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Overzicht activiteiten September 
Weekprogramma 
Maandag 09.30 - 10.15 Buurtwandelingen 

09.30 - 11.30 Volksdansen Layla 
09.30 - 12.30 Ontmoeting en Dagbesteding 
10.30 - 11.30 Fitgym 
11.15  - 12.15 Pilates 
12.30 - 14.00 Beweegoverleg Buurtsportcoach 
13.30 Handenarbeid 
14.00 - 17.00 Kinderactiviteiten 
Avond Biljarten, Bridgen, Klaverjassen 

Dinsdag 10.00 - 12.00 Informatiepunt Welzijn & Zorg 
10.00 - 12.00 Inloop computerondersteuning 
10.00 - 12.30 Koersbal 
09.45 - 10.45 Gymnastiek 60+ 
13.30 - 17.00 Biljarten, Bridgen 
13.30 - 16.00 Soos 
Avond Yoga 

Woensdag 09.00 - 09.30 Trombosedienst 
09.30 -  11.30 Volkdansen Nemoj Kate 
09.30 -  11.00 Volleybal overdag 
09.30 - 12.30Ontmoeting en Dagbesteding 
11.30  - 12.45 T’ai Chi 
13.30 - 16.30 Ontmoeting en Dagbesteding 
13.30  - 17.00 Biljarten 
15.30 - 18.30 Dansstudio 
Avond Bridgen, Tekenclub, Fotoclub 

Donderdag 08.00 - 09.30 Bloedprikken 
09.30 - 10.15 Buurtwandelingen 
10.00 - 12.00 Instuif 
10.00 - 12.00 Inloop computerondersteuning 
13.00 - 13.45 Fitgym 
13.30 - 17.00 Biljarten 
14.00 Jeu de Boules 
13.30 - 14.30 Yoga 
14.30 - 16.15 Zwemmen, aanmelden via buurtsportcoach 
16.15 - 17.00 Zwemmen, aanmelden via buurtsportcoach 
Avond Jazzballet, Fit met Pit, Zangclub 

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 01-sept. 15.00 Cultuur 
Maandag 02-sept. 19.30 Gratis Juridisch Spreekuur 
Woensdag 04-sept. NVVE  
Vrijdag 06-sept. 17.00 BWBorrel 
Zondag 08-sept. Kerkdienst 
Maandag 09-sept. 20.00 Repaircafé 
Vrijdag 13-sept. 13.00 Eetcafé 
Zaterdag 14-sept. 20.00 Cultuur 
Zondag 15-sept. Rondje Meent 
Maandag 16-sept. 19.30 Gratis Juridisch Spreekuur 
Zondag 22-sept. 15.00 Cultuur 
Donderdag 26-sept. 20.00 Bloemschikken 
Zaterdag 28-sept. 14.00 Burendag tot 17.30 
Zondag 29-sept. 20.00 Cultuur 
Maandag 30-sept. 20.00 Bloemschikken 
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Van de bestuurstafel...
De vakanties lopen ten einde, de huizen worden weer bewoond, 

scholen bereiden zich voor op de kinderen die komen gaan en dat alles 

betekent dat de activiteiten weer opgepakt kunnen worden. Ook in de 

Hilversumse Meent! 

Velen van u zullen gelezen 

hebben over het auto-ongeluk 

van ons nieuwe bestuurslid 

Ingrid van Oorschot. Dat 

zag er op de foto 

heel heftig uit en 

dat was in wer-

ke lijk  heid 

ook zo. 

Gelukkig 

bleek, na 

onderzoek, dat 

Ingrid er redelijk goed 

van af gekomen is. Zij 

kan de bestuurs taken geluk-

kig weer oppakken! Wij wensen 

haar verder herstel toe. 

 

GA ER VOOR! 

En dat brengt ons allereerst bij 

een terugblik. Van het vorige 

bestuur is op 4 juni afscheid 

genomen en daarvan heeft u 

een verslag + foto kunnen zien 

en lezen in het vorige nummer 

van Je Meent Het. Veel dank 

aan het “oude” bestuur over de 

zorgvuldigheid waarop zij de 

taken hebben overgedragen en 

achtergelaten!  

 

Het nieuwe bestuur kon daar-

mee direct aan de slag gaan, 

waarbij regelmatig terug geke-

ken, gevraagd en gelezen werd 

hoe het vorige bestuur dat 

organiseerde. Het antwoord 

was steeds: jullie zijn het 

nieuwe bestuur met nieuwe 

ambitie, dus GA ER VOOR! En 

dat advies nemen wij ter harte!  

 

Onze ambitie is om de diverse 

commissies, die door vrijwilli-

gers bemand worden, uit te 

nodigen in een bestuursverga-

dering om nader kennis te 

maken en te bespreken wat 

over en weer de ambities en 

mogelijkheden zijn.  

 

Het 5e ‘Rondje Meent’ 

Het is fijn dat het bestuur nu 

zes personen telt. Veel ambitie 

betekent vaak veel ideeën. 

Misschien anders dan in het 

verleden, maar ze zijn er zeker! 

Er is nu al gerealiseerd dat er 

pijlen op het parkeerterrein zijn 

gekomen, waardoor het af- en 

aanrijden overzichtelijker is. 

Ook is het ‘Rondje Meent’ weer 

opgepakt. Dat dreigde te ver-

dwijnen, maar er kan weer 

gelopen worden op 15 sep -

tember. Elders leest u daar 

meer over. Ook de Bijna 

Weekend Borrel op 6 septem-

ber wordt weer georganiseerd.  

 

Wie, Wat, Waar ? 

Het bestuur is ook geïnfor meerd 

over de plannen om het win-

kelcentrum een facelift te 

geven. Dat zal waarschijnlijk 

begin 2020 gebeuren en is 



geen over bodige luxe! Ook is 

het bestuur in gesprek over de 

mogelijkheden en/of ontwikke-

ling van seniorenwoningen in 

de Meent. Daar is grote vraag 

naar! De discussie daarover 

doet mij denken aan het spelle-

tje Wie, Wat, Waar… Daarover 

een andere keer meer. 

 

Verder zijn er nog meer plan-

nen die ons bezig houden en 

die nu een vervolg krijgen: de 

‘naamborden’ op De Kruisdam 

worden vernieuwd. Het plein 

(groene hart) wordt straks weer 

opgepakt. Buslijn 105 blijft 

onze aandacht houden evenals 

alle plannen die met de ener-

gietransitie te maken hebben. 

Wilt u op de hoogte blijven van 

alle activiteiten? Lees dan je 

Meent het! Door vrijwilligers 

verzorgd en bezorgd bij u in de 

bus!  

 

Namens het bestuur,  

Puck Zijlstra

Binnenkort in  
*je Meent het* 
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In oktober wordt het 100e 

menu uitgeserveerd. Wat gaat er 

allemaal aan voorbereidingen 

aan vooraf? Vinden de gasten 

alles lekker? Wat doe je als vrij-

williger/gastvrouw als er com-

mentaar op het eten komt? Hoe 

wordt het menu trouwens 

bepaald? Is er ook nog iemand 

zo’n beetje de baas van het eet-

café? 

 

De mensen achter het Senioren Eetcafé 



Onze Meent vergrijst. 33% van 

de bewoners is ouder dan 65 

jaar. De meeste mensen willen 

in de Meent blijven wonen, 

maar er is geen woon-

zorgvoorziening in de wijk en 

doorstroming naar kleinere 

huisvesting is niet of nauwelijks 

mogelijk. De overheid gaat er 

wel van uit dat we zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis blij-

ven wonen. 

 

Invloed, maar welke? 

Wat zijn de effecten van deze 

vergrijzing? Daarover kun je 

wel speculeren, maar het leek 

ons beter daar een gefundeerd 

zicht op te krijgen. Daarom 

hebben we vorig jaar aan de 

gemeente een budget ge -

vraagd om onderzoek te doen 

en een plan te ontwikkelen. Het 

belang hiervan werd ook door 

de gemeente gezien, ook al 

omdat de Meent door zijn 

samenstelling en ligging een 

voorbeeld zou kunnen zijn. 

 

Brede insteek 

We kiezen een brede insteek 

voor het onderzoek. Niet alleen 

kijken naar problemen die 

komen, maar ook naar moge-

lijkheden/kansen. Niet alleen 

zicht krijgen op benodigde 

zorg en voorzieningen, maar 

ook een idee krijgen over de 

sociale en fysieke gevolgen, 

inclusief de effecten op het 

welzijns- en zorgklimaat in de 

wijk. Niet alleen kijken naar 

voorzieningen waar behoefte 

aan zal zijn, maar ook naar ini-

tiatieven en processen die we 

met elkaar kunnen inzetten. En 

dat alles om de kwaliteit van 

levensomstandigheden en het 

leefklimaat in de wijk voor haar 

inwoners optimaal te houden.  

 

Onderzoek 

Met deskundige ondersteuning 

is de commissie Welzijn hier-

mee aan de slag gegaan. Er is 

een landelijk bureau (Vilans) 

geselecteerd dat het onderzoek 

gaat doen en samen met de 

commissie de aanzet voor een 

plan oplevert. De aanzet, 

omdat er voor realisering nog 

wel een en ander uitgewerkt 

zal moeten worden. Een aantal 

bewoners en professionals uit 

de wijk worden hier bij betrok-

ken, want het is belangrijk om 

wensen en ideeën van mede-

bewoners en de ervaringen van 

professionals mee te nemen. Zij 

worden voor een bijeenkomst 

uitgenodigd. Ook wordt geke-

ken naar wat er elders in het 

land aan ervaringen is.  

 

 

U hoort nog van ons.  

 

Commissie Welzijn & 

Zorg 
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Onderzoek en planvorming 
vergrijzing in de Meent

Wat is er nodig om het in 

de wijk samen prettig en 

leefbaar te houden?  

Met de blik op de 

toekomst besloot de 

commissie Welzijn & 

Zorg tot een onderzoek. 

 

 

Vragen/suggesties:  

onderzoekW&Z@ 

hilversumsemeent.nl. 
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Vijfde Rondje Meent op 
zondag 15 september

10.00 uur: start 

Wandeltocht 

 

10.15 uur: start BINK-

Kidsrun (4-6 jaar) 

 

10.30 uur: start BINK-

Kidsrun (7-9 jaar) 

 

10.45 uur: start Bink-

Kidsrun (10-12 jaar) 

 

10.50 uur: prijsuitreiking 

Bink Kidsrun 

 

11.30 uur: start Meentrun 

5 km en 10 km 

 

13.00 uur: prijsuitreiking 

Meentrun 

 

Zie: hilversumsemeent.nl 

Inschrijven op de dag 

zelf kan ook en kost  

€ 5,- per volwassene en 

€ 3,- per kind. Dit kan 

in De Kruisdam tot 20 

minuten voor de start 

van de betreffende run.  

 

Alle sportieve 

workshops gratis  

Dinsdag 10 september begint 

de Soos weer. Heerlijk toch? 

Iedere dinsdagmiddag bent u 

van 13.30 – 16.00 uur welkom 

om samen een spelletje te doen 

en gezellig een praatje te maken.

SOOS 

Van getrainde hardlopers tot 

niet-sporters die een stukje wil-

len proberen: iedereen kan 

meedoen met Rondje Meent. 

Een hardloopwedstrijd van 10 

kilometer en een van 5 kilome-

ter (met elektronische tijdregi-

stratie), een kidsrun, een wan-

deltocht en workshops op het 

centrale plein bij de Kruisdam. 

 

De start en finish van de hard-

loopwedstrijden zijn bij het 

centrale plein naast wijk cen -

trum De Kruisdam, waar voor-

afgaand aan elke run een war-

ming-up plaatsvindt. Het par-

cours loopt van het centrale 

plein, door de groengordel, 

langs de Kinderboerderij De 

Meent, om via de randweg van 

de Hilversumse Meent en het 

park weer terug te komen bij 

het plein. Een ronde voor de 5 

kilometer, twee rondes voor de 

10 kilometer. 

 

Supporters, vrienden en familie 

die zelf niet meelopen zijn 

uiteraard weer van harte wel-

kom langs de route. 

 

Voor kinderen: de kidsrun 

Speciaal voor kinderen is er de 

BINK-Kidsrun. Kinderen van  

4 tot en met 12 jaar rennen een 

ronde van 1,2 kilometer naar 

het park en weer terug. 

Kinderen met een goede con-

ditie kunnen ook deelnemen 

aan de 5 km. Voor kinderen 

jonger dan 4 jaar hebben de 

pedagogisch medewerkers van 

De Bijenkolonie een peuterhin-

dernisbaan op het plein. 

 

Intussen op het plein 

Van kangoo jumping tot rope 

skipping: op het plein voor De 

Kruisdam is van alles te 

beleven. Workshops waaraan je 

gewoon meedoet. Er is muziek, 

koffie en thee, er is een fysio-

therapeut die advies geeft over 

gezond bewegen. En meer. 

 

Inschrijven 

Inschrijven doe je via de link: 

inschrijven.nl. Je ziet een lijst 

met alle wedstrijden waarvoor 

je je kunt inschrijven. Ga naar 

15 september en klik op  

'Rondje Meent, Hilversum'. 

Online voorinschrijven kan tot 

en met 12 september.  

De inschrijfkosten bedragen  

€ 4,- per volwassene en € 2,- 

per kind.
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STOP ARMOEDE 
IN NEDERLAND
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In het wijkblad van juni vertelde 

ik dat het de goede kant op 

gaat met het vooruitzicht dat 

onze buslijn 105 door de wijk 

blijft rijden. Dat is nu nog niet 

anders. 

Wij, SHM, hebben 

een brief met  

13 voor de wijk 

belang rijke punten 

gestuurd naar de 

Provincie. Alle  

13 punten zijn door 

de Provincie beoor-

 deeld en voor zover 

mogelijk meegeno-

men in het definitieve Program -

ma van Eisen (PvE).  

 

De Provincie Noord-Holland 

heeft in juli jongstleden het PvE 

definitief vastgesteld. Direct 

daarna zijn de potentiële aan-

bieders voor de nieuwe con -

cessie Gooi en Vechtstreek uit-

genodigd om een aanbie ding 

samen te stellen voor de peri-

ode van juli 2021 tot december 

2030. Deze aanbiedingen wor-

den in januari 2020 verwacht 

en daarna door de Provincie 

geëvalueerd en gegund aan de 

meest aantrekkelijke bieder. 

 

Er zijn een paar opmerkelijke 

punten in het PvE die voor onze 

wijk belangrijk zijn. 

1. in fase 1 van de concessie-

periode mag de nieuwe 

busondernemer de dienst-

regeling van 2019 niet wij-

zigen. Dat betekent dat de 

bus blijft rijden volgens de 

huidige regeling tot mid-

den december 2022. Dat is 

een half jaar langer dan 

oorspronkelijk stond 

beschreven. 

 

2. In de Nota van Zienswijze, 

dit is een toelichting op het 

PvE document, staat: ‘Door 

de halte Vlindermeent als 

knooppunt te benoemen is 

het aannemelijk dat het 

hele traject in de 

Hilversumse Meent blijft rij-

den.’ Het woord ‘aanneme-

lijk’ schept enige twijfel 

maar wij, als meentbewo-

ners, moeten de bus goed 

blijven gebruiken zodat het 

aantal passagiers boven de 

norm van vier passagiers 

per rit blijft.  

 

Dus tot december 2022 zeker 

geen verandering, daarna 

waarschijnlijk ook niet zolang 

wij de bus maar goed blijven 

gebruiken. Als er zich verande-

ringen voordoen zal ik u weer 

op de hoogte brengen. 

 

Namens het bestuur SHM 

Johan Kremer, secretaris

Buslijn 105: Even bijpraten 
- het laatste nieuws!
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Statushouders in de Meent, 
medewijkbewoners

Dit gaat zeker niet altijd zonder 

problemen, maar dat is ook niet 

zo gek als je op deze manier in 

een vreemd land verzeild raakt. 

Je komt in een situatie waarin 

je -tot voor kort- in grote on -

zekerheid leefde en waar je 

taal, gewoonten en gebruiken 

niet kent.  

 

In de discussie over statushou-

ders in Nederland staat het 

thema ‘integratie’ vaak centraal. 

En terecht. Maar geconfron -

teerd met de middelen en 

mogelijkheden om dat te be -

vorderen blijken die maar matig 

voorhanden. Desondanks zet-

ten een aantal instanties als 

Vluchtelingenwerk, Versa-

Welzijn en de gemeente zich 

daar sterk voor in.  

 

Hoe dan ook, uiteindelijk zal 

het in de woonomgeving zelf 

moeten gebeuren. Binnen onze 

wijk dus. En dat kan niet zonder 

de hulp van medewijk bewo -

ners. Dat kost tijd, aandacht en 

geduld. Niet om mensen in de 

watten te leggen zoals soms 

wordt gesuggereerd, maar om 

mensen een faire kans te geven 

hier een nieuw bestaan op te 

bouwen en om deel van onze 

gemeenschap te worden.  

 

Als commissie Welzijn & Zorg 

willen we daar samen met 

bovengenoemde instanties 

aandacht aan besteden.  

 

Daarom zoeken we wijkbewo-

ners die zich hiervoor in willen 

zetten. Die samen met de com-

missie (en mede ondersteund 

door professionals) een groepje 

van meentbewoners willen 

opzetten om de benodigde 

hulp en aandacht vorm te 

geven. Op een verantwoorde 

en effectieve manier. Daar kan 

de wijk alleen maar beter en 

kleurrijker van worden.  

Wilt u meedoen, heeft u 

interesse?  

Neem dan contact op 

met Joost Nachbahr 

(6930957)  

of mail naar  

statushouders@ 

hilversumsemeent.nl.  

 

Commissie Welzijn & 

Zorg 

Ook in de Meent wonen ‘statushouders’, een ambtelijke term voor 

mensen die van huis en haard zijn gevlucht en als zodanig erkend 

zijn. Een (verblijfs)status gekregen, heet dat. Een aantal van hen 

kreeg een woning toegewezen in de Meent en zijn dus medewijk-

bewoners.  
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Niet iedereen beheerst het basisniveau Nederlands of kan lezen 

en schrijven. De meesten zijn bezig aan een inburgeringscursus 

en die twee uurtjes extra zijn belangrijk om in een veilige 

omgeving en met elkaar de taal in de praktijk te oefenen.  

Drie vragen aan… Conny Ledder, spreek-
taalcoach voor niet-Nederlanders

Na allerlei ervaringen in het 

reguliere onderwijs heeft zij  

28 jaar geleden besloten alleen 

nog maar les te geven aan 

gemotiveerde, allochtone vol-

wassenen. In de praktijk zijn dat 

vooral vrouwen. Die willen 

graag leren.  

 

Hoe ben je tot dit vrijwilligers-

werk gekomen? 

Door de worsteling die ik bij veel 

buitenlanders zag om zich de 

taal eigen te maken en de moei -

te die zij hadden om contact te 

krijgen met Nederlanders. Ik heb 

Pedagogische Academie ge -

daan, gevolgd door een oplei-

ding voor speciaal onderwijs.  

 

Kun je iets vertellen over je  

ervaringen?  

De eerste twee jaar lag de na -

druk op het lesgeven aan en 

be  ge leiden van oudere 

Marokkaanse vrouwen. Die 

waren vaak zo ontheemd en 

ontworteld. Ik vond het belang-

rijk om hen zelfredzaam te 

maken door taalvaardig te wor-

den. In de jaren ’60 en ’70 

bestonden er immers  nog 

geen inburgeringscursussen.  

 

Al gauw kwam de vraag of ik 

misschien anderen ook wilde 

helpen? Om kort te gaan: naast 

individuele huiswerk begelei -

ding bij de taalcursus geef ik 

sinds november spreekles 

Nederlands aan mensen van 

heel verschillende achtergron-

den en niveaus. Mijn huidige 

leerlingen komen uit Somalië, 

Syrië, Palestina, Marokko, 

Jemen, Afghanistan en Turkije. 

 

Ik bereid alle lessen goed voor 

en beschik inmiddels over veel 

materialen en taalspelletjes. 

Steeds staat een onderwerp cen-

traal: opvoeding, Koningsdag, 

Sinterklaas, Nederlandse 

gewoontes, maar ook praten 

we over herkenbare problemen 

in het gezin, met buren, school, 

instanties etc. Men ‘verstaat’ 

elkaar soms niet en daardoor 

ontstaan misverstanden. 

Daarom alleen al is het nodig 

om de taal goed te leren. Dat 

maakt het contact met de bui-

tenwereld ook een stuk 

eenvoudiger.  

 

Welke eigenschap heb je voor 

dit werk nodig?  

Oeverloos geduld. Onrealis ti sche 

verwachtingen laten varen. 

Streng zijn op z’n tijd. Cultuur -

ver schil len onderkennen en zo 

nodig bijsturen: afspraak is af -

spraak. Op tijd komen. Maar weet 

je: het geeft zóveel voldoening…!
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VERTEL ONS… HOE WIL JE WONEN?

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

Het ideale huis vinden. Zo makkelijk is het nog niet. Het moet allemaal kloppen: locatie, 

prijs, indeling, afwerking en gevoel. We kunnen je een eindeloze zoektocht op Funda 

besparen. Vertel ons hoe je leeft en wat je smaak, budget en gezinssamenstelling is en 

wij gaan voor je aan het werk. Wij kennen het aanbod, waardoor de match snel(ler) is 

gemaakt. Bij Siewe pakken we het persoonlijk aan. De kennis die we de afgelopen 90 jaar 

vergaarden, zetten we in om woondromen waar te maken. Misschien ook die van jou?

Maak kennis met de aanpak van Siewe en kijk op siewe.nl/wonen. Of maak direct een 

vrijblijvende afspaak met Jasper Siewe of Erwin de Ruiter, bel 035 699 00 44.

Siewe 
Gegarandeerd 
onroerend goed

Kies
voor de 
Meent-

specialist!
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28 september: 
Pleinburenfestival -  
een dag met een lach

Ontmoeting en gezelligheid…  

Ontspannen met buren, vrien-

den en onbekenden een hapje 

en een drankje nemen, terwijl 

de kinderen zich opperbest ver-

maken. Er is een groot spring-

paleis, een zweefmolen, een 

ballenbak, een verfcentrifuge en 

natuurlijk de jaarlijkse topat trac-

 tie voor waaghalzen: de bun-

gee trampoline. 

 

Oudere kids kunnen lekker een 

rondje sumoworstelen. Daarbij 

proberen ze elkaar van een 

grote ronde mat te duwen, 

gehuld in dikke, wattige 

pakken, als een soort Michelin -

mannetjes. Voor hen is er ook 

levend tafelvoetbal.  

 

De buurtsportcoaches Anouck 

en August zijn aanwezig om 

informatie te geven alle spor-

tieve activiteiten voor jong en 

oud op de Meent. De band TAB 

zal regelmatig van zich laten 

horen. Vorig jaar bracht dat 

heel wat mensen aan het dan-

sen. Het is vaak een kwestie van 

durf. Als er één schaap over de 

dam is… Misschien eerst even 

kijken naar een inspirerend 

optreden van dansstudio Van 

Harten?  

 

Munten 

Betalen voor consumpties doet 

u met de speciale munten die 

bij de kassa op het plein te 

koop zijn. Maak alstublieft 

gebruik van het aanwezige 

mobiele pinappa raat. Van de 

attracties betaalt u alleen voor 

de bungee trampoline en de 

zweefmolen. 

  

Voor iedere smaak zal er bij de 

buitenbar een ruim aanbod zijn 

aan drankje en hapjes, helemaal 

passend bij de gezellige sfeer. 

Weet u wat zo wonderlijk is? 

Het is tot 

dusver 

altijd stra-

lend weer 

geweest op 

de burendag. Dus reken er 

maar op!

Pleinburenfestival 

28 september 

14.00 en 17.30 uur 

Schoolpleinen 

Plein naast De Kruisdam 

Speciale munten 

verkrijgbaar bij de kassa

In het kader van de landelijke Burendag organiseert de Commissie 

Activiteiten en Evenementen alweer voor de 9e keer dit jaarlijkse 

buurtfeest. Iedereen is tussen 14.00 en 17.30 uur welkom op het 

centrale plein naast De Kruisdam, maar ook op de schoolpleinen 

zal van alles te doen zijn.
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Het betekent ook dat wij, als 

Stichting Hilversumse Meent, 

moeten zorgen dat deze grote 

groep ouderen kunnen blijven 

wonen in een voor hen geschikt 

huis. Op dit moment hebben we 

eigenlijk een tekort aan goede 

levensloopbestendige huizen. 

 

Daar moeten we proberen iets 

aan doen! Dat zou kunnen door 

zo snel mogelijk geschikte hui-

zen te bouwen, maar we kun-

nen ook vast beginnen met de 

doorstroming te bevorderen. Nu 

wonen ouderen soms nog al leen 

in een groot huis maar zouden 

best kleiner willen wonen. Als 

we deze ouderen kunnen hel-

pen dan komt er ruimte beschik-

baar voor jonge gezinnen. 

 

Aan het plannen en bouwen van 

nieuwe aangepaste huizen of 

appartementen wordt gewerkt. 

Aan de doorstroming zouden 

we nu al kunnen beginnen.  

 

Daarvoor gaan we onderzoeken 

wat de behoefte is.  

 

In ons wijkblad van juni 2019 

hebben we u gevraagd een bij-

gevoegde enquête in te vullen. 

Door omstandigheden was het 

niet gelukt om het formulier bij 

te voegen. Wel hebben al 33 

mensen de online enquête 

ingevuld, daarvoor vast onze 

dank. 

 

In deze nieuwe uitgave van ons 

wijkblad zit een formulier en 

enveloppe. Alleen mensen van 

boven de 60 hoeven dit in te 

vullen, dat is onze doelgroep. 

Graag invullen volgens de 

instructie op het formulier en 

retourneren in de enveloppe 

(om privacy redenen). 

 

Dank, namens SHM-leden van 

de werkgroep ‘Meent 

Aardgasvrij’ en de SHM commis-

sie ‘Zorg en Welzijn’

Blijft u wonen in onze wijk?
De Hilversumse Meent heeft ongeveer 4100 inwoners, daarvan is 33% 

ouder dan 65, dus ongeveer 1400 mensen. In Hilversum zelf is dat 

maar 20%. Dat betekent waarschijnlijk dat de meentbewoners op 

oudere leeftijd graag in hun wijk blijven wonen.

Weer iedere dinsdag bereikbaar 

van 10.00 – 12.00 uur in  

De Kruisdam, direct links naast 

de voordeur.  

Telefoon: 6980040.  

B.g.g. inspreken op het ant -

woord apparaat.  

Voor dringende hulpvragen 

mail naar respectievelijk:  

informatiepuntwenz@ 

hilversumsemeent.nl en 

MvM@hilversumsemeent.nl 

Infopunt en Meentbewoners voor 
Meentbewoners (of, afgekort: MvM) 
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Julie Janssen 

 

 

 

Julie werkt op maandag 

en dinsdag  

 

jljanssen@versawelzijn.nl 

of via 06-30246730  

Lineke van Oudgaarden 

 

Lineke werkt op maandag en 

donderdag 

 

loudgaarden@versawelzijn.nl 

of via 035-6231100

Even voorstellen: Julie onze 
nieuwe opbouwwerker

Even voorstellen: Lineke onze 
nieuwe maatschappelijk werker

Mijn naam is Julie Janssen, ik ben 27 jaar en woon in Utrecht. 

Sinds begin mei ben ik vanuit Versa Welzijn de nieuwe opbouw-

werker in de Hilversumse Meent. Daarnaast ben ik de stedelijk 

coördinator van de huisbezoeken aan 75-plussers in Hilversum. 

Maatschappelijk werk richt zich 

op het ondersteunen/op weg 

helpen van bewoners bij diverse 

hulpvragen, met als doel dat de 

bewoner (weer) regie over zijn 

leven krijgt in wisselwerking 

met de naaste omgeving en 

voorzieningen.  

 

Maatschappelijk werk is er voor 

situaties waar u zelf niet uit-

komt, zoals geldzorgen, proble-

men met instanties, spanningen 

in de relatie, eenzaamheid, ver-

lies, huiselijk geweld, vragen 

rondom zelfvertrouwen.  

 

Samen bespreken we waar u 

mee zit en wat u anders zou 

willen. Hierbij vind ik het be-

langrijk om uit te gaan wat ie-

mand zelf nog kan. Vanuit daar 

kijken we wat we samen kun-

nen doen. Soms is één gesprek 

genoeg, en als het nodig is zijn 

meerdere gesprekken mogelijk. 

Opbouwwerk richt zich op het 

verbeteren van de woon- en 

leefomstandigheden van de wijk 

door invloed van de bewoners 

te versterken en samen te wer-

ken aan een prettig leefklimaat. 

 

Mijn achtergrond ligt bij Sociaal 

Werk, specifiek bij Community 

Development. Ik ga uit van de 

talenten en krachten in de wijk, 

niet van problemen en 

drempels. De bewoner staat 

hierin centraal. Door de sociale 

vraag en aanbod te verbinden, 

wil ik graag met de bewoners 

samenwerken aan het bevorde-

ren van samenredzaamheid en 

een prettiger leefklimaat in de 

Meent. Iedereen, ongeacht leef-

tijd, interesse, afkomst of ach-

tergrond, kan een waardevolle 

bijdrage leveren.  

 

De komende tijd ga ik onder 

andere aan de slag met de ver-

binding tussen jong en oud, het 

thema langer zelfstandig thuis 

wonen, integratie van de status-

houders en het ondersteunen 

van verbindende activiteiten in 

de wijk. 

Mijn naam is Lineke van Oudgaarden. In augustus ben ik gestart 

als maatschappelijk werker bij Versa Welzijn. Mijn werkgebied is 

de Hilversumse Meent, Centrum en Noord-West.  
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Zaman Qureshi:  
ik draag moeiteloos vijf 
culturen in mij 
Meentbewoner Zaman Qureshi vertrok op z’n 17e in z’n eentje 

vanuit Pakistan via Duitsland naar Nederland. Zaman is opge-

groeid in Gujrat met zes broers en twee zusters. Hij was de rebel 

in het gezin en sprak zijn leraren en de imam tegen als er in zijn 

ogen iets onrechtvaardigs gebeurde.

Zaman verliet school, vond het 

leven in Pakistan onrechtvaar-

dig en vertrok. Nu woont hij al 

meer dan 30 jaar in Nederland 

met zijn vrouw en drie jong-

volwassen kinderen. Samen 

zorgen zij voor het pareltje van 

het gezin, de inwonende  

83-jarige Amsterdamse oma, 

moeder van zijn vrouw. Een 

gezin met vele culturen. 

 

Hoe groeide je op? 

Ik groeide op met de Islam, het 

Christendom en de traditionele 

Engelse cultuur. Engeland 

regeerde er ruim 100 jaar. Dus 

Engels is mijn tweede taal en ik 

ben naar Engels voorbeeld 

geschoold tot en met 2e klas 

highschool. Maar er was ook 

een strikt kastenstelsel, van de 

schoenlappersklasse tot de 

elite. Mijn vader was griffier bij 

de rechtbank: middenklasse 

dus. Hij droomde ervan om zijn 

zonen naar Engeland te sturen 

en hen dan terug te verwelko-

men met westerse kennis en 

aanzien. Dat lot trof mijn oud-

ste broer. 

 

Wat gebeurde er met jou? 

Ik had last van de onrechtvaar-

digheid, de corruptie en zei 

waar het op stond. Ik kwam uit-

eindelijk in Amsterdam en 

ervoer een héél andere wereld. 

Netjes, kleurrijk, opgeruimd, 

tolerant, georganiseerd, gelijke 

rechten en met respect voor 
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‘iedereen’. Ik ervoer 

rechtvaardigheid. Ik bleef, 

vond werk als bordenwasser 

en verdiende geld. Maar 

vader moest ik wel beloven 

om mijn studie af te maken. 

Later deed ik dat ook.  

 

Hoe ging dat? 

Twee dingen: dichter filosoof 

Iqbal en een toevallige situa-

tie. Iqbal houdt je voor dat je 

zelf de regie, de sturing hebt. 

Op het werk kwam ik mezelf 

tegen - ik moest zelfs huilen, 

- toen ik op een dag als laat-

ste in het restaurant de pan-

nen stond te 

schuren, omdat 

de vaatwasser 

stuk was, het 

personeel naar 

huis was en de 

baas gezellig 

zat te kletsen. 

Toen pas bezag 

ik mezelf. 

Waarom niet 

studeren? Je 

kunt het, zei 

mijn geweten. 

Het kleine 

vonkje dat lag 

te wachten, 

werd aangebla-

zen. En het 

lukte natuurlijk. 

Ik nam geen 

geld aan van 

mijn vader. Ik 

nam de regie. Ik werkte en 

studeerde. Dat was niet mak-

kelijk, want ik had een taal-

achterstand. Gelukkig kende 

ik toen mijn vrouw, een echte 

Amsterdammer en zij hielp. Ik 

ben blijven leren en nu MBA 

afgestudeerd. 

 

Dus nog twee culturen er bij? 

Ja, de Nederlandse en de 

Amsterdamse! Als ik de 

balans opmaak, dan besef ik, 

dat ons leven in Nederland 

voor 85% heel goed is, tegen-

over een leven in Pakistan 

waar 90% fout gaat. Ik droom 

ik er nog steeds van om in 

Pakistan een klein steentje bij 

te dragen, ergens een begin-

netje te maken. Ik zie wel dat 

mijn kinderen leven volgens 

een nieuwe gemixte cultuur. 

Zij pikken onderdeeltjes uit 

het palet, dat wij dagelijks in 

ons gezin tonen en gaan 

daarmee hun nieuwe weg. 

Dat vind ik niet altijd makke-

lijk, merk ik, maar zo gaat het.  

 

Terug gaan? 

Alleen met vakantie. Ik laat 

mijn kinderen dan ervaren 

wat er mis is. Zoals het geor-

ganiseerd bedelen door kin-

deren, waar een hele maffia 

achter zit. Zij geloofden het 

pas toen ze het met eigen 

ogen zagen. Pap? Zag je dat? 

Ja, knul, zo gaat dat: het is 

oplichting. En de lage lonen 

en de corruptie, zodat men-

sen vast zitten in het systeem. 

Mijn Islamitische levenswijze 

is, werk hard, verdien, 

besteed wat nodig is en is er 

iets over? Deel met anderen. 

Doe het tegenovergestelde 

van het matrialisme en ego-

ïsme dat we overal om ons 

heen zien. Maar ik besef ook 

dat hebzucht een menselijke 

eigenschap is.  

 

Moeilijk te accepteren? 

Ja, erg moeilijk. Ik houd de 

Pakistaanse politiek actief bij. 

Er is weinig veranderd. 

Pakistan noemt zich een 

Islamitische Republiek. De 

huidige premier Imran Khan 

geeft mij echter wel hoop. 

Ook hij is geïnspireerd door 

de filosoof Iqbal. Later ga ik 

misschien een poosje terug. 

Misschien een klein 

steentje…? Maar verder gaat 

het voor mij niet. Ik ben hier 

met mijn vijf culturen in mij 

en leef daarnaar. 

beheerder
Doorhalen
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Bashira, 10 jaar,  Syrië

IEDER KIND VERDIENT 
EEN 

Save the Children geeft in de hele 
wereld kinderen een gezonde start, de 
kans om te leren en we beschermen 
ze tegen onrecht en gevaar.  Wij doen 
alles wat nodig is om het leven van 
kinderen - en daarmee de toekomst 
van onze samenleving - te verbeteren. 
Niet alleen in geval van nood, maar 
elke dag weer.

www.savethechildren.nl
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Vrijdag 27 september  

In gesprek met de energiecoaches 

De energiecoaches van de Meent 

helpen inzicht te krijgen in de 

stappen naar een aardgasvrije 

woning. Nieuwsgierig wat zij voor 

u kunnen betekenen? Vrijdag  

27 september zijn ze tussen 16.00 

en 20.00 uur in het winkel cen trum. 

Ga met ze in gesprek of maak een 

afspraak voor een huisbezoek.  

 

Oktober -  Inspiratiebijeenkomst 

Isoleren 

Door uw huis goed te isoleren, 

bereidt u zich voor op een aard-

gasvrije toekomst. Tegelijkertijd 

profiteert u nu al van de voorde-

len: een comfortabele leefomge-

ving en een lagere energiereke-

ning. Tijdens deze bijeenkomst 

lichten we toe wat de opgave is 

voor de verschillende woningen in 

de Meent. Dit doen we aan de 

hand van menukaarten die we aan 

het ontwikkelen zijn voor de ver-

schillende woningtypen. In deze 

menukaarten staat welke maatre-

gelen voor dat type woning nodig 

is om aardgasvrij te worden en 

wat dat kost. 

 

November – jaarbijeenkomst 

Meent Aardgasvrij 

In november organiseren we een 

afsluitende jaarbijeenkomst. Dan 

kijken we kort terug op de resulta-

ten van de deelprojecten en ver-

tellen we wat we in 2020 gaan 

doen. De data in oktober en novem-

 ber worden bekend gemaakt in de 

volgende editie van het wijkblad. 

 

Werkgroep Meent Aardgasvrij

Agenda Meent Aardgasvrij

Informatie:  

www.hilversum.nl/ 

meentaardgasvrij

Geslaagde fietsenrally: 
nooit eerder hier geweest…
De fietsenrally die op 14 juli 

gehouden werd, was wederom 

een groot succes. 55 deelne-

mers verschenen 

aan de start.  

 

Halverwege de 

rit was er aan de 

rand van 

Blaricum een 

post, waar ieder-

een even kon 

aanmeren voor 

een pakje drin-

ken, een zakje chips en een 

appeltje. Verbaasd stelden 

sommigen vast dat ze nog 

nooit eerder in dit prachtige 

stuk van het Gooi waren 

geweest, hoewel ze hier toch al 

jaren woonden. Terug op de 

Meent was er een geweldige 

barbecue ter afsluiting van 

deze jaarlijkse happening.  

Daarvoor hadden 78 mensen 

zich aangemeld. Een gezellige 

afsluiting van een heerlijke 

zomerdag.



22

- Aangiften inkomstenbelasting 2018 v.a. € 145,00 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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Meent Cultureel: Guus Westdorp  
‘Ramses - de liederen’

Uitbundig, ingetogen en versierd 

met anekdotes voert hij je door 

velden van vurige liefdes, maar 

ook langs grachten, in nachten 

vol eenzaamheid en verlangen. 

En dan lijkt het weer even of 

Ramses door de zaal waart... 

 

Guus Westdorp is pianist, zan-

ger, componist, arrangeur en 

tekstschrijver. Hij werkte met 

onder andere Toon Hermans, 

Liesbeth List, René Froger, 

Vicky Brown (GBR), Lisa Boray, 

Mathilde Santing, Harry Slinger, 

Bruno Brel (B), Micheline van 

Hautem (B) en Steve Ross (U.S.A.) 

Meer info: 

www.guuswestdorp.com 

Een initiatief van Meent Cultureel 
De bar is open na afloop

Zondagmiddag  

22 september 

De Kruisdam 

Aanvang 14.30 uur 

Zaal open om 14.00 uur 

Entree € 3,-

Zaterdagavond  

14 september 

De Kruisdam 

Entree € 3,- 

Aanvang 20.00 uur 

Zaal open 19.30

Met zijn solo 'Ramses-de liederen’ brengt Guus Westdorp een 

muzikale groet met het werk van levenskunstenaar Ramses Shaffy, 

met wie hij jaren omging.

Meentbewoner Gé Bartman 

hoorde als jongetje iedere avond 

het pianospel van zijn vader en 

raakte in de ban van de muziek. 

Op zijn vijfde begon hij blokfluit 

te spelen. Drie jaar later kreeg hij 

zijn eerste cello. Al spoedig 

begon zijn carrière. Hij heeft veel 

solo gespeeld maar ook kamer-

muziek. Hij speel de bij het 

Rotterdams Philharmo nisch 

Orkest, Het Gelders Orkest en 

laatst bij de Radio Kamer Filhar -

mo nie. Door de bezuinigingen 

werd dit in 2013 opgeheven. 

Ludmila de Klerk is geboren in 

Rusland en begon op haar vijfde 

op een speelgoedvleugeltje te 

spelen. Een jaar later stond er een 

echte piano en ging ze op piano-

les. Op haar vijftiende begon haar 

studie aan het conservatorium in 

Wolgograd. Zij heeft haar studie 

af gerond met een specialisatie 

naar begeleiding en lesgeven, in 

Nederland aangevuld met een 

studie aan de Schumann-acade-

mie om zich meer te bekwamen 

in de moderne didactiek. Zij geeft 

pianoles en begeleidt koren.  

Gé Bartman en Ludmila de Klerk treden op als het Duo Dolce Melodie. Zij spelen 

voor ons mooie romantische muziek van voornamelijk Russische componisten. 

Kleine stukjes, met een verhaal erbij. Sfeer. Harmonieuze klanken.

Meent Cultureel: Gé Bartman, cello en 
Ludmila de Klerk, piano
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Van de Buurtsportcoach: 
heren, kom naar de gym!
Alle beweeggroepen gaan komende weken weer van start. De 

heerlijke buurtwandelingen door de groengordel, de gymclubs, 

Pilates, Tái Chi, het zwemmen in het verwarmde water van de 

Zandzee op donderdag… Kijk vooral in het rijtje activiteiten 

voorin dit wijkblad, want er is veel méér.

NIEUW: 

Gym voor heren 

Iedere woensdagochtend  

10.15 tot 11.15 uur 

Sporthal  

 

 

Vragen?  

Buurtsportcoach  

Anouck Dingemans 

06 21363918  

bsc@hilversumsemeent.nl  

NIEUW: gym voor heren 

Iedere woensdagochtend van 

10.15 tot 11.15 uur in de Sport -

hal. Na een goede, uitgebreide 

warming up voor gewrichten 

en spiergroepen komen alle 

onder  delen aan bod om vitaal 

en fit te blijven. Denk aan kracht, 

coördinatie, lenigheid, balans en 

uithoudingsvermogen. 

 

We sluiten af met een sport of 

spelelement, aangepast aan de 

doelgroep. Trek makkelijke 

(sportieve) kleding aan en draag 

binnen-gymschoenen. Neem 

een flesje water mee  om tus-

sendoor even wat vocht bij te 

tanken. Kosten € 4,- per les. Na 

afloop is er gelegenheid om 

samen koffie/thee te drinken in 

De Kruisdam.  

 

Plezier in bewegen staat 

voorop! De gym voor heren 

wordt gegeven door docent 

Dirk Jan Bolhuis. Hij stelt zich 

hierna even voor: 

 

Mijn naam is Dirk Jan 

Bolhuis, 54 jaar en 

leefstijlcoach. Ik houd 

ervan om mensen te 

helpen vitaal en gezond te blij-

ven. Uit eigen ervaring weet ik 

hoe belangrijk dit is, want zelf 

ben ik met een burn out een tijd 

uit het arbeidsproces geweest. 

In mijn vrije tijd zit ik graag op de 

racefiets of op de tennisbaan. Ik 

kijk er naar uit om samen met de 

heren aan de slag te gaan en 

met jullie te sporten/bewegen. 

Tot woensdag! 

 

Onze eigen Meent Duofiets is 

gearriveerd!  

Door samen op deze driewiel-

tandem te fietsen, kunt u er 

lekker op uit in de omgeving, 

ook als u zelf niet zo stabiel 

bent, weinig kracht hebt of niet 

meer zelfstandig aan het ver-

keer kunt deelnemen. In het 

volgende wijkblad zal een 

bericht komen over hoe deze 

fiets gereserveerd kan worden. 



Een dikke 200 kinderen hebben 

workshops gehad, waren er 

lezingen en vieringen in de ger 

en kwamen vele meentbewoners 

een kijkje nemen. Ook komende 

maanden bent u allen van harte 

welkom in de Meentwerf! 

 

Here They Come  

Donderdag 26 september 19.30 

uur Dansvoorstelling Here They 

Come. Here they come is onder-

 deel van het project Zeeën Van 

Tijd en is de 6e choreografie 

van de groep Dansen voor 

Moederziel Alleen, geïnitieerd 

door Stichting Ongoing. Zeeën 

Van Tijd gaat over de tijd die 

resteert. De choreografieën: 

You Are Born, (2016) en Sto(c)k 

2017, geven een beeld van her-

innering van de dansers. Here 

They Come laat ze opnieuw 

hun positie innemen, volop het 

leven in, soms gehaast, soms 

onderzoekend, maar altijd met 

een weergaloze energie. De 

resterende tijd wordt met volle 

teugen beleefd, geproefd, 

genoten. Kortom: we dansen 

dat het een lust is! Om te doen, 

en te kijken! Zaal open: 19.00 

uur. Entree: vrijwillige donatie. 

Na afloop tijd voor een drankje 

 

La Kantina ook 

te huur! 

Wil je zelf wat 

organiseren in 

de Meentwerf? 

Een workshop, 

lezing, vergadering of iets 

anders? Voor publiek of privé? 

Neem contact op via de web-

site en informeer naar de 

mogelijkheden!

26

Kunst en cultuur in de 
Meentwerf!
Het is inmiddels een jaar geleden dat de kunstenaars in de 

Meentwerf hun ateliers betrokken. Sindsdien zijn er heel wat 

kunstwerken van eigenaar gewisseld.

Kom gezellig klaverjassen!

26 september 19.30 uur  

Dans: Here They Come 

 

6 oktober:  

Open Deuren Dag 

 

2 november:  

Gaston Bannier  

‘Lopen zonder een stap te 

verzetten’ 

 

Vacatures: 

www.meentwerf.nl 

Volg ons op Facebook  

Klaverjassen 

Elke maandagavond  

20.00 – 22.00 uur 

De Kruisdam 

kvdemeent@gmail.com 

Bart: 035-69 34133

Wij beginnen op maandagavond 

2 september om 20.00 uur. 

Tevens hebben wij elke 2e vrij-

dagavond van de maand het 

Waan Wernsen Koppeltoernooi, 

kosten € 4,- per persoon per 

avond, de eerste is op 11 oktober. 

Onze eerste Mini-Marathon is op 

zaterdag 12 oktober van 10.00 – 

18.00 uur, kosten € 12,50 per 

persoon, inclusief een lunch.  

Onze Klaverjasvereniging De Meent gaat haar 44e seizoen in.  

We kunnen weer nieuwe leden ontvangen op onze competitie-

avonden in het wijkcentrum De Kruisdam, dus wees welkom.



Veel bewoners in de Meent blij-

ken een brief gekregen hebben 

van de app Nextdoor. Dit wordt 

zogenaamd vanuit naam van 

een buurtbewoner gestuurd, 

maar deze is hier vaak zelf niet 

eens van op de hoogte. Het is 

een manier voor Nextdoor om 

gegevens te verzamelen die zij 

voor commerciële doeleinde 

mogen gebruiken door de 

kleine lettertjes in hun 

voorwaarde. Door de brief van-

uit naam van een buurtbewo-

ner te versturen wekt dit een 

vorm van vertrouwen op.

Misleidende uitnodigingsbrief 
voor buurtapp Nextdoor

Kijk op onderstaande link 

en wees een 

gewaarschuwd mens! 

www.opgelicht.avrotros.nl

/alerts/artikel/landelijke-

signalering-misleidende-

uitnodigingsbrief-voor-

buurtapp-nextdoor/? 

Aanmelden  

Gerda Peters: 

035-6911060 of  

06-13830138 

TEMPO-BRIDGE in De Kruisdam
Nieuwe leden zijn van harte 

welkom 

Eens meedoen om de sfeer te 

proeven van onze gezellige 

bridgeclub? Wij bridgen op de 

woensdagavonden om 19:30 

uur. De eerste avond van het 

nieuwe seizoen is 4 september.  

 

Inloop-bridge 

Ook is er de Inloop-bridge op 

de dinsdagmiddag: aanvang 

13.30 uur. 

Inschrijven van 13.00 - 13.15 

uur. De eerste inloopbridge na 

de zomervakantie is dinsdag-

middag 10 september.  

  

Bridge Cursus 

Bij voldoende belangstelling 

wordt er in het komende sei-

zoen weer een beginnerscursus 

georganiseerd. Als je wilt ken-

nismaken met de leuke en ont-

spannende bridgesport kun je 

je nu alvast aanmelden. 

Kom kijken of meld je aan 

bij onze secretaris  

Johan Kremer: 

johan.helmie@gmail.com 

tel:0611340332.

Biljartclub ‘de Poedelaars’
Biljartclub de Poedelaars is een 

actieve groep biljarters van 

ongeveer 20 mensen. Wij biljar-

ten op dinsdag-, woensdag- en 

donderdagmiddag in  

De Kruisdam vanaf 13.30 uur. 

 

Het motto van de club is 

‘gezelligheid’ en ‘plezier in het 

spel’. Doordat er recentelijk een 

aantal leden heeft moeten 

afzeggen is er ruimte voor 

nieuwe enthousiaste biljarters. 

Kom eens kijken of meespelen 

en proef de gezelligheid. 

Biljarten doen we op basis van 

gemiddelden dus iedereen heeft 

dezelfde kansen. We spelen met 

beginners en gevorderden. Dus 

iedereen kan meedoen. Keus 

zijn beschikbaar.  

 

De eerste week van de maand 

spelen we ‘bandstoten’ en de 

andere weken ‘libre’. Belangrijk 

is dat er veel wordt gelachen en 

het gevoel voor saamhorigheid 

groot is. 
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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 SCHEIDENNDVR

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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Vrijdag 13 september 

De Kruisdam 

 

Vanaf 12.15 uur 

Aan tafel om 13.00 

Kosten € 9,50 

Vooraf aanmelden 

 

 

Herfstdiner  

18 oktober 

Wilddiner 15 november 

Kerstdiner 20 december 

 

Informatie:  

Engeline Wieberdink  

035 - 6912989 

Joost Nachbahr  

035 – 6930957 

Cor Keijer  

035 - 6931450 

Senioren Eetcafé start 
Indonesisch op 13 september

We beginnen weer om 13.00 

uur. U bent vanaf 12.15 uur wel-

kom voor een praatje en drankje 

vooraf. De kosten voor dit drie-

gangen-diner bedragen € 9,50. 

Ook voor deze keer geldt: als u 

nog nooit bij het eetcafé was, 

bent u natuurlijk van harte wel-

kom. Zo´n nieuwe start biedt u 

als 60-plusser een prima gele-

genheid om het eetcafé eens te 

proberen. U kunt er nieuwe 

contacten op doen of gezellig 

bijpraten met bestaande vrien-

den en kennissen.  

 

Wees niet bang u een vreemde 

te voelen. U wordt bij de deur 

gastvrij ontvangen en wij zor-

gen ervoor dat u zich snel thuis 

voelt. Het eetcafé wordt 

bezocht door alleenstaanden en 

echtparen, dames en heren uit 

de hele Meent. Een gevarieerd 

gezelschap. Bent u al wel een 

regelmatige gast, neem dan uw 

buren of vrienden eens mee. 

Vooraf aanmelden  

Meldt u zich tevoren wel even 

aan met het formuliertje. U kunt 

dat vinden in de wijk-informa-

tiezuil in het winkel centrum of 

bij de brievenbus op de bar in 

De Kruisdam. In die zuil en in die 

brievenbus kunt u ook uw aan-

melding deponeren.  

Inschrijven kan tot en met 

maandag de 9e. In geval van 

over-inschrijving gaan 

bewoners uit de Meent altijd 

voor, mits uiteraard tijdig aan-

gemeld. 

Traditiegetrouw start het nieuwe seizoen met een Indonesisch 

buffet. Op 13 september beginnen we ons twaalfde seizoen met 

het 99ste eetcafé (in oktober het 100ste!). Onze gastvrouwen en  

-heren heten u weer graag welkom. 

Meer informatie?  

Bel Renate Nouwen-

Helleman 035-6933727

Kerkdienst in de Meent
Op zondag 8 september is de 

eerste kerkdienst na de zomer. 

Voorganger is Ds. Hilde 

Honderd uit Bussum.  

De dienst begint om 10.00 uur 

in De Kruisdam. Na afloop is er 

koffie of thee. Iedereen is van 

harte uitgenodigd.  
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Bijna Weekend Borrel  
vrijdag 6 september vanaf 17.00 uur in 
De Kruisdam
Gelukkig, daar is-ie weer: BWB! 

In samenwerking met de orga-

nisatoren Henk en Coos en de 

vrijwilliger van De Kruisdam 

nodigt de Stichting Hilversumse 

Meent jong en oud uit om ken-

nis te komen maken met het 

nieuwe bestuur. Zes nieuwe 

gezichten, vol ambities en een 

grote hoeveelheid energie. 

 

Onder het genot van een gratis 

drankje, een hapje en uiteraard 

met livemuziek is het fijn om 

elkaar te ontmoeten. De 

nieuwe bestuursleden zouden 

ook graag de jongeren uit de 

wijk wat beter leren kennen. 

Ouders: neem daarom je kinde-

ren of de buurjongen of -meisje 

mee voor een gezellige avond. 

Iedereen is welkom om bij te 

praten over de voorbije weken, 

kennis te maken met nieuwe 

wijkbewoners en om gezellig te 

dansen als je daar zin in hebt. 

Er is altijd een reden om naar 

de Kruisdam te komen. 

Repair Café maandag 9 september van 
20.00 – 22.00 uur in De Kruisdam 

Wat doe je met een kapot meu-

belstuk, huishoudelijk apparaat, 

audioapparatuur, speelgoed of 

met een fiets waarvan het wiel 

aanloopt? Misschien heb je een 

jas waarvan de rits kapot is? 

Weggooien? Mooi niet! Kom 

naar het Repair Café, waar 

ervaren reparateurs op vrijwil-

lige basis samen met jou je 

spullen herstellen. Als er onder-

delen vervangen moeten wor-

den: neem die dan wel mee, we 

hebben geen magazijn.  

 

Tot en met mei volgend jaar 

kan iedereen weer iedere 

tweede maandag van de maand 

terecht in het wijkcentrum. 

Zinvol en gezellig.

Foto: Gerda de Klerk

Bijna Weekend Borrel 

Vrijdag 6 september 

17.00-19.00 uur 

De Kruisdam 

Zaterdag 28 september Rommelmarkt 
op de Wandelmeent  11.00 - 15.00 uur
Op zaterdag 28 september is er 

op de Wandelmeent (Centraal 

Wonen) van 11.00 uur tot 15.00 

uur een rommelmarkt. Altijd 

leuk, druk en gezellig, dus kom 

lekker scharrelen. Je vindt er 

waarschijnlijk spullen waarvan 

je zelf niet wist dat je ze zocht… 
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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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Meent Cultureel:  
terugblik 1e seizoen 2019

In januari ontvingen wij de 

grote Nederlandse acteur Gijs 

Scholten van Aschat met een 

prachtig, boeiend 

Shakespeare-evenement. Uit 

diverse toneelstukken speelde 

hij scènes en nam daarin het 

enthousiaste publiek interactief 

mee. 

 

De sluiting van het restaurant 

op vliegveld Hilversum was 

aanleiding voor de Radio Town 

Jazzband om voortaan elke 

eerste zondag van de maand in 

De Kruisdam te komen spelen. 

Een groot succes: veel leden 

van hun eigen ‘fanclub’ weten 

inmiddels de Meent te vinden.  

 

Ook in januari stond Mooche 

op de planken, een Belgisch-

Iers-Nederlandse vocal group. 

In een programma met afwis-

selende muziekstijlen verbaas-

den ze ons op luchtige wijze 

met hun zangkwaliteiten en 

imitaties van instrumenten. 

 

Het jaarlijkse festival voor klas-

sieke muziek ‘Wonderfeel’, op 

landgoed Schaep en Burgh, 

was al een paar maal bron voor 

unieke artiesten. Dit jaar kwam 

de spectaculaire violiste 

Diamanda Dramm optreden op 

zondag 17 maart. Dit was 

‘viool-anders’. 

In april deden we iets heel 

anders, nog niet eerder 

vertoond in De Kruisdam. Het 

duo Keijser & Does speelde hun 

eenakter ‘Go Vote’, over amu-

sante perikelen rond het stem-

hokje. Uiterst actueel, tussen 

twee verkiezingen in.  

 

Zaterdagavond 8 juni werd het 

seizoen afgesloten met prach-

tige muziek door Duo Corelli, 

met Suzanne Zijderveld (harp) 

en Ferdinand Binnendijk (man-

doline); een bijzonder verras-

sende combinatie. Zij speelden 

stukken van onder meer 

Vivaldi, Andriessen, Fauré, 

Bartók en ook van Corelli; de 

naamgever van het duo en 

gavenzij informatie over hun 

instrumenten en de stukken.  

 

Samen met de collega’s van 

Meent Cultureel heb ik sinds 

2016 activiteiten mogen ver-

zorgen. Het wordt tijd om een 

stapje terug te doen en ande-

ren gelegenheid te geven hun 

fantasie de vrije loop te laten. Ik 

gooi niet helemaal de 

handdoek in de ring, maar wil 

wat meer op de achtergrond 

blijven. 

 

Tot ziens bij  

Meent Cultureel, 

Fred van Sprang

Mooche

Duo Corelli

Go Vote!

Meentbewoners en velen uit de omgeving kunnen weer terugkijken 

op een succesvol en zeer gevarieerd aanbod van Meent Cultureel.  
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Op een warme donderdagavond in juli mocht de redactie mee met 

een brandweeroefening van de Bussumse Brandweer. Bevelvoerder 

Jan Kooij deelde pas op het laatste moment mee dat er een brand 

was uitgebroken in het bos bij camping De Fransche Kamp. 

Succesvolle brandweeroefening 
op camping De Fransche Kamp

In de kantine van de camping 

zouden zich enkele mensen 

bevinden die gered moesten 

worden. Yes! Dat betekende 

groot materieel. Alle hens aan 

dek dus. In een recordtempo 

hees iedereen zich in het dikke, 

brandwerende pak. Geen 

pretje. Buiten 

was het 27 gra-

den. Hup, de 

bloedhete 

wagen in, acht 

mensen achter 

de bestuurder. 

Haringen in een 

ton. Zware helm 

op het hoofd. 

Stilzwijgend luisterend naar de 

instructies van de bevelvoerder: 

zijn autoriteit was 

onomstreden. Wat hij zei zou 

worden uitgevoerd. 

 

Zwarte rookwolken uit kantine 

Helaas werkte de rookmachine 

niet, die tussen de bomen voor 

een ijzingwekkende, 

levensechte enscenering moest 

zorgen. Teleurstelling alom. 

Geen brand in het bos dus. 

Jammer. Op de camping ver-

liep alles wel volgens plan.  

 

Uit de kantine kwamen zwarte 

rookwolken. Onbevreesd ren-

den enkele manschappen naar 

binnen om de slachtoffers te 

redden. Bij iedere geredde per-

soon klonk een luid applaus 

van de campinggasten. 

Anderen rolden behendig slan-

gen uit, brachten koppelstuk-

ken aan en zorgden voor de 

watertoevoer. Ieder kende zijn 

taak. De onderlinge communi-

catie verliep gesmeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

Binnen 12 minuten in De Meent 

Vanuit de post Bussum wordt 

ook de Hilversumse Meent 

bediend. Na een 112-melding 

moet de brandweer binnen 12 

minuten voor de deur staan. In 

de afgelopen jaren is een seri-

euze inzet van de brandweer 

slechts sporadisch nodig 

geweest, maar toen functio -

neerde alles prima: de bluswa-

tervoorzieningen, de 

bereikbaarheid en de bezetting 

van de voertuigen. Het is 

bijzonder prettig om te weten 

dat deze goed geoefende en 

gemotiveerde mensen in geval 

van nood altijd paraat zijn!

Brandweerkazerne in Bussum
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De Bussumse Brandweer mag dan wel in 12 minuten voor de deur 

staan, maar misschien is het toch goed om na te denken over brand-

preventie, ofwel: wat kunt u zelf doen om brand te voorkomen?

Hé, doe de deur dicht!  
en andere nuttige raadgevingen

Uit praktijkproeven blijkt dat 

het sluiten van binnendeuren 

iemand ruim twee keer zoveel 

tijd geeft om te vluchten bij 

brand. Waar bij open deuren na 

3,5 minuten al geen overleef-

bare situatie meer is, is dat bij 

gesloten deuren meer dan 10 

minuten.  

 

Dus: sluit binnendeuren als u 

gaat slapen en zorg dat u een 

rookmelder kunt horen. Een 

optie is, om gekoppelde, draad-

loze rookmelders aan te schaf-

fen. Als één van die apparaten 

rook signaleert gaan ze 

allemaal af.  

 

Blus een vlam in de pan 

nooit met water. Leg de 

deksel op de pan. Draai gas 

of kookplaat uit. 

 

Steek nooit een sigaret op 

in een luie stoel of in bed. 

De kans dat u in slaap valt 

en de sigaret na smeult is 

groot. 

 

Zorg voor tweejaarlijks 

onderhoud van uw cv-ketel. 

Zonder onderhoud kan uw 

cv-ketel minder goed wer-

ken en kan koolmonoxide 

vrijkomen zonder dat u dit 

merkt. 

Plaats kaarsen nooit in de 

buurt van brandbaar mate-

riaal, zoals gordijnen of 

tafelkleden. 

 

Reinig het filter van uw 

afzuigkap regelmatig.  

Voorkom brandbare  

vetresten. 

 

Laat nooit apparaten op 

stand-by staan. Zet ze altijd 

helemaal uit. Voorkom 

doorbranden.  

 

Trek bij onweer de stekker 

uit uw tv, computer en 

audioapparatuur. 

 

Oude defecte apparaten die 

nog wel op stroom aange-

sloten zijn kunnen kortslui-

ting veroorzaken. Haal ze 

altijd van de stroom af. 

 

Ook teveel apparaten op 

één stekkerdoos kan zorgen 

voor brand door kortslui-

ting. Zet apparatuur uit als u 

gaat slapen of het huis  

verlaat. 

 

Haal de stekker uit het 

stopcontact als de 

batterij/accu vol is. Nachts 

opladen wordt afgeraden.

• 
 
 
• 
 
 
 

•

• 
 
 
• 
 
 
• 
 
 
• 

 
• 
 
 
 

• 
 
 
 
•
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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 bsc@hilversumsemeent.nl 06 21363918 

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 14561069 

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 

Waterleiding Hydron Midden Nederland Storingsnummer 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 

Wijkorganisatie info@hilversumsemeent.nl 6930525 

Wijksecretariaat bestuur@hilversumsemeent.nl 6934568 

Ziekenhuis Tergooi 088-7531753 




