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Overzicht activiteiten april 2019
Weekprogramma
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

09.30 - 10.15
09.30 - 11.30
09.30 - 12.30
10.30 - 11.30
11.15 - 12.15
13.30 14.00 - 17.00
Avond
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.30
09.45 - 10.45
13.30 - 17.00
13.30 - 16.00
Avond
09.00 - 09.30
09.30 - 11.30
09.30 - 11.00
09.30 - 12.30
11.45 - 12.45
13.30 - 16.30
13.30 - 17.00
15.30 - 17.30
Avond
08.00 - 09.30
09.30 - 10.15
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.30 - 11.15
13.30 - 17.00
14.00
14.00 - 15.00
14.30 - 16.15
16.15 - 17.00
Avond
10.00 - 12.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

Buurtwandelingen
Volksdansen Layla
Ontmoeting en Dagbesteding
Fitgym
Pilates
Handenarbeid
Kinderactiviteiten
Biljarten, Bridgen, Klaverjassen
Informatiepunt Welzijn & Zorg
Inloop computerondersteuning
Koersbal
Meer bewegen voor ouderen
Biljarten, Bridgen
Soos
Yoga
Trombosedienst
Volkdansen Nemoj Kate
Volleybal overdag
Ontmoeting en Dagbesteding
T’ai Chi
Ontmoeting en Dagbesteding
Biljarten
Dansstudio
Bridgen, Fotoclub, Tekenclub en Naaiclub
Bloedprikken
Buurtwandelingen
Instuif
Inloop computerondersteuning
Fitgym
Biljarten
Jeu de Boules
Yoga
Zwemmen (De Zandzee)
Aanmelden via Anouck
Jazzballet, Fit met Pit, Zangclub
Koersbal
BSC jeugd 4 - 8 jarigen
BSC jeugd 8 - 14 jarigen

Maandprogramma
Maandag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Maandag
Donderdag
Maandag
Zaterdag

01-apr.
01-apr.
04-apr.
05-apr.
07-apr.
08-apr.
09-apr.
12-apr.
12-apr.
13-apr.
14-apr.
15-apr.
15-apr.
18-apr.
22-apr.
27-apr.

20.00
19.30
20.00
17.00
13.00
20.00
14.30
13.00
20.00
20.00
10.00
19.30
20.00
20.00
10.30
17.00-19.00

Bloemschikken
Gratis Juridisch Spreekuur
Bloemschikken
Bijna Weekend Borrel
MMJM - Meent Maak Je Mooi
Repair Café
Nadenken levenseinde NVVE
Senioren Eetcafé
Waan Wernsen Toernooi Klaverjassen
Cultuur
Kerkdienst
Gratis Juridisch Spreekuur
Bloemschikken
Bloemschikken
Paaseieren zoeken
Koningsborrel

Je vervelen op de meent?

Kopijsluitingsdata
Zaterdag 13 april
Woensdag 15 mei
Website:
www.hilversumsemeent.nl
Redactie
Barbara den Hartogh
06 11407537
Anja Hagen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
…

Op de bladzijde hiernaast kijken!
Meelopen met een buurtwandeling
Een drankje doen tijdens de Bijna Weekend Borrel
De week doornemen bij een bakkie op donderdagmorgen
Je alvast verheugen op de Koningsborrel
Nadenken over het levenseinde
Reikhalzend uitkijken naar de kledingruilbeurs
Met de kleintjes paaseieren zoeken
Het gratis juridisch spreekuur bezoeken
Kijken naar wat Meent Cultureel te bieden heeft
Praten met de buurtcoördinator, de boa en de wijkagent
Een ritje boeken voor de duoﬁets
Je kapotte spullen meenemen naar het Repair Café
Gezellig samen eten bij het Senioren Eetcafé
Verontwaardigd zijn over de WOZ-aanslag
en natuurlijk lekker ontspannen dit wijkblad lezen!

Oproep wijkblad
Wie wil de contacten met onze adverteerders op zich nemen en heeft
daarbij ook een talent voor werving en acquisitie? Zo’n m/v zou een ﬁjne

Coverfoto
Herbert Kwak

aanvulling zijn van het kleine team dat nu eigenlijk teveel ballen in de lucht
moet houden. De facturatie maakt geen deel uit van de werkzaamheden.
Informatie via redactiewijkblad@hilversumsemeent.nl of via 06 1140 7537.

Redactieadres
redactiewijkblad
@hilversumsemeent.nl

Kopijsluiting voor het meinummer: zaterdag 13 april
Let op!! Alleen tijdig aangeleverde kopij wordt verwerkt en in het

Advertenties
Vacature
Vormgeving
Visual en View

eerstvolgende blad opgenomen.

Advertenties - aanlever speciﬁcaties
Full-colour - jpg: 3 MB, (CYMK en 240 dpi), PDF (CYMK en 240 dpi)
Afmetingen

Druk
Drukwerkdeal
Coördinator bezorging
Adrie Faas
035 69 124 37

Tarieven

Pagina

170x240

1/4 staand 1x € 14,50 / 10x € 145,00

Pagina aﬂopend

176x246

1/2 liggend 1x € 29,00 / 10x € 290,00

Pagina zetspiegel

155x223

1 pagina

Pagina halve liggend 155x108
Pagina kwart

75x108
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1x € 58,00 / 10x € 580,00

Van het bestuur
Collega Van der Veldt opende ‘onze’ bijdrage in het vorige wijkblad met wat opmerkingen over de winter en wel of geen lagere
stookkosten.
Inmiddels is wel duidelijk dat
wij dit seizoen geen echte
winter meer gaan mee maken en dat uw
stookkosten vol gend jaar niet
zullen dalen
maar zullen
stijgen, tenzij
u drastische
maat regelen
neemt natuurlijk. De
Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen zijn inmiddels
achter de rug. Ik ben benieuwd
of alle maatregelen en de
daaraan verbonden kosten
waar het kabinet mee gaat
komen die verkiezingen nog
beïnvloed hebben.

Vacatures
- Coördinator Senioren
Eetcafé
- Twee leden voor de
commissie welzijn &
zorg
- Advertentie coördinator

Wijkvergadering (4 juni 2019)
en wijkagenda
De wijkvergadering staat er ook
weer aan te komen. U weet dat
wij tijdens die vergadering
onder andere gezamenlijk de
wijkagenda 2019 vaststellen.
Wilt u een indruk hebben van
de vorig jaar vastgestelde
wijkagenda, kijk dan op onze
website hilversumsemeent.nl/
Over SHM/Wijkagenda en
wijkvergaderingen.
Zijn er onderwerpen van belang
voor de gehele wijk die op de
2

nieuwe wijkagenda zouden
moeten komen? U kunt als
inwoner van de meent sugges ties doen. Dat moeten wel
suggesties zijn waar u hopelijk
mede-wijkbewoners enthou siast voor heeft gekregen,
zodat u eventueel mee kunt
werken aan de uitvoering.
De wijkagenda 2019 wordt
besproken tijdens de wijkvergadering, die voor 4 juni 2019
op de rol staat. Noteer de
datum en doe en denk mee!
Wat zou u een positieve toe voeging aan de wijk vinden?
Laten wij het erover hebben en
bezien of dit een item op de
vernieuwde wijkagenda kan
worden. Vanuit het bestuur
gaan wij ter voorbereiding in
ieder geval aan de praat met
diverse partijen die bij de wijk
betrokken zijn. Gelukkig draagt
onze buurtcoördinator Ute
Hoogeveen ook haar steentje bij.
Tijdens deze vergadering zullen
de drie nog zittende ‘oude’
bestuursleden (Kees van der
Veldt, Jaap Diepeveen en Cees
Kuijlaars) deﬁnitief het
bestuursstokje overdragen. Wij
hopen en verwachten dat de
drie reeds aangetreden nieuwe
bestuursleden, Puck Zijlstra,
Ingrid van Oorschot en

Johan Kremer er
dan drie nieuwe
collegae bij
hebben zodat het
bestuur weer uit
zes personen
bestaat.
Jaarverslag 2018
Nog een reden om de website
in de gaten te houden is het feit
dat u daar binnenkort het
jaarverslag (cijfers plus
commentaar) 2018 aantreft.
Neemt u er eens de tijd voor.
De cijfers zijn prima, maar
zeker zo interessant zijn alle
teksten. Het geheel geeft een
prima inzicht in waar wij ons
het afgelopen jaar mee bezig
hebben gehouden.

Nieuwe website
Heeft u die website al eens
bezocht? In februari gingen
meer dan 1000 bezoekers u
voor. Op de nieuwspagina vindt
u onder andere items over het
Openbaar Vervoer, zeer actueel
op dit moment, en het Groene
Hart. Het item over het Groene
Hart behoeft enige aanpassing,
zie pagina 26 en 27 in dit
wijkblad. De uitvoering wordt
om allerlei redenen naar het
najaar verplaatst, dus onder
meer het Pleinburen Festival zal
nog op het plein oude stijl
plaatsvinden.

Namens het bestuur
Cees Kuijlaars

Binnenkort in *je Meent het*
Kicky heeft altijd een brede
praktijk gevoerd met nadruk op
arbeidsrecht op hoog niveau en
heeft daarvoor een postdoctorale specialisatie arbeidsrecht
afgerond. Voorts werkt zij als
arbeidsrechtmediator, waarvoor
zij de mediationopleiding bij
Dialogue volgde.

Meentbewoner Kicky Hamer wilde
eerst geschiedenis studeren maar
het werd rechten. Kicky (1958)
zag zichzelf helemaal niet als
advocaat en bekwaamde zich
daarom eerst als bedrijfsjurist in
een commercieel bedrijf. Maar ja,
niet zelf de teugels in handen
hebben, niet zelf de toga aan
hebben in de rechtszaal, dat
voelde niet goed. Ruim 25 jaar
geleden schreef zij zich daarom
in als zelfstandig gevestigd ondernemer en haalde als advocaat
het recht voor anderen.

Twee keer in de maand houdt zij
in De Kruisdam een gratis juridisch spreekuur. Welke vragen
daar zoal aan de orde komen,
leest u binnenkort.
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NIEUW: mobiel
scheidingsstation in de meent
Wat nog niet iedereen weet: iedere eerste donderdag van de maand
staat er een mobiel scheidingsstation in de Hilversumse Meent.

1e donderdag van de
maand: 4 april, 2 mei,
6 juni, 4 juli, 1 augustus,
5 september, 3 oktober en
7 november
Locatie: Parkeerterrein
Winkelcentrum
Tijd: 9.00 - 15.00 uur
www.GAD.nl

U kunt er terecht voor het wegbrengen van kleinere hoeveelheden en
kleinere
formaten grof
huishoudelijk
afval. Al het
overige grof
huishoudelijk
afval kunt u
kwijt bij een
van de
regionale scheidingsstations in
bijvoorbeeld Bussum of
Hilversum. Het mobiele scheidingsstation is een grote container, die helemaal open kan.
In de bakken in de container
kunt u diverse afvalsoorten kwijt.
- batterijen, cartridges,
spaarlampen

- glas - alles wat niet in de
glasbak past, met uitzondering van hittebestendig glas
- hard kunststof - zoals
speelgoed, kratjes, bakken,
rekjes, emmers
- hout - paaltjes, hekjes,
plankjes
- karton
- kleine elektrische apparaten
- zoals broodrooster,
stofzuiger, mixer, elektrische
tandenborstel, strijkbout,
printer
- luiers
- metalen - pannen, bestek,
rekjes, nietmachine, gereedschap, onderdelen van
ﬁets/bromﬁets, schroefjes)
- olie en vetten uit de keuken
- piepschuim - EPS

Paaseieren zoeken
op 22 april om 10.30 uur!
Op tweede
paasdag om 10.30
uur is het weer
tijd voor een
mooie traditie. Op
het trapveldje aan
de Meentweg
mogen alle
kinderen tot 10 jaar eieren
komen zoeken. De gevonden
4

(kalk)eieren kunnen in het
wijkcentrum worden ingeruild
voor een paasverrassing van
chocolade. Voor alle deelnemers is er na aﬂoop limonade
en voor hun begeleiders staat
de koffie klaar. Natuurlijk is er
voor iedereen iets lekkers. Kom
dus gezellig met z’n allen
paaseieren zoeken!

Buslijn 105:
Stichting Hilversumse Meent
laat van zich horen
De dreiging dat onze buslijn 105 na juni 2021 niet meer door de wijk
rijdt blijft ons bezig houden. Ons doel is dat de bus door de wijk
blijft rijden, dat de halfuurfrequentie weer terug komt en als dat niet
kan dat er dan een bruikbaar vervoer-op-maat wordt gegarandeerd.
Hoewel we veel steun en
begrip van de lokale
politieke partijen krijgen
en de toezegging van de
wethouder dat onze
problematiek zal worden
meegenomen naar het
regio-overleg, is het nog
steeds zo dat de Provincie
straks de dienst uitmaakt. En
dat is afwachten.
Intussen hebben we behoorlijk
aan de weg getimmerd. Een
uitzending bij NH, een
rechtstreekse uitzending bij het
programma Nieuws en Co op
Meent, Maak Je Mooi! is
een gratis tweejaarlijkse
kleding- en speelgoedruil
georganiseerd voor
vrouwen, van alle
leeftijden, uit en om de
Hilversumse Meent.
Voor deze 9e editie van
MMJM kan je op twee
momenten je dames- en
kinderkleding alsmede
speelgoed inbrengen:
- zaterdag 6 april van
14:00 tot 16:00 uur
- zondag 7 april van
10:00 tot 12:00 uur

NPO Radio 1 en bovendien een
zeer illustratieve uitzending bij
Hart van Nederland van SBS 6,
waar de problematiek rond
onze ouderen in de wijk goed
zichtbaar werd.
We blijven knokken voor ons
doel. Straks in april/mei is er
nog een kans om in te spreken
bij de Provinciale Staten als het
concept Programma van Eisen
beschikbaar is. Wij houden u op
de hoogte.
Johan Kremer, bestuurslid
Stichting Hilversumse Meent

MMJM - Meent, Maak Je Mooi!
Ruilen is alles wat we doen op
zondag 7 april van 13.00 tot
16.00. Zeker nu het voorjaar
zich een paar weken geleden al
even liet zien, kreeg ik meteen
weer zin in de voorjaar- en
zomereditie van MMJM!

er ingebracht kan worden en
waar we op letten met innemen.
We hopen jullie op zondag
7 april weer in groten getale te
mogen ontvangen!
Lisette Stins

De voorwaarden voor
inbrengen blijven gelijk aan de
vorige edities, lees op de
website van de Stichting
Hilversumse Meent,
www.hilversumsemeent.nl wat
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Geef jij een kind als Tariku
een eerste schooldag cadeau?
SMS TARIKU naar 4333 en
geef eenmalig 3 euro
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Opschoonactie door leerlingen
van De Sterrenwachter
Op donderdag 21 maart heeft u ze misschien wel zien lopen: compleet met hesjes, handschoenen, grijpstokken en vuilniszakken
heeft groep 3/4 van de Sterrenwachter, De Supernova’s, in de middag afval opgeruimd in de wijk. Met de Nationale Opschoondag in
het vooruitzicht, heeft deze groep alvast het voortouw genomen!
gemaakt. Een van de ouders
heeft de hesjes en dergelijke
geregeld. De grijpstokken
werden voor dit goede doel
uitgeleend door Stichting
Hilversumse Meent en een
aantal buurtbewoners. Samen
met de meester en een aantal
ouders zijn de kinderen op
donderdag 21 maart door de
wijk gegaan, op zoek naar afval.
Dit alles hebben ze verzameld
en in de meegebrachte vuilniszakken gedaan. De kinderen
hebben hun best gedaan om de
wijk wat schoner te maken!

Hoe het begon? Pepijn
van El, een leerling uit
groep 4, ruimt samen
met zijn ouders wel eens
afval op in verschillende
natuurgebieden. Pepijn
gaf aan, dat hij wel eens
met een grotere groep
afval op wilde ruimen en
vroeg aan zijn meester
of die dat een goed idee vond.
Meester Hans vond dat zeker
een goed idee en Pepijn heeft
zijn klasgenoten gevraagd of zij
wilden mee helpen.
Samen hebben ze posters

Buurtsportcoach Anouk
introduceert duoﬁets - en meld
je aan voor ‘rondje meent’
Interesse Rondje Meent?
rondjemeent@gmail.com

De duoﬁets komt deﬁnitief naar de Hilversumse Meent. Het kernteam is op dit moment druk met het uitzoeken van een geschikte
ﬁets binnen het subsidiebudget en met de stalling.
Daarna gaan we volop ﬁetsen!
Meentbewoners kunnen zich al
opgeven als vrijwillige stuurman/-vrouw om structureel of
juist op afroepbasis te ﬁetsen
met een meentbewoner die dat
niet meer zelfstandig kan.
Informatie kan per mail worden

ingewonnen via
BSC@hilversumsemeent.nl of
bij Buurtsportcoach Anouck,
die op maandag tussen 12.3014.00 uur te vinden is in De
Kruisdam. Alvast opgeven voor
een ritje als bijrijder kan ook.
Bel Anouck: 06 2136 3918.
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Ontmoeting & Dagbesteding
Impressie van een ochtend bij de voorziening voor oudere
wijkbewoners met geheugenproblemen en/of behoefte aan meer
structuur in de dag.
moeten er ook niet aan denken,
zover van huis. Het gesprek
komt op vakantie en de ﬁjne
herinneringen daaraan. Nu is
het verlangen er niet meer om
zover weg te gaan. Een dagtocht
is ook goed. Zekerheid en
houvast tellen zwaar.

Aangenaam onthaast. Dat is
samenvattend het beeld dat
blijft hangen. De zes ouderen
die deze maandagmorgen
aanwezig zijn voelen zich
duidelijk veilig en prettig in de
goede, rustige sfeer die het
samenzijn oproept. Er is tijd en
aandacht en het is bovenal
gewoon gezellig. Niemand doet
zich groter voor dan-‘ie is.
Hoeft ook niet.

Tijden en kosten
Maandag 9.30-12.30 uur
Woensdag 9.30-12.30 uur
woensdag van
13.30-16.30 uur
Woensdag met een optie
voor lunch van
12.30-13.30 uur
Eigen bijdrage
€ 3,- per dagdeel
€ 2,- voor de lunch en
€ 8,- voor de hele dag
Contact
Informatiepunt
Hilversumse Meent:
035 6980040
of
Anoeshka de Waard:
06 35115565

Iemand heeft gelezen dat er
lammetjes zijn geboren. Dat
roept beelden op van de
kinderboerderij aan de
Melkmeent en de mooie tuin
die daarbij hoort. Een ﬁjne plek
waar de meesten graag komen.

Eerst wordt er uitgebreid
koffiegedronken. Aan de hand
van een krantenbericht gaat het
een tijdje over woninginbraken,
veiligheid en het gevoel daarin
bedreigd te zijn. Sommigen
worden er een beetje angstig
van. De leidster voelt het
feilloos aan. Ander onderwerp.

Tijd voor een spelletje Triominos.
Later nog een potje sjoelen.

Wat heeft iedereen gedaan in
het weekeinde? Soms is de
herinnering wat moeizaam.
Namen… lastig, maar zolang het
over familie gaat, is het minder
een probleem. Familie is
sowieso belangrijk. Het wel en
wee van kinderen en kleinkinderen ligt na aan het hart.
De wereld dichtbij is tenminste
overzichtelijk.

Bij sommigen komt iets
strijdvaardigs boven, het gevoel
te willen winnen. Vrijwilligster
Trudy maakt intussen in het
keukentje een lekkere lunch
klaar. Broodjes, eiersalade,
soep, fruit. Wat eerder heeft zij
hiervoor met één van de gasten
de inkopen gedaan.
Op de achtergrond klinken
geluiden van schoolkinderen
die hun pauze gebruiken om
zich uit te leven. Weemoed
kleurt de herinnering aan een
voorbije tijd.

De koektrommel gaat nog eens
rond. Gezellig. Zin in een quiz
over Amerika? Leuk! Wie is daar
wel eens geweest? Niemand. Ze
9

Bert, Frank en Nico bieden gratis
hulp aan bij computerproblemen
Wie tegen een eenvoudig bedieningsvraagstuk aanloopt bij het
gebruik van laptop, tablet of smartphone kan terecht bij het Internetcafé in De Kruisdam.

Deze vrijwilligers-metverstand-van-zaken
proberen - gratis en
zonder afspraak - uw
computerprobleem op te
lossen. Ook bij softwarevragen of foto- en
ﬁlmtoepassingen geven
zij ondersteuning.
Wekelijks dinsdag en
donderdag
10.00-12.00 uur
De Kruisdam
1e verdieping
Traplift aanwezig
Gratis

Bert van der Beek, Frank de Haas
en Nico Zeldenthuis helpen ook
u misschien uit de brand. Wees
gerust: zij vinden niet één vraag
gek of dom en kijken u ook niet
medelijdend en hoofdschuddend aan. Ieder mens heeft
tenslotte andere talenten.
Met name ouderen komen hier
met een hulpvraag. In ongeveer
50% van de gevallen kan het
mankement worden
opgespoord en verholpen. Lukt
dit niet of is er sprake van een
mechanisch probleem: dan
volgt het advies om een
vakman te raadplegen, zoals

meentbewoner Mario Zijdel
bijvoorbeeld, zie de advertentie
op pagina 6.
De mannen benadrukken dat
het absoluut niet de bedoeling
is om te concurreren met
ZZP’ers, die van computerreparatie hun vak hebben
gemaakt. De meeste vragen
hebben betrekking op het
vastlopen van een programma,
een niet goed werkende e-mail,
het verwijderen van een virus of
het opschonen van een
volgelopen computer die niet
meer voor- of achteruit is te
branden.

Lezers schrijven: hoge WOZbeschikking gemeente Hilversum

De gemeente heeft voor
iedere woning een
taxatieverslag als basis
voor de bepaling van de
WOZ. Uw taxatieverslag
staat op de website van
de gemeente Hilversum
www.hilversum.nl. Klik
op MijnHilversum,
inloggen met uw DigiD.

Kees van Dongen Torman
schrijft: Ik neem aan dat u
intussen de WOZ-beschikking
van uw woning van de
gemeente Hilversum hebt
ontvangen (WOZ-beschikking
en/of aanslagbiljet woonlastennota 2019) en het zal u
wellicht opgevallen zijn dat
deze ten opzichte van vorig
jaar ﬂink gestegen is.
Soms met wel meer dan 20%.
Ook blijkt in vele gevallen de
WOZ-waarde boven de
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verkoopwaarde te liggen. Dit is
een duidelijke afwijking van de
vorige jaren, waarin de WOZbeschikking over het algemeen
(beduidend) lager dan de
verkoopwaarde lag.
Wij raden alle meentbewoners
aan bezwaar te maken, ik denk
dat wij gezamenlijk meer kans
maken op een serieuze
behandeling
van deze WOZaanslag, die nu te
veel is verhoogd.

Drie vragen aan… Cis van Deurzen,
opbouwwerker bij Versa Welzijn
De laatste drie jaren was hij acht uur per week werkzaam op de
Hilversumse Meent. Eind april gaat Cis van Deurzen met pensioen.
Wat hield jouw taak in?
Op een aantal sociale terreinen
de samenwerking helpen bevorderen in de wijk. Met vrijwilligers
huisbezoeken brengen aan
Meentbewoners van 75 jaar en
ouder. Daarnaast deelnemen aan
het zorgoverleg met huisartsen,
zorgorganisaties, het Sociaal
Plein en fysiotherapeuten.

de mores van onze cultuur eigen
moeten zien maken. En zoals dat
gaat bij mensen, lukt de een dat
beter dan de ander.
Veel kinderen van statushouders
deden al snel mee aan de activiteiten van het tienerwerk. Maar
ook bij de ouders bleek er een
grote behoefte te zijn aan ontmoeting met elkaar. Eind 2018
zijn we in ‘t Web gestart met een
vrouwengroep op donderdag en
een mannengroep op zaterdag.

Onlangs hebben we daarbij
Vluchtelingenwerk uitgenodigd:
wie doet wat en waar kunnen we
elkaar versterken om er voor te
zorgen dat statushouders als
nieuwe inwoners beter en sneller
integreren in de Meent.
Van enkele kleinere initiatieven
noem ik het bieden van ondersteuning bij de start van Ontmoeting en Dagbesteding en het
mee-organiseren van de
voorlichtingsbijeenkomsten
‘Langer zelfstandig thuis wonen’.

Binnenkort gaat de Steungroep
Statushouders van start. Hierin
willen we meer maatwerk geven
in de ondersteuning aan de groep.
Integratie, voorkomen van sociaal isolement, ontmoeting met
buren, taalondersteuning, huiswerkbegeleiding, buurtmaatjes:
alles wat nodig is en bijdraagt en
simpel georganiseerd kan
worden, wordt opgepakt.

Statushouders hadden dus ook
jouw aandacht?
Ja, zeker. Statushouders worden
een tijdlang ondersteund door
Vluchtelingenwerk. Daarna zijn
het, op papier, wijkbewoners,
zoals iedereen. Maar we vergeten
soms dat het mensen zijn die de
afgelopen periode nogal wat
meegemaakt hebben en soms
getraumatiseerd zijn. Die een
nieuwe taal moeten leren en zich

Hoe kijk je terug?
Ik kijk terug op een periode
waarin ik samen heb gewerkt
met veel ﬁjne en betrokken
mensen. Vooral de commissie
Welzijn en Zorg en de vrijwilligers
van de Huisbezoeken 75+, maar
ook alle mensen die De Kruisdam
dragen, wil ik hier niet onbenoemd
laten. Na een inwerkperiode gaat
mijn opvolgster, Julie Janssen,
begin april van start.
11

Kies
voor de
Meentspecialist!

Siewe
Gegarandeerd
onroerend goed

VERTEL ONS… HOE WIL JE WONEN?
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.nl/wonen
Albrechtlaan 26, 1404 AL Bussum
wonen@siewe.nl / 035 699 00 44
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Buurtwandelingen, wat weerhoudt
u om ook eens mee te wandelen?
Twee keer in de week verzamelen zich enkele tientallen meentbewoners bij de ingang van het wijkcentrum. Om half tien precies
lijkt het wel of er een kookwekker afgaat.
De snellere wandelaars nemen
ook nog een extra stukje
buitenom, gewoon om binnen
de gegeven tijd meer meters te
maken.

Dan splitsen de aanwezigen
zich op en vertrekken in
groepjes om aan een drie
kwartier durende wandeling te
beginnen.

Nuttig en aangenaam
Het nuttige van het bewegen
wordt bij deze wandelingen
gecombineerd met het
aangename van het onderlinge
contact. Onderweg is er volop
gelegenheid om met elkaar
over van alles en nog wat van
gedachten te wisselen. Wie niet
zo’n prater is, maar wel het
gezelschap van de wandelgroep waardeert, kan ervoor
kiezen om een beetje afzijdig te
blijven. Geen enkel probleem.

Ieder z’n eigen tempo
De mensen die van plan zijn om
er stevig de pas in te zetten zijn
al gauw uit het zicht verdwenen.
De grootste groep wordt gevormd door wandelaars die het
wat rustiger aan willen doen,
zonder dat het overigens in
kuieren ontaardt. In een opgewekt tempo gaan ook zij op weg.

Het hele jaar
maandag en donderdag
09.30 – 10.15 uur
Drie groepen
Eigen tempo
Deelname gratis

Na 45 minuten treffen alle
wandelaars elkaar weer bij het
wijkcentrum, waar inmiddels de
koffietafel klaarstaat. Wie wil,
schuift aan.

Dan zijn er nog de mensen die
het vanwege hun leeftijd, gezondheid of een combinatie
daarvan wat kalmer aan
moeten doen. In deze groep zie
je dan ook nogal wat ‘rollend
materieel’ in de vorm van
rollators en soms een rolstoel,
die door iemand wordt
voortgeduwd.

Meelopen als je zin hebt
Het hele jaar door zijn die
wandelingen twee prettige,
vaste momenten in de week.
Meelopen is telkens een eigen,
vrije keuze. Een beetje regen of
wind schrikt de deelnemers
niet af. Het moet al bar en boos
zijn wil een wandeling echt niet
doorgaan.

De route voert voor iedere
groep voor het grootste deel
door de groengordel.
13
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Meent aardgasvrij:
enthousiaste bewoners melden
zich voor koploperstraject
Afgelopen maanden heeft de werkgroep Meent Aardgasvrij een
oproep gedaan voor koplopers en verbouwers. Een dertigtal
meentbewoners heeft zich aangemeld. Zij willen hun huis - stapsgewijs of in één keer - aardgasvrijklaar maken of zelfs direct al van
het aardgas af.
* Lage temperaturen
betekent dat het water
dat door buizen en
radiatoren van het
verwarmingssysteem
gaat een relatief lage
temperatuur heeft. De
huidige verwarmingssystemen verwarmt het
water op een hoge
temperatuur.
Komend jaar houden we
u op de hoogte van de
ervaringen van de
koplopers. Dat doen we
in het wijkblad én op
onze website
hilversum.nl/
meentaardgasvrij

Aardgasvrijklaar betekent dat
het huis zo goed geïsoleerd en
geventileerd is, en daarbij voorzien is van een verwarmingssysteem dat geschikt is voor
lage temperaturen*, dat - als
het zover is - de overstap naar
een duurzame energiebron vrij
gemakkelijk gerealiseerd kan
worden.

van een slim verbouwingsplan.
Ook zijn er voor hun bijeenkomsten om kennis te delen en
ervaringen uit te wisselen. Veel
koplopers vragen ondersteuning bij het selecteren van
goede uitvoeringspartijen en
het onderzoeken van ﬁnancieringsmogelijkheden. Daar
adviseren we hen ook over.

Enthousiasme
Voordat we echt aan de slag
gaan met de koplopers voeren
we individueel intakegesprekken.
Deze hebben we nu bijna allemaal gevoerd. Stuk voor stuk
leuke en inspirerende gesprekken. Sommige hebben al ﬂinke
stappen gezet met het isoleren
van hun woning, andere staan
nog aan het begin. Zij zien in dit
traject kansen omdat ze begeleid worden: er wordt kennis
beschikbaar gesteld en overzicht geboden. Maar zij zijn
zich er ook van bewust dat ze
een voorbeeld worden voor
buurtbewoners met vergelijkbare woningen.

Ieder woningtype een staalkaart
We hoeven niet voor iedere
woning apart een plan te verzinnen. In de wijk staan ongeveer achttien woningtypen.
Voor ieder woningtype willen
we een staalkaart maken met
benodigde maatregelen om
aardgasvrijklaar te worden. Ook
geven we inzicht in de kosten
en de energiebesparing.
De ervaringen met de koplopersgroep én het onderzoek
van de woningcorporaties,
geven informatie voor het
maken van deze staalkaarten.
Wij informeerden u in de vorige
editie al over het onderzoek
van de corporaties en u heeft
hierover een brief ontvangen.

Aan de slag met begeleiding
Een bouwexpert kijkt over hun
schouder mee bij het maken

Werkgroep Meent Aardgasvrij
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Meent Cultureel:
twee geheel verschillende
optredens
Vóór de pauze: Go Vote! Een éénakter van Nathan Vecht met Sophie
Keijser en Iris van den Does
Ná de pauze: Spreekwoorden en Zegswijzen als spiegel van het dagelijks leven door dr. Rien van den Broek
Go Vote!
Go Vote! vertelt
het verhaal van
twee vrijwilligsters
die samen een
stemlokaaltje
bestieren. Alles
verloopt naar
wens. Tot een
jongeman in het
stemhokje er letterlijk en ﬁguurlijk - niet
meer uitkomt. In de hoop dat
hij voor sluitingstijd nog een
keuze zal maken, voorzien zij
hem van ongevraagd advies.
Dan blijken de dames niet
alleen diametraal tegenover
elkaar te staan, zij zijn het tot
overmaat van ramp ook nog
eens met zichzelf oneens.

Spreekwoorden en Zegswijzen
Rien van den Broek zal in een
levendige verhandeling spreken
over het ontstaan, de betekenis,
de functie en de verspreiding
van spreekwoorden en gezegden. Ook worden de diverse
genres als weerspreuken,
zeispreuken, spreekwoordelijke
vergelijking- en, antispreekwoorden behandeld.
Tevens worden de geschiedenis
en de doelstellingen van het
wetenschappelijk spreekwoordenonderzoek belicht.
Rien houdt zich hier al sinds
1984 mee bezig. Uiteraard verluchtigt hij dit alles aan de hand
van mooie voorbeelden uit het
Nederlands, Duits, Engels en
Frans.

Sophie Keijser en Iris van den
Does acteren samen in
voorstellingen van maximaal ¾
uur. Zij doen bij voorkeur
bewerkte stukken van bekende
toneelschrijvers en hebben een
voorkeur voor kleine podia en
huiskamers.
Zaterdagavond 13 april
De Kruisdam
Entree € 3,Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30

Een initiatief van Meent Cultureel
De bar is open na aﬂoop
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Han Kemper: gepassioneerd
over gezondheid en bewegen
Meentbewoner prof. dr. Han Kemper begon zijn loopbaan als leraar
lichamelijke opvoeding, maar al spoedig werd zijn belangstelling gewekt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen
lichamelijke activiteit en lichamelijke ﬁtheid/gezondheid.
Dat werd de basis voor een
carrière die vele hoogtepunten
zou kennen en hem
internationale waardering
bracht. Hij publiceerde meer
dan 300 artikelen in
(inter)nationale tijdschriften en
was een veelgevraagd spreker
op internationale congressen.
Hij heeft de Faculteit der
Bewegingswetenschappen in
Nederland aan de VU opgericht
en is de grondlegger van de
Nederlandse Norm voor
Gezond Bewegen. Daarin staan
beweegrichtlijnen, die nu
overal wordt gebruikt om het
belang van bewegen te
stimuleren.

Elders in dit blad leest u
de aankondiging van de
bijeenkomst op 9 april,
waarbij het samen
nadenken over het
levenseinde centraal
staat. Han Kemper zal
als consulent van de
NVVE het woord
voeren, samen met
dokter Van Dok.

Waarom is bewegen belangrijk?
Het menselijk lichaam is erop
gebouwd om het lichaam in
beweging te zetten. Worden
die spieren niet regelmatig
gebruikt, dan gaan ze in
kwaliteit achteruit. Door te
weinig beweging worden onze
spieren slechter, de capaciteit
van longen en hart verslappen
en onze aderen slibben dicht.
Te weinig energiegebruik en te
veel voedselinname leiden tot
overgewicht en een verkeerde
energiebalans. Veel mensen
18

associëren het woord bewegen
met sport, maar wandelen en
ﬁetsen is ook bewegen.
Traplopen is prima. In
openbare gebouwen zie
je de lift veel eerder dan
de trap! De gebouwde
omgeving belemmert
mensen om voldoende
te bewegen.
Is er een relatie tussen
bewegen en het voorkómen van Alzheimer?
De samenhang tussen
bewegen en de kans op
het krijgen van
Alzheimer wordt
wereldwijd onderzocht.
Als (gezonde)
proefpersoon doe ik mee
aan zo’n onderzoek van
het Alzheimerinstituut
van de VU.
Wetenschappelijk is er
nog geen bewijs.
Hoeveel bewegen is in
doorsnee genoeg?
De norm is: minimaal 150
minuten matig of zwaar
intensieve inspanning per week
en minimaal twee maal per
week spier en botversterkende
activiteiten. Voorkom vooral
veel en lang stilzitten!

Leef je langer gezond als je
veel beweegt?
Gezond ouder worden is voor
60% afhankelijk van je
genetische aanleg. Behalve
bewegen zijn ook andere
factoren van invloed, zoals

leven - en dus bewegen heeft wel veel te maken met
de kwaliteit, met het je ﬁt
voelen. Het is goed om te
zien dat het beweegaanbod
op de meent toeneemt.
Is er zorg om jongeren?
Ik was onderzoeksleider bij
het Amsterdamse Groei- en
Gezondheidsonderzoek.
Gedurende meer dan dertig
jaar werden 600 jongeren
tussen 12- en 42 jaar gevolgd
in hun groei en ontwikkeling,
voeding en activiteit. Zo is
een goed beeld verkregen
van hun ﬁtheid en het effect
van bewegen op minder
overgewicht, een lager risico
op hart- en vaatziekten,
osteoporose en rugklachten.
Als dat onderzoek in deze tijd
nog eens herhaald zou
worden vrees ik dat de
uitkomst zou kunnen leiden
tot schokkende reacties.
Alleen al het percentage
kinderen dat nu overgewicht
heeft, is gestegen tot bijna
30%. Er moet veel meer
aandacht komen voor
preventie.

voeding, gezondheidszorg en
een verbetering in de
leefomstandigheden.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat
lichaamsbeweging de
maximale levensduur van de
mens kan verlengen. Gezond

Hoe bevalt het leven als
gepensioneerde?
Toen ik na 45 jaar wetenschap met pensioen ging,
zocht ik naar een zinvolle
invulling van gewonnen tijd
en vond die gedurende 10
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jaar bij Slachtofferhulp
Nederland. Nu geef ik als
consulent van de NVVE
spreekuren en bezoek
mensen met vragen over hun
levenseinde en met het zo
helder mogelijk formuleren
van hun wilsverklaringen.
Ik schrijf en lees nog steeds
wetenschappelijke publicaties
en onderhoud nog veel
buitenlandse contacten.
Schrijven, zowel ﬁctie als
non-ﬁctie blijft mijn hobby.
Een voorbeeld van ﬁctie zijn
de dertig sprookjesboeken
voor de vijf kleinkinderen,
geïllustreerd door mijn vrouw
Bertheke.
In de achterliggende jaren
heb ik een rijk leven gehad en
ik voel me een dankbaar
mens.

Han Kemper staat als 79jarige actief in het leven,
gebruikt de auto zo min
mogelijk, bezoekt de leden
van de NVVE op de fiets, eet
gezond en doet wat hij
preekt. In het verleden heeft
hij geroeid, gevoetbald,
getafeltennist en veldhockey
gespeeld. Nu beperkt zijn
sportieve leven zich tot
tennis, volleybal, sportschool
en hardlopen. In vakanties
maakt hij lange fietstochten.
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(Meer)Doenerij op de
Kinderboerderij en de
wiebelbrug
Soms lijkt het wel rupsje-nooit-genoeg op de Kinderboerderij op
de meent! Was vorig jaar de boomgaard al verdubbeld en sinds
kort ook het theehuis, nu is ook de speelgelegenheid uit zijn
voegen gebarsten!
Ook het areaal aan gewassen
ondergaat weer een uitbreiding:
er is al tarwe gezaaid, zodat
echt te zien zal zijn waar de
bakker zijn brood van bakt.
Straks ook voederbieten, iets
wat de koe graag vreet, maar
zeker ook de konijnen
smulgraag zullen verknagen.

Met dank aan de Rabobank is
er, vanuit peuterooghoogte
gezien, een heel lange angstaanjagende wiebelbrug gebouwd, op de plaats waar
jarenlang de koe uitgemolken
werd. Hierop zullen onze
jongste helden kloekmoedig en
met ware doodsverachting
kindhaftig oefenen om met
vallen en opstaan te leren dat
risico’s er zijn om overwonnen
te worden.

kgriffioen@gmail.com

Het wachten is weer op jong
leven waar de gedekte schapen
en geiten ons mee gaan
verrassen. Het is teveel om op
te noemen, wat er allemaal
weer te zien en te doen zal zijn.
Alles met elkaar levert het een
steeds grotere meerwaarde op
voor de leefbaarheid van onze
steeds wijzer wordende wijk.
Wat de steeds grijzer wordende
vrijwilligers wel bemerken is dat
ook het onderhoud steeds
meer wordt. Ook hier geldt dat
meer handen aan het bed
(groentebed) zeer welkom zijn
om alles in waardigheid op
waarde voor de hele
gemeenschap te houden.

Het is weer ongelooﬂijk
spannend om te zien hoe
iedere dag de lente zich weer
meer laat zien. De eerste
vruchtbomenlaten tonen hun
bloesems, de voorjaarsbollen
schieten uit de grond.

Namens de vrijwilligers van de
Kinderboerderij
Krijn Griffioen
21
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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

22

Bosplantsoen snoeien is
goed voor de zichtbaarheid
Zoals u waarschijnlijk niet is ontgaan, hebben we deze winter veel
snoeiwerkzaamheden verricht in de Hilversumse Meent, met
name in de groengordel.
Het bosplantsoen rondom enkele
parkeervakken is gesnoeid om
zichtbaarheid te verbeteren met
het oog op veiligheid. Ook hebben
we achter de Mierenmeent een
strook gesnoeid om het water
langs het wandelpad weer zichtbaar te maken.
Kans voor de kruiden
Naast dat we op enkele locaties
de zichtbaarheid hebben verbeterd is het snoeien ook een beheermaatregel die nodig is om
het bosplantsoen in stand te
houden. De hoge dichte begroeiing hebben we gesnoeid waardoor kruiden meer kans krijgen
om te groeien, wat zorgt voor
meer afwisseling in de beplanting.

Een vraag?
Een opmerking?
Een advies?
Mail naar wijkbeheer@
hilversumsemeent.nl

Takkenril
Wij hebben op enkele
plekken in de groengordel
het snoeiafval wat is
vrijgekomen verwerkt in
een ‘takkenril’. Een
takkenril is een stapel van
takken, snoeihout, dat in
dezelfde richting in een bos of
bosplantsoen geplaatst is. Hier is
bewust voor gekozen omdat het
na de snoeiwerkzaamheden vaak
nogal een kaalslag is.
Goede manier van werken
Daarnaast is dit een ecologisch

verantwoorde manier van
verwerken van vrijgekomen
snoeihout en zorgt de takkenril
voor nest-, voedsel-, en woongelegenheid voor kleine zoogdieren, reptielen en amﬁbieën,
vogels en insecten. De takkenrillen zoals ze er nu liggen zullen
na verloop van tijd nog aanzienlijk slinken in volume. We hebben
ze alleen geplaatst in de bredere
stukken bosplantsoen, zodat ze
zo min mogelijk het doorzicht
belemmeren.
Houtsnippers
Op plekken waar het plantsoen te
smal is hebben we het snoeihout
versnipperd en afgevoerd. We
hebben de houtsnippers die
vrijkwamen tijdelijk op een aantal
parkeervakken in de Distelmeent
gestort, maar omdat het dit jaar
zo’n grote hoeveelheid was,
zorgde dit voor overlast in de
straat. We zullen deze locatie
daarom niet meer gebruiken om
tijdelijk groenafval te storten.
Volgend snoeiseizoen november 2019 t/m maart 2020 zal de focus meer liggen op de
plantsoenen in de wijk.
Bram Kempers
Toezichthouder Openbare
Ruimte
Team Beheer & Onderhoud
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Ruim 150 mensen genoten van de
feestelijke opening van de Meentwerf!
Op 2 maart is de Meentwerf dan toch eindelijk geopend! Ruim 150
mensen waren er getuige van dat burgemeester Pieter Broertjes
én kinderburgemeester Louise de Wit, onder luid getrommel van
de kinderen, dwars door de papieren ingang stapten, en daarmee
de Meentwerf openden.
Het was een heerlijk
feest. Kunstenaar en
dichter Gaston Bannier
trad op als ceremoniemeester. De ateliers
waren open, er was
poppenkast verzorgd
door John Zijdel, Graffiti
workshop van Reinier,
een presentatie van de
verbouwing door
initiatiefnemers Lot
Vermeer en Annette
Wolthers, eten van het
kersverse keukenteam
Marianne en Arjen, en ’s avonds
de swingende band Stax
Messengers. Al met al kwamen
er zo’n 350 bezoekers.

Open Deuren Dag
Op zondag 7 april is het
weer Open Deuren Dag.
Op deze dag zijn bijna
alle ateliers op de
Meentwerf open en kunt
u kennismaken met de
kunstenaars. In La
Kantina kunt u genieten
van een heerlijk kopje
koffie met gebak. Tot
ziens in de Meentwerf!

Gouden Gemeentespeld
Burgemeester Pieter Broertjes
reikte tot ieders verrassing de
Gouden Gemeentespeld uit aan
een van de initiatiefnemers
Lot Vermeer, als dank voor haar
inzet en vasthoudendheid. Uit
de toekenning van deze speld
spreekt erkenning en waardering
voor het project, en voor alle
vrijwilligers die de Meentwerf
mogelijk maken.
Hartelijk bedankt
Blij verrast waren we ook met
alle lieve kaarten, bloemen en

kadootjes uit de buurt: een
prachtige Intratuinbon van
Stichting Hilversumse Meent,
een mooie plant van de
Wandelmeent, bloemen van de
Buurtsportcoach, en van verschillende andere buurtgenoten.
Via deze weg: heel hartelijk
bedankt allemaal. Het is
momenteel een lente-oase in
La Kantina!
Eten en borrelen in de
Meentwerf
Ontmoetingsruimte La Kantina
is geopend! Wees welkom
iedere vrijdag tussen 17.00 en
22.30 uur voor een biertje
vrijdags na het werk, een
lekkere gezonde, betaalbare
maaltijd of een gezellig kopje
koffie buiten de deur. Loop
gezellig binnen en proef de
sfeer. Reserveren voor het eten
is handig maar niet verplicht
(aanmelden@meentwerf.nl).
Via www.meentwerf.nl en onze
Facebookpagina houden we u
op de hoogte van het menu en
de nieuwtjes. Wilt u zelf wat
organiseren in La Kantina, of de
ruimte huren? Informeer naar
de mogelijkheden via de
website.
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Wimar Jaeger,
wethouder gemeente Hilversum
over het groene hart van de meent
Dit wordt een verhaal van het hart en het hoofd. Dat is een verhaal
waar natuurlijk iedereen met regelmaat mee te maken heeft, dus
ook de gemeente Hilversum. Ik zal u uitleggen waarom dit zo is.

De Systeemwereld versus
de Leefwereld
U vraagt zich af waar dit
verhaal toe leidt? Het leidt
naar de realisatie dat de
systeemwereld en de
leefwereld niet altijd hetzelfde tempo kennen. Het
hart wil het wel, maar het
hoofd is er nog niet klaar
voor. Dat komt wel vaker
voor, ook in andere
situaties. Dat is in dit geval
het prijskaartje voor het
enthousiasme en de
ambitie om iets moois te
maken. Hoe logisch het
voor de buitenwereld ook
lijkt, olifantspaadjes zijn
niet altijd de juiste weg.
Hart boven hoofd
Dat prachtige plan van het
Groene Hart, dat met zoveel passie is ontwikkeld,
moet doorgang vinden.
U zult zien dat het hart
het hoofd altijd verovert
en gelukkig maar!

Het college wil niets liever dan
actieve betrokken buurten en
bewoners. Niet alleen dit
college, maar ook het vorige
college, moedigen inwoners op
allerlei fronten aan om verantwoordelijkheid te nemen voor
de leefbaarheid van eigen buurt.
Immers sterke buurten maken
een sterke stad.
De Meent is voorloper wanneer
het gaat om betrokkenheid en
verantwoordelijkheid nemen
voor de eigen buurt. Ik ben trots
op hoeveel initiatieven, hoeveel
ideeën en hoeveel betrokkenheid uit de Meent komen.
Het hart
Eén van de initiatieven van
bewoners uit de Meent is het
“Groene Hart van de Meent”,
waarbij een gebied rondom
scholen, crèche en het wijk- en
jongerencentrum groener,
gezelliger, uitdagender wordt
gemaakt. Een vraag uit het hart
van de Meent, die binnen de
gemeente met enthousiasme
en met het hart is onthaald.
Het hoofd
De gemeente is een instantie
die transparant en volgens de
regels van de democratie haar
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taken uitoefent. Dat betekent
dat wij werken volgens de regels
van de ratio, dus vooral met
ons hoofd. In het geval van het
Groene Hart betekende dit dat
er een haalbaarheidsstudie, een
startdocument, een budgetraming, een schetsontwerp en
een deﬁnitief ontwerp zijn
opgeleverd. De initiatiefnemers
blij, het college blij. Vol goede
moed is er een “go” gegeven op
plan en budget door het
college.
Eind goed, al goed?
Nee, want de systeemwereld
meldde zich per ommegaande.
De gemeenteraad wil graag
onderling van gedachten te
wisselen over het plan voordat
er deﬁnitief over het voorstel
wordt gestemd. Over het
toegezegde budget voor het
Groene Hart wil men in het
kader van “budgetrecht” en
“transparantie” pas beslissen,
nadat er ook in de Raadscommissie over gesproken is.

Uitvoering Groene Hart
verschoven naar dit najaar
De planning was ambitieus - in maart 2019 zou het plein al op de
schop gaan - en bleek te optimistisch.
hetgroeneharthm@
gmail.com

ontwerpproces en zij achter
het ontwerp staan, hebben we
er alle vertrouwen in dat ook
het besluit van de Raad positief
zal zijn.

De zomer is geen geschikt
plantseizoen voor bomen en
struiken. Daarom is besloten de
‘verbouwing’ van het plein naar
het najaar te verschuiven. Met
als voorbehoud natuurlijk dat er
een positief besluit komt vanuit
de gemeente.
De Gemeenteraad kijkt ook mee
Het College van Burgemeester
& Wethouders is positief over
het ontwerp van het Groene
Hart. Nieuw is dat het deﬁnitieve besluit pas zal vallen nadat
ook de Gemeenteraad en de
Raadscommissie zijn geraadpleegd. Dit is gepland voor eind
maart. In het artikel op pagina
26 over het ‘Het Groene Hart
van de meent – een verhaal van
hart en hoofd’ licht wethouder
Wimar Jaeger dit nader toe.

Het ontwerp iets aangepast
Bij het gedetailleerd uittekenen
van het plan bleek dat in de
verhoogde grond bij de Bijenkolonie kabels en leidingen
liggen. Om het speelveld voor
de Bijenkolonie aan te leggen,
zou deze verhoging deels
worden afgegraven. Dat blijkt
nu erg duur te zijn. Het aangepaste voorstel is dat het
speelveld op dezelfde hoogte
komt als de ingang van de
Bijenkolonie, het komt dus iets
hoger te liggen dan het plein.
We houden u uiteraard op de
hoogte.

Omdat bewoners en gebruikers
van het plein het afgelopen jaar
actief meededen in het

Margrethe Bongers namens
Werkgroep Het Groene Hart
van de Meent,

Kerkdienst in de Meent
waar we heel blij mee zijn.
Iedereen is van harte uitgenodigd. Na de dienst is er een
gezellig samenzijn. …42 jaar
Kerk in de Meent.
Renate Nouwen-Helleman
035-6933727

Op zondag 14 april is er om
10.00 uur weer een kerkdienst
in de Kruisdam.
Onze voorganger is
Ds. H.J. Bodisco-Massink uit
Weesp. We hebben gelukkig
ook weer een vaste organist,
27
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Bijna Weekend Borrel
vrijdag 5 april van 17.00- 19.00 uur
in De Kruisdam
Dit zijn een paar gezellige
uurtjes om met elkaar te lachen,
te praten en een drankje te
drinken. Deze keer met
muzikale omlijsting van het
swingende duo Ben en René.

Foto: Gerda de Klerk

Senioren Eetcafé serveert
lentediner op 12 april
Het was weer heel lekker, maar vooral ook heel gezellig.’, aldus
een van de vele hartverwarmende enthousiaste reacties na het
Senioren Eetcafé van afgelopen maart.
In april hopen we er weer zo’n
gezellig eetcafé van maken.
We horen wel regelmatig van
ouderen uit de wijk dat ze niet
naar het Senioren Eetcafé komen, omdat ‘ze elkaar daar toch
allemaal kennen. Daar hoor ik
niet bij en je komt er niet tussen!’
Inschrijven t/m maandag
8 april
Informatie?
Engeline Wieberdink
(6912989),
Cor Keijer (6931450) of
Joost Nachbahr (6930957)

Dat is een misverstand. Het eetcafé staat open voor iedere 60plusser uit de Meent. Wij doen
ons best om een open sfeer te
creëren om u snel thuis te laten
voelen. Misschien onthoudt u
zichzelf wel een hele gezellige
middag door niet te komen.

Wees van harte welkom dus op
12 april! De kosten zijn: € 9,50.
Meldt u zich (tot maandag 8
april) aan met het formuliertje in
de wijkinformatiezuil (op het van
Rijswijkpleintje in het winkelcentrum) of bij de brievenbus op
de bar in het wijkcentrum. Ook
belangstellenden van buiten de
Meent zijn welkom, maar in
geval van over-inschrijving gaan
bewoners uit de Meent altijd
voor (mits aangemeld).
En … zet alvast in uw agenda:
nog een eetcafé op 17 mei.

KONINGSBORREL, inmiddels een
traditie op de Meent
Kom gezellig naar de
Koningsborrel op zaterdag 27
april in het wijkcentrum. Na het
slenteren in Bussum, Naarden of

Hilversum nog een beetje
napraten onder het genot van
een drankje (oranjebittertje) en
een hapje van 17.00-19.00 uur.
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Nadenken over uw levenseinde
Op dinsdag 9 april zullen huisarts
Jessica van Dok en NVVE
consulent Han Kemper in De
Kruisdam een middag verzorgen
over keuzes ten aanzien van het
levenseinde, zoals euthanasie,
palliatieve sedatie en vrijwillige
zelfdoding.

De Kruisdam
Dinsdag 9 april
Aanvang 14.30 uur

De Nederlandse Vereniging voor
Vrijwillig levensEinde (NVVE)
houdt ook in de meent een
maandelijks spreekuur voor haar
leden en helpt bij het opstellen
van Wilsverklaringen. De huisarts
speelt een centrale rol bij

beslissingen ten aanzien van uw
levenseinde.
In de politiek is de laatste jaren
veel te doen geweest over
thema’s als ‘voltooid’ leven en
hulp bij zelfdoding. Iedere
meentbewoner is welkom, ook
zij die niet lid zijn van de NVVE !
De bijeenkomst start om 14.30
uur en iedereen kan zijn vragen
stellen en na aﬂoop (omstreeks
16.00 uur) de beschikbare voorlichtingsfolders mee naar huis
nemen.

Informatiepunt Welzijn & Zorg en
Meentbewoners voor Meentbewoners
Bereikbaar: iedere dinsdag van
10.00 – 12.00 uur in De
Kruisdam, direct links naast de
voordeur.
Nu wekelijks ook MEE consulent
aanwezig.
Telefoon: 6980040. B.g.g.

inspreken op het antwoordapparaat (wordt dagelijks
afgeluisterd).
Mailen naar:
informatiepuntwenz@
hilversumsemeent.nl,
MvM@hilversumsemeent.nl

Wil Dekker: bewegen in pittig tempo
doet goed
“Schouders laag, hoog,
stap zijwaarts, tip voor, tip
achter, armen zwaaien
naar links, naar rechts,
achter je rug, voor,
hoog…”
Iedere dinsdag
09.45 – 10.45 uur
De Kruisdam

Op de maat van stimulerende,
ondersteunende muziek loodst
Wil Dekker een groepje ouderen
geroutineerd door de les. Er
wordt een pittig tempo aangehouden en de gezonde
inspanning is de deelnemers dan
ook aan te zien. Het vergt wel
enige basisconditie om deze
aerobicachtige oefeningen te
kunnen bijbenen.

Drie kwartier energiek bewegen
doet de deelnemers zichtbaar
goed. Men is gekomen voor een
uurtje begeleid bewegen en niet
voor de ﬂauwekul. De sfeer is
uitstekend. Wie teveel inspanning ervaart neemt gewoon
even een rustmoment.
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DE WOONINRICHTERS

TOPMERKEN
YUNIEQ
PARADE
BONAPARTE
FORBO
JAB
VAN BESOUW
MAATWERK & ADVIES IN

Tapijt - PVC vloeren - Gordijnen - Linoleum - Marmoleum - Laminaat - zonwering - en Meer...

Topmerken, advies en service voor de beste prijs
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
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Longfonds zoekt collectanten op
de Hilversumse Meent

035-6934531 of
06-44424856.
Informatie?
collecte@longfonds.nl

In de week van 13 t/m 18 mei
gaan ruim 30.000 collectanten
in Nederland op pad met maar
één doel: zo veel mogelijk geld
ophalen voor de strijd tegen
longziekten. Ook op de
Hilversumse Meent wordt de
collecte voor het Longfonds
georganiseerd. Collecteert u
mee?

Collecteren kost u gemiddeld
twee uur van uw tijd. Meestal is
dit in uw eigen buurt.
Organisator/collectant Johan
Jansen is zelf al jaren actief en
altijd weer gemotiveerd om op
pad te gaan. Wilt u zich bij hem
opgeven?

Repair Café maandag 8 april van
20.00 - 22.00 uur in De Kruisdam
Het Repair Café is er om kapotte
spullen als kleding, elektrische
apparaten, meubels, speelgoed
en ﬁetsen een tweede leven te
geven.

Samen met medewerkers van
het Repair Café uit de
Hilversumse Meent die de juiste
kennis in huis hebben, ga je ook
zelf aan de slag.

Spreekuur Buurtcoördinator, BOA
en wijkagent: Iets te melden?
Op woensdag 17 april is er een
spreekuur gepland waarop
zowel de buurtcoördinator als
de BOA en (onder voorbehoud
van calamiteiten) de wijkagent
aanwezig zullen zijn.

Ute Hoogeveen:
u.hoogeveen@hilversum.nl
of 0610955184
Locatie:
De Kruisdam of omgeving
Tijd:
tussen 15.00 en 16.00 uur

Buurtcoördinator Ute Hoogeveen
is daarnaast aanwezig op:
Woensdag 3 april
14.00 - 15.30 uur
Donderdag 11 april
10.00 - 11.30 uur
Donderdag 25 april
16.00 - 17.30 uur
33
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Meld je aan voor de
Buitenspeeldag op
woensdag 12 juni
De landelijke datum voor dit
jaar is weer bekend, namelijk
woensdag 12 juni. De
gemeente Hilversum geeft nog
steeds de mogelijkheid om
zaterdag 15 juni een extra
Buitenspeeldag te organiseren.
Met elkaar streven wij weer een
gezellige middag te realiseren
voor jong en oud!
Hierbij bent u weer van harte
uitgenodigd om u aan te
melden via het formulier dat u
kunt vinden op website
versawelzijn.nl/meedoen-inde-wijk/buurtinitiatieven/
buitenspeeldag/

Heeft u vragen en of
opmerkingen dan kunt u deze
mailen naar:
buitenspeeldaghsum@
versawelzijn.nl.
Op woensdag 3 april 2019 is er
van 19.00 - 20.30 uur een
speciale informatiebijeenkomst
in wijkcentrum de Kleine Lelie,
Hilvertseweg 89 - 91 over de
Buitenspeeldag. Beginnende
straten kunnen hier tips en
adviezen krijgen, ook van
‘ervaren’ straten / actieve
bewoners. Welkom!

SOOS
Iedere dinsdagmiddag
van 13.30 - tot 16.00 uur
Skip-bo
Keezen
Rummikub
Bij voldoende
deelnemers
klaverjassen.
U bent ook welkom voor
zomaar een praatje.
De toegang is gratis.

Consumpties volgens de prijslijst
van uw wijkcentrum.
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Nikhef: Een mooie blik op
de wereld en de wereld
daarbuiten in het heelal
Naar aanleiding van het interview met Stan Bentvelsen in het februarinummer van het wijkblad, bezochten 23 meentbewoners
het Nikhef op het Science Park in Amsterdam.
Stan trakteerde ons
met jongensachtige
enthousiasme op
een heldere uitleg
van het instituut en
wist met alle gemak
inhoud en organisatie met elkaar te
combineren.
Hij heeft een baan
die energie geeft en
die je vast tot je 90e
kunt volhouden, lijkt
wel. Hij vertelde: ‘In
dit gebouw vind je
theorie en praktijk,
je hebt ze allebei
hard nodig en het
loont om als ‘baas’
te zorgen dat ze
werkelijk, gelijkwaardig
samenwerken.’

De nieuwe neutrinotelescoop

Het begon met een PowerPointpresentatie in een heuse hoorcollegezaal. Al pratend gaf Stan
een inkijkje in de fraaie
manier waarop allerlei
disciplines en lagen van
het ‘vak’ en de ‘sector’ in
het instituut met elkaar
samenwerken. Van fysisch
hoogleraar tot draaier.
Alles in eigen huis.
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En later zagen wij in de
experimenteerwerkplaatsen
hoe plaatstaal als het ware naar
binnen wordt gereden om er
als geavanceerde elektronische
apparatuur weer uit te gaan. Op
weg naar ’t Cern in Zwitserland.
Voorts lieten we ons voorlichten over de nieuwe neutrinotelescoop (zie foto), waarvan
het afzinken in de Middellandse
zee juist was begonnen.
‘En zo samenwerkend met heel
verschillende mensen van over
de hele wereld springen de
vonkjes over die je voor echte
innovatie nodig hebt.’, vertelde
Stan, ‘De verworven kennis is
een open source en blijft niet
beperkt tot de grens van een
land, nee, het gaat viraal
mondiaal, echt helemaal
kosmopolitisch.’
Een van de meentbewoners zei
na aﬂoop: ‘In je leven komen
dingen voorbij, die je wel of
niet kunt pakken. Zoals in 'Je
Meent Het' een uitnodiging
voorbij kwam voor een bezoek
aan het NIKEF, zo interessant
en zo bijzonder, daar moet je
gelijk JA tegen zeggen. En dat
deed ik! Ik heb genoten.’

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

6914100

www.huisartsenpraktijkdemeent.nl

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
Versa welzijn

6561613
www.versawelzijn.nl/hulp

Voedselbank

6231100
6915634

Waterleiding Hydron Midden Nederland Storingsnummer
Woningcorporatie Alliantie

0800-0359
088-0023200

Woningcorporatie Gooi en omstreken
Wijkagent

6726699
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

