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Overzicht activiteiten September 
Weekprogramma 
Maandag 09.30 - 10.15 Buurtwandelingen  

09.30 - 11.30 Volksdansen Layla 

10.30 - 11.30 Fitgym 

12.00 - 13.00 Pilates 

13.00 - 15.00 Beweegoverleg Buurtsportcoach 

13.30 Handenarbeid 

14.00 - 17.00 Kinderactiviteiten 

Avond Biljarten, Klaverjassen, Bridgen 

Dinsdag 10.00 - 12.00 Informatiepunt Welzijn & Zorg 

10.00 - 12.00 Inloop computerondersteuning 

10.00 - 12.30 Koersbal 

09.45 - 10.30 Gymnastiek 60+ 

13.30 - 17.00 Biljarten, Bridgen 

13.30 - 16.00 Soos 

Avond Yoga 

Woensdag 09.30 - 11.30 Volksdansen Nemoj Kate 

09.30 - 11.00 Volleybal overdag 

10.15 - 11.15 Gym 60+ Heren 

11.45 - 12.45 T’ai Chi 

13.30 - 17.00  Biljarten 

15.30 - 18.30 Dansstudio 

Avond Bridgen,Fotoclub, Tekenclub 

Donderdag 08.00 - 11.45 Bloedprikken 

09.30 - 10.15 Buurtwandelingen 

10.00 - 12.00 Instuif 

12.45 - 13.30 Fitgym 

13.30 - 17.00 Biljarten 

14.00 Jeu de Boules 

13.45 - 16.00 Yoga 

14.30 - 16.15 Zwemmen (De Zandzee) 

16.15 - 17.00 Aanmelden via Anouck 

Avond Jazzballet, Fit met Pit 

Vrijdag 10.00 - 12.30 Koersbal 

15.00 - 16.00 BSC jeugd 4 - 8 jarigen 

16.00 - 17.00 BSC jeugd 8 - 14 jarigen 

 
Maandprogramma  

Zondag 06-09 14.30 Cultuur 

Woensdag 16-09 13.00 NVVE 

Zaterdag 12-09 19.30 Cultuur 

Maandag 14-09 20.00 Repair Café 
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Alweer zes maanden is het leven anders dan het voorheen is 
geweest. Het virus trof het maatschappelijk leven, zonder waar-
schuwing vooraf en zonder draaiboek om op terug te kunnen 
vallen. Bij alle verwarring is er echter één prettige zekerheid: 
het wijkblad zal ook in de komende maanden weer gewoon 
blijven verschijnen, dit jaar al voor het 45e seizoen. 
Welkom terug, beste Meentbewoners  
 
Redactie en medewerkers Je Meent Het
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Wat doe je als in het Vilans-
rapport, dat vorig jaar ver-

scheen, staat dat er 
woningen missen in 

de Hilversumse 
Meent? Oudere 

wijkbewoners 
geven aan 

dat ze graag 
verhuizen naar 

een kleinere, meer 
geschikte woning en 

dat ze in de wijk willen 
blijven. Brainstormen met 

4000 Meent bewoners? Dat 
werkt niet praktisch. 
 
Wat doe je wel? Samen met 
een architect werkte Stichting 
Hilversumse Meent een paar 
plannen uit. Tegen een van die 
plannen zei woningbouwcor-
poratie Gooi & Omstreken ‘ja’: 
nieuwbouw van de Kruisdam 
en de sporthal en erboven 70 
woningen. De corporatie heeft 
een voorwaarde: het worden 
alleen sociale huurwoningen.  
 

Nu zoekt 
de 
Stichting 
een onaf-
hankelijk 
adviesbu-
reau om te 
onderzoe-
ken of 
deze 
nieuw -
bouw het 

antwoord is op de vraag die 
oudere wijkbewoners stellen. 
Verhuizen ze inderdaad en 
komen er dan eengezins wo-
ningen vrij? Als dat niet het 
geval is, beantwoordt dit plan 
niet aan het doel.  
Ook gaat de stichting in 
gesprek met de nieuwe wijk-
wethouder, Gerard Kuipers en 
met de corporatie. Is 23 meter 
hoog noodzakelijk? Zijn 70 
woningen noodzakelijk, of vol-
staan minder? 
Met een concreet plan voor 
nieuwbouw is overleg met alle 
wijkbewoners zinvol en nood-
zakelijk. Gesprekken over het 
plan en het onderliggende pro-
bleem. Die gesprekken staan 
op de rol: nog even geduld als-
tublieft. Goed dat wijkbewo-
ners ook in het wijkblad hun 
stem lieten horen. Voor of 
tegen, voor hoogbouw of juist 
voor laagbouw: zo werkt een 
democratische samenleving.  
 
Waarom geduld? Wel de 
Kruisdam gaat op 1 september 
open en we vieren op 5 
september een feestje dat er 
AED’s in de wijk hangen. De 
commissie Welzijn & Zorg 
begint een nieuwe overleg -
ronde met als doel: de wijk 
leefbaarder maken voor onze 
jongeren. Corinne van Maar 
presenteert een plan voor 
buurtgericht werken, samen 
met de twee huisartsen.  

Van de bestuurstafel...
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En dan ontvingen we ook nog 
twee wethouders voor een 
gesprek met bewoners van de 
Meikevermeent, de Melkmeent 
en de Melkstraat over een 
eventuele Jongeren Ontmoe -
tings Plek op het fietscrosster-
rein. Om maar een paar zaken 

te noemen. En na anderhalf jaar 
stopt Puck Zijlsta als voorzitter 
en koos het bestuur mij als 
opvolger. Veel dank voor de 
inzet.  
 
Freerk Teunissen,  
voorzitter SHM - 06-14460191 

Doe mee aan de enquête. Die 
staat van 31 augustus tot en 
met 21 september open via de 
url en QR-code. Of vul de 
geprinte enquêtes in bij de 
informatiezuil naast de 
Trekpleister. Ingevulde enquê-
tes kunt u daar ook weer inle-
veren. Verder kunt u meedoen 
aan de wijkschouw op zaterdag 
19 september. 
 
Zij horen graag uw mening! 
Welke keuzes zou u maken in 
het groenonderhoud? Welke 
accenten zou u leggen? 
Bijvoorbeeld wél zwerfafval 
tussen de beplanting opruimen, 
maar geen onkruid tussen de 
stoeptegels verwijderen. Of 

bermen en waterkanten minder 
maaien zodat er budget 
beschikbaar is voor het planten 
van voorjaarsbollen. Welke 
keuze zou u maken?  
 
Onder de invullers verloot de 
gemeente 5 keer een kistje 
vaste planten. De gemeente 
Hilversum en SBS/Tomingroep 
proberen het uitvoeren van het 
groenonderhoud meer aan te 
laten sluiten bij de wensen en 
be hoeften van bewoners.  

 

Geef uw mening over het 
groenonderhoud
De gemeente Hilversum onderzoekt hoe de beschikbare budgetten 
voor groenonderhoud zo ingezet kunnen worden dat u de open -
bare ruimte als (nog) prettiger ervaart. Ook is zij benieuwd naar wat 
u zelf zou kunnen en willen doen om de openbare ruimte in uw 
eigen straat te verbeteren. 

url: https://bit.ly/2WJAN17

Freerk Teunissen  
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De Kruisdam is weer open:  
wees welkom bij deze 
leuke activiteiten
De zomer van dit jaar is er één die we ons lang zullen heugen. 
Het was de afgelopen maanden vooral stilletjes voor de regelma-
tige bezoekers van ons wijkcentrum. Daar komt gelukkig veran-
dering in. Het wijkbestuur heeft besloten om vanaf september de 
deuren weer verantwoord te openen. Om elkaar weer eens ge-
zellig te ontmoeten organiseert de commissie Activiteiten in sep-
tember twee bijzondere dagen.

Zaterdag 5 september 
Op zaterdag 5 september zijn 
de kinderen tussen 13:00 en 
17:00 uur welkom op het plein 
bij de Sterrenwachter. Daar 
kunnen zij meedoen aan oud-
hollandse spelletjes zoals ring-
werpen, hoedje wip, spiegel 
schrijven, blik werpen, sjoelen 
en trekbiljart.  

 

Voor koelbloedige kids wacht 
de strijd met de bibberspiraal. 
Ouders en andere volwassenen 
kunnen intussen gezellig met 
buurtgenoten bijpraten bij kof-
fie of thee. Dit alles geldt bij 
goed weer. Is het regenachtig: 
dan is het wijkcentrum een 
goed alternatief. 
 
Op zaterdag 12 september… 
… worden de heropeningsacti-
viteiten vervolgd met een kin-
derbingo en een eenvoudige 
bingo voor volwassenen. Voor 
de beide bingo’s is reserveren 
verplicht. Meer informatie is 
binnenkort te vinden op de 
website van de stichting,  
hilversumsemeent.nl/ 
 
Let op! In verband met eventuele 
actuele ontwikkelingen kan het 
zijn dat er activiteiten worden 
afgelast. Houdt daarom te allen 
tijde de website in de gaten voor 
de meeste recente informatie. 
 
SHM, Commissie Aktiviteiten & 
Evenementen,  
Wim Wolfswinkel 

blikwerpen 
Partykist attractieverhuur
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Van overlast naar leef -
baarheid voor jong en oud
De SHM ontvangt klachten van overlast door jongeren. Daarom 
besloot het bestuur om in gesprek te gaan met jongeren en 
meentbewoners. Wij vinden immers dat de meent leefbaar móet 
zijn voor iedereen. En eigenlijk hebben jongeren geen plek om 
bijeen te komen. Hoe verder?

Op 30 juni bracht Burge mees ter 
Pieter Broertjes op eigen initia-
tief een bezoek aan de meent en 
sprak met bewoners, jongeren 
en basisschoolpersoneel. Verder 
waren er ambtenaren van de 
gemeente bij van veiligheid, 
handhaving en buurtcoördinatie, 
de wijkpolitie, jeugdwerkers van 
Versa en Freerk Teunissen en 
Johan Kremer van het bestuur 
SHM. Er werd gesproken over 
geluidsoverlast, rommel achter-
laten, hardrijden met brommers 
en auto’s en het vermoeden van 
drugs dealen. 
 
Een bewoonster vertelde, dat zij 
zelf vroeg aan de jongeren om 
wat zachter te doen in de 
avonduren en dat daaraan 
gehoor werd gegeven. Maar gaf 
de bewoonster toe: ‘Dat durft 
niet iedereen, natuurlijk.’ 
 
Basisschoolpersoneel had plas-
tic dopjes en zakjes gevonden 
op het schoolplein en bij de 
Bijenkolonie en opgeruimd en 
meende dat het met drugs te 
maken had. Een van de jongeren 
liet ter plekke een afdekdopje 
van een waterpijp zien en zei dat 
het niets met naalden of drugs 
te maken had. Een van zijn 

vrienden had het waarschijnlijk 
laten vallen. Ik, Freerk, heb na 
die middag bij diverse meentbe-
woners intensief doorgevraagd 
over aan toonbaar drugsoverlast, 
maar heb niets concreets ont-
dekt. 
 
Het bestuur SHM kijkt niet alleen 
naar de overlast, maar ook naar 
leef baarheid voor iedereen. We 
moeten in gesprek blijven met 
elkaar. Misschien moet ‘t Web 
vaker open, misschien is een 
JOP een deel van de oplossing.’ 
Het punt blijft op de agenda, de 
burgemeester wordt nogmaals 
uitgenodigd om in gesprek te 
gaan over veiligheid in het alge-
meen en soms zijn oplossingen 
eenvoudig, aldus een van de 
ambtenaren: ‘In Kerkelanden 
hadden bewoners last van hard-
rijders en daar hebben bewoners 
gezamenlijk kliko’s wat verder 
op de straat gezet. Wij houden u 
op de hoogte. 
 

Rob de Graeve, 
bestuurslid 
SHM en  
Commissie 
Welzijn & Zorg 

Rob de Graeve
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In verband met het Coronavirus worden 
klussen aan huis tot een minimum 
beperkt en zal ik trachten problemen zo 
veel mogelijk op afstand op te lossen. 

Het vertrouwde adres voor het oplossen 
van al uw computerproblemen binnen 
enkele dagen en vaak op afstand. 
Ook ’s avonds ben ik bereikbaar! 
Computer service  vanaf ! 30,- per half uur.

                 Computer service



Wie woont er naast de schuur 
bij het sluisje, waar een para-
dijsje verscheen?  
Karin Koopmans dus met cara-
van, moestuin, bloementuin, 
hekje, tafel, fietswielen voor de 
bonen, kapucijners en peultjes, 
sla en heel veel courgettes. Zij 
kon door corona niet terug 
naar haar werk als DJ-manager 
op Ibiza.  
 
De schuur is gebouwd in 1930, 
sinds 2000 met de strook land 
langs de sloot eigendom van 
haar vader Hans en was ooit 
een kunstmestopslag van de 
Erfgooiers.  
 
Opgegroeid in ’s Graveland is 
dit thuiskomen voor haar. 
Karin: ‘Mijn vader is echt een 
oude snu!elaar. Alles hier in en 

om de caravan lag in de schuur. 
Dus daar bof ik enorm mee, 
want zelf ben ik ook van het 
minimaliseren en hergebruiken.’ 
 
Nu ze er een poosje woont, 
zoekt Karin naar meer moge-
lijkheden. Karin: ‘Ik plant nu 
deze groenten, hun wortels 
gaan in de grond, maar ook 
mijn eigen wortels gaan hier de 
grond in. Ik realiseer dit en wil 
er het beste van maken. ’Think 
global, act local’ past bij mij en 
daarom ben ik in gesprek met 
De Meentwerf en de SHM. 
Misschien is het wel mogelijk 
om van dit weiland - en haar 
arm waaiert breed uit – een 
plukbos te maken voor de 
meentbewoners.’ 
 
‘Een noodgedwongen verblijf, 
maar eigenlijk ben ik harstikke 
blij. Dit is voor mij het mooiste 
plek in de wereld, midden in de 
natuur, en toch langs een 
drukke straat, ik ben nooit 
alleen. Hier is geen social dis-
trance. In tegendeel, mensen 
vertellen mij hoe ze in het leven 
staan, kijken naar de moestuin 
en vragen zich af: ‘Goh, 
waarom doe ik dat eigenlijk ook 
niet zo?’ 

Over de caravan en de 
fietswielen aan de 
Melkmeent
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Op de Melkmeent is het een komen en gaan van fietsers, wiel-
renners, hardlopers, skaters én meentbewoners. Menigeen staat 
verbaasd stil bij de caravan en de fietswielen. Wat is dit?
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Gemeente Hilversum maakt bus -
haltes op de Meent toegankelijker

Het nieuwe perron van de bus-
haltes wordt 18 cm boven de 
straat gebracht. Reizigers kun-
nen hierdoor vrijwel gelijk vloers 
in- en uitstappen. Het perron 
wordt minimaal 1,5 meter 
breed en minimaal 10 meter 
lang. Daarnaast wordt het voor 
rolstoelen en rollators makke-
lijk om het perron op te rijden. 
Er is speciale aandacht voor 
goede geleidelijnen voor visu-
eel gehandicapten en het per-
ron is vrij van obstakels.  
 
Op dit moment zijn de bushal-
tes in de Meent uitgerust met 
een haltekom. Vanwege de ver-
keersveiligheid en de doorstro-

ming van buslijnen gaan de 
bussen halteren op de rijbaan. 
Doordat de bus recht komt 
aanrijden, is het mogelijk om de 
bus dicht op de perronband te 
laten stoppen. De haltekommen 
worden verwijderd.  
 
De bestaande wachthokjes blij-
ven staan op de huidige locatie 
en de openbare ruimte rond de 
halte wordt opnieuw ingericht. 
Er komt meer ruimte om routes 
voor voetgangers te vereen -
voudigen en de groenvakken 
worden vergroot. Bovendien 
ontstaan er kansen om een 
aantal onlogische verkeerssitu-
aties aan te pakken. 

In het najaar van 2020 worden de bushaltes in de Meent 
aangepast om de toegankelijkheid te verbeteren. Hierdoor wordt 
het gemakkelijker voor specifieke groepen reizigers, zoals 
ouderen, minder validen en reizigers met kinderwagen om 
gebruik te maken van de bus. 

Nieuw bij FysioHolland De Meent 
ZwangerFit Fitness!

Dat kan vanaf donderdag 3 
september 2020 elke donder-
dagavond van 20.00 – 21.00 
uur onder begeleiding van onze 
fysiotherapeute Samantha de 
Jong-Wallenburg op locatie De 
Meent 6, 1218 CB Hilversum.  
 
Deze ZwangerFit Fitness is ook 

te combineren met de 
ZwangerFit Aqua op de maan-
dagavond in Hilversum! Verder 
geven wij ook een theorieles en 
ontspanningsles met partner, 
zwangerschapsmassage, fysio-
therapie bij zwangerschap 
gerelateerde klachten (ook bij 
spataderen).

Lekker bezig zijn tijdens je zwangerschap om je conditie zolang 
mogelijk te behouden, je spierkracht te trainen en bewust bezig 
zijn met je houding en balans samen met andere zwangere dames?

Gemeente Hilversum 
Daniël Grootendorst 
Afdeling openbare 
ruimte 
Team voorbereiding en 
uitvoering 
035-6292854 
06-11480692  
d.grootendorst@ 
hilversum.nl

www.fysioholland.nl/ 
zwangerfit/ 
zwangerfitgooi@fysio-
holland.nl  
fysiotherapeute  
Samantha de Jong-
Wallenburg



Lezers schrijven: 
(Meent)aardgasvrij - haastige 
spoed is zelden goed (deel 1)
Meentbewoner Chris Thomas schrijft, dat hij zich langzaam maar 
zeker irriteert aan de houding en het tempo van de werkgroep 
Meent Aardgas Vrij en de gemeente Hilversum. Hierbij deel 1 van 
zijn betoog. 

Ik heb met instemming het 
pleidooi voor een bewoners-
commissie Meent Noord gele-
zen in verband met het aard-
gas-vrijmaken van hun huur -
woningen. Waarom mijn irrita-
tie? In de hele (Meent)aardgas-
vrij discussie ontbreekt inmid-
dels elke relativering en spreekt 
men nauwelijks over kosten.  
 
Eerst ter relativering: Nederland 
stoot jaarlijks wereldwijd min-
der dan 0,5% broeikasgas uit, 
China bouwt ruim 200 vliegvel-
den en vele kolencentrales, 
Duitsland en Oostenrijk leggen 
aardgasleidingen aan en subsi-
diëren de huishoudelijke gas-
aansluiting, Polen produceert 
nog steeds stroom uit (bruin) 
kolengestookte centrales enz. 
 
Onze huishoudelijke broeikas-
gasbijdrage door aardgas is 
circa 8%. Of Nederland nu mor-
gen of over 20 jaar geen broei-
kasgassen meer uitstoot, onze 
bijdrage is echt miniem. 
 
Mij valt op dat pas na lang zoe-
ken de kosten duidelijk worden. 
En beste huiseigenaren, subsi-
die of niet, die kosten zijn fors. 

Op de website: 
hilversum.nl/meentaardgasvrij 
en in het bijbehorende docu-
ment Programma van aanpak 
(mei 2020) staat letterlijk de 
volgende tekst. Daar wil ik u op 
wijzen: 
"Financiële bijdrage: Van wo -
ning eigenaren wordt verwacht 
dat zij tussen ca. "50.000,- en 
"85.000,- investeren in hun 
woning. Hiervoor kunnen zij 
een lening afsluiten of eigen 
middelen aanwenden. We gaan 
deze bewoners ontzorgen. We 
bieden een arrangement aan 
op basis van een duurzaam -
heidslening bij het NEF en van 
een lening bij de gemeente 
Hilversum. In de businesscase is 
hier ook van uitgegaan. We wil-
len eigenaren keuzes bieden, 
zodat er ook op het vlak van 
financiering maatwerk mogelijk 
is. Onderdeel van de proeftuin 
zal zijn, het onderzoeken van 
alle financieringsmogelijkheden 
voor de particuliere eigenaren". 
Daarnaast is er een subsidie van 
ongeveer "7.330,- per woning. 
Er wordt geschermd met een 
waardestijging van "6.000,- per 
woning (gemiddeld).  
Deel 2 volgt.
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Het bestuur wil het belang 
onder de aandacht brengen, 
dat de huurders van de Distel-, 
Gras- en Klavermeent zich gra-
tis kunnen aanmelden. Immers, 
als bewonerscommissie Meent 
Noord van de Huurders 
Belangen Vereniging Alliantie 
Gooi & Vechtstreek sta je ster-
ker.  
 
De huurders kunnen dan 
gebruik maken van het recht op 
een second opinion en het 
recht om deskundigen in te 
schakelen, die hen helpen na te 
gaan of de uitgangspunten of 
gehanteerde kostenposten wel 
kloppen.  
 
Waarom is dit belangrijk?  
De gemeente Hilversum heeft 
alle 624 huizen in het noorde-
lijke deel van de Meent aange-
meld als proeftuin met als doel 
om deze 624 huur- en 
koopwoningen af te koppelen 
van het aardgas. Het bestuur 
SHM hecht eraan te benadruk-
ken, dat steeds het uitgangs -
punt van woonlastenneutraliteit 
voor meentbewoners op plaats 
één moet blijven staan. En dat 
er in het derde kwartaal 2020 

over de verschillende te nemen 
maatregelen per woningtype 
een handzaam overzicht 
gepresenteerd zal worden.  
 
Wij wijzen erop, dat in de 
proeftuinaanvraag van de 
gemeente staat vermeld, dat 
een ‘kleine’ verhoging accepta-
bel is, dat die in ieder geval niet 
meer mag zijn dan de huurder 
wint aan verminderde 
stookkosten en dat de totale 
woonlasten dus gelijk blijven 
voor huurders.  
 
De aanvraag laat open of de 
huren minder stijgen, want in 
dat geval winnen huurders niet 
alleen in wooncomfort, maar 
dalen hun woonlasten. Kortom: 
het is opletten geblazen. 
 
Ook wij wachten in spanning 
het besluit van het Rijk af over 
de proeftuinaanvraag van de 
gemeente Hilversum voor het 
aardgasvrij maken van noorde-
lijk deel van onze wijk.  
 
Namens het bestuur van SHM, 
Johan Kremer 

Inhoudelijke vragen: 
Cees Kuijlaars 
cees.shm@gmail.com 
 
Kees Meijer 
keimei@upcmail.nl 
 
Aanmelden 
Bewonerscommissie: 
bc.meent.noord@ 
gmail.com 
 
 
Gratis lid worden van de  
Huurders Belangen 
Vereniging 
De Alliantie Gooi en 
Vechtstreek 
via www.hbva-gv.nl

Het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent ondersteunt van 
harte het initiatief van de groep meentbewoners, die zich heeft 
verenigd in de bewonerscommissie Meent Noord. Cees Kuijlaars 
en Kees Meijer namen hierin het voortouw.  

SHM steunt belang 
bewonerscommissie  
Meent Noord
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Concreet voor de meentbewo-
ners betekent dit, dat wij bij/na 
het gasloos maken van de 
woning " 722,72 verwijderings-
kosten kunnen besparen, door 
simpelweg niet aan Liander te 
vragen om de aansluiting weg te 
halen. De verplichting tot het 
betalen van de vaste kosten 
voor de gasaansluiting, vervalt 
met het opzeggen van het ener-
giecontract voor gas. Zo kan 
men dus 'gratis' van het gas af.  
 
Voor een nadere toelichting 
staat het u tevens vrij om con-
tact met mij op te nemen:  
06-21208108 over het persbe-
richt over de uitspraak die 
gedaan is en een kopie van het 

vonnis, zoals dat door de rech-
ter is uitgesproken en is gepu-
bliceerd op www.rechtspraak.nl.  
 
Een aanvraag doen voor verwij-
deren van de gasaansluiting is 
niet verplicht en wanneer geen 
aanvraag gedaan wordt, is de 
consument ook geen verwijde-
ringskosten verschuldigd.  
 
Voor heel veel nadere informa-
tie over dit onderwerp en 
inzicht in dossiers van 200+ 
mensen die reeds zonder kos-
ten voor verwijdering hun gas 
hebben opgezegd, verwijs ik u 
graag naar het forum van 
Tweakers.

Wilt u er wat over weten, 
bel me dan. 
Renate Nouwen-
Helleman 035-6933727

Meentbewoner Ivo Witkamp laat u weten, dat de kantonrechter 
Noord-Nederland onlangs geoordeeld heeft, dat een 'gasverlater' 
die zelf géén opdracht geeft tot het verwijderen van de gasaan-
sluiting, géén verwijderingskosten verschuldigd is aan de netbe-
heerder.

Meentbewoners schrijven: 
Gasaansluiting 
verwijdering: geen 
opdracht = geen kosten

Kerkdienst in de Meent
Als alles goed gaat, is er op  
13 september weer een kerk-
dienst in de Kruisdam. Onze 
voorganger is Ds. Hilda 
Honderd uit Bussum. Er is wel 
enige aanpassing, maar we 
hopen dat u er weer bent! 

Verder kan ik er nog niet zo 
veel over zeggen.  
 
Hartelijke groeten en ik hoop 
tot 13 september. 
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Teneinde te voldoen aan het 
corona-protocol van de 
Stichting Hilversumse Meent is 
ook voor dit optreden reserve-
ring verplicht. Dit kan met het 
reserveringsformulier dat hier-
naast is afgedrukt. 

Een initiatief van Meent Cultureel 
De bar is open na afloop, wij houden ons aan de coronaregels 

Zondagmiddag  
6 september 
De Kruisdam 
14.30 - 17.30 uur 
Zaal open 14.00uur

Zaterdagavond  
12 september 
De Kruisdam 
Entree " 3,-- 
Aanvang 20.00 uur 
Zaal open 19.30uur

Meent Cultureel:  
Radiotown Jazzband - elke eerste 
zondagmiddag van de maand
De eerste keer dat de Radiotown Jazzband weer bij ons komt 
optreden na de voorstellingloze-periode van de afgelopen 
maanden is zondagmiddag 6 september 2020 en we hopen u 
allen in goede gezondheid weer te mogen begroeten.

De Amerikaanse trompettist en 
zanger Chet Baker werd in de 
jaren ’50 bekend met zijn rustige, 
melancholische muziek. Hij 
leidde een woelig leven, vol 
drugs en aanvaringen met justi-
tie. Op vrijdag 13 mei 1988 te 
Amsterdam kwam hij op tragi-
sche wijze om het leven. Hij viel 
uit het raam van hotel Prins 
Hendrik. Een maquette markeert 
de herinnering aan hem.  
Dit concert vol verhalen en live- 
muziek wordt gepresenteerd  
door het Jazzkwartet: 

• Herman Nijkamp, één van 
Nederlands beste vertolkers 

van het Chet Baker repertoire, 
zowel in zang als trompet! 

• Sebastian Altekamp, een van 
Duitslands bekendste top 
Jazz Pianisten, speciaal voor 
dit programma uitgenodigd. 

• Marcel Booij, all-round Jazz 
bassist, met een jarenlange 
ervaring op Jazzpodia, in het 
theater, op radio & TV en in 
de studio. 

• Gijs Dijkhuizen, één van 
Nederlands beste Jazz -
drummers, bekend als bege-
leider van talloze grote natio-
nale en internationale 
Jazzartiesten. 

Meent Cultureel:  
Chet Baker Revisited
Vol goede moed start Meent Cultureel het nieuwe seizoen met 
een prachtig programma voor fijnproevers over het leven en de 
muziek van jazzlegende Chet Baker.

Meld u tijdig aan met het 
reserveringsformulier op 
pag 15, in de Kruisdam"of 
via de website!
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Om 14.30 uur zal singer-
songwriter Yentl optre-
den. Nashville en country 
muziek zijn haar grote 
inspiratie. Zelf geeft zij 
daar een geheel eigen 
interpretatie aan. Veel 
mensen kennen haar o.a. 
van The Voice of Holland.  
 
Om 16.00 uur speelt 
cabaretier Robbert Jan 
Proos de voorstelling 
‘Morgen wordt het weer 
fijn’. Robbert Jan Proos 
is een ras-optimist en 
vertelt in twintig minu-
ten dat alles goed kan komen 
als je er maar in gelooft.  
 
Verder kun je een gra#ti kunst-
werk maken bij Reinier tegen 
een kleine vergoeding. 
Toegang bij de optredens is 

gratis. 
We zijn open van 
14.00 tot 18.00 uur, 
en uiteraard is er 
ook een hapje en 
een drankje. 
Om zeker te zijn 
van een plek graag 
reserveren via aan-

melden@meentwerf.nl. Wegens 
corona hebben we maar 
beperkt plek. Zet bij je reserve-
ring voor wie je komt en met 
hoeveel, en of jullie huisgeno-
ten zijn.  

Ruimte huren in corona tijd 
Net als iedereen lopen ook wij 
te puzzelen wat kan wél en wat 
kan niet volgens de coronare-
gels. Zeker is dat we een prach-
tige ruimte hebben, goed 
geventileerd met een professi-
onele keuken, waar je prima 
coronaproof kunt vergaderen 
(max 25 personen), workshops 
geven, rustig werken, klanten 
ontvangen etc.  
 
Neem gerust contact op voor 
de mogelijkheden! 
aanmelden@meentwerf.nl   
We zien je graag! 
 
PS. Noteer vast in de agenda:  
4 oktober Open Deuren Dag

Muziek en Cabaret in  
de Meentwerf!
Op 30 augustus komt het Summer in the City festival naar de Meent.
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Kennismaking met  
Gerard Kuipers, onze nieuwe 
wijkwethouder 
Portefeuilles o.a. economie en media, cultuur en evenementen

Heeft u zich al een beeld  
gevormd van de Meent? 
Ja zeker.  
Ik heb samen met de buurt -
coördinator, Ute Hoogeveen, 
per fiets een uitgebreid bezoek 
aan de Meent gebracht. Daarbij 
heb ik ook kennis gemaakt met 
mensen van de Meentwerf, de 
stichting Hilversumse Meent en 
de Kinderboerderij. Ik heb boei-
ende gesprekken gevoerd over 
wat hen zoal bezig houdt en 
wat ik hierin kan betekenen.  
 
Ik merk grote 
betrokkenheid 
en een 
tomeloze inzet 
ten be hoeve 
van de 
Meentbewoners 
bij degenen die 
ik heb gespro-
ken. En een 
grote mate van 
zelf redzaamheid 
en onafhanke-
lijkheid ten 
opzichte van de 
gemeentelijke 
overheid.  
 

De doorsnee Meentbewoner 
voelt zich -al dan niet vanwege 
de afstand- niet zo betrokken 
bij Hilversum. Heeft u een idee 
hoe die band versterkt zou 
kunnen worden? Is dat iets 
waar u naar wilt streven? 
De Meent ligt behoorlijk op 
afstand van het centrum van 
Hilversum. Ik kan me goed 
voorstellen dat de binding met 
Hilversum minder sterk is.  
Overigens geldt dat niet voor 
de band die de gemeente met 
de Meent heeft! De Meent is 

voor ons in 
vele 
opzichten 
een 
belangrijk 
en waar-
devol 
onderdeel 
van 
Hilversum. 
Denk aan 
het streven 
van 
Hilversum 
om aard-
gasvrij te 
worden. 
Daarin 

speelt de Meent als proefwijk 
een belangrijke rol. Ook de 
wijze waarop de Meent burger-
participatie handen en voeten 

Gerard Kuipers
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geeft, is voor de gemeente 
van grote waarde. Het onder-
zoek naar de kansen en 
bedreigingen van veroude-
ring in de Meent, uitgevoerd 
in opdracht van de Stichting 
Hilversumse Meent, is daar 
een goed voorbeeld van.  
Ook initiatieven als de 
Meentwerf en de kinderboer-
derij zijn prachtige voorbeel-
den van zelforganisatie. Als 
wijk wethouder wil ik me 
zeker inzetten voor een 
goede band tussen de wijk en 
de gemeente. Waar precies 
behoefte aan is bij de wijkbe-
woners en over welke onder-
werpen dat moet gaan – daar 
ga ik graag over in gesprek.   
 
Heeft u wel tijd voor onze 
wijkbelangen gezien uw in-
tensieve portefeuilles, 
ambtsgebonden nevenfunc-
ties en het feit dat u ook 
wijkwethouder van Hilver-
sum Centrum bent? 
Ik zal niet ontkennen dat er 
veel werk aan de winkel is. 
Tijd voor de belangen in de 
wijk zie ik niet zozeer in het 
aantal uur dat ik in de wijk 
ben, maar in de kwaliteit van 
de contacten met de organi-
saties. En mijn inschatting is 
dat die kwaliteit zeer hoog is.  

Wat zijn Meent-onderwer-
pen waar u zich de komende 
tijd mee bezig wilt houden? 
Aangezien ik nog maar kort 
wijkwethouder ben, lijkt het 
me zinvol om hierover in 
gesprek te gaan met de 
diverse vertegenwoordigers. 
Wat leeft er, wat is nodig, wat 
is mogelijk, wat kunnen we 
samen oppakken en wat kan 
ik specifiek hierin betekenen?  
Uiteraard ben ik bekend met 
de behoefte aan seniorenwo-
ningen en de plannen daar-
voor, aan de behoefte om te 
werken aan beter contact 
tussen jong en oud én aan 
contact überhaupt, gezien de 
belemmeringen die het 
gevolg zijn van de corona 
uitbraak.  
 
De grote uitdaging is op dit 
moment hoe we de draad 
weer kunnen oppakken 
onder de omstandigheden 
die het gevolg zijn van het 
corona virus.   

Hoe benaderbaar wilt u zijn 
voor de wijkbewoners? Over 
welke onderwerpen kunnen 
zij met u praten? Over welke 
niet? 
Als wijkwethouder is mijn 
taak vooral me in te zetten 
voor de leefbaarheid in de 
wijk. Ik sta open om te praten 
over elk onderwerp dat aan-
gedragen wordt. Daar waar 
een wethouder met 
vakinhoudelijke kennis nodig 
is, kan ik dat contact leggen.  
 
En verder werken er veel 
betrokken ambtenaren in 
Hilversum, waar we een 
beroep op kunnen doen.   
 
Mogen we na de zomer een 
kennismaking met de wijk 
tegemoet zien? Onder voor-
behoud van de situatie rond 
Corona natuurlijk. 
Ja, die Corona. Een spelbre-
ker van formaat, zou ik willen 
zeggen. Maar naast de ken-
nismakingen die ik al heb 
gehad, ga ik me beraden hoe 
ik dat kan vervolgen.  
 
Ik verheug me op een goede 
samenwerking met de 
Meent! 
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30 tot 20.30 uu
MeeKe D

aandag van d
sp

www.hameradvocawww.hameradvocaten.nl
035 694 48 33, info@hameradvocaten.nl

 Bussum
035 694 48 33, info@hamer

HJieuwe ’s-Gravelandseweg 5, 1405uwe ’s-Gravelandseweg 5, N

KINDVRIENDELIJK SCHEIDENt NDVR5))$$&3' &"35 "t5)$&34%*&#3" 4

Juridisch spreekuur
Iedere 1e en 3e maandag van de maand

in wijkcentrum D Kruisdam, De Meent 5

van 19.30 tot 20.30 uur
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Bij het aantreden van het 
nieuwe bestuur was onder 
andere afgesproken dat aftre-
den geleidelijk zou moeten 
gaan. Dat wil zeggen niet het 
hele bestuur tegelijk weg. Ik ben 
nu de eerste, die plaats maakt 
voor een jongere vrijwilliger!  
Het was een mooie en interes-

sante tijd voor mij. Dank voor 
het vertrouwen dat ik heb 
gekregen van het bestuur en 
daardoor van de bewoners van 
de Hilversumse Meent. Er 
gebeurt veel, dankzij al die vrij-
willigers. Heel mooi om dat te 
hebben ervaren.’ 
Puck Zijlstra

Wat heeft de eigenaar Mario 
zich weer uitgesloofd om de 
oude spulletjes van vroeger te 
etaleren. En zegt u nu zelf we 
weten allemaal dat in de Meent 
veel ouderen wonen. 
 
Onze kringloop staat ook op de 
kringloopapp en daar zie je 

alleen maar goede recensies.  
 
We kunnen ook onze spulletjes 
(als het er nog netjes uitziet) 
brengen. Mario staat altijd klaar 
voor een gezellig praatje. Dus 
Meentbewoners, we genieten 
met herinneringen bij onze 
kringloop.’

Robert maakte deel uit van het 
zorgnetwerk in de Meent. Hij 
was heel betrokken en heeft 
zich met veel toewijding ingezet 
voor Meentbewoners die het 
om de een of andere redenen 
moeilijk hadden. 

De werkzaamheden van Robert 
worden (in ieder geval tijdelijk) 
waargenomen door maatschap-
pelijk werker Anil Siriram 
06-13965864$ asiriram@ 
versawelzijn.nl 

Puck Zijlstra treedt af als  
voorzitter SHM
Puck: ‘Ik weet het… anderhalf jaar is niet lang…, maar toch heb ik 
het besluit genomen te stoppen met het voorzitterschap van het 
bestuur van de Stichting Hilversumse Meent.  

Meentbewoners schrijven…  
blij met de kringloopwinkel
Meentbewoner Lenie Risselada, een verwoed kringloopfan schrijft: 
‘Wat hebben we toch een gezellig winkelcentrum. AH vernieuwd, 
Trekpeister als drogist en onze nieuwe kringloopwinkel. 

In memoriam: Robert Westerman
VERSA Welzijn heeft laten weten dat maatschappelijk werker  
Robert Westerman onverwachts is overleden. In juni introduceerde 
hij zichzelf nog in het wijkblad.

Puck Zijlstra
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- Aangiften inkomstenbelasting 2019 v.a. ! 150,00 incl. BTW  
- Verzorging van de gehele boekhouding 
- Jaarverslag 
- Salarisadministratie met aangiften loonbelasting 
- Aangiften omzetbelasting 
- Financiële advisering                                    

www.versteegadministratie.nl    
Rietmeent 50, 1218 AX Hilversum 

Tel. 035 – 69 11 778 • Mobiel 06 - 218 95 145 • E-mail: info@versteegadministratie.nl
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maandagavond  
14 september 
De Kruisdam 
Open van 20.00-22.00 uur 
 
Aanmelden verplicht: 
wim.wolfswinkel@ 
yahoo.com

In de Werkgroep Meent 
Aardgasvrij werken samen: 

• Netwerkbeheerder 
Liander  

• Woningbouwcorporaties 
De Alliantie en Het Gooi 
& Omstreken  

• Stichting Hilversumse 
Meent 

• Gemeente Hilversum 
Ze onderzoeken hoe de 
Hilversumse Meent zich 
kan voorbereiden op een 
aardgasvrije toekomst.

Tot zover niks nieuws. Wat wel 
verandert is de onbekommerde 
inloop zoals u gewend was: die 
wordt nu beperkt in het kader 
van het nieuwe normaal. U bent 
nog steeds van harte welkom, 
maar we spreiden de toeloop. 
Kondig uw komst dus even aan 
per mail, dan zorgen wij voor 

een goede verdeling over de 
avond.  
 
U en uw kapotte elektrische 
apparaat of mislukt naaiwerk 
krijgen alle aandacht op het 
afgesproken tijdstip. Beloofd! 
We zien u graag!  
Team Repair Café

Het Repair Café begint weer op maandagavond 14 september van 
20.00 - 22.00 uur. Iedere 2e maandag van de maand staan 
kundige en handige vrijwilligers tot uw beschikking in het 
handenarbeidlokaal van de Kruisdam. 

Verschillende lokale bouwers en 
installateurs presenteren zich, er 
worden huisbezoeken aan voor-
beeldwoningen in de wijk geor-
ganiseerd, de werkgroep Meent 
Aardgasvrij deelt de laatste 
inzichten voor de benodigde 
aanpassingen in de diverse 
woningen in de Meent en de 
energiecoaches staan weer klaar.  
 
De markt wordt georganiseerd 
samen met diverse 
(bewoners)organisaties in de wijk 
en de regio. Wil je helpen met de 
organisatie of een kraampje 
bemannen met een duurzaam-
heidsactiviteit dan ben je van 
harte welkom. 

Je kunt hiervoor contact opne-
men met Chiel van Eendenburg 
06 51534752 
ceendenburg@planet.nl 
 
Digitale nieuwsbrief Meent  
Aardgasvrij 
Wil je op de hoogte blijven over 
de ontwikkelingen rondom het 
project Meent Aardgasvrij? Meld 
je dan aan voor de digitale 
nieuwsbrief Meent Aardgasvrij 
via www.hilversum.nl/nieuws-
brief.  
Deze digitale nieuwsbrief ver-
schijnt in ieder geval iedere 
twee maanden.  
 
Werkgroep Meent Aardgasvrij 

Energiemarkt in de Kruisdam

Wees welkom en meld u 
aan voor het Repair Café!

Vooruitlopend op de Nationale Klimaatweken van 12 oktober tot 6 
november organiseert de Stichting Hilversumse Meent als partner van 
de Werkgroep Meent Aardgasvrij een Energiemarkt in en rond de 
Kruisdam, die op 3 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur wordt gehouden. 
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Klachten en oplossingen 
rond containers van de GAD
Onlangs zond de redactie het 
volgende bericht aan de GAD:  
 
Op de Hilversumse Meent is het 
steeds vaker een bende rond de 
containers bij het winkelcen-
trum. Dat komt hoofdzakelijk 
doordat mensen allerlei soor-
ten grof vuil dumpen. De vraag 
is, of daar iets aan te doen is 
door bijvoorbeeld het ophaal-
schema te verruimen.  
 

Vanuit de seniorenflat is er 
in juni al een klacht gezon-
den over het illegale 
gebruik van de 
ondergrondse afvalcontai-
ner voor hun deur en de 
overlast die de bewoners 
daardoor ondervinden. 

 
….en ontving de volgende re-
actie: 
 
Dumpen afval bij winkelcentrum 
De problematiek is bekend en 
heeft inderdaad vooral te 
maken met gedrag. Extra ledi-
gen is moeilijk in te plannen 
met de huidige capaciteit van 
materieel en mensen en vaak 
heeft het niet te maken met dat 
de containers vol zijn, maar 
puur gemakzucht. 

Wij zijn in de regio bezig met 
de zogenaamde “hotspots” 
waar veel gedumpt wordt. Hier 
wordt extra gesurveilleerd en 
er$ worden borden geplaatst. 
Vanaf eind augustus zullen bij 
het winkelcentrum borden 
worden geplaatst om extra 
aandacht te geven dat het niet 
de bedoeling is om afval te 
dumpen en er wordt extra 
gesurveilleerd. 
 
Ondergrondse containers bij 
de flat 
De reden dat de ondergrondse 
containers niet op slot zijn 
heeft te maken met de nieuwe 
privacywetgeving. Ons oude 
pasjessysteem konden we niet 
meer gebruiken, aangezien die 
niet voldeed aan de nieuwe 
wetgeving. Inmiddels zijn we 
bezig met het plaatsen van een 
nieuw systeem en zoals vaker 
gebeurt in processen en pro-
jecten lopen die niet altijd hele-
maal gladjes en volgens plan-
ning, ook hier niet helaas.  
$ 
Wij zullen de container bij de 
flat hoger op de lijst zetten om 
als pilot op slot te gaan. Wij 
zullen u daarvan op de hoogte 
houden. 

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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Helaas geen expositie van 
Meentwerk Biënnale in de 
Kruisdam
Dit najaar zou de Meentwerk Biënnale voor de zesde keer in de 
Kruisdam plaatsvinden. De datum lag al vast, voorbereidingen 
werden getro#en, nieuwe deelnemers hadden zich gemeld. 
Toen kwam Corona!

En dat leidde er helaas 
toe dat de Kruisdam 
gesloten werd voor alle 
grote evenementen. 
Dus géén Biënnale dit 
jaar. Wat nu te doen 
met al dat moois dat 
door de kunstenaars in 
de wijk gemaakt is? We 

schuiven de tentoonstelling 
door naar najaar 2021. Nog 
meer tijd om al dat moois te 
maken en aan u te laten zien. 
 
Meentwerk Biënnale in de 
Kruisdam is een tentoonstelling 

met een mooie serie kunstwer-
ken gemaakt door kunstenaars 
uit onze Meent: schilderijen, 
foto’s, beelden, textiel. Al jaren 
een tweedaags evenement 
waarvoor de hele Kruisdam 
werd ingericht. Steeds een 
groot succes met honderden 
bezoekers. De laatste keer was 
in 2018. En vanaf die datum zou 
het steeds om de twee jaar 
worden gehouden, een 
Biënnale dus.  
 
Commissie Meentwerk  
Biënnale, Ellen Jongeneelen

Geen Meent Maak Je Mooi
We hoopten dat Meent Maak 
Je Mooi in september zou 
plaatsvinden. Helaas, we heb-
ben toch als organisatie beslo-
ten om pas voorjaar 2021 weer 
verder te gaan. De protocollen 
rondom corona zijn dusdanig 

ingewikkeld en voor ons be lem-
merend dat we geen leuk en 
ontspannen evenement kunnen 
organiseren en garanderen.  
 
Met hartelijke groet  
Conny van Belzen 



Het gaat sowieso heel anders 
worden dan we gewend waren. 
Gezellig met zijn allen aan een 
grote tafel of met een klein 
groepje aan een klein tafeltje is 
er voorlopig niet bij. In de rij 
voor het bu!et doen we ook 
even niet. Even met iemand 
gaan praten aan een ander 
tafeltje, nee, nee, netjes blijven 
zitten… Dat betekent natuurlijk 
niet dat er helemaal níks kan.  
 

Ook met al die beperkingen 
moet er wat van te maken zijn, 
toch? Wíj gaan ons best doen; 
we gaan bij elkaar komen met 

de vrijwilligers van het Eetcafé - 
op anderhalve meter afstand 
van elkaar - om te kijken hoe we 
voorzichtig kunnen opstarten. 
 
De belangrijkste zaken die we 
gaan bespreken - en waar u 
voor uzelf alvast over kunt 
nadenken - zijn: 

• Anderhalve meter 
tussenruimte tussen de gas-
ten en 1 persoon per tafel, 
tenzij uit één huishouden 

 

• Als je verkouden bent, koorts 
hebt of iets anders wat op 
corona zou kunnen duiden, 
dan zonder meer afbellen; 
we brengen de maaltijd later 
op de dag bij u thuis. 

 
We slaan de maand september 
in ieder geval over. We hebben 
er reuze zin in, maar onze inzet 
is en blijft: een gezellig en 
vooral ook veilig Senioren 
Eetcafé.  
 
Pas goed op uzelf. We houden 
u op de hoogte. 
 
Namens het team van het eet-
café, Wil van Goch, coördinator 
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Senioren Eetcafé wil weer 
van start, maar slaat 
september over
Mist u het eetcafé net zo erg als wij? Dan is dit artikeltje voor u. 
Helaas, op het moment dat ik dit schrijf zijn de aantallen corona-
besmettingen onverwacht snel toegenomen dus kortom veel on-
zekerheid. Het valt niet mee om daar een planning op te maken 
voor ons Senioren Eetcafé.

Wil van Goch  
0621416689 
 
Engeline Wieberdink 
035-6912989 
 
Cor Keijer 
035-6931450 
 
De vrijwilligers houden 
zich aan het protocol 
van de Kruisdam, 
www.hilversumsemeent.
nl, én aan dat voor de 
Horeca.
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Meentbewoners voor Meent -
bewoners (MvM) zoekt vrijwilligers
MvM is een georganiseerde vorm van burenhulp, waarbij we 
Meentbewoners die willen helpen in contact brengen met mensen 
die hulp nodig hebben. Heeft u incidenteel hulp nodig bij een 
klusje in of om het huis of wilt u een uurtje gezelschap en heeft u 
in uw eigen netwerk geen mensen die dit kunnen doen? Dan 
helpen wij u graag. Om dit te kunnen blijven realiseren hebben wij 
nieuwe vrijwilligers uit de wijk nodig. Een handje helpen kan op 
allerlei manieren, kijk eens op hilversumsemeent.nl. U kunt zich 
aanmelden als aanvrager van een klus/activiteit of als vrijwilliger. 

Blijft het seniorenuurtje bij AH?

Ontmoeting & Dagbesteding 
voor ouderen 
Hebt u behoefte aan een 
vertrouwde en veilige plek om 
anderen te ontmoeten en samen 
dingen te doen? De voor ziening 
Ontmoeting & Dagbesteding in 
de Hilversumse Meent geeft u 
houvast en biedt naast gezellig-
heid ook een mix van activitei-
ten aan. Er is aandacht voor 
geheugenproblemen en de 
ontmoetingen helpen u om 
structuur aan te brengen in het 
leven van alledag. Hierdoor zult 
u zich beter, gezonder en 
actiever voelen. 

Ook wij zoeken dringend vrij-
willigers met aandacht voor de 
oudere medemens 
 
Wanneer? 
U bent op de volgende dagde-
len van harte welkom (ook om 
eens te proberen): 

• Maandagmorgen  
09.30-12.30 uur  
lunchoptie 12.00-13.00 uur 

• Woensdagmorgen  
09.30-12.30 uur 
 lunchoptie 12.30-13.30 uur 

• Woensdagmiddag  
13.30-16.30 uur  
lunchoptie 12.30-13.30 uur 

Infopunt Welzijn en 
Zorg en MvM 
I.v.m. corona: open 
onder voorbehoud 
Zie hilversumsemeent.nl 
 
Iedere dinsdag 
10.00 - 12.00 uur 
De Kruisdam 
025 - 698 00 40 
b.g.g. inspreken  
informatiepuntwenz@ 
hilversumsemeent.nl 
mvm@ 
hilversumsemeent.nl 
 
Contact  
Ontmoeting & 
Dagbesteding voor 
ouderen 
06-17602581 
ontmoeten. 
dagbesteding.hm@ 
hilverzorg.nl

Bij onze Albert Heijn is al spoe-
dig na het begin van de coro-
nacrisis een speciaal (vroeg) 
seniorenuurtje ingevoerd. Later 
is dat teruggebracht tot een 
half uur. Die tijd was en is 
vooral bedoeld om de ouderen 
in onze wijk de gelegenheid te 
bieden om buiten de gebruike-
lijke klantenstroom rustig en 
veilig boodschappen te doen. 
 
Hoe is het nu, eind augustus? 

Blijft de vroege openingstijd 
gehandhaafd? Een vraag voor 
supermarktmanager Gijs van 
Rijn. Gijs: ‘Wij zien dat de men-
sen die er gebruik van maken 
(en dat zijn niet alleen 
ouderen), het zeer waarderen. 
Dat heeft ons doen besluiten 
dat we deze service (open per 
07.30 uur) zeker nog aanbieden 
tot half september. Dan zullen 
we weer analyseren of we dit 
doorzetten’.



Het was de 
kleine 
groep 
(vrij)willi-
gers al 
opgevallen 
dat ook de 
dieren het 
wegblijven 

van bezoekers maar niks von-
den. Wezenloos dreigden som-
migen zelfs te verkommeren. 
Maar nu is het einde van de 
komkommertijd aangebroken 
en huppelen geiten enz. de kin-
deren weer tegemoet.  
 

Over verkomme-
ren gesproken: 
enkele fruitbomen 
hebben helaas het 
loodje gelegd. 
Ongetwijfeld zal 
niet alleen 

droogte maar ook verzengende 
warmte hieraan debet zijn. Het 
past ook in de natuurlijke gang 
van zaken dat niet alles groeit 
en bloeit zoals gepland. 
 
Gelukkig is iedere bezoeker 
enthousiast over wat er 
allemaal in de tuinen en op het 
hele terrein te zien is. Daar zijn 
we best wel blij mee. Maar wat 
meer weten waarom een boom 

of plant dood gaat of staat te 
verpieteren zou ons kunnen 
helpen. Tips van ieder zijn wel-
kom. En mogelijk woont er in 
de Meent ook wel een deskun-
dige op dit gebied die hierover 
zijn of haar licht kan laten schij-
nen? 
 
Nog even onze zorg over 
komende tijd. Het onderhoud 
van al het groen groeit ons een 
beetje boven het hoofd. 
Temeer daar we het steeds 
meer op natuurlijke, ecologi-
sche wijze willen doen. De hui-
dige groep voelt zich eigenlijk 
geen vrijwilliger meer, maar 
williger omdat de Meent 
verdient dat deze parel in stand 
blijft.  
 
We weten het: ook in de groen-
gordel is nog een wereld te 
winnen om de terugval van 
bijen en dergelijke een halt toe 
te roepen. Maar samen moeten 
we het toch kunnen? Het is 
zulk dankbaar werk die blije 
nieuwsgierige gezichten van de 
kinderen en zeker ook die van 
de ouders en grootouders te 
zien. 
 
Namens de vrijwilligers,  
Krijn Gri$oen 
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Warme wedloop naar de 
kinderboerderij!

Ondanks corona, afstandsregels, looproutes en warmte: de kibo 
blijft een ‘trekker’. Het was verrassend om te merken dat na de 
vorige lockdown periode het weerzien van mens met dier weder-
zijds warmbloedig werd beleefd.

kgri#oen@gmail.com
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Meent-huisartsen

Nuttige informatie: 
www.rivm.nl/griepprik 
www.thuisarts.nl/griep 
www.thuisarts.nl/pneu-
mokokken 
www.rivm.nl/pneumo-
kokkenprik 
Of neem contact op 
met de huisartsenprak-
tijk 
 
 
Aanmelden coronatest 
via GGD: 
0800-1202 
Bij klachten van 
verkoudheid, koorts, 
hoesten, keelpijn of 
acuut reukverlies  

Huisartsenpraktijk De Meent 
Griepvaccinatie 27 oktober 2020: De griepprik (en de 
pneumokokkenprik) wordt dit jaar, vanwege de corona, niet in 
de praktijk gegeven, maar in de Kruisdam. Er is dit jaar maar één 
datum: 27 oktober, dinsdagmiddag. U krijgt ter zijner tijd nog een 
uitnodigingbrief. Wilt u dit jaar (in tegenstelling tot vorige jaren) 
toch de griepprik: graag voor 15 september aan ons doorgeven. 
 
Pneumokokken zijn bacteriën waar u erg ziek van kunt worden op 
oudere leeftijd. Mensen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar 
worden of zijn geworden, krijgen een uitnodiging voor deze prik. 
 
De praktijk is open voor nieuwe patiënten. Via de website 
www.huisartsenpraktijkdemeent.nl kunt u zich inschrijven of 
bellen met de assistente 035 6914100, info.hapmeent@xs4all.nl. 
 
Huisartsenteam mw. J.C. Schuur en mw. I. van ’t Hof 

Huisartsenpraktijk van Dok 
Online consulten en afspraken maken: In verband met de situatie 
rondom het coronavirus is het nog even niet mogelijk om online 
afspraken te maken. Wel is het handig om u aan te melden voor 
onze zorg online app, zodat u makkelijk online met ons kunt 
communiceren. Kijkt u hiervoor op de website vandok.praktijk-
info.nl. 
 
Griepvaccinatie  
In verband met de coronamaatregelen zullen wij onze griep- en 
pneumokokkenvaccinatie in het wijkcentrum geven op vrijdag-
middag 23 oktober. De pneumokokkenvaccinatie wordt dit jaar 
voor het eerst aangeboden aan mensen die dit jaar 73 t/m 79 jaar 
worden. Mocht u normaal niet komen, maar dit jaar toch een 
vaccinatie willen, laat u ons dit dan alstublieft weten. U krijgt dan 
een oproep. 
 
Vanaf augustus werkt Vera van Oortmerssen bij ons in de prak-
tijk, zij is praktijkondersteuner ouderenzorg. Dit betekent dat zij 
ons gaat helpen met problemen waar ouderen tegen aan lopen. 
Voor contact met haar kunt u ons bellen. 
 
Huisartsenteam van J. van Dok en M. Pupping 
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Gerard volgde zijn opleiding 
aan de Ateliergroep Beeldende 
Kunst te Hilversum. Hij schil-
dert met olieverf, meestal op 
linnen. Zijn onderwerpen zijn 
portretten (tronies) en 
stillevens. 
 

De portretten 
zijn veelal geïn-
spireerd op de 
Commedia 
dell’Arte, een 
Italiaanse thea-
terbeweging die 
zijn oorsprong 
vindt in de 17e 
eeuw. Kleurrijke 
rondreizende 

gezelschappen, verkleed en 
toegerust met maskers, 
vertolkten op vaak humoristi-
sche wijze hun stereotiepe rol-
len (Pulcinella, Arlecchino) 
voor het volk. 
 
Dit onderwerp is door meer-
dere kunstenaars toegepast in 
hun werk, o.a. door de be -
roemde Italiaanse kunstenaar 
Giandomenico Tiepolo, die er 
niet alleen mooie fresco’s van 
maakte, maar ook een album 
voor kinderen met 104 teke-
ningen waarmee hij het verhaal 

vertelt over het leven van 
Pulcinella. 
 
De kunstenaar als verhalenver-
teller is een interessante invals-
hoek die Tiepolo in zijn album 
gestalte gaf en die Gerard in 
zijn portretten ook een rol laat 
spelen. Wat vertelt een portret 
over de afgebeelde persoon? 
Wat kan een schilderij aan ver-
halen oproepen bij de toe -
schouwer? 
 
Daarnaast schildert Gerard stil-
levens. In de stillevens vindt hij 
het belangrijk om het licht te 
vangen. Licht verlevendigt, het 
zet de voorstelling in 
beweging. 
 
Zijn atelier, waar hij ook les -
geeft, heet Atelier Chiaroscuro 
en is gevestigd in de Meent. 
Chiaroscuro is Italiaans voor 
clair-obscur. Het beroemde 
licht van Rembrandt en 
Caravaggio.  
Op de website chiaroscuro.nl 
is meer informatie te vinden.  
 
Het atelier aan de 
Mossenmeent 24 staat ook 
open voor bezoek op afspraak. 
Bel hiervoor 06-23518284.

Tijdens de maand september 2020 kunt u veel werken van onze 
creatieve wijkgenoot Gerard Janssen bekijken bij Kunsthandel 
Dekker, Kapelstraat 30 te Bussum. 

Meentkunstenaar  
Gerard Janssen exposeert 
bij Kunsthandel Dekker
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Samen met mijn collega Hassan 
ben ik elke dinsdag- en vrijdag 
avond aanwezig in het 
jongeren centrum. Kom gerust 
een keer kennismaken.  
 
We zijn op dinsdag open van 
19.00-22.00 uur  (vanaf 14 jaar) 
en vrijdag van 20.00-23.00 uur 
(ook vanaf 14 jaar). Samen 
bekijken we welke activiteiten 
we nog meer op een verant -
woorde wijze kunnen herstar-
ten. Denk hierbij aan het zaal-
voetbal en de meidenactivitei-
ten. De meidenactiviteiten van 
donderdagmiddag starten 

vanaf donderdag 20 augustus 
weer van 15:00-16:30 uur 
(vanaf 10 jaar) 
 
Heb je vragen over deelname 
aan de activiteiten, eigen 
ideeën of vragen over werk, 
scholing, stage en meer? Neem 
dan gerust contact met ons op. 
Ook ouders en buurtbewoners 
die vragen hebben rondom 
jeugd in de wijk kunnen con-
tact met ons opnemen of uiter-
aard eens langskomen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Malin Kolbrink

Malin Kolbrink vervangt 
Christine Schenkel 
tijdelijk in ‘t Web

Hassan Oum'hamed 
06-50632927  
houmhamed@ 
versawelzijn.nl 
 
Malin Kolbrink 
06-46376334 
mkolbrink@ 

Aanmelden:  
06-18531803 
bsc-meent@ 
binkkinderopvang.nl 

Graag wil ik mijzelf even kort aan jullie voorstellen. Ik ben  
Malin Kolbrink en ik neem tijdelijk een aantal werkzaamheden 
over van Christine Schenkel in jongerencentrum 't Web. Ik kom 
uit Utrecht, ben 36 jaar oud en heb hiervoor gewerkt als jonge-
renwerker en maatschappelijk werker. Naast het werken met jon-
geren ben ik ook gek op muziek en sport. 

Sport en bewegen met 
buurtsportcoach August
Ben jij tussen de 4 en de 12 jaar? 
Dan hebben wij goed nieuws: 
wij gaan rennen, dansen, voet-
ballen, free runnen en nog veel 
meer leuks! Uiteraard allemaal 
volgens de RIVM-maatregelen.  
 
Alle activiteiten zijn gratis en 
vinden buiten plaats, op het 

veldje naast de Kruisdam. Kom 
op stevige sportschoenen en in 
sportkleding. 
 
Iedere vrijdag tot de herfst  - 
vakantie: 
14.15-15.00 uur: 4 t/m 6 jaar 
15.15-16.00 uur: 7 t/m 9 jaar 
16.15-17.00 uur: 10 t/m 12 jaar 

Malin Kolbrink

Hassan Oum'hamed 

August



Heerlijk Jeu de boules 
spelen in de buitenlucht 
Komt ook lekker jeu de 
boulen! Voor wie het nog 
niet weet: tussen het win-
kelcentrum en de sport-
zaal ligt een prachtig 
baantje, heerlijk onder een 
paar kastanjebomen. 
Bankjes erbij… Wat wil een 
mens nog meer. Vakantie 
vlak bij huis. 
 
Dus wijkbewoners: kom 
op en gooi die boules! 
Kom spontaan of met een 

eigen groepje. 
Neem zelf ballen 
mee of reserveer 
ze via de 
Kruisdam, want 
daar is een setje 
te leen. Eerst 
eens kijken of 

het iets voor u is? Loop dan 
eens aan op donderdagmiddag, 
want dan zijn er altijd wel spe-
lers op de baan te vinden. 

Duofiets rijdt als een zonnetje 
Onze nieuwe duofiets heeft 
inmiddels al heel wat kilome-
ters op de teller. Hij rijdt als een 
zonnetje en heeft menig twee-
tal al veel plezier gegeven: de 
fietser en de medefietser. De 
fiets is er niet alleen voor senio-
ren hoor… hij is er voor ieder-
een. Woon je zelf in de meent, 
maar je moeder of je dochter 
elders en willen jullie toch 
samen een heerlijk stuk fietsen? 
Ook dat kan. De tweezitter is te 
reserveren voor heerlijke ritjes 
rondom de wijk. 
 
Sportaanbod 
Het sportaanbod komt vanaf  
1 september weer op gang. De 
actuele gegevens staan altijd 
op de website. Kijk ook in het 
overzicht van de activiteiten 
voor in dit wijkblad. 
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Buurtsportcoach met sport 
en bewegen voor senioren

De buurtcoach is er voor iedereen in 
de Meent die ouder is dan 60 jaar en 
die informatie wenst over 
beweegmogelijkheden en gezonde 
leefstijl, kennis wil maken met beweeg- 
en spelactiviteiten, graag wil 
deelnemen aan een beweeggroep en 
daarbij ondersteuning nodig heeft.  
 
Contact via  
bsc@hilversumsemeent.nl
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Het was soms nog 
een heel gepuzzel 
om de goede plek-
ken te vinden en 
met bewoners tot 
overeenstemming te 
komen. Verspreid 
over de wijk hangen 
ze nu in de 
Goudwespmeent, 
Bijenmeent, 
Hommelmeent, 

Mossenmeent, Klavermeent en 
Biezenmeent.  
 
Alle apparaten zijn voorzien van 
een WiFi-verbinding. Zo zijn ze 
vanuit een centraal punt via 
internet door onze beheerder 
voortdurend te controleren. De 
AED-kast bij de apotheek is 
(vanwege de WiFi-verbinding) 
verplaatst naar de muur van het 
wijkcentrum. Dankzij de WiFi 
wordt het in de toekomst waar-
schijnlijk ook mogelijk dat een 
cardioloog de geregistreerde 
gegevens van een reanimatie 
kan oproepen  ten behoeve van 
de behandeling. Daarmee kan 
deze adequater zijn.  
 

Ervaring elders leerde dat in 
een noodsituatie het openen 
van de kasten problemen en 
tijdsverlies opleverden. Het 
gaat dan immers om seconden 
en minuten. Daarom hebben 
wij de kasten niet afgesloten 
met een slot, maar met een 
breekzegel. Zo is de kast in 
geval van nood snel te openen.  
 
De apparaten 
zijn natuurlijk 
wél op 
diverse 
manieren 
beveiligd. En 
de kast geeft 
bij opening 
een alarm. 
Eigenlijk 
hoop je dat 
de apparaten 
niet gebruikt hoeven te 
worden. Maar als ze nodig zijn 
kunnen ze levens redden. 
Hierom hopen we dat wijkbe-
woners ook een oogje in het 
zeil houden. Door uw bijdragen 
zijn ze immers van ons 
allemaal. 
 

AED’s in de Meent 
operationeel
Corona heeft een flinke vertraging opgeleverd, maar nú hangen 
ze er! De AED’s! Dankzij o.a. de financiële bijdragen van vele wijk-
bewoners hebben we op 7 plaatsen in de Meent de donkergroene 
kasten kunnen aanbrengen met daarin een modern AED-apparaat, 
7x24 uur toegankelijk. Zo hopen we voor alle wijkbewoners de 
kans optimaal te maken om een hartstilstand zonder al te ernstige 
gevolgen te overleven. 



Bel bij een hartstilstand altijd 
zo snel mogelijk 112. Die mel-
ding wordt direct door -
gestuurd naar HartslagNu, 
een systeem dat in de directe 
omgeving beschikbare bur-
gerhulpverleners oproept. 
Daarvan gaat er één 
rechtstreeks naar het slacht-
o!er, een ander haalt onmid-
dellijk een AED-apparaat op.  
 
De hulpverleners gaan aan de 
slag tot de ambulancemede-
werkers de behandeling kun-
nen overnemen.    
Inwijding live te volgen 
 

Eigenlijk had-
den we voor de 
hele wijk een 
feestje willen 
organiseren om 
te vieren dat de 
AED’s er han-
gen. Maar ook 
hier steekt 
Corona een 
spaak in het 
wiel. We moe-
ten de inwijding 

van de AED’s en het netwerk 
nu heel sober en simpel 
doen. Dat gebeurt op 5 sep-
tember door burgemeester 
Pieter Broertjes, helaas 
uitsluitend voor een beperkte 
groep genodigden: personen 
die voor de totstandkoming 
van dit project van belang zijn 
geweest en mensen die 

ermee moeten gaan werken. 
Wel is de bijeenkomst voor 
iedereen live via de website 
www.hilversumsemeent.nl te 
volgen. Ook na afloop kunt u 
de toespraken op deze site 
nog zien en horen. 
 
Bent u hulpverlener of wilt u 
het worden?  
Ondertussen worden plannen 
gemaakt om hulpverlening en 
hulpverleners in de wijk opti-
maal te ondersteunen. Bent u 
al hulpverlener (en evt. al 
aangemeld bij HartslagNu) of 
is dit een gelegenheid om het 
te worden, laat het ons weten. 
Mocht u dat nog niet gedaan 
hebben, meldt u dan via  
aed@hilversumsemeent.nl. 
 
Dat is ook belangrijk omdat 
we op 5 september nog een 
speciale bijeenkomst voor 
hulpverleners organiseren om 
te informeren over de AED’s, 

het gebruik ervan en locaties. 
Ook hierbij werken we van-
wege corona alleen op uitno-
diging en aanmelding. 
 
Beheergroep 
We zijn bezig met de samen-
stelling van de beheergroep 
die gaat zorgen voor de con-
tinuïteit en de lange termijn. 
Wij zoeken nog iemand die 
binnen deze groep de zorg 
voor kwantiteit en kwaliteit 
van hulpverlening voor zijn of 
haar rekening wil nemen.  
 

 
Daarnaast is ook iemand die 
een trekkersrol met algemene 
en secretariële taken op zich 
wil nemen meer dan welkom.  
 
Hiervoor én met ideeën, 
commentaar, suggesties kunt 
u ons bereiken via aed@ 
hilversumsemeent.nl.
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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



 TELEFOONTIPS 
Alarmnummer 112, Politie 0900 - 8844 

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

Bink Kinderopvang 6834499 

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn 6922530 

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

Buurtsportcoach August: 06 18531803; Anouck 06 21363918 

Dagbesteding ouderen       informatiepuntwenz@hilversumsemeent.nl 06 17602581 

Fysio hilversum@fysioholland.nl 6935126 

GAD, Bussum 6991888 

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

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

GGZ Informatiecentrum 6216009 

Informatiepunt Welzijn en Zorg 6980040 

Jongerencentrum ‘t Web 06 52322318 

Kinderboerderij 6982295 

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie 6922336 

Maatschappelijk werk 06 30047069 

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

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte 14035 

School: De Gooische Daltonschool 6912446 

School: De Sterrenwachter (Jenaplan) 6910345 

Sportzaal/Optiesport 6919332 

Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken 6830300 

Thuiszorg Inovum team noord 06 27306339  

Verloskundigen 6561613 

Versa welzijn www.versawelzijn.nl/hulp 6231100 

Voedselbank 6915634 

Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer 0800-0359 

Woningcorporatie Alliantie 088-0023200 

Woningcorporatie Gooi en omstreken 6726699 

Wijkagent 0900-8844 

Wijkcentrum De Kruisdam 6932206 

Wijkcentrum De Kruisdam coördinatie, verhuur e.d. 6912437 

Ziekenhuis Tergooi 088-7531753 




