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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. 

Telefoonnummer 

Tergooi: 088 753 1170

Durf te vragen!
Heeft u een hulpvraag waarmee 

u nergens terecht kunt? Weet 

dan dat er vrijwilligers in uw 

eigen woonwijk zijn die voor u 

klaar staan. Bijvoorbeeld voor 

het doen van een boodschap, 

een klein klusje in huis of tuin. 

Ook voor vervoer en/of 

begeleiding naar ziekenhuis, 

arts etc. zijn de MvM-

vrijwilligers beschikbaar (tegen 

km-vergoeding). 

 

 Of misschien wilt u contact 

voor een praatje, spelletje of 

wandeling? Bel met het 

Informatiepunt Welzijn & Zorg, 

035-698 00 40 spreek uw 

naam en vraag in en wij nemen, 

meestal dezelfde dag, contact 

met u op. U kunt ook een mail 

sturen naar 

mvm@hilversumsemeent.nl 

  

Heeft u een vraag aan het 

Informatiepunt Welzijn & Zorg? 

Dan kunt u ook bellen met het 

hierboven genoemde 

telefoonnummer. Vanaf 

september hopen wij weer 

aanwezig te kunnen zijn in de 

Kruisdam op dinsdag tussen 

10.00-12.00 uur. 

 

Team MvM en Informatiepunt 

Welzijn & Zorg

Rectificatie artikel  
‘Uitgelopen hobby’

In het vorige wijkblad was de 

naam en het emailadres van 

kunstenares Ellen Jongeleen 

verkeerd weergegeven. Met 

excuses hierbij de juiste gege-

vens:

Ellen Jongeleen 

Meikevermeent 72 

06 - 27 56 27 28 

ellenjongeleen@gmail.com 

ellenjongeleen.com 
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Het is een jongen!!! 

Hij heet Joris van der Poel en hij is de nieuwe hoofdredacteur 

van Je Meent Het per 1 september. 

Met geweldig veel plezier kijk ik terug op de reeks van jaren dat 

ik die functie mocht vervullen. Oprecht: er is binnen het 

wijkwerk geen leuker, veelzijdiger baantje denkbaar dan 

redacteur te zijn van dit succesvolle blad. Nu is het echter hoog 

tijd voor de volgende generatie. Anja: heel veel dank en 

waardering voor je kundige inzet als bladmanager. 

Joris: zet ‘m op!!  

Barbara den Hartogh
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Van de bestuurstafel…

Op het plein waren 

kinderen en ouders. We 

vroegen kinderen wat er 

gebeurd was. Het verhaal dat 

meerdere kinderen onafhan -

kelijk van elkaar vertelden was 

als volgt: een groepje van 6 of 

7 kinderen van een jaar of 14, 

15 van buiten de Meent had 

dreigend door de wijk gelopen. 

Ze wilden niet dat kinderen 

met mobieltjes foto’s of 

filmpjes maakten. En op een 

gegeven moment - voor de flat 

Meentzicht - had een van de 

jongens uit dat groepje een 

mes tevoorschijn gehaald en 

gevraagd: ‘Zal ik hem in zijn 

maag stompen of in zijn nek 

steken.’ 

 

Samen zochten we naar de 

kinderen die nog niet terecht 

waren. We belden ouders van 

wie we wisten dat hun kinde -

ren ook aan het spelen waren 

op het plein en in de buurt. 

 

Onze jongste zoon kwam na 

tien minuten rustig 

aangelopen. Hij had niks 

gemerkt. Hij speelde een spel, 

Jachtseizoen, waarbij zijn 

skateboard in de weg zat en 

had het ding aan iemand 

anders gegeven. Hij had het 

groepje wel gezien, maar 

alleen op afstand. Een mes had 

hij niet gezien en een be drei -

ging had hij niet gehoord. 

 

Als kinderen - of wie dan ook - 

messen trekken op straat, dat is 

niet oké. Daar ligt een grens. Ik 

heb aangifte gedaan bij de 

politie. Samen met ouders die 

erbij waren hebben we een 

appgroepje gemaakt, zodat we 

elkaar op de hoogte houden. 

En ik ben ook voorzitter van 

Stichting Hilversumse Meent. Ik 

zal het voorval ook noemen bij 

de wijkwethouder, de amb -

tenaar die over veiligheid gaat, 

bij de wijkagent en de BOA.  

 

Kinderen willen spelen. Ik kan 

me ook prima voorstellen dat 

er kinderen zijn die denken dat 

het stoer is met een mes op 

zak te lopen. Dat mag je 

denken. Daadwerkelijk een 

mes meenemen. Dat is niet 

oké.

Soms denk je dat je iemand wel in elkaar wilt slaan. Je 

doet het niet. Slaan is niet oké. Maar de gedachte, die 

speelde onlangs door mijn hoofd. Onze dochter 

belde ons vanaf het wieltjesplein. Ze had het 

skateboard van onze jongste zoon van iemand 

gekregen, maar hij was zelf nergens te 

bekennen. En er was een groepje jongens met een 

mes gezien. Wat doe je dan?

Freerk Teunissen, voorzitter SHM 
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Denken over nieuwbouw (1)

In een positieve, opbouwende 

sfeer werd veel informatie uit-

gewisseld. Dat was ook het 

belangrijkste doel van deze 

kick-off. Vanuit de SHM werd 

een heldere presentatie gege-

ven over de gedachte achter het 

plan om te komen tot mogelijke 

nieuw bouw op de plek van de 

Kruis dam en de Sporthal met 

daar boven levensloopbesten-

dige appartementen. Die zou-

den met name (maar niet 

uitsluitend) moeten bijdragen 

aan de doorstroming van oude-

ren. Van een behoorlijk aantal 

van hen is bekend dat zij hun 

grote eengezinswoning graag 

zouden willen ruilen tegen een 

comfortabel appartement. De 

bal ligt voorlopig even bij de 

gemeente, die nu een globaal 

onderzoek gaat doen naar de 

haalbaarheid van de plannen.

Onlangs vond een eerste kennismakingsgesprek plaats tussen een 

bestuurslid van de SHM, de werkgroep Multifunctioneel Centrum 

en twee ambtenaren van de gemeente Hilversum.

Wijkblad onderweg - naar u
Als de wijkbladen van de drukke-

rij komen, worden ze in De 

Kruisdam door een klein, vast 

team per meentje uitgeteld en in 

grote plastic tassen gedaan. Die 

tassen worden vervolgens achter 

in de auto van een wijkbewoner 

gezet en uitgereden naar de 

adressen van de bezorgers. Die 

gaan ten slotte op pad en zorgen 

ervoor dat in elke woning een ‘Je 

Meent Het’ op de mat valt. Zo 

gaat het al 46 jaar, zonder man-

keren, 10 x per jaar. Een vanzelf-

sprekendheid in onze wijk. Juist 

daarom eens een zeer 

welgemeend  

HARTELIJK BEDANKT! aan deze 

aardige, trouwe groep vrijwilli-

gers. Jullie waardevolle inzet 

wordt enorm gewaardeerd. 

 

Barbara den Hartogh,  

redactie wijkblad

Poëzie op het plein
Niemand kijkt op van kleine 

kinderen die stoepkrijten op het 

grote plein bij de scholen, maar 

een paar weken geleden zat 

daar opeens een man met 

bussen witte verf. 

Toch maar even vragen 

Het was graffitykunstenaar  

Eric van der Vegt, die daar in 

opdracht van de gemeente 

bezig was een gedicht van de 

Hilversumse stadsdichteres 

Mieke van Zonneveld op de 

tegels aan te brengen. Het is tot 

dusver weinig mensen 

opgevallen, maar loop het plein 

eens op, richting de 

appartementen. Daar ligt het. 

Woorden in watervaste verf. 

Naast het witte waterkraantje. 



4

Evert staat met zijn viskraam al 

vanaf 2001 wekelijks op de 

Meent. Om half negen trekt hij 

de zijkant van de grote wagen 

open en om half vier gaat het 

laatste visje in de frituur. 

Tussendoor wordt vrijwel con-

stant gebakken.  

 

Het is verbazingwekkend hoe-

veel mensen er soms staan te 

wachten op een tijd waarop je 

zou verwachten dat ze achter 

de koffie zitten. 

Zijn meest verkochte product is 

zonder enige twijfel kibbeling, 

die lijkt niet aan te slepen. Maar 

ook haringen, makreel, garnalen 

en viskroketten gaan grif over 

de toonbank. De vis komt uit 

Spakenburg en wordt dagelijks 

vers aangevoerd. 

 

Een echte Spakenburger 

Evert is trouwens ook een echte 

Spakenburger, met het char -

mante accent dat daarbij hoort. 

Hij zou zich niet voor kunnen 

stellen ergens anders te wonen 

dan dáár, waar ook de rest van 

zijn familie woont, al generaties 

lang. 

 

Ooit begonnen in de palingro-

kerij was er een korte afzwaai 

naar de wereld van de bouw, 

maar dat duurde niet lang. 

Daarna vond hij zijn doel in de 

vishandel. Elke dag gaan er 130 

Spakenburgers met hun grote 

wagens op 

pad, naar elke 

uithoek van 

Nederland. De 

meesten staan 

op de markt. 

Ook bakkerij ’t 

Stoepje vind je 

overal.  

 

Evert kijkt 

tevreden terug. 

Het afgelopen jaar was enorm 

druk, zelfs in de vakantietijd. 

Wat wil je ook? De mensen kon-

den nergens heen. Het loopje 

naar de viskraam was al een 

uitje. Dit jaar was het tot nog 

toe eigenlijk niet anders. Het 

gesprek wordt beëindigd. Een 

dame bestelt een pond kibbe-

ling en een portie knoflooksaus. 

Het is ’s middags kwart voor 

drie.

De viskraam op de Meent
Iedere vrijdag rond lunchtijd staat er een lange rij mensen voor 

de viskraam van Evert Hartog. Vanaf dat corona begon is de 

toeloop enorm toegenomen en het wàs al druk. Mensen doen in 

deze tijd hun inkopen liever buiten dan in een winkel.
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Corona koffie inloop gaat 
door!  
Ook in juni, juli en 
augustus 
Iedere donderdag van  
12 tot 15 uur
Toen een jaar geleden vanwege de Coronaepidemie alle activitei-

ten stopgezet werden, kreeg de Stichting Hilversumse Meent de 

vraag binnen of er niet iets te regelen viel voor ouderen. ‘Voor 

kinderen en jongeren worden er aangepaste activiteiten georga-

niseerd, maar voor ons stopt ook ineens alles’, klonk het teleurge-

steld.

Er werd een corona koffie-

inloop toegezegd, mits het vol-

gens de regels kon en er 

iemand was die dit wilde 

draaien. Alleen met vrijwilligers 

was dit vanuit de regelgeving 

namelijk niet toegestaan. Versa 

Welzijn zorgde voor de beman-

ning, of liever gezegd bevrou-

wing en sindsdien kan er iedere 

donderdag van 12 tot 15 uur 

koffie of thee gedronken wor-

den in de Kruisdam, met 

inachtneming van de 

anderhalve meter afstand. 

Registreren bij binnenkomst is 

verplicht, net als het dragen 

van een mondkapje. 

Eenmaal aan tafel mag het 

kapje af.  

 

De ene keer zijn er meer men-

sen dan de andere. Maar er is 

altijd een vast groepje en daar-

naast komen verschillende 

mensen even buurten. Als alles 

dicht is, is het fijn om even een 

ander te zien, spreken en een 

bakkie te doen. Als de reguliere 

activiteiten weer worden opge-

start, zijn wij niet meer nodig. 

Tot die tijd gaan we door met 

de corona koffie inloop, ook als 

De Kruisdam voor de rest van 

de activiteiten nog gesloten is. 

Komt u gezellig een keertje 

langs?

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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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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Wat nou oud? 
Een tragikomedie met 
vrolijke, licht-bijtende, 
maar ook cynische noten

Deze succesvolle en humoris -

tische toneelvoor stelling gaat 

over twee gepensioneerde 

acteurs die nog één keer 

gevraagd worden om een 

optreden te verzorgen in een 

succesvolle, snelle talkshow die 

dagelijks op de buis te zien is. 

De twee heren hopen eindelijk 

het succes en de waardering te 

krijgen die in het verleden nooit 

voor hen was weggelegd. Zal 

het ze lukken? 

Dit toneelstuk is een initiatief 

van Huiskamer Theater 

Producties en staat onder regie 

van Allan Zipson. De tekst is van 

Wannie de Wijn en de spelers 

zijn Bruun Kuijt en Jan Elbertse. 

 

Opening nieuw seizoen 

Op 18 september opent Meent 

Cultureel het nieuwe seizoen 

met een spetterend Meent 

Cultureel Festival op het plein 

naast de Kruisdam. Er treden 

twee jazzorkesten op en een 

shantykoor! We sluiten af met 

een swingend klapstuk. Ook 

voor de kinderen zal er het een 

en ander te beleven zijn. Alles 

onder voorwaarde van de dan 

geldende coronamaatregelen. 

Zet de datum dus alvast in je 

agenda! Meer informatie in het 

volgende wijkblad. 

 

Een initiatief van  

Meent Cultureel

Na het succes van het livestream jazzconcert met Cajan Witmer 

(nog steeds te zien via de website van de Stichting) komt Meent 

Cultureel met een nieuw initiatief, een toneelstuk. Vanaf begin 

juni kun je via de website van de Stichting Hilversumse Meent  

(hilversumsemeent.nl) kijken naar het stuk “Wat nou oud?”. 
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Even kennismaken met: 
Karin de Boer,  
nieuwe wijkagent

karin.de.boer@politie.nl 

Spoed: 112 

Geen spoed: 0900 8844

Wat fijn, weer een wijkagent 

voor de Meent! Kun je iets over 

jezelf vertellen? 

Ik ben Karin de Boer, 39 jaar en 

al 18 jaar werkzaam bij de poli-

tie in het mooie Hilversum. Ik 

ben getrouwd en heb 2 prach-

tige zoontjes. Naast wijkagent 

ben ik tevens jeugdagent en 

familieagent. Dat laatste houdt 

in dat ik bij een heftige gebeur-

tenis in een familie wordt opge-

roepen om de mensen bij te 

staan, een ontzettend dankbare 

functie. Om het werk af en toen 

los te kunnen laten, zit ik graag 

op mijn mountainbike 

en cross dan lekker door 

de bossen. Ik vind het 

een uitdaging om in de 

Meent wijkagent te zijn 

en heb er veel zin in! 

 

Een wijkagent heeft een 

vertrouwenspositie 

voor de bewoners.  

Dat geldt zeker ook 

voor de jeugd.  

Ga je daarin investeren? 

Hoe?  

Ik ben opgeleid als jeugdagent 

en weet dan ook goed met die 

leeftijdsgroep om te gaan. Ik 

merk dat de jongeren mij aan-

spreken en mij dingen toever-

trouwen. Het is ontzettend 

mooi om met de jeugd te wer-

ken. Ik hoop dat ik dit dan ook 

door kan zetten in de Meent. 

Ervaar je dat de mensen in de 

afgelopen maanden andere 

problemen hebben dan in de 

pre-coronatijd? Hoe uit zich 

dat? Zo ja: maakt dat het werk 

van de politie lastiger? 

Vooral bij de jeugd merk ik dat 

het steeds lastiger wordt. Het 

duurt te lang… en ze weten zich 

ook niet meer te vermaken. 

Sommigen hebben ook nare 

gevoelens. Wij (jeugdagenten) 

hebben meerdere bijeenkom-

sten gehad met de jeugd om 

hierover te praten en activitei-

ten te stimuleren. Ook merk je 

dat de volwassenen het echt 

wel zat zijn…. Gewoon even bij 

iemand op bezoek… terrasje 

pakken… lekker uit eten… laat 

het maar weer snel normaal 

zijn!! 

 

Hoe kunnen de wijkbewoners 

met je in contact komen? 

Ik ben te bereiken op het  

0900-8844 nummer.  

 

Als ik niet aanwezig ben, dan 

sturen ze mij een terugbelver-

zoek.  

 

Bij heterdaad situaties natuurlijk 

112! 
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Wij werden ook geconfron -

teerd met het feit dat het 

bestuur van ‘onze’ Huurders 

Belangen Vereniging Gooi & 

Vechtstreek aftrad in verband 

met de relatie met de Alliantie. 

Die is niet best waardoor de 

Alliantie de begroting met 50% 

heeft gekort en onze HBVA niet 

meer informeert of bij zaken 

betrekt.  

 

Een HBVA heeft in de Overleg -

wet een hogere status dan een 

huurdersvertegen woordiging 

en met meer rechten dan een 

simpele bewonerscommissie. 

Door zo een HBVA feitelijk te 

boycotten, worden de rechten 

van huurders dus aangetast. 

Overigens blijft het aftredende 

bestuur nog aan tot in opvol-

ging is voorzien! 

 

Verder hebben wij onder 

andere een tweetal gesprekken 

gevoerd met de door de 

gemeente aangestelde kwar-

tiermaker Aardgasvrij. Die is 

bezig met het opstellen van 

plannen over hoe te komen tot 

uiteindelijk een aardgasvrije wijk. 

In die plannen moet ook wor-

den aangegeven hoe de belan-

gen van de huurders worden 

betrokken en geborgd. Dit 

zoals in de functieomschrijving 

en de aanvraag proefwijk staat 

en zoals het met de gemeente-

raad is besproken. Hierover is 

het laatste woord nog niet 

gezegd.  

 

De kwartiermaker verwees in 

eerste instantie naar de 

woningcorporatie, want ‘dat is 

toch de huiseigenaar’. Dit doet 

geen recht aan alle uitingen (zie 

hiervoor) en het feit dat (soci-

ale) huurders wel wat support 

van de gemeente kunnen 

gebruiken bij dit soort (experi-

mentele) projecten. 

 

Binnenkort vindt overleg plaats 

tussen de B.C., de gemeente 

incluis wethouder Bart Heller 

en de Alliantie incluis de regio-

directeur.  

 

Namens de bewonerscommis-

sie Meent Noord  

Cees J.M. Kuijlaars / Kees Meijer

Stand van zaken 
bewonerscommissie 
Meent Noord
De afgelopen maanden werden gekenmerkt door intensief over-

leg over het dakenproject met de Alliantie en de aannemer. Dat 

was ook nodig omdat er nogal wat aanloopproblemen waren, en 

is nog steeds nodig, omdat er nog wel wat te doen is over de ver-

nieuwde dakramen, (sluiting, moeilijk bereikbaar, raambekleding), 

maar het loopt en het resultaat ziet er prima uit.
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Project Meent Aardgasvrij 
Wat gaat er komend half jaar gebeuren?

Nu er voor het noordelijk deel 

van de Meent 4,5 miljoen 

beschikbaar is van het Rijk, kun-

nen we in dat deel van de wijk 

grotere stappen zetten. Het 

gaat om de Kruidenmeent, 

Bloemenmeent, Rietmeent, 

Mossenmeent, Varenmeent, 

Kroosmeent, Zeggemeent, 

Lissemeent, Biezenmeent, 

Pluimenmeent, Distelmeent, 

Klavermeent en 

Grasmeent. Naast isoleren 

kunnen we hiermee ook 

een bijdrage leveren aan 

het aardgasvrij maken van 

de huizen. Het geld is 

voor het betalen van de 

onrendabele top. Het ver-

duurzamen van de 

woning kost geld. Een deel 

wordt terugverdiend met een 

lagere energierekening. Een 

deel wordt niet terugverdiend. 

Dat is de onrendabele top.  

 

Stap voor stap 

Dit is een groot project met 

ruim 600 woningen. Het roept 

ook nog veel vragen op. We 

gaan daarom stap voor stap te 

werk en dat willen we samen 

met de bewoners in het noor-

delijk deel van de Meent doen. 

Het gaat over uw buurt en uw 

woning. U heeft dan ook een 

belangrijke stem. Eerst gaan we 

met u, de bewoner, een plan 

opstellen. Als u huurt doen we 

dat in nauwe samenwerking 

met uw woningcorporatie. In 

een nieuwsbrief die u voor de 

zomervakantie in uw brieven-

bus vindt vertellen wij u  hoe we 

dat gaan doen. Hier alvast een 

tipje van de sluier: binnenkort 

wordt  We starten binnenkort 

met een enquête verspreid en 

na de zomer gaan we straatge-

sprekken voeren. In verband 

met de coronamaatregelen 

hebben we besloten deze 

gesprekken na de zomer te 

starten.  

 

Helaas doet niet de hele 

Hilversumse Meent mee aan het 

Programma Aardgasvrije 

Wijken. Daar is de wijk te groot 

voor. Ervaringen en lessen 

delen we wel met de rest van de 

wijk. De ervaringen in het noor-

delijk deel van Meent kunnen 

straks helpen bij de transitie in 

de rest van de wijk, en in andere 

delen van Hilversum en elders 

in het land. 

 

Bas de Jong,  

Projectleider Meent Aardgasvrij

Project Meent Aardgasvrij 

www.hilversum.nl/ 

meentaardgasvrij 

 

Wilt u op de hoogte  

blijven van alle  

ontwikkelingen?  

Digitale nieuwsbrief: 

www.hilversum.nl/ 

nieuwsbrief  

Bas de Jong

Het project Meent Aardgasvrij loopt al een aantal jaar. Stichting 

Hilversumse Meent, woningcorporaties De Alliantie en Het Gooi 

en Omstreken, netbeheerder Liander en de gemeente Hilversum 

onderzoeken samen hoe de woningen in de Meent het beste ver-

duurzaamd kunnen worden. 
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BEL: 085-0737373
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Meentwerf Terras  
gaat open!

We zijn druk bezig om dat te 

realiseren. Bij het ter perse gaan 

van Je Meent Het 

zijn wegens de 

coronamaatregelen 

de precieze tijden 

nog niet duidelijk, 

maar het terras gaat 

open! Voor het eten 

zijn we in gesprek 

met diverse koks. 

Dus reserveer de vrijdag voor 

een gezellig uitje in eigen wijk! 

Op onze website en 

Facebookpagina vind je de 

actuele informatie. We hebben 

er onwijs veel zin in om jullie 

weer te zien! 

 

Boom 

Het groeit en bloeit in de 

Meentwerf! Ons terras is 

onder andere verrijkt met 

een prachtige boom! 

Komt dat zien, komt dat 

zien! 

 

Even voorstellen:  

Sacha Wendt 

In studio 4 van de 

Meentwerf huist Sacha 

Wendt. In haar atelier 

werkt ze voor en met vele 

opdrachtgevers zoals kostuum-

ontwerpers, stylisten, reclame- 

of ontwerpbureaus en architec-

ten. Daarnaast is zij druk met 

haar tassenlabel dat ze onder 

haar eigen naam, Sacha Wendt 

op de markt brengt. Vele vor-

men heeft ze van leer of ander 

materiaal tot tas gekregen. 

Unieke en kunstzinnige tassen, 

soms in kleine series. Meestal 

met een vleugje humor of grap.  

 

De 2D-Bags is de tassenlijn die 

haar tot ver over de 

Nederlandse grens beroemd 

maakte. Deze cartooneske tas-

sen lijken zo uit een stripboek 

te komen. Het zijn klassieke 

modellen modern vormgege-

ven waarbij het optische spel 

een hoofdrol speelt. De tassen 

worden gemaakt in 100% wol-

vilt of leer. Alle tassen worden 

in eigen atelier ontworpen , 

ontwikkeld en vervaardigd!  

 

Ook maakt Sacha met haar 

bedrijf Tastic allerlei zaken voor 

huis, tuin en boot op maat. 

Denk aan kussens, regenluifels, 

bekleding, tentzeilen, opberg-

hoezen. Alles op maat en naar 

wens gemaakt in onze eigen 

Meent. 

 

Kom gezellig langs in de 

Meentwerf. We kijken ernaar uit 

jullie allemaal weer te ontmoe-

ten. Hartelijke groet van het 

Meentwerf Team! 

welkom@meentwerf.nl. 

 

Atelier Sacha Wendt 

www.sachawendt.nl 

www.tastic.nl

Hallo lieve buren! Hoe heerlijk als je op vrijdagmiddag gezellig in 

je eigen buurt wat kunt drinken, liefst met een hapje eten erbij. 

Het weekend inluiden… 
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Naardermeer 24, 1218 NA

Ingetikt op Google en zie: ter 

hoogte van de Distelmeent en 

slechts gescheiden door de 

breedte van de ‘singel’ ligt de 

boerderij van familie Rebel, in 

het buitengebied van de ge-

meente Hilversum. Een af-

spraak en een bezoekje verder 

blijken wij hele leuke buren te 

hebben. 

 

Marleen en Pieter woonden elf 

jaar in de Rietmeent tot ze twee 

jaar geleden naar de boerderij 

verhuisden waar Pieter is opge-

groeid. Zij voelen zich nog altijd 

verbonden met de Meent. Na 

haar eerdere werkzaamheden 

als redacteur voor de TV en fo-

tograaf is Marleen nu werkzaam 

bij Boert Bewust, een stichting 

die werkt aan de verbinding 

tussen boeren, tuinders en de 

samenleving. Ze reist hiervoor 

door heel Nederland, beoor-

deelt deelnemende bedrijven 

en maakt hiervoor artikelen en 

foto’s. 

 

Bewust biologisch bedrijf 

Pieter runt in een maatschap 

met de familie een biologisch 

melkveebedrijf met 80 melk-

koeien. Sinds 2000 is het bedrijf 

biologisch, dit betekent onder 

andere dat er geen chemische 

bestrijdingsmiddelen en kunst-

mest gebruikt worden. Dit sluit 

goed aan op de omgeving, zo 

dichtbij het Naardermeer en op 

de samenwerking met Natuur-

monumenten en het Goois Na-

tuurreservaat.  

 

Rondom de boerderij tegen de 

groengordel ligt 28 hectare 

weiland, waar de koeien in de 

zomer grazen. Een deel van het 

gras wordt gemaaid en inge-

kuild als voer voor de winter. 

De kalveren en de koeien met 

zwangerschapsverlof lopen in 

de zomer op de weilanden van 

Natuurmonumenten tegen het 

Naardermeer.  

Daarnaast heeft het bedrijf een 

kleine akkerbouwtak op histori-

sche enggronden in Naarden 

en Huizen, waar afwisselend 

graan en maïs worden geteeld. 

Bij de redactie kwam een verzoek binnen om een exemplaar van 

het historisch boekje over de Meent op dit adres te bezorgen. 

Huh? De postcode was die van de Meent, hoe kon dat?  
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Zonnepanelen en robots 

Sinds kort liggen er op het 

dak van de stal zonnepanelen 

waardoor het bedrijf volledig 

zelfvoorzienend is qua ener-

gie. Deze energie wordt 

onder andere gebruikt voor 

de melkrobots en ventilato-

ren die de koeien verkoeling 

geven in de zomer. De dieren 

kunnen zelf kiezen wanneer 

ze gemolken willen worden 

en wanneer ze naar buiten 

willen gaan. Het melken ge-

beurt in twee volautomati-

sche melkinstallaties die eerst 

de uiers en spenen reinigt, 

waarna eveneens volautoma-

tisch aankoppeling op de 

melkmachine volgt. De ma-

chine registreert aan de hand 

van de gegevens op de hals-

band welke koe er aange-

schakeld is. Een klein 

beeldscherm toont direct de 

gegevens van het dier en de 

hoeveelheid melk die het 

geeft. Meestal zo’n 12 kilo per 

keer, in gewicht iets meer 

dan 12 liter. 

 

Voor in de stal staat een 

grote tank, waarin de melk 

via een leiding vanaf de mel-

krobots wordt aangevoerd. 

Iedere drie dagen komt een 

melkwagen van Campina de 

tank legen. Over de stalpaden 

waar de koeien lopen, be-

weegt zich constant een vol-

automatische stalreinigings- 

 robot. Die zorgt ervoor dat 

de vloer schoon blijft. Boe-

renzwaluwen vliegen af en 

aan door de grote, lichte 

ruimte. Het geheel ademt een 

gevoel van harmonie en rust. 

 

De tijd dat een boer letterlijk 

voor dag en dauw opstond 

om te gaan melken is voorbij. 

Vooral dankzij de melkrobots 

is de tijd flexibeler in te delen 

voor werk buiten de deur of 

een uitstapje. ‘s Avonds laat 

loopt Pieter nog een keer 

door de stal om de koeien te 

voeren en te controleren of 

alles goed is. 

 

Het is prachtig wonen in het 

buitengebied maar het heeft 

soms ook nadelen, zoals in 

de winter wanneer het ge-

sneeuwd heeft en Marleen 

hun twee dochters met de 

auto naar hun school in Hil-

versum moet brengen. 

PostNL en andere bezorgers 

hebben nogal eens moeite 

om hun adres te vinden. Pak-

jes worden dan ook regelma-

tig bij AH in de Meent 

afgegeven. 

 

Ter afsluiting nog een leuk 

weetje: als een koe gaat lig-

gen betekent dat niet dat ze 

slaperig is. Ze slaapt maar 1,5 

uur per dag, verdeeld over 

kleine dutjes. De rest van de 

ligtijd wordt gebruikt om rus-

tig te herkauwen. 
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De bomen die een opvallende 

bloeiwijze hebben, zoals de 

Vleugelnootboom, maar ook 

de (inheemse)Vogelkers, vallen 

het meest op. Halverwege het 

wandelpad van de groengordel 

staan aan beide kanten van het 

pad twintig bloeiende Vogel -

kers (Prunus padus) bomen.  

 

De (inheemse)Vogelkers (niet te 

verwarren met de Amerikaanse 

Vogelkers) , bloeit overdadig in 

het voorjaar met trossen witte 

bloemen die aange-

naam geuren en door 

veel insecten worden 

bestoven. Uit de bloe-

men ontwikkelen zich 

erwtengrote 

steenvruchten die, als 

ze rijp zijn, glanzend 

zwart kleuren. Het 

vruchtvlees is bitter 

maar niet giftig. Wij 

mensen vinden de vruchten 

dan ook niet verteerbaar. 

Vogels daarentegen wel. De 

Nederlandse naam duidt daar 

dan ook op. Nadat de trossen 

met bloemen zijn uitgebloeid 

doet zich de laatste jaren een 

merkwaardig verschijnsel voor.  

Aan het begin van de zomer 

zien we een beeld dat steeds 

vaker voorkomt: bomen en in 

dit geval de Vogelkers, die 

langzaam maar zeker wordt 

‘ingepakt’ door een bouwwerk 

van spinsels, gemaakt door de 

spinsel of stippelmot.  

 

Begin juni verpoppen de rup-

sen zich in de spinselwebben 

die dan al gauw zijn uitgegroeid 

tot ware bouwwerken. De spin-

selmot is overigens niet 

gevaarlijk voor de gezondheid. 

Je zult er geen uitslag of jeuk 

van krijgen zoals bij de eiken-

processierups. De rupsen vre-

ten van het blad en maken de 

spinsels om zichzelf te 

beschermen tegen natuurlijke 

vijanden zoals vogels en sluip-

wespen. Voor de bomen zelf is 

het niet erg, ze zijn goed 

bestand tegen veelvraat en 

lopen later in de zomer of het 

volgende voorjaar weer 

opnieuw uit. De verwachting is 

dat ook dit jaar weer het 

bijzondere verschijnsel zal 

plaatsvinden. 

Harm Klinkenberg, Natuurgids 

IVN/Natuurmonumenten

Vogelkers

Harm Klinkenberg

Afgelopen herfst en winter heeft de gemeente Hilversum een 

grote ‘schoonmaak’ gehouden in de groengordel van de 

Hilversumse meent. De werkzaamheden betroffen snoei-,kap- en 

baggerwerkzaamheden. De vele wandelaars, die dagelijks hun 

rondje maken, waar onder ook ondergetekende, hadden zo hun 

bedenkingen bij het vooral grove kap- en snoeiwerk. Nu het 

voorjaar definitief is doorgebroken en de vele soorten bomen en 

ontzettend veel wilde planten volop zijn gaan bloeien, is het weer 

een prachtig mooi natuurgebied en niet alleen maar zo een 

plantsoen.  
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(Buiten) trainen in 
kleine groepen

Personal training 
voor een sportschool

 abonnementstarief

Veel trainingsmomenten 
in de week. Al voor €48,- 

per maand personal training

www.personaltrainingcentre.nl  -------  www.ptcdemeent.nl ------- 0618110741

Schrijf je nu in op 
www.personaltrainingcentre.nl, 

kom onbeperkt trainen onder begeleiding 
van een personal trainer en betaal 

geen inschrijfkosten!

PERSONAL TRAINING CENTREPTC
DE MEENT 11

SMALL GROUP (MAX 4 PERS)

LENTEACTIE!!

PTC.indd   1 13-04-2021   09:41
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Vervanging August sport
Beste Wijkbewoners,  In het vorige wijkblad konden jullie lezen 
dat ik helaas per 1 juni stop als buurtsportcoach jeugd in de Hil-
versumse meent. Ik wil jullie bij deze graag informeren over het 
verdere verloop van de buurtsportactiviteiten.

 August Heerschop 

Vrijdag 28 mei zal ik voor de 

laatste keer de activiteiten zelf 

draaien. De periode van 4 juni 

tot de zomervakantie zal mijn 

collega Danny de activiteiten 

waarnemen. In de zomervakan-

tie zullen er helaas geen buurt-

sportactiviteiten worden 

gedraaid in de Hilversumse 

meent. Mocht je toch graag 

meedoen met de buurtsport-

coachlessen, dan zijn er 

verschillende mogelijkheden in 

Hilversum zelf. 

Hou hiervoor de site 

www.binkkinderopvang.nl in de 

gaten. 

 

Na de zomervakantie zal er 

hopelijk een nieuwe 

buurtsportcoach zijn gevonden 

en hoop ik met heel mijn spor-

tieve hart dat de activiteiten 

weer zullen worden hervat in 

deze mooie wijk! 

 

Met sportieve groet,  

August Heerschop 

Duofiets
De Duofiets voor wijkbewoners 

van de Hilversumse Meent is 

weer beschikbaar. Een reserve-

ring maken voor een heerlijk 

tochtje buiten met deze fiets 

kan via Meentbewoners voor 

Meentbewoners of de Buurt-

sportcoach bsc@hilversums-

emeent.nl.  

 

We vragen u graag ruim van te 

voren te reserveren omdat niet 

elke dag de reserveringslijst kan 

worden bijgehouden, dat ge-

beurt 1 x per week. Digitaal re-

serveren volgt in de toekomst. 

Fietsen is sowieso een goed 

idee want vanuit de Hilver-

sumse Meent kan men alle kan-

ten op voor lange en korte 

tochtjes.  

 

Meer informatie en tips zijn  te 

vinden via:  

www.route.nl,  

www.doortrappen.nl en 

www.fietsgilde.nl.  

 

Op de site van Gooise Meren 

Beweegt kan met een fiets-

puzzel tocht van 32km vinden.

Anouck Dingemans 

Buurtsportcoach 

Stichting Hilversumse 

Meent 

hilversumsemeent.nl
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- 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
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Domweg gelukkig op de 
kinderboerderij
Het was me het jaartje wel. Ook op de kinderboerderij was het 

een kille/stille bedoening. Tuurlijk, het vee werd wel verzorgd, 

maar voelde zich wel erg onwennig en eenzaam. Zelfs de 

onderhoudsvrijwilligers moesten maanden wegblijven. 

Hartverwarmend hoe ze bij schaarse bezoekjes met veel geblaat 

en gebalk verwelkomd werden.  

Het is met vallen en opstaan 

gelukt om het groengebeuren 

in leven te houden. Zelfs de wat 

aftands geworden wilgentunnel 

is gereanimeerd om de kids een 

nog spannender doorkruipbe-

levenis te kunnen laten mee-

maken.  

 

Mazzel dat het een laat voorjaar 

is, zodat met extra inspanning 

de spaarzame vrijwilligers 

op dit moment de opgelo-

pen achterstand deels heb-

ben weggewerkt. EXTRA 

HULP IS wel DRINGEND 

GEWENST… slechts en-

thousiasme is nodig… 

groene vingers of niet.  

 

Heel jammer dat de 

schoolkinderen tot nog toe 

geen helpende hand heb-

ben kunnen bieden. We hopen 

maar dat het vanaf nu wel gaat 

gebeuren. De tuin zal zeker 

meer opvrolijken door de aan-

raking van de leergierige kin-

derhanden! Maar wat voor 

ieder toch een weldaad dat de 

boel nu weer open is!  

 

Tuurlijk blijft het naleven van de 

coronaregels wat afstand en 

aantal bezoekers e.d. betreft 

van kracht. Mooi toch dat we 

weer kunnen genieten van alle 

natuurpracht in tuin en boom-

gaard.  

 

En bovenal van het geblaat van 

de horde jonge geitjes en lam-

metjes die tijdens uw aller af-

wezigheid toch aan de 

baarmoeders zijn ontsnapt.  

Gelukkig heeft de natuur niet 

stil gezeten en is alles doorge-

gaan. Kortom, kom weer en ge-

niet van alles wat op onze 

kinderboerderij te zien is. De 

koffie staat klaar. Bent u er nog 

nooit geweest? Het gebalk van 

de getrouwe ezel wijst u de 

weg.  

 

Krijn Griffioen

Meehelpen? 

Laat het weten 

aan Krijn Griffioen 

k.griffioen@gmail.com
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Alice de Koning
Onze pas aangestelde opbouwwerkster heeft geen langjarig 

verleden in het welzijnswerk en kijkt dan ook met een frisse blik 

naar de mogelijkheden binnen de Meent.

Ze werkte onder andere in de 

journalistiek, in de muziekin-

dustrie, bij War Child, Wereld-

Ouders en Greenpeace, altijd 

vanuit de combinatie commu-

niceren en organiseren. Haar 

belangstelling voor 

de psychosociale 

kant van de mens in 

relatie tot de samen-

leving is oprecht: 

Alice is een aandach-

tig en energiek mens. 

Behalve buurtwerk-

ster voor de Meent is 

zij Hilversum-breed 

coördinator van de 

Preventief Huisbe-

zoeken 75+. Ook die 

taak past bij haar. 

In de Meent dreef het goed ge-

organiseerde wijkwerk hele-

maal op vrijwilligers. Door 

corona ligt alles nu al lange tijd 

plat. Merkbaar is, dat de bewo-

ners mismoedig zijn geworden, 

uitgeblust, de veerkracht lijkt 

verdwenen.  

 

Ben je niet bang dat het straks 

heel moeilijk wordt om alles 

weer op gang te krijgen? Hoe 

denk je de mensen te motive-

ren? Wat kun je doen om de 

sterke sociale samenhang 

terug te brengen en hoe breng 

je het ooit zo bloeiende wijk-

werk weer tot leven? 

Veel luisteren, laveren tussen 

mensen die hier geworteld zijn 

en jonge mensen die nog moe-

ten ontdekken hoe fijn het is 

om samen iets te doen in en 

voor de wijk. Verder behoeftes 

peilen: wat willen de bewoners 

van nu? Welk initiatieven leven 

er die niet uitgevoerd konden 

worden als gevolg van de pan-

demie? En zijn de vrijwilligers 

van vóór corona bereid om hun 

activiteiten weer op te pakken? 

Er liggen lijsten vol ideeën die 

op uitwerking wachten. De 

SHM heeft een jaarplan dat 

bijna gelijk oploopt met wat 

Versa in een buurt wil doen. In 

theorie staat er al veel in de 

startblokken. Mijn taak is het, 

om ondersteunend en verster-

kend te zijn aan een vitale sa-

menleving in de Meent. 

 

Wat hoop je te bereiken? 

Dat ik over poos kan zeggen: 

de pandemie heeft tijdelijk alles 

platgelegd, maar het is toch 

gelukt om de mensen overeind 

te krijgen, het verenigingswerk 

weer op te pakken, nieuwe ini-

tiatieven te ontwikkelen en el-

kaar in deze prachtige wijk 

weer te enthousiasmeren. Ik 

zou het oprecht fijn vinden als 

mensen me mailen of bellen 

met vragen, opmerkingen of 

ideeën.

Alice de Koning 

Opbouwwerkster 

Hilversumse Meent 

Coördinator Preventief 

Huisbezoek 75+ 

 

06 - 58 74 31 13 

akoning@versawelzijn.nl 
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Hoera, het senioren 
eetcafé gaat OPEN!
Ja, dat staat hier nu wel, maar is dat ook zo? En wanneer dan?  

En voor wie? En onder welke voorwaarden dan?

Okee, als het stappenplan van 

de overheid het toelaat en de 

Kruisdam open mag van het 

bestuur, hebben wij op 25 juni 

een heerlijke brunch klaarstaan. 

Wij gaan u verwennen met een 

kopje soep, een warm hapje, 

salades, broodjes en uiteraard 

een speciaal toetje. Lekker even 

genieten zoals u gewend was. 

Nog niet met 50 gasten tegelijk, 

maar 2 keer 25 kan prima. 

 

Voor wie? Tja, we zijn er in 

principe natuurlijk voor alle 60-

plussers uit De Meent, maar we 

willen in ieder geval de ver-

trouwde gezichten even zien. 

We missen u gewoon. Wel zijn 

de spelregels iets aangepast. 

 

1. U kunt zich aanmelden door 

te bellen met Engeline of 

Wil. Bij geen gehoor kunt u 

een boodschap inspreken. 

Aanmelden kan tot en met 

maandag 21 juni. 

 

2. U krijgt dinsdag 22 of 

woensdag 23 juni een brief 

in de bus met het tijdstip 

waarop u verwacht wordt en 

met de regels voor die mid-

dag. 

3. We houden ons allemaal aan 

de coronamaatregelen zoals 

die op dat moment gelden 

(staan in de brief). 

 

4. Mochten er teveel aanmel-

dingen zijn voor 25 juni, dan 

gaan we gewoon de 26e ook 

open. 

 

5. U betaalt € 9,50 voor de zo-

merbrunch. Daar zit al een 

drankje bij. 

 

6. Mocht het onverhoopt tóch 

niet door kunnen gaan, dan 

hoort u dat uiteraard zo snel 

mogelijk. 

 

U kunt op ons rekenen; wij re-

kenen op u. Houd moed, houd 

(af)stand en blijf gezond.  

 

Groet,  

Wil van Goch

Engeline Wieberdink 

035 - 691 29 89 

 

Wil van Goch 

06 - 21 41 66 89
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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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De afgelopen tijd is in en om het water van de groengordel flink 

gewerkt. Met groot materieel is de singel weer op diepte ge-

bracht. Pontons met baggerinstallaties, hydraulische graafmachi-

nes, pompen, grote slangen en vrachtwagens werden gebruikt 

om de klus te klaren. Over het hoe en waarom het volgende.

Het uitbaggeren van de 
singel in de groengordel

Gerard Bierlaagh 

SHM, commissie 

Wijkbeheer

De belangrijkste functie 

van de singel in de 

groengordel is de 

opvang van het regen-

water van de Meent. 

Daarnaast is de singel is 

onderdeel van een gro-

ter watersysteem. Vanuit het 

Lagieskamp stroomt water de 

singel in en er stoomt water uit 

naar de Karnemelksloot en het 

Luie Gat. Het Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is 

verantwoordelijk voor het 

watersysteem en Waternet 

regelt voor AGV de uitvoering.  

 

Herstel door-

stroompro-

fiel 

Bij controle 

bleek het 

doorstroom-

profiel van de 

singel onvol-

doende. 

Door 

aangroei van waterplanten en 

door slib, dat meekomt met het 

regenwater, vermindert het 

doorstroomprofiel. Met bagge-

ren wordt dat hersteld. 

Normaliter gebeurt dat elke 15 

tot 20 jaar, maar nu was het al 

30 jaar geleden  

Het baggeren gaat globaal op de 

volgende manier: Een hydrauli-

sche graafmachine met een spe-

ciaal hulpstuk zorgt voor het ver-

snijden van het teveel aan water-

planten. Daarna wordt, met een 

zuig buis vanaf een ponton, de 

singel op de gevraagde diepte 

gebracht. Het slib wordt wegge-

pompt en met vrachtwagens 

afgevoerd naar de Maasvlakte.  

 

Het af te voeren slib is vervuild 

door stoffen in het regenwater 

dat van de straten spoelt. De ver-

vuiling is zodanig, dat het slib 

niet lokaal hergebruikt kan wor-

den. Op industriële locaties zoals 

de Maasvlakte kan het, na even-

tueel te zijn behandeld, nog wel 

worden gebruikt. 

 

De werkzaamheden aan de sin-

gel zijn inmiddels afgerond. De 

oevers worden hersteld en her-

ingericht, zodat de oude na tuur-

 lijke situatie terugkeert. De men-

sen van Stads Beheer Service 

(SBS), onze “Meenttuin mannen” 

zullen dat gaan doen in opdracht 

van Waternet. Over een paar jaar 

zie je niets meer van al het werk 

dat is verricht, maar hebben we 

wel voldoen de opslag voor het 

regenwater in onze Meent.
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15 april was de eerste datum van de vaccinatie de Kruisdam. We 

hebben 117 mensen van 60-65 jaar gevaccineerd. De laatste 

druppel is uit de flesjes gehaald. 15 minuten wachten in het 

wijkcentrum, ondanks de 1,5 meter ertussen, was toch weer even 

gezellig. De 2e prik is op 1 juli en daar zijn dezelfde 117 mensen 

weer voor uitgenodigd. 

De mensen ouder dan 65 jaar 

hebben van de GGD al de vacci-

natie gehad en via ons hebben 

de mensen die in de risicogroep 

vallen van de griepvaccinatie 6 

mei een uitnodiging gehad om 

bij de GGD een vaccinatie te 

laten zetten. De anderen volgen 

nog (via de GGD). 

 

Vakantie 2021 

Ook in 2021 is de praktijk open 

tijdens de vakantie. Zo nodig 

komt er een waarnemende huis-

arts en tijdens de vakantie van de 

assistentes is de praktijk telefo-

nisch ‘s middags minder bereik-

baar. 

 

De praktijk is open voor nieuwe 

patiënten. Via de website  

huisartsenpraktijkdemeent.nl 

kunt u zich inschrijven of bellen 

met de assistente  

(035 69 14 100, 

info.hapmeent@xs4all.nl). 

Corona vaccinatie

Het vaccineren van onze 1ste 

ronde is voorspoedig verlopen. 

Inmiddels zijn de hoogrisico 

patiënten van 18 tot 59 jaar 

opgeroepen. Zij worden gevac-

cineerd door de GGD. Voor vra-

gen over vaccinaties kunt u het 

beste eerst kijken op de website 

van het RIVM: www.rivm.nl. Ook 

op www.rijksoverheid.nl vindt u 

veel antwoorden op uw vragen. 

Mocht u er niet uitkomen, dan 

kunt u ons natuurlijk altijd bellen. 

 

Vakantie 

De praktijk is in verband met 

vakantie gesloten van maandag 

19 juli t/m vrijdag 1 augustus. 

Waarneming dokter Hamers, 

Bremstraat 3 Bussum. tel 035-

6916092. 

Vakantie dokter Pupping: 5 juli 

t/m 16 juli, vakantie dokter Van 

Dok: 2 augustus t/m 6 augustus. 

De praktijk is deze 3 weken open 

en de huisarts die niet op vakan-

tie is doet het spreekuur. We 

wensen u een prettige vakantie.

Corona 

Huisartsenpraktijk  

‘de Meent’ 

 

Mw. J.C. Schuur,  

mw. I. van ’t Hof,  

huisartsen 

mw. M.A. Goossens, 

praktijkondersteuner/ 

doktersassistente 

mw. V.de Jong,  

doktersassistente 

Mw. N. Goes,  

praktijkondersteuner 

GGZ 

Nanoek Koopman, 

huisarts-in-opleiding

Huisartsenpraktijk  

van Dok 

 

vandok.praktijkinfo.nl 

 

J. van Dok en 

M. Pupping,  

huisartsen 

Anja, Vera en 

Jacqueline,  

POH en 

doktersassistentes



Eind jaren ‘70 

Over de Meent is een eindeloze 

discussie gevoerd, om tureluurs 

van te worden… Waarom zou 

het bebouwde gedeelte van de 

Meent niet wor-

den gevoegd bij 

de gemeente 

Bussum? Het is 

toch onlogisch dat 

een leefgemeen-

schap van 5000 

mensen, die geo-

grafisch gezien 

dichter bij Bussum 

ligt, bestuurlijk tot 

de gemeente 

Hilversum 

behoort? 

 

Volgens een vroegere Bussumse 

politieke partij is het ware idio-

terie om voor allerlei voorzie-

ningen te zijn aangewezen op 

Hilversum. Denk aan de politie-

surveillance, de levering van gas 

en licht, diverse voorzieningen 

van de burgerlijke stand en de 

brandweer! Een bizarre kwestie 

die een uitvloeisel is van histo-

risch gegroeide grenzen. 

 

Naschrift redactie 

In de jaren ’80 van de vorige 

eeuw vond een VVD-wethou-

der in Bussum het welletjes. De 

Meent hoorde bij Bussum, dàt 

moest het uitgangspunt wor-

den. De Bussumse gemeente-

raad ging mee in die denkrich-

ting. Contact met de gemeente 

Hilversum was er nauwelijks 

geweest en over de 

Meentbewoners werd al hele-

maal niet gesproken, laat staan 

mèt hen. 

 

Op de Meent was het 

onderwerp intussen ook opge-

pakt. Onder de bewoners ont-

stonden twee richtingen: pro 

Bussum en pro Hilversum. Er 

dreigde echt een tweedeling te 

ontstaan, sommige mensen 

spraken niet meer met elkaar. 

Een groepje van 4 bewoners 

(twee van elke voorkeur) 

besloot dat het zo niet langer 

kon en vroeg bureau Intomart 

een onafhankelijke enquête te 

houden onder àlle Meentadres -

 sen. Intussen ging het groepje 

ook nog praten met de 

wethouders van Hilversum en 

Bussum. Dat waren nogal 

levendige gesprekken. 

 

In het gemeentehuis van 

Bussum spraken afvaardigingen 

van beide gemeenteraden met 

elkaar, vanaf de publieke 

tribune bekeken door met 

spandoeken bewapende 

Meentbewoners. Ten slotte 

kwam het resultaat van de 

enquête: het merendeel van de 

Meentbewoners sprak zich uit 

om bij Hilversum te blijven 

horen.
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Er blijft maar verrassend 

veel belangstelling voor 

het boekje ‘Waar eens 

koeien vredig graasden’ 

– over de historie van 

de Meent. Gelukkig zijn 

er nog exemplaren 

beschikbaar, maar de 

bodem komt wel in 

zicht.  

Maak € 5,- over op 

rekeningnummer 

NL20INGB0002598678 

t.n.v. Stichting 

Hilversumse Meent, 

mail uw naam en adres 

aan redactiewijkblad@ 

hilversumsemeent.nl en 

het boekje wordt thuis-

bezorgd.

Uit het historisch boekje (slot) 
Waarom hoort de Hilversumse 
Meent niet bij Bussum?



 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 Tijdelijk niet bereikbaar 

Buurtsportcoach                  August: 06 18 53 18 03;   Anouck 06 19 77 85 19 

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 




