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Overzicht activiteiten februari
Weekprogramma
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

09.30 09.30 09.30 10.30 11.15 13.30 14.00 Avond
09.45 10.00 10.00 09.45 13.30 13.30 Avond
09.00 09.30 09.30 09.30 11.45 13.30 13.30 15.30 Avond
08.00 09.30 10.00 10.00 10.30 13.30 14.00
14.00 14.30 16.15 Avond
10.00 15.00 16.00 -

10.15
11.30
12.30
11.30
12.15
17.00
10.45
12.00
12.30
10.45
17.00
16.00
09.30
11.30
11.00
12.30
12.45
16.30
17.00
17.30
09.30
10.15
12.00
12.00
11.15
17.00
15.00
16.15
17.00
12.30
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
Vrijdag
Zondag
Maandag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Vrijdag
Zondag
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Donderdag

01 mrt.
03 mrt.
04 mrt.
04 mrt.
06 mrt.
07 mrt.
08 mrt.
09 mrt.
10 mrt.
11 mrt.
15 mrt
17 mrt.
18 mrt.
20 mrt.
23 mrt.
28 mrt.

17.00
14.30
20.00
19.30
13.00
20.00
20.00
20.00
10.00
20.00
13.00
14.30
19.30
20.00

Bijna Weekend Borrel
Radio Town Jazzband
Bloemschikken
Gratis Juridisch Spreekuur
NVVE
Bloemschikken
Waan Wernsen toernooi Klaverjassen
Cultuur
Kerkdienst
Repaircafé
Senioren Eetcafé
Cultuur
Gratis Juridisch Spreekuur
Verkiezingen
Mini marathon Klaverjassen
Bloemschikken

Bofferds
In de Meent worden veel activiteiten ontplooid. Dit wijkblad staat er
weer vol van. We zijn ook doe-het-zelvers, een voorbeeld voor andere
Hilversumse wijken. We pakken zaken aan en lossen problemen zoveel
mogelijk zelf op.
We hebben een wijkbestuur dat voortvarend te werk gaat en onze
belangen behartigt bij de gemeente en instanties. Er zijn tal van
gelegenheden die gezelligheid bieden en waarbij u medemeenters
kunt ontmoeten.
Kopijsluitingsdata
15 maart
13 april
15 mei
Website:
www.hilversumsemeent.nl
Redactie
Barbara den Hartogh
Anja Hagen
06 1140 7537

De oproep in het tv-spotje dat we wat meer naar elkaar om moeten
kijken is hier meestal niet aan dovemansoren gericht.
Het wordt lente, de grasvelden staan vol krokussen en sneeuwklokjes.
Wie durft er nog te zeuren? Kijk om u heen: er gaat hier zoveel goed…
Wij zijn bofferds.
Uw weerwoord zien wij wel tegemoet.
De redactie

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 aprilnummer: dinsdag 15 maart
Let op!! Alleen tijdig aangeleverde kopij wordt verwerkt en in het

Advertenties
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eerstvolgende blad opgenomen.
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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

1

1x € 58,00 / 10x € 580,00

Van het bestuur
Als u dit leest duurt de winter nog drie weken. Toch zullen velen
van u, door het ontbreken van serieuze kou, het nog niet als een
echte winter hebben ervaren. Minder stookkosten, minder energie,
maar misschien geen lagere energierekening.
Recent hebben wij drie
nieuwe bestuursleden
mogen begroeten.
Actieve, initiatiefrijke vrijwilligers
die weer
voor een
andere inbreng
bij de bestuursvergadering zorgen.
En aan de horizon
gloren drie nieuwe stippen!
Een uitstekende
ontwikkeling voor de
stichting. De
continuïteit van het
bestuur, een zorgenkindje het laatste jaar,
lijkt hiermee
gewaarborgd te
worden.
Het jaar 2018 ligt
intussen al twee
maanden achter ons. Tijd om
de boeken te sluiten, de
jaarrekening op te maken en
het jaarverslag te schrijven.
Evenals de voorgaande jaren
toont 2018 een positief
resultaat. Op de wijkvergadering
- noteer vast 4 juni in uw
agenda - zullen wij u de cijfers
en het verslag presenteren.
Evenzo een voorstel voor de
wijkagenda.
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Vanzelfsprekend volgen wij de
gebeurtenissen in het raadhuis
op de voet. Onlangs is door het
college van B en W ingestemd
met de uitvoering van het
Groene Hart. Weer zo’n
prachtig burgerinitiatief waar
onze wijk er zoveel van kent.
Kijk op onze website voor een
indruk hoe het eruit gaat zien.
Huidige en nieuwe situatie zijn
daar fraai weergegeven.

Over initiatieven van inwoners
van de wijk gesproken! Het
openbaar vervoer voor onze
wijk dreigt minder openbaar te
worden. Dan komen wij in
actie: we verzamelen
handtekeningen, spreken in
tijdens de raadscommissie enz.
Lees het artikel verderop in dit
wijkblad en volg de actuele
ontwikkelingen op onze
website.

Ons wijkcentrum trekt
veel bezoekers die
graag voorstellingen
bijwonen of elkaar in
andere verbanden
opzoeken, vaak onder
het genot van een
drankje. Dat zorgt
ervoor dat wij, naast de
door de gemeente aan
ons beschikbaar gestelde
subsidie, ook andere inkomsten
genereren. En, net als de entreeprijs voor de voorstellingen
die door Meent Cultuur worden
georganiseerd, houden we de
bartarieven ook graag laag.

een aanpassing: vanaf 1 maart
gelden de nieuwe tarieven. We
hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt het stuivertje
af te schaffen. Voor ons is
contant geld erg bewerkelijk:
maak gebruik van de
mogelijkheid (contactloos) te
pinnen. Veel leesplezier!

Ruim een jaar hebben we die
niet gewijzigd. Prijsverhogingen en de gewijzigde BTW
noodzaken ons nu echter tot

Namens het bestuur,
Kees van der Veldt

Binnenkort in *je meent het*
Zijn brede, baanbrekende
wetenschappelijke werk leidde
tot nieuwe opvattingen op het
gebied van groei en ontwikkeling, gezondheid en ﬁtheid, over
de invloed van leefstijl en het
belang van bewegen.

In de Meent wonen mensen met
een bijzondere levensloop. Zo
iemand is Han Kemper. Han is
befaamd onderzoeker naar
ﬁtheid en gezondheid. Hij begon
zijn werkzame leven als leraar
lichamelijke opvoeding, maar al
spoedig werd zijn belangstelling
gewekt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen lichamelijke activiteit
enerzijds en lichamelijke ﬁtheid
en lichamelijke gezondheid
anderzijds.

Hoogleraar-onderzoeker
Kemper werd gewaardeerd om
zijn inzichten en uitgangspunten. Daarnaast was hij vrijwilliger
bij Slachtofferhulp Nederland en
is consulent bij de Nederlandse
Vereniging voor een Vrijwillig
Levenseinde (NVVE).

Dat werd de basis voor een
carrière, die vele hoogtepunten
zou kennen.

Binnenkort in je Meent het.
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Gemeente Hilversum –
dichterbij dan u denkt
Regelmatig word ik door bewoners gevraagd waar zij terecht
kunnen binnen de gemeente met vragen, meldingen, klachten of
informatie. Daarom hier - als u handig met de computer bent een kort overzicht van naar ik hoop nuttige (mail-)adressen, websites en telefoonnummers. En als u er niet uitkomt? Bel dan de
buurtcoördinator – 06-10955184!
Evenementen en uitstapjes in
en om Hilversum
Heeft u belangstelling voor interessante, leerzame en informatieve uitstapjes, informatiemarkten en meer? Kijk de
website van de VVV op
www.vvvhilversum.nl/nl/
activiteitenkaart/evenementen.
Daar wordt bij voorbeeld een
ﬁetstocht over watermanagement in Hilversum aangeboden,
een wandeling over Jagtlust
’s-Graveland, de Informatiemarkt Hilversum Actief en nog
veel meer aangekondigd.

welzijn, arbeid en inkomen
voor oud en jong, opvoedondersteuning, mantelzorg en
veel meer. Aanmelden via
www.hilversum.nl/Home/
Sociaal_Plein
Politiek Hilversum
Bent u geïnteresseerd in wat in
de gemeenteraad en de diverse
commissies zoal besproken
wordt? Kijk op
www.hilversum.nl/Home/
Bestuur - daar vindt u
informatie over commissie- en
raadsvergaderingen, agenda’s
en bijbehorende vergaderstukken. U kunt ook de app
Ibabs Pro downloaden voor
deze informatie.

Actuele informatie over
Hilversum
Elke week verstuurt de gemeente een digitale nieuwsbrief met
actuele informatie over evenementen, openbare bekendmakingen, wegwerkzaamheden en
grotere onderwerpen zoals het
Stationsgebied. Aanmelden kan
via www.hilversum.nl/Home/
Inwoner/Nieuws/Aanmelden_
nieuwsbrief

Problemen in de openbare
ruimte
Meest voorkomend zijn klachten over kapotte lantarens,
zwerfvuil, groenonderhoud,
kleine verkeersklachten en dergelijken. Twitteren en facebook
werkt ook (ja, de gemeente is
van alle markten thuis).
www.hilversum.nl/Home/
Inwoner/Openbare_ruimte_en
_Milieu/Melding_doen

Ook het Sociaal Plein heeft een
digitale nieuwsbrief, speciﬁek
over onderwerpen die te
maken hebben met zorg,
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Buurtpreventiegroepen via
WABP in de Hilversumse Meent
WABP betekent WhatsApp Buurt Preventie. De gemeente
Hilversum en de politie van Hilversum zijn verheugd, dat het
aantal WABP-groepen is gegroeid naar negen beheerders voor
vijftien meenten in de Hilversumse Meent.
www.wabp.nl
WABP beheerder
worden?
Meld u aan via:
u.hoogeveen@
hilversum.nl of
telefoon 035-6292613

groep kunnen zitten en dat is op
de site niet te zien.

De WABP is een burgerinitiatief
en wordt gesteund door de gemeente en de politie. De leden
van elke WABP-groep nemen bij
onraad direct contact op met
112 en geven tevens de gegevens onmiddellijk door aan de
leden via hun WhatsApp-groep.

Wist u dat de Hilversumse
Meent de veiligste wijk is in
Hilversum…? Volgens de
wijkagent is de criminaliteit in
de wijk fors afgenomen en de
WABP-groepen spelen daarin
een belangrijke rol.

Elke groep wordt vertegenwoordigd door een of meerdere
beheerders. Ook alle beheerders staan met elkaar in contact
via een aparte groep en dat
werkt geweldig.

De huidige beheerders zijn op
zoek naar collega’s in de
volgende meenten:
Varenmeent, Kroosmeent,
Mossenmeent, Libellemeent,
Melkmeent, Noordermeent,
Zuidermeent, Wandelmeent,
Waterjuffermeent,
Vuurvlindermeent en de
Krekelmeent.

Op www.wabp.nl kunt u bijzonderheden lezen over de werkwijzen en ook zien welke meenten
zijn aangesloten. Let wel dat er
soms wel vier meenten in één

Familiesportmiddag op
24 maart 15.00 – 17.30 uur
onderdelen samen uitvoeren,
dus bijvoorbeeld kleinkind met
opa, moeder met dochter etc.
We hopen een wisseltrofee uit te
kunnen reiken aan het eind van
de middag.

Een familiesportdagmiddag in de
Sporthal van de Meent voor jong
en oud. Zowel een balspel,
coördinatie- en balansoefeningen en verschillende sportieve
onderdelen komen aan bod.
Welk sportief familieteam uit de
Meent is het snelt, handigst, ﬁtst..

Verdere informatie:
www.hilversumsemeent.nl of
kijk op Facebook.
Anouck en August

Het is de bedoeling dat twee
generaties de verschillende
5

Geef jij een kind als Tariku
een eerste schooldag cadeau?
SMS TARIKU naar 4333 en
geef eenmalig 3 euro

6

Wat gebeurt er rond onze
veelbesproken buslijn 105?
Onze geliefde buslijn 105 dreigt uit het straatbeeld van de Hilversumse Meent te verdwijnen. De SHM en de speciaal opgerichte
werkgroep houden zich actief bezig met het behouden van de
route van lijn 105 door de meent.
Er is ons – als bestuur van de
Stichting Hilversumse Meent van verschillende kanten verteld
dat, wanneer de nieuwe
openbaar vervoer concessie in
juli 2021 van kracht wordt, de
bus niet meer door de wijk
maar langs de wijk over de
Meentweg gaat rijden. Uiteraard zijn wij als meentbewoners
daar helemaal niet blij mee.

Het bestuur streeft er
naar om alle
‘overheidsneuzen’ onze
kant op te laten wijzen.
Wij willen:
Dat de bus door de wijk
blijft rijden
Dat de halfuurfrequentie
weer terug komt
Dat de bereikbaarheid
van stations en ziekenhuizen verzekerd blijft en
Dat als dat niet lukt, dan
als alternatief het
‘vervoer-op-maat’ wordt
gegarandeerd
www.hilversumsemeent.nl

Wij zijn tweemaal op een
‘inspraak’-avond in het raadhuis
geweest. De gemeente kan
namelijk invloed uitoefenen op
de organisatie Gooi en Vechtstreek, die namens de omliggende gemeenten weer in
gesprek zijn met de Provincie.
De provincie is contracthouder
van de ov-concessie.

Isolatie dreigt
Het is bekend dat onze wijk
voor 35% uit mensen boven de
65 jaar bestaat, dat vergt een
veel beter afgewogen aanpak
van bereikbaarheid. Als mensen
niet van het openbaar vervoer
gebruik kunnen maken, komt de
sociale veiligheid in het geding.
Als je ’s avonds 600 tot 900
meter moet lopen om bij de
bus te komen in het donker of
bij gladheid, dan besluit je om
thuis te blijven en geen risico te
lopen. Dat willen we niet, want
mobiliteitsperspectief moet er
voor iedere bewoner zijn.

Onze eisen en wensen zullen
via de gemeente door Gooi en
Vechtstreek aan de Provincie
kenbaar worden gemaakt. Als
straks het Programma van
Eisen wordt gepubliceerd door
de Provincie hebben we nog
één keer de gelegenheid om via
de gemeente aanpassingen te
vragen. Dat zal ergens in april mei 2019 het geval zijn. We
moeten dus nu nog even
geduld hebben.

Wat doen wij daaraan?
Wij zijn in gesprek met de
wethouder. Wij hebben de
betrokken gemeenteraadsleden
uitgenodigd en voorgelicht.

Johan Kremer, bestuurslid
Stichting Hilversumse Meent
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Meent op weg naar
Aardgasvrij
Voor de Meent ‘op weg naar aardgasvrij’ doen we verschillende
onderzoeken. Komende maanden wordt een verkennend
onderzoek gedaan bij zowel de huur- als koopwoningen.
Verkennend onderzoek naar de
woningen
In het weekend van 9 en 10
februari hebben alle bewoners
hierover een brief gekregen. De
afzenders van deze brief waren
de woningcorporaties Het Gooi
en Omstreken en de Alliantie.
Zij voeren dit onderzoek
gezamenlijk uit namens de
werkgroep Meent Aardgasvrij.

Praat mee over ‘samen
investeren in aardgasvrij’
maandag 18 maart
Poppodium De Vorstin
18.00-22.00 uur en voor
soep en broodjes wordt
gezorgd.

Op www.hilversum.nl/
meentaardgasvrij
vertellen twee
woningcorporaties over
hun betrokkenheid bij dit
project

bereiden op een aardgasvrije
toekomst.

Huisbezoeken
Vanaf half februari tot en met
eind mei zijn werknemers van
de ﬁrma Bargmann & Van Ek
Bouwconsulting actief in de
wijk. Steekproefsgewijs bellen
zij bij woningen aan met de
vraag om binnen te kijken en
onderzoek te doen. U hoeft er
niet speciaal voor thuis te
blijven. Bent u niet thuis, dan
bezoeken ze op dat moment
een ander adres van hetzelfde
woningtypen. Of ze komen op
een later moment nog eens
terug.

Staalkaart per woningtype
Er staan verschillende typen
woningen in de Meent. Met dit
onderzoek willen we per
woningtype inzicht krijgen in
de isolatie en de gebruikte
technieken. Op basis van de
ingewonnen informatie
bekijken we hoe het mogelijk is
om de woningen (beter) te
isoleren en wat er nodig is om
aardgasvrij te worden.
Uiteindelijk willen we dat er per
woningtype een staalkaart
komt. Op deze kaart staat
welke maatregelen voor dat
type woning nodig zijn om
aardgasvrij te worden en wat
dat kost. Woningeigenaren
krijgen zo een goed beeld
welke maatregelen nodig zijn
om hun woning voor te

We stellen het zeer op prijs als
u meewerkt aan dit onderzoek.
Als dank voor de medewerking
krijgen de bewoners van de
onderzochte koopwoningen te
horen welk energielabel hun
woning heeft.
Werkgroep Meent Aardgasvrij
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Nieuwe winkel:
Verzamelshop De Meent
Tot ieders verrassing verscheen er begin februari van de ene op de
andere dag een nieuwe zaak in het voormalige pand van
Bas de Goede. Op het raam staat ‘Verzamelshop De Meent’ en die
naam dekt de lading volledig.
Eigenaar Mario Snel is trots op
zijn winkel, waar mensen
terecht kunnen die zelf iets
verzamelen of die een
bijzonder cadeautje zoeken.

Oude ansichtkaarten, scheergerei van vroeger, autootjes,
kleine glassculptuurtjes, zilveren bestek, stolpﬂesjes, mooie
oude klokken, tabaksdozen,
Japanse lakdoosjes: de
collectie is eigenlijk eindeloos.

Eigenaar: Mario Snel
Openingstijden:
Maandag
13.00 – 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 – 18.00 uur
Zaterdag
09.00 – 18.00 uur
Telefoon: 06 50588326

te snuffelen. In een zithoekje
kan een gratis kopje koffie
worden gedronken.
Mario’s 2e zaak
De eerste indruk is die van een
soort antiekwinkel, maar dan
hoofdzakelijk gericht op kleine
sier- en gebruiksvoorwerpen.
Mario bezit een soortgelijke,
goedlopende zaak in Bussum
en heeft er alle vertrouwen in
dat zijn goede naam hem op de
meent ook succes gaat
brengen. De klanten weten
hem intussen te vinden: ze
komen niet alleen uit de wijk,
maar ook van ver daarbuiten.

Zijn winkelvoorraad koopt hij
hoofdzakelijk op veilingen,
maar hij krijgt ook wel spulletjes
van particulieren. Wilt u een
verzameling beëindigen of
heeft u een enkel stuk? Neem
vooral even contact op.

Ook boedelruimingen!
Niet geheel vreemd aan deze
business is de aanbeveling op
zijn visitekaartje: ‘Wij doen ook
boedelruimingen.’ Daar komen
ook wel eens pareltjes uit tevoorschijn, zo is de ervaring:
een pure win-winsituatie.
Noteer zijn telefoonnummer;
het kan wel eens van pas komen.

Gewoon even snuffelen
De winkel is beslist geen uitdragerij, maar een overzichtelijke,
gezellig ingerichte plek waar je
bijna automatisch even binnenwandelt om op je gemak rond

Het is een prettig idee dat de
lege ruimte naast de hoofdingang nu weer voor langere
tijd gevuld is: het pand is voor
drie jaar verhuurd. Dat is óók
een win-winsituatie!
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Meentwerf opent op
2 maart!
Op 2 maart is het zo ver: eindelijk gaan we dan officieel open! En
dat moet gevierd! Uiteraard bent u van harte welkom dit met ons
mee te vieren!
Van 15.00 tot
18.00 uur zijn er
verrassingen voor
jong en oud. Er is
muziek en
poppenkast en je
kunt meedoen
met een
workshop graffiti.
Om 16.00 uur zal
burgemeester
Pieter Broertjes
samen met kinderburgemeester Louise de Wit
de officiële opening verrichten.
Komt dat zien!

En vanaf 20.30 uur is het
swingen geblazen met de
9-koppige soulband
Stax Messengers, gevolgd door
een DJ. We willen er mét jullie,
een heerlijk feest van maken!

Om 17.00 uur geven
Annette Wolthers en
Lot Vermeer een kleine
presentatie.

En verder…
…zijn we blij te melden dat er
vanaf 8 maart elke vrijdag
gekookt gaat worden in de
Meentwerf. Onze kok Marianne
zal wekelijks een heerlijke
menu bereiden. Dus op vrijdag:
Eten in de Meentwerf! Meer
info op de website:
www.meentwerf.nl. of volg ons
op de Facebookpagina:
Meentwerf.

Wilt u mee-eten? Om
18.00 uur zullen onze
koks heerlijk eten op tafel
zetten. Als u zich
daarvoor opgeeft via
aanmelden@
meentwerf.nl, kunnen wij
een inschatting maken op
hoeveel mensen we
kunnen rekenen. Prijs en
menu zijn te zien op de
website.

Hartelijke groet van de
Meentwerf crew
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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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Senioren Eetcafé serveert
Krokusdiner op 15 maart

De prijs is € 9,50
13.00 uur in De Kruisdam
Welkom vanaf 12.15 uur
Inschrijven t/m
maandag 11 maart
Engeline Wieberdink
035 - 6912989 of
Joost Nachbahr
035 - 6930957

De winter verdwenen, de
krokusjes weer uit de grond, de
lente tegemoet. Fijn idee toch?
Vandaar dat we er in maart in
het Senioren Eetcafé een
Krokusdiner van maken (al weet
je half maart nooit of het toch
plotseling nog even gaat
winteren).
Meldt u zich tevoren wel even
aan met het formuliertje dat u
vindt in de wijk-informatiezuil
(op het van Rijswijkpleintje in
het winkelcentrum) of bij de
brievenbus op de bar in het
wijkcentrum. In die zuil en in
die brievenbus kunt u ook uw
aanmelding deponeren.

Ook belangstellenden van
buiten de Meent zijn welkom,
maar in geval van overinschrijving gaan bewoners uit
de meent altijd voor (mits
uiteraard tijdig aangemeld). We
hebben dit seizoen nog
eetcafé’s op 12 april en 17 mei.

Adoptie-oma gezocht
Noot van moeders:
Mijn dochter zoekt echt
een adoptie-oma, geen
oppas. Het is niet tegen
betaling, alleen voor
‘oma-gezelligheid’. Als u
adoptie-oma wil zijn,
kunt u een mailtje met
een beschrijving van wie
u bent en wat u leuk
vindt om te doen sturen
naar het emailadres van
de redactie.
Reacties worden
doorgeleid via
redactiewijkblad@
hilversumsemeent.nl.
Alle reacties krijgen
bericht.

Hallo, ik ben op zoek naar een adoptie-oma. Ik ben 9 jaar oud, ik
ben een meisje en ik woon in de Hilversumse Meent. Ik heb twee
konijnen en twee kittens thuis.
toe gaan, naar de speeltuin of in
het park wandelen. We kunnen
misschien ook samen ﬁetsen of
samen zwemmen. Ik zoek een
oma die niet al te jong is, vanaf
60 tot in de 80 jaar oud.

Ik mis mijn oma heel erg omdat
ze overleden is toen ik bijna drie
jaar was. Ik had toen twee jaar
bij haar en mijn opa in huis
gewoond met mijn moeder. Ik
mis haar heel erg. Ik wil graag
een nieuwe oma. Het liefst zoek
ik een oma die geen andere
kleinkinderen heeft en dichtbij
woont in de meent. Ik ben
meestal wel vrolijk.

Ik woon samen met mijn
moeder in de meent. Mijn vader
woont in het buitenland en die
zie ik niet zo vaak. Zijn moeder,
mijn enige oma, leeft daar ook.
Mijn enige opa woont in
Apeldoorn.

Ik zoek een oma die samen wil
knutselen bijvoorbeeld. We
kunnen soms ook ergens naar
13

14

Lezers schrijven:
hondenpoep op de route
naar de scholen
Guido Kerssens schrijft: Sinds ongeveer een maand of negen ligt er
bijna dagelijks hondenpoep bij de doorgang naar de scholen en op
de stoep op de Vuurvlindermeent. Dit is precies de route die de kinderen met hun ouders iedere dag naar school lopen. Tevens is het
ook een doorn in het oog van de bewoners.
Helaas hebben wij geen
ﬂauw idee wie de
eigenaar van deze hond
of honden is. Wat echter
opvalt is dat het in het
begin kleinere hoopjes
waren, maar nu echt grote
drollen.

Een opgroeiende hond dus
waarschijnlijk. Wij zien ook dat
er regelmatig ingestapt is.
Beste hondeneigenaar
(eigenaren): neem je verantwoordelijkheid en ruim deze
smerige rommel op!

Pak de bus!
Iedere automobilist weet dat parkeren in Bussum of Hilversum
steeds lastiger en duurder wordt. De ﬁets is natuurlijk de ultieme
oplossing, maar wat, als dat om welke reden dan ook geen optie is?
Ooit overwogen de bus te
nemen? Die rijdt gewoon altijd
en eigenlijk ook altijd op tijd. In
een klein kwartiertje sta je
vanaf de Meent op het station
van Bussum en binnen het half
uur in hartje Hilversum.
Naast NS-stations zijn met
buslijn 105 winkelcentra in
Bussum (halte Olmenlaan),
Kortenhoef (halte Parklaan) en
Hilversum (haltes De Kei en
Groest) gemakkelijk bereikbaar
voor reizigers die ﬁets, auto of
ander vervoer niet kunnen of
15

willen gebruiken. Het is zo
prettig en comfortabel met de
bus. Stap ook eens in! Alle
bussen op lijn 105 zijn
toegankelijk voor reizigers met
rolstoel, rollator of kinderwagen.

Dierenambulance Centralist:
Hennie Zijdel
De deur zwaait open. Meentbewoonster Hennie Zijdel is in een opperbeste stemming. Zojuist is haar door de kinderen van De Sterrenwachter een cheque overhandigd voor de Dierenambulance, bij
wijze van verlaat kerstcadeautje. Een goede start van een gesprek!
Hoort dat promotiewerk er
trouwens ook bij?
Ja, wij komen regelmatig op
scholen om uitleg te geven
over wat we doen. Dat vinden
kinderen reuze interessant.
Natuurlijk heel hedendaags: met
een PowerPoint Presentatie en
ﬁlmpjes.
Hoeveel telefoontjes krijg je?
In deze periode monden
ongeveer 15 telefoontjes per
shift uit in de inzet van de
ambulance. Daarnaast zijn er
altijd meldingen over vermiste
huisdieren: een weggevlogen
parkiet, een gevlucht konijn,
een kat die maar niet terugkomt,
of mensen bellen over een
loslopende hond die duidelijk
verdwaald is.

De Dierenambulance is
24 uur per dag
bereikbaar op
035 - 6830300

In het voorjaar
heb ik op een
dag wel eens
42 meldingen
gehad waarvoor de
ambulance moest uitrukken. In
die tijd hebben veel vogels een
nestje. Als er teveel eitjes
uitkomen is er te weinig plaats.
Zo’n jong vogeltje wordt dan
gewoon het nest uitgegooid en
valt vaak ten prooi aan een kat.
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Daar bellen de mensen dan in
paniek over op en verwachten
dat de dierenambulance sneller
is dan de kat. Vechtende zwanen
doet mensen ook naar de
telefoon grijpen.
Hoe beoordeel je
zo’n melding?
Bij zwanen gaat het
vaak om verdediging van het nest
of van het territorium tegen een
rivaal, dat is de
natuur. Als het er
bloederig aan toe
gaat en de beller is
duidelijk ongerust
kijk ik of er één van
onze drie ambulances in de buurt
is om de vogels uit
elkaar te halen.
Gewonde vogels
worden naar het
vogelhospitaal in
Naarden gebracht.
We hebben ook
wel eens een jonge
uil uit de klokkentoren van de
Vituskerk gehaald, in samenwerking met de brandweer. Die
zat daar al een tijd klaaglijk te
roepen.

Hulp van de brandweer?
Ja, als bijvoorbeeld een kat
meer dan 24 uur in een boom
zit en er niet meer uit durft.
Het klassieke verhaal dus.
Maar ook wel als een vogel in
een schoorsteenpijp is
gevallen. Het maakt niet uit of
het om een kraai gaat of om
een weggevlogen kaketoe of
papegaai. Een dier is een dier.

actief op zoek, maar
coördineren de telefoontjes
van mensen die het dier
hebben gezien. Als centralist
heb je daarin een taak. Ook
verwijzen we wel door naar
Amevedi, dat is een landelijke
organisatie voor vermiste en
gevonden dieren.

maanden. Je leert telefoongesprekken te beoordelen:
moet in deze speciﬁeke
situatie wel of niet de
ambulance worden ingezet?
Soms bellen we daarover met
een dierenarts.
Een centralist krijgt ook
EHBO voor dieren, zodat hij
of zij een goede inschatting
kan maken aan de hand van
de beschrijving. En wanneer
een dier verongelukt is en
gechipt dan kan de eigenaar
achterhaald worden. Dan
moet je als centralist een
slecht-nieuwsgesprek voeren.
Ook daarin word je getraind.
Een chauffeur krijgt een
intensievere opleiding voor
die op pad gestuurd wordt.
Zo iemand moet in alle mogelijke omstandigheden kunnen handelen. Een vos uit een
kippenhok halen bijvoorbeeld,
of twee vechtende honden
scheiden of een ontsnapte
slang vangen. Er zijn trouwens
vacatures…

En als ‘t een vermist dier is?
Die zetten we dan in ons
systeem en er komt een
bericht met een beschrijving
op de website. We gaan niet

Kan iedereen centralist
worden?
Als iemand als vrijwilliger is
aangenomen volgt een
opleiding van een paar

Je doet dit vrijwilligerswerk
nu 12 jaar. Hoe zie je de toekomst?
Ik blijf dit nog wel een paar
jaar doen!
17

18

Meent Cultureel: geen
House, geen Strauss, geen
stress maar EEMJAZZ!!!
Hun optreden vorig jaar was een daverend succes! Bij ons in
De Kruisdam spelen en zingen zij weer met aanstekelijk plezier,
een eigen sound en aandacht voor kwaliteit.
Madeleine Peyroux (Dance Me
To The End Of Love, Walking
After Midnight) en
Less Paul & Mary Ford (Johnny
Is The Boy For Me).

Zij brengen vooral alles
wat ze zèlf leuk vinden om
te spelen en te zingen.
EEMJAZZ!! laat zich onder
andere inspireren door:
Fats Domino (Blueberry
Hill), Louis Prima
(Jamabalaya),
Guy Mitchell (Singing The
Blues), Frank Sinatra (The
Coffee Song), Marilyn
Monroe (I Wanna be Loved
By You),
Charles Aznavour (For Me
Formidable),

SWING (It Don't Mean A Thing
If It Ain't Got That Swing) is
daarbij altijd de hoofdmoot
gebleven.
Maar ook standards (Comes
Love, Route 66, Getting Some
Fun Out Of Life), ballads (I Can't
Believe) en latin (London Is The
Place For Me) komen voorbij.

Hansje Armbrust in full swing

Peter Ivan, cornet, bugel,
sopraninoblokﬂuit
Frits Armbrust, klarinet/
saxofoons
Hansje Armbrust, gitaar/
zang
Hans Rombouts, bas
Hans Bernard, drums, zang
Zaterdag 9 maart
De Kruisdam
Entree € 3,Zaal open 19:30 uur
Aanvang 20.00 uur

Een initiatief van Meent Cultureel
De bar is open na aﬂoop
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Online afspraken maken bij
huisartsenpraktijk Van Dok
We hebben een nieuwe website!
www.huisartsenpraktijkjvandok
.praktijkinfo.nl. Bij een volledig
verbouwde nieuwe locatie op
de Meent 10C, hoort een
nieuwe website. U kunt nu
online afspraken maken voor
beide huisartsen.
Huisartsenpraktijk
J. van Dok
De Meent 10C
1218CB
Tel 035-6910719

Belangrijk is dat een online
afspraak 10 minuten is. Wilt u
een afspraak maken voor
buikpijn, rugpijn, heeft u
Informatiepunt Welzijn & Zorg
en Meentbewoners voor
Meentbewoners
Bereikbaar:
iedere dinsdag van
10.00 - 12.00 uur in De
Kruisdam, direct links naast de
voordeur.

meerdere dingen of bent u
ouder dan 80 jaar, belt u dan
liever met de praktijkassistente.
Op een 10-minutenafspraak
kunt één probleem bespreken.
Op de website vindt u tevens
de vakanties en het jaarschema
voor het wrattenspreekuur.
Vriendelijke groeten J. van Dok
en S. Meijer, huisartsen en
Anja, Jacqueline en Danielle
Nu wekelijks ook MEE
consulent aanwezig.
Telefoon: 6980040.
B.g.g. inspreken op het
antwoordapparaat (wordt
dagelijks afgeluisterd).
Mailen kan naar respectievelijk:
informatiepuntwenz@
hilversumsemeent.nl,
MvM@hilversumsemeent.nl

Collectanten gezocht voor
ReumaNederland

Oproep
Collectanten gezocht
voor 18 t/m 23 maart
Reactie via
dickverweij2@gmail.com
of 035 - 6934145

In de week van 18 tot en met 23
maart staat de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland
(voorheen het Reumafonds),
gepland op de Meent. Helaas
beschik ik nog niet over voldoende collectanten om de
hele Meent te kunnen bereiken.
Ik zoek nog vrijwilligers voor
met name de Distel-, BiezenHommel-, Gras-, Waterjufferen Vuurvlindermeent. Met de
opbrengst van de collecte helpt
20

u mee om het doel te bereiken
dat ReumaNederland nastreeft:
een betere kwaliteit van leven
voor mensen met reuma. Naast
het ﬁnancieren van wetenschappelijk onderzoek geeft
ReumaNederland ook voorlichting, ondersteunen we
patiëntenactiviteiten en komen
we op voor de belangen van
mensen met reuma, in de
politiek en zorg. Helpt u mee?
Graag hoor ik van u.

Meent Cultureel: Diamanda
La Berge Dramm speelt
verbijsterend mooi viool
De jonge supervioliste Diamanda La Berge Dramm komt naar
De Kruisdam! Laat u verrassen door een fabelachtig optreden!
Wij ontmoetten haar voor het eerst (op blote voeten) bij Wonderfeel 2018 in ’s-Graveland. En daarna was ze te bewonderen op
o.a. het Grachtenfestival en het Gaudeamus Festival.
Recent werkte ze samen met
Georg Friedrich Haas in
Florence en met avantgarde
rock legende John Cale in
Londen. Ze is te horen op New
World Records als soliste in
Burr van Nostrand’s Voyage in a
White City, en op Tzadik Records
met Anthony Coleman.

Haar eerste viool
was haar liefste
speelgoed: ze speelt
al sinds haar 4e. Op
haar 13e was ze te
horen in het
Concertgebouw met
de première van het
stuk ‘Raadsels’’ van
Louis Andriessen ter
gelegenheid van de
opening van het
Holland Festival
2005. In april vorig jaar won
Diamanda de Dutch Classical
Talent Tour & Award als
allereerste solovioliste ooit.
Haar naam prijkt nu ook op de
muur in het concertgebouw.

Zondagmiddag 17 maart
De Kruisdam
Entree € 3,Aanvang 14:30 uur
Zaal open 14:00 uur

Diamanda studeerde aan het
Amsterdams conservatorium en
voltooide haar bachelors in
Boston, waar ze bij haar
afstuderen de John Cage Award
ontving. Haar masters deed ze
in Den Haag, waar ze studeerde
bij Vera Beths. Daar kreeg ze de
Nicolai Prijs voor het meest
uitzonderlijke recital. Zij is
mede-initiatiefnemer van het
prachtige Splendor-project, in
een oud badhuis in Amsterdam.

In haar concerten komen klassieke, avantgarde en improvisatie aspecten veelvuldig
voorbij. Moderne muziek van
Christian Wolff, Alvin Lucier,
Gunther Schuller, Chaya
Czernowin, Garth Knox and
George Benjamin staan op haar
repertoire.

Een initiatief van Meent Cultureel
De bar is open na aﬂoop
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Onze droom voor nierpatiënten
is nierziekten genezen.
Deel je onze droom?
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij kunt doen
op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

-

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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Terugblik commissie Wijkbeheer
De commissie zet zich in voor alle onderwerpen die betrekking
hebben op de openbare ruimte. Een korte terugblik van onze
activiteiten in het afgelopen jaar.
Bij de wijkschouw van eind mei
werden de zaken nagelopen die
door de commissie Wijkbeheer
geïnventariseerd waren en ook
die door bewoners waren
aangegeven. De tevredenheid
over de staat van onderhoud
blijkt afgenomen vergeleken
met de wijkschouw 2017. Toen
7 algemene klachten, nu 23.
Gezien de
problemen met de
kwijnende bijenstand werden we
onder andere
vanuit de gemeente op het initiatief
van de pollinators (bestuivers red.) geattendeerd. Dat is
opgepakt en heeft uiteindelijk
geleid tot het inzaaien van een
proefstrook met wilde bloemen
op het voormalige diereneiland.

Wijkbeheer gaat over het
groen en het grijs in onze
wijk. Over losliggende
stoeptegels, maar ook
over de zorgelijke
terugloop van de
bijenstand
Heeft u een opmerking?
Een vraag? Een advies?
Mail ons via wijkbeheer@
hilversumsemeent.nl

Mobiliteit
De respons op de
vervoersenquête bleek enorm
hoog. De resultaten zijn in
maart besproken met de toenmalige wethouder Voorink en
op dit moment is het een zeer
actueel onderwerp. In overleg
met de buurtsportcoach werd
een plan gemaakt voor de
plaatsing van extra bankjes en
een aantal poefs als rustpunten
op de belangrijkste looproutes
naar het centrum in de zuid-lob.

Rustpunten
Dit werk is uitgevoerd en de
poefs zijn voorzien van
hardhouten zittingen. Als de
uitkomst van een evaluatie
positief blijkt, zullen mogelijk
ook in de noord-lob dergelijke
rustplekken komen. In september verscheen in de Gooi en
Eembode een artikel over dit
onderwerp. Het punt rollatorvriendelijkheid van de routes en
oversteekplaatsen wordt meegenomen in de wijkschouw 2019.
Verkeer (veiligheid, parkeren)
De commissie adviseerde bij
enkele kwesties betreffende
verkeersveiligheid die waren
aangekaart vanuit de bewoners.
Onder andere die bij de Vlinder-,
Waterjuffer-, Vuurvlinder- en
de Meentweg werden doorverwezen naar de gemeente.
Situering bushaltes
Er is overleg met de gemeente
geweest over het al dan niet
halteren van de bussen op de
weg in plaats van de insteekhavens. Dit in het kader van de
provinciale subsidie om haltes
rolstoelvriendelijker te maken.
Wijkbeheer kiest ervoor dat te
doen met behoud van de
huidige insteekhavens.
Jacques Jongerden, voorzitter
commissie Wijkbeheer
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De ‘struikrovers’ van SBS
De afgelopen maand zijn veel struiken bijna tot de grond toe
afgezaagd, dit tot grote consternatie en ongerustheid van veel
bewoners.

Stads Beheer Service (SBS)
doet veel!
Groenonderhoud beheer,
reiniging,
gladheidsbestrijding etc.
Kijk op:
SBS Hilversum

‘De gemeente doet maar….’
De redactie stapte op het geraas
van motorzagen en
takkenverpulveraars af en sprak
met de mensen van SBS, wat
staat voor Stads Beheer Service.
Die dienst voert in opdracht van
de gemeente Hilversum, het
groenonderhoud uit. Dus alstublieft - meentbewoners niet
boos worden op de mannen in
hun oranje kloffies: zij zijn de
uitvoerders. Dit is hun werk.

Sommige boomwortels komen
tot onder de woningen. Hoe zit
dat bij struiken?
Struiken hebben bijna nooit een
wortelgestel dat muren
ondergraaft. Alleen met de
Prunus Laurus is het oppassen:
veel mensen hebben die als
haag. Groeit snel, heeft stevige
bladeren en is bestand tegen
koude winters en warme, droge
zomers. Maar die kan dus ook
‘drukken’.

Waarom zo rigoureus snoeien?
Eens in de zes jaar
worden alle nietgroenblijvende
struiken grondig
gekortwiekt. Als
dat niet gebeurt,
gaan ze woekeren. Dan groeien
de takken te veel
in en door elkaar met als gevolg
veel dood hout. Als je heel dik
haar hebt en je kamt het nooit
krijg je ook een onontwarbare
haardos.

Hebben we een eigen onderhoudsploeg?
De huidige ploeg is gelukkig
weer voor vijf jaar gecontracteerd voor het onderhoud van
het groen op de Meent (inclusief
de groengordel), maar de ploeg
wordt ook ingezet in een paar
andere wijken van Hilversum.
Het mooiste zou zijn als er vier
mensen continu op de Meent
bezig blijven, maar dat is te duur.

En de groengordel?
In de groengordel hebben we de
boel ook ﬂink uitgedund. Wie er
een tijdje niet geweest is, zal wel
schrikken. Je moet er even
doorheen kijken. Over drie
maanden staat alles er weer als
herboren bij.

Met donderend
geraas verdwijnen hele takkenbossen in een
gapende machine, om er aan de
andere kant in de vorm van
spaanders weer uitgeblazen te
worden. Die houtsnippers
worden gebruikt als brandstof,
bodembedekking en compost.
Zo gaat er niets verloren.
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Met de bus naar de
Drunense duinen
van Robert van ‘heel Holland
bakt’. Tussen de middag is er
een driegangendiner in Tilburg.

Dinsdag 26 maart kunt u weer
mee met een ﬁjne dagtocht.
We vertrekken om 9.00 uur dus
8.45 uur aanwezig bij de opstapplaats op het parkeerterrein bij
het winkelcentrum.

Dinsdag 26 maart
Renate Nouwen-Helleman
035-6933727

De kosten voor deze dag zijn
€ 45.00 pp. Zoals altijd kunt u
mij bellen om u op te geven.
Wacht niet te lang, want ik moet
weten waar ik aan toe ben met
het oog op de reservering en
het aantal mensen dat meegaat.

We gaan een dagtocht maken
naar Brabant en de Drunense
duinen. Onderweg drinken we
koffie met gebak in de winkel

‘Met een volle bak uit ons dak’
Op 3 februari trad de Radio Town Jazzband met groot succes op
in het wijkcentrum. De grote zaal was vol en er was zelfs overloop
naar de barzaal ernaast. Iedereen was enorm enthousiast en op
het laatst werd er zelfs nog op verschillende plekken in de zaal
gedanst en geswingd.
En dat doet hij met veel humor.
Daarnaast heeft hij ook nog een
stem als Louis Armstrong, wat
het feestje compleet maakt.

Met het faillissement van restaurant Fly Inn op vliegveld
Hilversum verloren de Radio
Town Jazzband hun vaste stek
en ook hun schare trouwe fans
was sindsdien ‘dakloos’. Tot de
zomer zal de Radio Town Jazzband iedere eerste zondag van
de maand in De Kruisdam spelen.
Het is een samenwerking met
Meent Cultureel

De Kruisdam
Zondag 3 maart
Tijd: 14.30 - 17.30
Entree € 3,voor meer informatie
www.radiotownjazzband.nl

De band was heel tevreden
omdat veel van hun vaste fans
de Meent hadden weten te
vinden en ook de meentbewoners zelf hebben zich niet onbetuigd gelaten. We verwachten
ook de komende maanden op
de 1e zondagmiddag weer een
swingend feest. Behalve in april
wanneer Meent Maakt Je Mooi
wordt georganiseerd. Kom het
meemaken op 3 maart!

De band bestaat uit drums, bas,
keyboard, klarinet/saxen, cornet
(trompet), trombone en banjo/
gitaar. De drummer zingt en
praat de nummers aan elkaar.

Een initiatief van Meent Cultureel
De bar is open na aﬂoop
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Trots op onze meentbewoner
en wethouder Annette
Wolthers
Met overgrote meerderheid is
Annette Wolthers onlangs door
de Hilversumse politici uitgeroepen tot Politicus van het jaar
2018. Zij is pas sinds mei vorig
jaar wethouder en was voor die
tijd vier jaar raadslid namens D66.
‘Alsof ze het al jaren doet’, zo
wordt er bewonderend over
haar schijnbaar moeiteloze

overstap gesproken. Annette
heeft nou niet bepaald de
makkelijkste portefeuilles, maar
ze vervult haar wethouderschap
met verve. Onderwijs, schuldhulpverlening, de bereikbaarheidsvisie en het hoofdpijndossier van de HOV-buslijn… het
zit allemaal in haar pakket.
Gefeliciteerd Annette. Je medemeentbewoners zijn trots op jou.

Voedselbank ontvangt 1200
producten
Barbara den Hartogh
06 1140 7537

Aan het begin van deze maand
hield de lokale Voedselbank een
inzamelingsactie bij Albert Heijn.
U kocht bijna 1200 producten en
doneerde € 303,59 in de
collectebus.
Hartelijk bedankt, meelevende
en aardige Meentbewoners!

Kerkdienst in de Meent
Op zondag 10 maart is er om
10.00 uur weer een kerkdienst in
De Kruisdam. Onze voorganger
is mevr. Ds. H. Novak uit Diemen.

dienst. Wilt u er wat over weten,
bel me dan. Iedereen is van
harte uitgenodigd.
Na de dienst is er koffie of thee.

Een kerkdienst in De Kruisdam
en al 42 jaar, hoe bijzonder is
dat! Kom ook eens naar deze

Renate Nouwen-Helleman
035-6933727
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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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Bijna Weekend Borrel vrijdag
1 maart van 17.00 - 19.00 uur
in De Kruisdam
Begin de eerste vrijdag van de
maand gezellig samen met een
drankje. De goede sfeer trekt
steeds meer wijkbewoners over
de streep om langs te komen.
De BWB is een blijvertje!
Foto: Gerda de Klerk

Repair Café maandag 11
maart van 20.00 tot 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.

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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IEDER KIND VERDIENT
EEN ''4.č-'-#05
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
Bashira, 10 jaar, Syrië
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TELEFOONTIPS
Alarmnummer 112, Politie 0900 - 8844
Huisartsenpost Blaricum 088 – 1309600
Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek Blaricum 035 - 5383451
Apotheek De Meent

info@meentapotheek.nl

6914876

Bink Kinderopvang

6834499

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn

6922530

Buurtcoördinator Ute Hoogeveen

u.hoogeveen@hilversum.nl

06 10955184

Buurtsportcoach Anouck

bsc@hilversumsemeent.nl

06 21363918

Fysiotherapie

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

6231100

Voedselbank

6915634

Waterleiding Hydron Midden Nederland Storingsnummer
Woningcorporatie Alliantie

0800-0359
088-0023200

Woningcorporatie Gooi en omstreken

6726699

Wijkagent

0900-8844

Wijkcentrum De Kruisdam

6932206

Wijkcentrum De Kruisdam coördinatie, verhuur e.d.

6912437

Wijkorganisatie Stichting Hilversumse Meent info@hilversumsemeent.nl

6930525

Wijksecretariaat

6934568

Ziekenhuis Tergooi

bestuur@hilversumsemeent.nl

088-7531753

