meentbewoners 

bekende kat die zo 

waardig rond het win-

kelcentrum wandelt.  

 

Info:  

www.voetreflexiris.nl 

telefoon 06 49940218

Er zijn beroepen waar je wel eens wat meer van zou willen weten. 

Deze therapeute kan u van een hoop gespannen spieren afhelpen.

Wat doet een  

voetreflextherapeut precies? 

Voetreflextherapie is een mas-

sagevorm waarbij de voet en 

het onderbeen worden behan-

deld. Op de voet kunnen we 

het hele lichaam weerspiegeld 

zien. Via zones en drukpunten 

kunnen organen, spieren en 

weefsels in ons lichaam aange-

sproken worden om beter te 

gaan functioneren. Spanningen 

en blokkades worden in bewe-

ging gebracht, de bloedcircula-

tie, lymfestroom en zenuwuit-

einden worden gestimuleerd, 

evenals de meridianen, de 

energiebanen. Daardoor wordt  

ons zelf genezend vermogen 

geactiveerd en komt er een 

betere balans in het lichaam. 

Het is over het algemeen een 

zachte en veilige behandelme-

thode die meestal ook als heel 

aangenaam wordt ervaren. 

 

Met welke klachten komen de 

mensen bij je?  

Dat is eigenlijk heel divers. 

Overspannenheid, burnout, 

neuropathie, spijsverterings -

klachten, overgangsklachten, 

begeleiding bij kanker… Maar 

bijvoorbeeld ook voor een 

behandeling als de bevalling 

maar niet op gang komt. Ik kom 

af en toe wel bij mensen thuis, 

als zij de trap naar de behan -

delruimte in de Wandelmeent 

niet op kunnen. 

 

Je levert een veelal comple-

mentaire therapie. Wat is dat? 

Complementaire zorg wil zeg-

gen aanvullende zorg die gege-

ven wordt naast de reguliere 

zorg. Complementaire therapie 

gaat uit van een holistische 

benadering, het ziet de mens 

als geheel en is niet zozeer 

klachtgericht als wel gezond-

heidsgericht. Zo wordt bijvoor-

beeld het verbeteren van het 

immuunsysteem en een 

gezonde levensstijl als belang-

rijk gezien.  

 

Diverse zorg-

verzekeraars 

vergoeden 

mijn behan-

delingen 

indien u aan-

vullend ver-

zekerd bent. 

Ik ben aange-

sloten bij 

beroepsver-

eniging VBAG 

en volg gere-

geld mooie 

nascholingen. 

Iris Wigboldus



Gelukkig gebeuren er ondanks 

de lockdown nog heel veel 

positieve dingen. 

Dit in tegenstel-

ling tot het 

dagelijkse 

nieuws, waar ik 

vaak wat neer-

slachtig van 

wordt. Zo niet in 

de Meent! Het is 

ontzettend fijn 

om te horen en 

te lezen over tal 

van positieve ini-

tiatieven. En die 

zijn erg belang-

rijk.  

 

Juist nu de beperkingen nog 

langer duren is het belangrijk 

elkaar vast te houden. U ziet 

wat er gebeurt in de buurt. U 

heeft wellicht een vermoeden 

welke buurtbewoner het moei-

lijk heeft en ondersteuning 

nodig heeft. Als u er zelf niet 

tegenop ziet om aan de bel te 

trekken voor u zelf of een 

ander, neem dan contact op 

met het Infopunt, of met mij of 

met Ilona Palland van VERSA 

Welzijn. DOEN!  

 

Niet iedereen heeft immers een 

uitgebreid familie- of vrienden-

netwerk om op terug te vallen. 

En zelfs als dat wel zo is: een 

goede buur is beter dan een 

verre vriend. Wat nu nodig is, is 

contact in de nabijheid, in de 

buurt. 

 

Ik blijf graag met u in gesprek. 

Wat leeft er, waar maakt u zich 

zorgen over, waar wordt u 

enthousiast van? Of heeft u een 

geweldig idee voor de buurt? 

De gemeente stelt jaarlijks wijk-

budget beschikbaar voor initia-

tieven van bewoners die de 

leefbaarheid, veiligheid en soci-

ale samenhang in de wijk ver-

beteren.  

 

Een aanvraag kunt u ieder 

moment van het jaar insturen 

naar mij, uw buurtcoördinator. 

Of nog beter, neem telefonisch 

contact met mij op, dan kun-

nen we samen het plan bespre-

ken en de mogelijkheden voor 

een bijdrage uit het wijkbudget 

verkennen.  

 

Hartelijke groet,  

Ute Hoogeveen
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Moedig voorwaarts!  
Het komt goed! 
Graag had ik hier nu opgeschreven dat ik geregeld in de Kruisdam 

aanwezig ben tijdens spreekuren en gewoon om er te werken. 

Samen met de maatschappelijk werker van Versa Welzijn, Ilona 

Palland, af en toe de wijkagent of gemeentelijk handhaver (BOA), 

de wijkbrandweerman en anderen. Helaas, corona heeft anders 

beslist.

Ute Hoogeveen

Ute Hoogeveen 

Buurtcoördinator 

 

u.hoogeveen@ 

hilversum.nl 

06-10955184  



Hij liep zoals gewoonlijk op de 

stoep. Die is immers voor voet-

gangers aangelegd. Echter: er 

was iemand met haast. Die nam 

dezelfde route als Jos, maar 

dan per fiets. Wees nou eerlijk: 

het scheelt toch al gauw een 

paar meter met de gewone 

weg. Die paar haakse bochten 

in het trottoir neem je dan voor 

lief. Een ervaren fietser mindert 

daar geen vaart om. 

Opeens was daar echter een 

hinderlijk object in de vorm van 

een oude man. De haast en de 

snelheid zorgde ervoor dat de 

fietser niet zo gauw kon rem-

men. Een botsing was onver-

mijdelijk, evenals het feit dat de 

oude man tegen de vlakte ging. 

Jammer dan, maar geen reden 

voor de fietser om even af te 

stappen om te zien hoe het met 

de man ging. 

 

Voor zover het 

hem interes -

seert: het is niet 

goed met het 

slachtoffer.  

 

Ontdaan en 

gewond is Jos 

verdwaasd enige 

tijd op de stoep 

blijven liggen, 

totdat anderen 

zich over hem 

ontfermden.  

 

Nog steeds 

heeft hij last van 

hoofdpijn en 

bovendien is hij 

bang om naar 

buiten te gaan. 

9

Fietsen op de stoep:  
doe het gewoon niet!
Op een ochtend liep de 80-jarige Jos van der Voort van het win-

kelcentrum naar zijn woning in de Meentflat. Een wandeling van 

niks, die hij dagelijks soms meerdere malen maakte.

Jos van der Voort

Opzij, opzij, opzij, 
maak plaats, maak 
plaats, maak plaats, 
want ik heb  
ongelofelijke haast.
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Kaarten met aandacht >> 
geschreven en ontvangen
Heb jij al kaarten van en voor Meentbewoners verstuurd? Dat kan 

nog steeds, ook als je kaarten op zijn. En je maakt deze hele 

maand nog kans op een diner voor vier! 

In de week voor Kerst hebben 

alle bewoners van de Hilver -

sumse Meent een enveloppe 

met kaarten ontvangen en 

gehoor gegeven aan de oproep. 

 

Super dat het zo aanslaat en om 

zo veel leuke reacties te 

ontvangen, zoals onderstaande. 

“Wat een prachtige actie! We 

hebben de kaarten direct 

geschreven toen we ze in de 

bus kregen. Geweldige manier 

om mensen te motiveren een 

hand uit te steken naar een 

ander.” Frans en Irene. 

Ook in de brievenbus van de 

Kruisdam zijn er tientallen kaar-

ten binnengekomen, die onze 

vrijwilligers bezorgd hebben bij 

wijkgenoten.  

Hartelijk dank daarvoor. 

En ga zo door! 

Deze actie stopt niet nu we een 

nieuw - en hopelijk beter - jaar 

zijn ingegaan. Dus haal de kaar-

ten uit de enveloppe die je in 

de bus hebt gekregen, schrijf 

een mooie boodschap en 

bezorg de kaarten bij je buren 

of stop ze in de brievenbus van 

de Kruisdam. 

 

Zijn je kaarten op en wil je 

nieuwe?  

Stuur een mail naar  

welzijnenzorg@ 

hilversumsemeent.nl en ze 

worden bij je thuisbezorgd. Je 

kunt ze ophalen bij de Kruisdam 

(als die weer open is natuurlijk). 

 

Win een diner voor vier – actie 

verlengd 

Deel vóór 1 februari 2021 een 

bericht of foto op social media 

met #eenkleingebaar en #hil-

versumsemeent en/of stuur 

een email naar welzijnenzorg@ 

hilversumsemeent.nl en je 

maakt kans op een heerlijk  

do-it-yourself-diner* voor vier 

personen, verzorgd door de 

chef-kok Antoine Hermans van 

Huize | Hermans.  

 

De winnaar maken we op  

2 februari bekend op 

www.hiversumsemeent.nl. 

* Het diner wordt, op 

afspraak, bezorgd in 

de maand februari 

2021. 

Geef je mede Meentbewoner 

een beetje aandacht in de 

vorm van een kaartje.



12



13



14

BEL: 085-0737373
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Daarom nog een keer: het 

voorstel van Barbie om in april 

in de Meent een wandelroute 

uit te zetten langs woningen 

waar een creatieve uiting te 

zien valt. 

 

Veel Meenters beoefenen actief 

een creatieve bezigheid; 

hobby’s uit de oude doos, 

hippe hobby’s of professionele 

activiteiten. Het is me opgeval-

len dat veel Meenters vaak een 

rondje door de wijk lopen. Wat 

zou het leuk zijn om die wan-

delaars te laten genieten van al 

het creatiefs, van amateur tot 

prof op de Meent!  

 

Op dit moment is een expositie 

binnen geen optie. Maar langs 

een huis lopen wel! Zo ontstond 

mijn idee; ‘april, de maand van 

de uitgelopen hobby’.  

Doe je mee? 

 

Er komt een wandelroute langs 

bijvoorbeeld de steenbewerker, 

schilder, tekenaar, fotograaf, 

taartenbakker, borduurster, 

kaartenmaakster, mandalateke-

naar, sieradenmaakster, potten-

bakker, gedichtenschrijver tot …  

van alles kan. 

 

Meedoen is eenvoudig. In april 

2021 exposeer je jouw 

creatieve uiting bij jouw huis. 

Achter het raam, in de voortuin, 

voor de deur in een kastje of op 

de schuurdeur. Of iets anders. 

Vier weken lang laat je elke 

week een andere creatie zien, 

zodat de wandelende Meenters 

lekker in beweging blijven. Wie 

weet loop je zelf ook wel een 

extra rondje!  

 

Doe je mee met dit project? 

Meld je dan bij mij aan. Heb je 

vragen of weet je niet hoe je 

werk te presenten? Ik denk 

graag met je mee.  Ik hoor 

graag van je.  

 

Groet,  

Barbie Wolfswinkel

Tel: 035-6915752 

barbie.wolfswinkel@ 

planet.nl

In het vorige wijkblad stond een leuk initiatief van Barbie 

Wolfswinkel. Wat ontbrak waren haar bereikbaarheidsgegevens. 

Dat is jammer, zo blijkt, want er hebben zich intussen enthousiaste 

mensen gemeld die graag meedoen en mee willen denken.

Doe mee met een creatief rondje 
Meent en meld je aan bij Barbie



Dit doen we op verzoek van 

Waternet die een groot deel 

van de waterpartij uit gaat bag-

geren. Deze baggerwerkzaam-

heden worden 

voor een deel 

uitge voerd 

met een bag-

gerboot, een 

soort 

drijvende bull-

dozer die de 

bagger van de 

bodem 

afschraapt.  

 

Waar de boot niet kan komen 

wordt gebaggerd met een pon-

ton met een kraan erop. Al deze 

machines hebben ruimte nodig 

en daarom is ons gevraagd om 

de waterkanten te snoeien, 

aldus Bram Kempers, beheerder 

Openbare Ruimte van de 

gemeente Hilversum.  

 

Daarnaast is het vanuit beheer 

ook nodig om te snoeien. We 

pakken ook meteen de acht 

kleine eilandjes mee die 

normaal gesproken lastig te 

bereiken zijn.  

 

Natuur als uitgangspunt  

We hebben voorafgaand aan de 

werkzaamheden een ecologi-

sche inventarisatie uit laten 

voeren om goed in beeld te 

krijgen waar kwetsbare beplan-

ting staat en waar zich belang-

rijke verblijfplaatsen van 

beschermde dieren bevinden.  

 

Aan de hand daarvan is een 

werkprotocol opgesteld om de 

werkzaamheden uit te voeren 

zonder schade aan 

natuur toe te bren-

gen. We voeren elke 

dag een flora en 

faunacheck uit en 

aanwezige 

beschermde plan-

tensoorten en ver-

blijfplaatsen van 

beschermde dieren 

worden 

gemarkeerd.  
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Snoeien waterkanten voor 
baggerwerkzaamheden van 
Waternet
Op 21 december 2020 is SBS in opdracht van gemeente Hilversum 

begonnen met snoeiwerkzaamheden langs de waterkanten 

rondom de Hilversumse Meent. De bedoeling is om overhangende 

takken weg te snoeien en weer een open watergang te creëren. 

Bram Kempers 

Beheerder Openbare 

Ruimte 

Gemeente Hilversum 

b.kempers@hilversum.nl 

035 629 2091 

maandag afwezig



Het hout dat vrijkomt wordt 

meteen in containers geplaatst 

zodat het schoon afgevoerd 

kan worden. 

Soms moet dit ook vanuit de 

wijk dus het kan enige overlast 

veroorzaken. De bagger die uit 

de groengordel komt, gaat naar 

een zandwinput bij de Lek.  

 

Tijdens deze werkzaamheden 

proberen we zoveel mogelijk te 

voorkomen dat er schade aan 

gazons of ander groen aange-

richt wordt. De schades die 

mogelijk ontstaan worden na 

afloop van de werkzaamheden 

weer hersteld.
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Hierbij kun je denken aan 

spechtengaten of vleer-

muisholen in bomen, 

maar ook aan de ijsvogel. 

We laten her en der een 

overhangende tak han-

gen zodat de ijsvogel 

voldoende uitkijkplaat-

sen heeft. Er wordt dus 

zoveel mogelijk gewerkt 

met de natuur als 

uitgangspunt. 

 

Afronding 

Als we klaar zijn met het 

snoeiwerk op de plekken 

waar gebaggerd wordt, 

gaan we verder met de 

rest van de waterkanten 

in de groengordel. We 

hebben namelijk nu de 

beschikking over een 

ponton met een kraan, 

dus kunnen we alles in 

één keer opknappen.  
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Nieuws uit de Meentwerf

Contact 

Meentwerf:  

www.meenwerf.nl 

Lot Vermeer 

Zakelijk leider 

06 40 70 10 00 

Mierenmeent 122 

Lieve creatieve buren, het jaar is rustig begonnen. Terwijl we 

`normaal’ het jaar beginnen met een swingende nieuwjaarsborrel 

en een Open Deuren Dag, is deze dag helaas verplaatst naar  

7 maart. 

We hopen van harte jullie dan 

weer te ontvangen, al is het op 

1,5 meter afstand. Het wordt 

een feestelijke dag, want we 

vieren ook ons tweejarig 

bestaan! Hou de berichtgeving 

in de gaten! 

 

La Biblioteca 

We hebben nu ook een goed 

gevulde boekenkast in de 

Meentwerf! Goed 

boek lezen? Haal 

een boek bij ons! 

Boeken over? Breng 

een boek! De kast 

staat buiten bij de 

voordeur, dus als het 

hek open staat, kun 

je gewoon een boek 

halen of brengen, 

ook als we geen 

activiteiten hebben. 

Er zijn ook Spaans -

talige boeken! 

También hay libros en 

Castellano! 

 

Spreek je Spaans?  

Eres Hispanohablante? 

En vind je het leuk om af en toe 

met andere Spaanstaligen in de 

buurt af te spreken? 

Bijvoorbeeld voor een wande-

ling, of, als het straks weer kan, 

voor een kopje thee of avondje 

uit? Of ken je iemand voor wie 

dit interessant kan zijn? 

We willen een appgroep begin-

nen (whatsapp of signal).  

Geef je op via aanmelden@  

meentwerf.nl.  

 

Zodra het weer kan organiseren 

we iets leuks. Quieres conocer 

a otros hispanohablantes? 

Apúntate por correo 

electrónico: 

aanmelden@meentwerf.nl 

Werkplekken in de Meentwerf 

Zelfs nu, tijdens de lockdown, 

kan er in de Meentwerf nog 

gewerkt worden! Op zeer 

beperkte schaal uiteraard. Ook 

kunnen 1 op 1 afspraken plaats-

vinden. Dus zoek je een plekje 

om even rustig te kunnen wer-

ken? Neem gerust contact op 

via werkplek@meentwerf.nl 

We zien je graag! 

Het werk van  

Kim Overeem is nog de 

hele maand februari te 

bewonderen in de 

Meentwerf.

Bezoekers van de Lichtjeswandeling genieten 

van een kampvuurtje en heerlijke soep.
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Er zijn twee leeftijdsgroepen: 

Van 4 tot 7 jaar: 14.30 - 15.15 u. 

Van 8 tot 12 jaar: 15.30 - 16.30 u.  

 

De kinderen moeten wel vooraf 

worden aangemeld, omdat het 

aantal deelnemers per groep 

slechts be - 

 perkt mag  

zijn.  

Neem de  

telefoon en 

bel August:  

06 18 53 18 03
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Op de kaarten stonden vaak 

hartelijke woorden en lieve 

wensen. ‘Sterkte en hou vol’ is 

zo ongeveer 

de samen-

vatting.  

De actie 

bereikte 

daarmee het 

doel om de 

ontvangers 

een hart 

onder de 

riem te ste-

ken. 

 

Even met mijn pet van de 

Voedselbank op: tegen het eind 

van december krijg ik altijd veel 

tassen en pakketten met 

levensmiddelen aangereikt. 

Maar dat niet alleen: ook 

andere mooie gebaren worden 

bezorgd. Meestal in alle stilte. 

Er staat nooit een afzender bij. 

 

Op de foto heb ik een paar van 

die anonieme giften bij elkaar 

gelegd. Een envelopje met  

€ 20.=, een dikke enveloppe 

met DE-punten, een nog dik-

kere enveloppe met cadeau -

bonnen van BOL.com en op 

een begeleidend briefje de 

woorden ‘hopelijk kunnen de 

mensen wat kadootjes kopen 

voor hun kinderen’. 

Hartverwarmend.  

 

‘De meeste mensen deugen’ - 

Rutger Bregman schreef er een 

prachtig boek over. Ik kan uit 

eigen ervaring keer op keer 

constateren dat veel Meent -

bewoners ook tot die categorie 

behoren. 

Barbara den Hartogh schrijft: bij mij landden er nogal wat in de 

bus met een briefje erbij: ‘Ik ken zulke mensen niet, jij/u vast wel’. 

Nou: inderdaad. Geen probleem hoor en graag bezorgd.

Meentbewoners schrijven… 
wat een mooi initiatief, die 
kaartenactie

Lekker buiten sporten!
Op het nieuwe veldje naast de scholen kunnen kinderen op 

vrijdagmiddag even heerlijk volop samen sportief bewegen, onder 

leiding van jeugdsportcoach August Heerschop. Deelname is gratis.

Let op: de actuele 

omstandigheden rond 

het coronavirus kunnen 

de reden zijn dat het 

programma moet  

worden aangepast of 

zelfs komt te vervallen.  

 

Informeer dus altijd 

vooraf. 



- Aangiften inkomstenbelasting 2020 v.a. € 155,00 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

PROBLEMEN 
met aanleveren van  
uw advertentie in  

juiste formaat en kleur? 
 

Wij helpen vanaf 35 euro 
meestal dezelfde dag klaar 

 
Geldt ook voor 
advertenties  

in dagbladen en magazines  
 
 
 

Studio Visual en View 
Martin Schroer 
06-20418699 

 
info@visualenview.nl
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Houden we de Kruisdam dicht 

of stellen we de Kruisdam 

beperkt en zorgvuldig open? 

Het bestuur van Stichting 

Hilversumse Meent kiest voor 

het laatste. Beperkte opening. 

Bijvoorbeeld voor bloedprikken 

op afspraak op donderdagoch-

tend. En in de vorm van een 

koffie- of theemiddag. 

 

Op de donderdagmiddag van 

12.00 - 15.00 uur komt er vanaf 

21 januari een mogelijkheid om 

elkaar te ontmoeten - uiteraard 

met inachtneming van alle gel-

dende regels - en om gezellig 

een kop koffie of thee te drin-

ken. Dit alles om elkaar wat 

vitamine W.A. (Warmte en 

Aandacht) te geven. 

De middag staat onder leiding 

van Versa. Waarom? De corona-

regels schrijven voor dat er bij 

activiteiten iemand aanwezig is 

die aanspreekbaar is op naleving 

van coronamaatregelen.  

 

Een andere coronaverplichting 

is dat inschrijving noodzakelijk 

is. Zo weten we wie er 

komen en hoeveel 

mensen tegelijk. Aan 

het drinken van een 

kop koffie of thee op 

deze middag zijn dit 

keer geen kosten ver-

bonden. Het is 

nadrukkelijk niet de 

bedoeling dat er acti-

viteiten worden ont-

plooid zoals koersbal 

en dergelijke. 

 

Het bestuur van de SHM en de 

leiding van Versa hopen hier-

mee een gebaar te maken rich-

ting onze wijkbewoners. Vanaf 

donderdag 21 januari 2021 bent 

u van harte welkom! Inschrijven 

kan door even een telefoontje 

te plegen, een sms te sturen of 

een e-mail te sturen naar Versa.

De kaartenactie “Voor 

Elkaar en met Elkaar” 

leverde positieve  

reacties op. En een 

overvolle brievenbus bij 

de Kruisdam. Dank! 

Beperkte openstelling 
Kruisdam voor 
koffie/theemiddag
Naast de blijdschap is er ook bij Stichting Hilversumse Meent en 

bij onze partner Versa zorg ontstaan omdat er naast positieve ge-

luiden ook geluiden zijn binnengekomen van bewoners die er 

moeite mee hebben dat ze gedurende deze coronatijd verstoken 

blijven van menselijk contact.

SHM, Commissie Welzijn & Zorg, 
Rob de Graeve

Malin Kolbrink, coördinator Versa, 
06 46 37 63 34, 
Mkolbrink@versawelzijn.nl
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In verband met de corona-maatregelen werken wij alleen op afspraak!
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Wat is corona, ofwel Covid-19?  

Van het coronavirus kunt u ziek 

worden. Klachten kunnen zijn: 

een loopneus, niezen, hoesten, 

keelpijn, moeilijk kunnen ade-

men, koorts of plotseling niet 

meer kunnen ruiken of proeven. 

Sommige mensen worden ern-

stig ziek van corona. Zij krijgen 

naast milde klachten ook hoge 

koorts, aanhoudende ver -

moeid heid of benauwdheid. U 

kunt er ook aan overlijden. Het 

virus is gevaarlijker voor mensen 

boven de 60 en mensen die al 

een ziekte hebben. Bijvoor beeld 

een longziekte of hartziekte.  

 

Voor wie is de vaccinatie?  

Iedereen krijgt een uitnodiging. 

Bent u zwanger? Dan is het 

advies de vaccinatie uit te stel-

len tot na de zwangerschap. 

De volgende groepen zijn als 

eerste aan de beurt:  

• mensen met een medisch 

risico  

• mensen vanaf 60 jaar  

• zorgmedewerkers 

 

Vaccinatie beschermt 

De vaccinatie beschermt u tegen 

het coronavirus. U heeft twee 

vaccinaties nodig voor een 

goede bescherming. De tweede 

prik krijgt u drie of vier weken na 

de eerste prik. U krijgt beide prik-

ken in uw bovenarm. Als u na de 

vaccinatie toch corona krijgt, 

wordt u minder ernstig ziek. 

 

Vaccinatie is veilig  

De vaccinatie is uitgebreid getest 

en als veilig beoordeeld. Soms 

krijgen mensen bijwerkingen, 

zoals hoofdpijn, spierpijn, moe-

heid of een pijnlijke arm. Dit gaat 

na een paar dagen weer over.  

 

Huisarts mevrouw  
J.C. Schuur over corona

Onverstoorbaar grazend op 
het Gijzenveen

Winters landschap met schapen,  

gefotografeerd vanuit het Gijzenveen 

- of moeten we zeggen: het Grijzen -

veen? In de verte de Meent. Ook al 

grijs. Over een paar maanden leeft de 

natuur weer op. Even doorbijten… Eeh 

….waar hebben we dat meer gehoord? 

Huisartsenteam  

Mw. J.C. Schuur 

Mw. I. van ‘t Hof 

035-6914100 

 

Vragen? 

Heeft u vragen of 

twijfels? Of wilt u meer 

informatie? Bel naar 

0800-1351 of kijk op 

www.coronavaccinatie.nl. 

Fotografie:  

Wijnand Versteeg

Als huisarts krijg ik vaak vragen over corona en over de veelbe-

sproken vaccinatie. Daarom alles nog een keer op een rijtje:
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Doe mee en ontvang kosteloos, 

onafhankelijk en deskundig 

advies over het plaatsen van 

zonnepanelen! Daarbij profiteert 

u ook van een kostenvoordeel.  

 

Wij kunnen ons voorstellen dat 

u vragen heeft. Daarom organi-

seren wij op donderdag  

4 februari een webinar van 

19.30 tot 21.00 uur om u verder 

te informeren. Het installatiebe-

drijf Groenpand dat de 

plaatsing van de zonnepanelen 

verzorgt, zal een toelichting 

geven en ingaan op uw vragen. 

Het webinar is kosteloos. U kunt 

zich tot en met woensdag  

3 februari aanmelden bij de 

lokale energiecoöperatie 

Hilverzon met een mail naar 

info@hilverzon.nu.  

 

U krijgt daarna de link toege-

stuurd.  

 

 

Wij zien uw aanmelding graag 

tegemoet.

Energie Verbonden, het samenwerkingsverband van de lokale ener-

giecoöperaties in Gooi en Vecht, organiseert twee keer per jaar een 

collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Huiseigenaren kunnen 

zich tot eind februari 2021 inschrijven voor de lopende inkoopactie.

Contact 

info@hilverzon.nu

Webinar collectieve actie 
aanschaf zonnepanelen

De verbouwing van het winkel-

centrum is bijna klaar. De 

schuif puien zitten erin, de 

nieuwe plafonds en de vloer 

zijn perfect aangebracht. Deze 

timmermannen waren nog 

bezig met het maken van de 

omtimmering voor de lichtbak 

die de toegang(en) markeren. 

Het is aan alle kanten ‘af’. 

Bijna klaar…
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Er was een speurtocht uitgezet, 

waarbij je detailfoto’s van kerst-

verlichting in de volgorde 

moest zetten waarop ze langs 

de route lagen. Een hele puzzel! 

Het was erg leuk om zo veel 

gezinnen met lampionnen de 

speurtocht te zien lopen, op 

zoek naar de juiste verlichting. 

Van enthousiaste 4-jarigen tot 

fanatieke papa’s.  

 

Uiteindelijk hebben eenendertig 

mensen een antwoordformulier 

ingeleverd. Felicia, Eliza, 

Danique, Juliën en Yassin kwa-

men als winnaars uit de bus, en 

konden trots hun prijs in ont-

vangst nemen. Gefeliciteerd! 

 

Langs de route kon je opwar-

men bij de Kruisdam met gratis 

warme chocolademelk `to go’. 

En bij de Meentwerf idem dito 

met gratis soep, glühwein, 

muziek en kampvuurtjes.  

En vooral was het natuurlijk 

genieten van de gezelligheid 

van buurtgenoten, al was het 

dan op 1,5 meter afstand. Zo 

fijn en belangrijk om toch weer 

wat leuks te doen met elkaar!  

Er liepen ruim 100 mensen 

mee, meer dan verwacht. 

Doordat de openingstijd extra 

ruim was genomen, en de men-

sen zich over de hele route ver-

spreidden, was het niet moeilijk 

om toch de coronaregels goed 

in acht te nemen.  

 

We zijn er trots op dat de 

Lichtjeswandeling, ondanks de 

corona, tóch door kon gaan! 

Onder het motto: `Wandelen is 

gezond, juist nu, samen, met 

lichtjes en heerlijke warme 

drankjes en soep!’ 

 

Tot volgend jaar!  

Lot Vermeer 

Afgelopen 19 december vond voor de derde keer de Lichtjes wandeling 

plaats. Een sfeervolle gelegenheid om door de wijk te wandelen, terwijl 

je verrast werd door prachtig versierde huizen en tuinen. 

De Lichtjeswandeling, die 

drie jaar geleden werd 

opgezet door 

buurtsportcoach Anouck 

Dingemans, werd dit jaar 

geïnitieerd door de 

Meentwerf en de 

Wandelmeent. De 

Stichting Hilversumse 

Meent ondersteunde het 

initiatief. 

 

 

Lot Vermeer 

Zakelijk leider 

Meentwerf 

Lichtjeswandeling wordt 
jaarlijkse traditie
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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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Gelukkig was het de afgelopen 

maand niet koud, zodat de dak-

dekkers onder vrij gunstige 

weersomstandigheden hun 

werk konden doen. Dagelijks 

klommen ze een paar keer 

behendig via de steigers naar 

boven en beneden. 

 

Aan de straat-

kant tilde een 

joekel van een 

kraan oude en 

nieuwe mate-

rialen over de 

nokken van 

de daken 

alsof het een 

zak veren 

betrof. Een 

prachtig 

gezicht, er 

kwam nauwe-

lijks tilwerk 

aan te pas. 

 

Alles verliep volgens een vast 

schema: dakpannen eraf, pan-

latten eraf, vezelplaat eraf, iso-

latiefolie erop, nieuwe panlat-

ten erop en tenslotte de 

nieuwe pannen erop. Vakwerk, 

dat dakwerk! 

 

De nieuwe pannen zijn gladder 

dan de vorige, zijn ongevoeli-

ger voor mosaangroei, hebben 

een zgn dubbele zijsluiting en 

liggen daardoor zeer stevig 

(gehoord van een vakman). De 

isolerende folie houdt in de 

winter de meeste kou buiten en 

zorgt er in de zomer voor dat 

de woning geen broeinest 

wordt. 

 

Niet alle rijtjeswoningen in de 

Hommelmeent zien er aan de 

buitenkant nu meer hetzelfde 

uit. In de Hommelmeent zijn 

veel huurwoningen verkocht en 

sommige kopers zijn nog niet 

aangehaakt bij de dakvernieu-

wing. Dat levert een beetje een 

vreemde aanblik op. Enfin, de 

huurders en een enkele koper 

zijn weer een paar decennia 

onder de pannen.

De daken van de woningen aan de Hommelmeent waren aan 

vervanging toe. Ze waren wat broos geworden en het mos 

groeide op steeds meer plaatsen welig. Tijd voor actie. 

Werk in uitvoering:  
nieuwe daken Hommelmeent
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Op dinsdag- en vrijdagavond 

werken we telkens met een 

klein groepje jongeren aan een 

klusproject in het jongerencen-

trum. We zijn er voor vragen, 

informatie, een luisterend oor 

en ze maken zich tegelijkertijd 

nuttig. Ook hier geldt afstand 

bewaren en alleen naar binnen 

met een gezondheidsverklaring. 

 

We merken bij alle doelgroe-

pen; kinderen, tieners en jon-

geren, maar ook bij de ouders, 

dat het nu extra gewaardeerd 

wordt om even wat afleiding te 

hebben. We vinden 

het fijn om het con-

tact met deze groe-

pen niet te verliezen.  

 

Samen met het 

opbouwwerk en het 

maatschappelijk werkt 

het jongerenwerk en 

kinderwerk aan een project 

voor eenzame ouderen. Met 

elkaar willen we met de eerder 

genoemde doelgroepen graag 

wat betekenen voor de ouderen 

in de wijk. Het is immers in deze 

winterperiode extra moeilijk om 

een lockdown te hebben. 

Het opbouwwerk van Versa is 

nauw betrokken bij het opzet-

ten van de tijdelijke openstel-

ling van de Kruisdam voor een-

zame ouderen. De hulp van 

een aantal jongeren wordt 

daarbij ingeschakeld voor het 

schenken van koffie en thee. 

 

Voor de vrouwengroep, die 

momenteel ook nog door gaat 

o.l.v. vrijwilligster Conny, zijn 

we op zoek naar een enthousi-

aste vrijwilliger die haar wil 

ondersteunen. Tijdens de vrou-

wenavonden wordt er 

aandacht 

besteed aan 

de 

Nederlandse 

taal, 

Nederlandse 

gebruiken 

en andere 

onderwer-

pen waar op dat moment 

behoefte aan is. Tevens zijn wij 

op zoek naar een stevige vrij-

williger voor een voetbalactivi-

teit.  

 

Met vriendelijke groet,  

Christine

Elke maandag, dinsdag en woensdag helpen we gemiddeld 13 

kinderen en tieners bij het schoolwerk. Het is fijn voor de kinderen 

en we ontlasten daarmee de ouders tegelijkertijd. Het Kinderwerk 

en Jongerenwerk werken hierin samen. Op de woensdagen heeft 

onze topper Conny Ledder de leiding. Ook een aantal mbo- en hbo 

stagiaires zijn van dienst.

Samenwerken: opbouwwerk - 
maatschappelijk - 
jongerenwerk - kinderwerk

Christine Schenkel 

Jeugdwerker  

Hilversumse Meent 

werkdagen: maandag, 

dinsdag, donderdag en 

vrijdag 

 

06-52322318 

cschenkel@ 

versawelzijn.nl 

 

twitter: 

 jeugdwerk_chris 

 

instagram: 

jeugdwerkerchristine 

 

facebook:  

Christine Schenkel
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Een aantal van onze vrijwil ligers 

in ieder geval, zij waren er vanaf 

het begin bij. Maar ook zeker 

een aantal vaste bezoekers – 

we noemen alleen de 

voornaam om privacy redenen. 

Bij het eetcafé spreken we u 

natuurlijk aan met meneer en 

mevrouw!  

Wat dacht u van Diny, ze is de 

eerste keer geweest en was er 

afgelopen februari ook bij, 

totaal 101 keer! Wie waren er 

nog meer toen én afgelopen 

februari? Lidy totaal 74 keer, 

Henny 74 keer, en nog een 

Henny van 90 keer, Gerda 48, 

Els 74, Wil en Piet 86 keer, 

Wijnand 80, Pyts 76, Nelly 90, 

Maria – iets minder senior maar 

trouw met haar moeder mee-

komend – ook 90 dus, Herman 

en zijn vrouw 80 keer. 

En ja, als we in november 2008 

zijn begonnen, dan wordt dat 

dit jaar 12½ jaar geleden, toch? 

Reden voor een feestje! Nu nog 

effe niet natuurlijk, dat begrijpt 

iedereen, maar als we dan 

straks weer open gaan…  

 

Of werkt dat niet zo? Mogen 

we het 

afgelopen 

jaar niet 

meetellen 

en moe-

ten we 

dan nog 

een jaar 

wachten, 

omdat we 

maar 11½ 

jaar open 

zijn 

geweest? 

Interessante vraag, daar moe-

ten we over nadenken.  

 

Intussen gaan we ervan uit dat 

we elkaar ergens dit jaar zeker 

weer zullen treffen. Dat is 

sowieso al een feest.  

 

Houd vol, blijf gezond en kom 

zodra het kan weer lekker eten,  

 

Wil van Goch

Ik zat te bladeren in oude paperassen en zag dat het Senioren Eet-

café in november 2008 officieel is gestart. Wie weet het nog?  

Hebben we dit jaar  
wat te vieren?

Engeline Wieberdink 

035 - 6912989 

  

Cor Keijer  

035 - 6931450 

  

Wil van Goch  

06 - 21416689
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Bron: het boekje ‘Waar 

eens de koeien vredig 

graasden… 

 

Een jubileumuitgave van 

wijkblad Je Meent Het 

(2004)  

 

Helaas geen exemplaren 

meer te koop!

Het ontstaan van de Meent, 
een stukje historie - vervolg
Na veel bestuurlijk geharrewar is in 1969 tussen de provincie 

Noord-Holland, de gemeenten Bussum en Hilversum en het  

Gewest Gooiland het zogenaamde Gooiakkoord geboren.

Wat men wil is 

een woonwijk 

neerzetten met 

ge dif fe ren ti eerde 

woningbouw. 

Hierbij gaat de 

gedachte uit 

naar een groene 

open weide, 

omgeven door 

hoge bomen, 

met een ‘brink-

achtig’ karakter. 

De Hilversumse Meent wordt in 

twee delen gesplitst: de noord-

lob en de zuidlob. Nergens zal 

rechttoe rechtaan gebouwd 

worden. Vele bochten zorgen 

voor grillige vormen, variatie 

genoeg dus.  

 

De huizen verschijnen later in 

allerlei soorten en maten: 795 

woningwetwetwoningen, 50 

woningen van het experiment 

‘Centraal Wonen’, 12 bejaar -

den woningen, 584 premie -

koopwoningen en 220 wonin-

gen in de vrije sector. De huur-

prijzen komen te liggen tussen 

de fl. 231,- en fl. 267,- per 

maand, tenminste zo is beloofd. 

 

Daar, waar de aarde zwart is 

Tot het najaar van 1972 blijven 

de weilanden in gebruik bij de 

boeren. Een paar kille winter-

maanden later, in januari 1973, 

begint men met het grondwerk 

dat vooraf gaat aan de bebou-

wing van de Meent.  

 

Als je in dat jaar je ogen laat 

glijden over deze voormalige 

weilanden, zie je één grote 

zwarte vlakte. De grond is door 

machines stevig omgeploegd. 

De auto’s van Van Mourik rijden 

af en aan. Bij Het Hemeltje, aan 

het einde van het Hilversumse 

kanaal, vlak bij de Vecht, wor-

den enorme hoeveelheden 

zand geladen. Duizenden vier-

kante meters grond zijn al eer-

der aangevoerd. Deze grond 

komt van de bodem van de 

Vechtplassen maar kreeg ver-

volgens een andere 

bestemming: de Meent. 

 

Voor het ophogen van de 

Meent is in totaal 550.000 

kubieke meter zand gebruikt, 

aangesleept door wel 55.000 

vrachtritten. Een hels karwei 

om een weiland om te toveren 

tot een woonwijk. De zandwa-

gens denderen met hun lading 

dwars door het deftige 

Spieghel. De chauffeurs krijgen 

wel strenge instructies. Hen 

wordt opgedragen zich in deze 

chique wijk zo netjes mogelijk 

te gedragen. 



 TELEFOONTIPS 
Alarmnummer 112, Politie 0900 - 8844 
Huisartsenpost Blaricum 088 - 1309600 

Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek Blaricum 035 - 5383451 
Apotheek  info@meentapotheek.nl 035 - 69 14 876 

Bink Kinderopvang 035 - 68 34 499 

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn 035 - 69 22 530 

Buurtcoördinator Ute Hoogeveen   u.hoogeveen@hilversum.nl 06 10 95 5 1 84 

Buurtsportcoach                  August: 06 18 53 18 03;   Anouck 06 21 36 39 18 

Dagbesteding ouderen       informatiepuntwenz@hilversumsemeent.nl 06 17 60 25 81 

Fysio                                         hilversum@fysioholland.nl 035 - 69 35 126 

GAD, Bussum 035 - 69 91 888 

Huisarts mevr. J. van Dok   huisartsenpraktijkjvandok.praktijkinfo.nl  035 - 69 10 719 

Huisarts mevr. J. Schuur     huisartsenpraktijkdemeent.nl 035 - 69 14 100 

GGZ Informatiecentrum 035 - 62 16 009 

Informatiepunt Welzijn en Zorg 035 - 69 80 040 

Jongerencentrum ‘t Web 06 52 32 23 18 

Kinderboerderij 035 - 6982295 

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie 035 - 6922336 

Maatschappelijk werk 06 82 96 59 98 

Meentwerf, Mierenmeent 122, www.meentwerf.nl  06 40 70 10 00 

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte 14035 

School: De Gooische Daltonschool 035 - 69 12 446 

School: De Sterrenwachter (Jenaplan) 035 - 69 10 345 

Sportzaal/Optiesport 035 - 69 19 332 

Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken 035 - 68 30 300 

Thuiszorg Inovum team noord 06 27 30 63 39  

Verloskundigen 035 - 65 61 613 

Versa welzijn www.versawelzijn.nl/hulp 035 - 62 31 100 

Voedselbank 06 11 40 75 37 

Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer 0800 - 0359 

Woningcorporatie Alliantie 088 - 00 23 200 

Woningcorporatie Gooi en omstreken 035 - 67 26 699 

Wijkagent 0900 - 8844 

Wijkcentrum De Kruisdam 035 - 69 32 206 

Wijkcentrum De Kruisdam coördinatie, verhuur e.d. 035 - 69 12 437 

Ziekenhuis Tergooi 088 - 75 31 753 




