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Actuele Agenda: www.hilversumsemeent.nl/agenda
Weekprogramma mei 2019
Maandag 09.30  - 10.15 Buurtwandelingen

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

Dinsdag 10.00  - 12.00 Informatiepunt Welzijn & Zorg
10.00  - 12.00 Inloop computerondersteuning
10.00  - 12.30 Koersbal
09.45 - 10.45 Meer bewegen voor ouderen
13.30  - 17.00 Biljarten, Bridgen
13.30  - 16.00 Soos
Avond Yoga

Woensdag 09.00  - 09.30 Trombosedienst
09.30  - 11.30 Volkdansen Nemoj Kate
09.30  - 11.00 Volleybal overdag
09.30  - 12.30 Ontmoeting en Dagbesteding
11.45   - 12.45 T’ai Chi
13.30  - 16.30 Ontmoeting en Dagbesteding
13.30  - 17.00 Biljarten
15.30  - 17.30 Dansstudio
Avond Bridgen, Tekenclub en Naaiclub

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

Vrijdag 10.00  - 12.30 Koersbal
15.00  - 16.00 BSC jeugd 4 - 8 jarigen
16.00  - 17.00 BSC jeugd 8 - 14 jarigen

Maandprogramma mei 2019
Maandag 01-apr. 20.00 Bloemschikken
Donderdag 02-mei 20.00 Bloemschikken
Vrijdag 03-mei 17.00 Bijna Weekend borrel
Zondag 05-mei 14.30 Radio Town Jazzband
Maandag 06-mei 19.30 Gratis Juridisch Spreekuur
Vrijdag 10-mei 20.00 Waan Wernsen Toernooi Klaverjassen
Zaterdag 11-mei 20.00 Cultuur
Zondag 12-mei 10.00 Kerkdienst
Maandag 13-mei  20.00 Repaircafé
Dinsdag 14-mei 19.30 Body Positivity living
Vrijdag 17-mei 13.00 Eetcafé
Zondag 19-mei 14.30 Cultuur
Maandag 20- mei 19.30 Gratis Juridisch Spreekuur
Donderdag 23-mei Verkiezingen
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Van het bestuur
Menig inwoner van onze wijk denkt bij het horen van de naam ’t Web

– zo heet ons jongerencentrum - aan herrie en andere vormen van

overlast. Als dat zo is, wordt het tijd dat u het beeld bijstelt. 

Een paar jaar geleden is in

onze wijk jeugdwerker

Christine Schenkel

aangesteld. Niet

zonder slag of

stoot, de

gemeente

had net be -

slo ten fors te

bezuinigen op het

jeugd- en jongeren -

werk, maar uiteindelijk

heeft de stichting toch een

afspraak over de inzet van een

jongerenwerker in de wijk

gemaakt. En met succes. Er is

nu een groot - ook educatief -

aanbod voor de jeugd (zie onze

website). Jongeren worden

naar stage en/of werk begeleid

en ga zo maar door. 

Het kan natuurlijk dat u soms

wat hinder van jongeren onder -

vindt. Mocht dat zo zijn, denk

dan eens terug aan uw eigen

jeugd. Waren de ouderen van

nu in hun jeugd allemaal zo stil

en braaf? De jongeren zijn

integraal onderdeel van onze

wijk en vanuit de stichting

werken wij dan ook nauw

samen met het jongerenwerk

en Christine. In deze periode

vertrekken er bestuursleden en

treden er ook weer nieuwe aan. 

Om het contact te onderhouden

en de samenwerking te vieren

werd ons door Christine en

‘haar’ jongeren een diner

aangeboden. Bereid door haar

team van vrijwilligers, jongeren

en stagiairs. Wat hebben wij

ervan genoten. Een 4-gangen -

diner en allemaal fantastisch

van smaak (het glaasje wijn was

ook niet vergeten!). Prima

verzorgd, heel attente

bediening.

Kortom we hebben louter

onszelf beziggehouden met het

genieten van de ambiance, van

elkaar en van een heerlijke

maaltijd. Christine, team en

jongeren: heel hartelijk dank!

Jullie hebben aangetoond dat

in een maatschappij waar de

burger steeds meer op zichzelf

en elkaar is aangewezen de

helpende hand heel dichtbij is.

www.hilversumsemeent.nl

/over-shm/wijkagenda-

en-wijkvergaderingen

Wijkvergadering

Dinsdag 4 juni

Vacatures
- Coördinator Senioren

Eetcafé

- Twee leden voor de

commissie welzijn &

zorg

- Advertentie coördinator 

Jongeren uit ‘t Web verzorgen diner voor het bestuur SHM

't Web Jeugdwerker Christine Schenkel



Binnenkort een interview met de

drie vertrekkende SHM-be stuurs -

leden Jaap Diepenveen, Kees van

der Veldt en Cees Kuijlaars. Samen

met de al eerder vertrokken Bert

van den Broek hebben zij de

afgelopen 4 jaar véél voor elkaar

gekregen. Ze waren aanspreek -

punt, initiatiefnemer, meedenker,

buffer en soms scheidsrechter,

kortom: bestuurders pur sang. 

Ze spraken regelmatig met

wethouders, ambtenaren,

instanties en bezorgden de meent

binnen de gemeente Hilversum

een reputatie als positieve wijk-

met-een-wil. Eigenlijk wilden ze

met stille trom vertrekken, maar

dat zal toch niet helemaal

lukken…

Binnenkort in *je Meent het*

Wijkvergadering en

wijkagenda op 4 juni

Komt u toch vooral naar de wijk -

vergadering van 4 juni, praat mee

over uw wijk en maak kennis met

de nieuwe bestuursleden. We

stel len die avond ook de nieuwe

wijkagenda vast. Wilt u weten

welke wijkzaken op de huidige

wijkagenda 2018 - 2019 staan,

kijk dan op hilversumsemeent.nl/

over-shm/wijkagenda-en-

wijkvergaderingen. 

Mocht u nog onderwerpen heb -

ben die de gehele wijk aangaan

en waarvan u vindt dat ze op de

nieuwe wijkagenda moeten

komen meld u deze dan a.u.b.

(info@hilversumsemeent.nl). In

zijn vergadering van 9 mei 2019

zal het bestuur de contouren van

de op 4 juni 2019 te presenteren

wijkagenda vaststellen. Dit op

basis van een oriëntatie bij de

commissies van de stichting,

partijen om ons heen en oproe -

pen in ons wijkblad.

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag staat nu op onze

website. Kijk het eens door, het

geeft een prima beeld van wat er

allemaal zo ondernomen wordt.

En dan treft u in deze uitgave

ook een artikel aan over de stand

van zaken rond de aanbesteding

Openbaar Vervoer, is de com -

mis sie Beheer onder de bezie -

len de leiding van Jos Out goed

op stoom met allerlei onder -

houds- en verbeterwerk zaam -

heden en zoeken wij nog steeds

uitbreiding van de commissie

Welzijn, een nieuwe coördinator

voor ons Senioren Eetcafé en

een vrijwil liger voor de acquisitie

en beheer van advertenties voor

het wijkblad.

Tot slot is er positief nieuws van

het subsidiefront. Omdat de

gemeente bewegen voor jong

en oud belangrijk vindt, is er

extra subsidie voor de buurt -

sport coaches voor de jeugd en

voor senioren. De uren van

Anouck en August kunnen

daarmee worden uitgebreid.

Tot 4 juni, 20.00 uur in 

De Kruisdam!

Namens het bestuur

Cees Kuijlaars
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V.l.n.r.: Cees, Jaap, Kees en Bert



In onze meent wonen diverse

vogels met een fraai pluimage. Zo

ook onze bewoner Harry de Klein.

Vaak kan je hem aantref fen op

één van de banken langs het

Laarzenpad. Dan kijkt hij door

zijn telescoop naar de vogels

op en rond het plassen gebied.

Uiteraard is Harry lid van de

vogelwerkgroep in het Gooi.

Ook gaat hij op pad naar andere

streken. Van die avonturen doet

hij verslag op hun site met

mooie foto’s. Klik daarvoor op

‘Forum’ en vervolgens op

‘Vogelvakanties’.

Binnenkort gaat hij mee met

een expeditie op weg naar

Spitsbergen om waarnemingen

te doen van de land- en zee -

zoogdieren zoals bijvoorbeeld

zeehonden, ijsberen, walvissen

en de arctische vogels. Dat alles

onder leiding van de landelijke

vogelbescherming.
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Duur boottocht: 2,5 uur

Data afvaarten in mei

natuurmonumenten.nl

035 - 655 99 11

Vertrekpunt

Gasterij Stadzigt,

Meerkade 2, 

1412 AB Naarden

Volwassen € 20,-

Ledenprijs € 15,-

Kinderen € 7,-

Ledenprijs € 5,-

Oerrr € 5,-

Avondwande ling op 

10 juni in de Bovenmeent.

Start 19.00 u. tot 22.00 u.

Deze wandeling is voor

leden van de Vogel werk  -

groep gratis. Tien belang -

stel  len den uit de Hilver -

sumse Meent, die geen lid

zijn, kunnen de excursie

gratis bijwonen. Opgeven

via de site van de vogel -

werk  groep onder de

rubriek excursies. Meer

info op www.vwggooi.nl. 

Harry de Klein: 
wandelen en vogels spotten 

Drie vragen aan… Fred van Sprang
(vaar)gids bij Natuurmonumenten

Hoe ben je vrijwillig boswachter

geworden?

Op een wandelingetje langs de

Meerkade zag ik bij een vogel -

kijk hut een oproep voor vrijwil -

ligers. In die tijd vertrokken de

excursies nog vanaf De Visserij

en daar waren in het weekend

mensen nodig om bezoekers,

wandelaars, fietsers en excur -

sie deelnemers te begroeten, de

weg te wijzen en van inlich ting -

en en koffie te voorzien. Zo ben

ik langzamerhand varend

vrijwillig boswachter geworden.

Wat ervaren je gasten tijdens

zo’n vaartocht? 

Het is vooral leuk wanneer we

met kinderen gaan varen: ik

vraag ze dan wat ze eigenlijk

komen doen. Het vaste antwoord

is: we komen varen. En dat geeft

mij de kans dat te beamen maar

daaraan meteen vast te knopen

dat ze vooral komen Ervaren. En

voor ervaren heb je nu eenmaal

al je zintuigen nodig; die

gebruiken we onderweg ook

allemaal. Het doel is om

bezoekers een unie ke natuur -

ervaring te bezorgen in het

oudste natuurgebied van

Natuurmonumenten. Dat lukt

nog steeds

Blijft dit werk je na zoveel jaren

nog altijd inspireren?

In elk seizoen is het Naarder -

meer op elk moment van de

dag weer anders. Mooie verha -

len, enge ver halen, verrassende

verhalen, waarover zelfs voor

doorgewin terde natuurlief -

hebbers en vogelaars nog veel

te leren valt.
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Het spektakel is naast het

houden van 10 harddraverijen

uitgegroeid tot Het Paarden -

sportevenement van Hilversum,

waar jong en oud genieten van

harddraverijen en demonstraties,

voor elk een andere paarden -

sport. Waar kinderen kennis

maken met pony’s en veulens

aaien en meedoen aan een

opblaaspaardenrace. 

In het

verleden

hebben

wij al

diverse

vormen

van de

paarden -

sport

laten

zien,

zoals

Western riding met Anky van

Grunsven en 

The Future Guys. Dit jaar is er

gekozen voor een heel speciaal

thema namelijk Het Paard in De

Cavalerie.

Als invulling van dit thema zijn

er op ‘Het paardensportevene -

ment van Hilversum’ twee

historisch demonstratieteams

te paard aanwezig. Het caval -

eriedemonstratieteam ‘De Rode

Huzaren’ en het  Korps Rijden -

de Artillerie ‘De Gele Rijders’.

Daarnaast is Het Korps

Mariniers aanwezig die laten

zien hoe heden ten dage het

paard nog gebruikt wordt door

defensie als lastdier. 

Tussen de spannende drave -

rijen door zullen de indruk -

wekkende Gele Rijders samen

met de snelle Rode Huzaren

zorgen voor een spectaculaire

show en een beeld geven hoe

het er in vroegere dagen op het

slagveld aan toe ging. Dat ook

burgemeester Broertjes daarbij

aanwezig zal zijn heeft een

bijzondere reden, zijn vader

was namelijk huzaar bij het

Regiment Huzaren van Boreel.

Het bestuur van de Stichting

Grasbaan Hilversum is trots dat

zij dit evenement voor het 11e

jaar met steun van de vele

sponsoren maar vooral ook het

enthousiaste publiek, in

Hilversum mogelijk kunnen

maken. Met deze steun

stimuleert u onze Stichting

Grasbaan Hilversum enorm en

zien wij telkens weer genoeg

aanleiding om dit bijzondere

evenement te organiseren. 

Vrijdag 24 mei

Grasbaanspektakel

Melkmeent 9

Aanvang 15.30 uur

Toegangsprijs € 10,-

Kinderen tot 12 jaar

gratis, mits onder

begeleiding

Programmablad en

parkeren gratis

grasbaanhilversum.nl

Elfde Paardensportevenement:
het Paard in De Cavalerie
Wat in 2009 als een eenmalig Paardensport Grasbaan spektakel

begon, wordt dit jaar voor de 11e keer gehouden op vrijdag 24 mei.

Aangemoedigd door het enthousiasme van het publiek, om de hoek

op de prachtig grasbaan aan de Melkmeent 9, naast de boerderij van

Harm en Maartje Jansen.
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SMS TARIKU naar 4333 en 
geef eenmalig 3 euro

Geef jij een kind als Tariku
een eerste schooldag cadeau?



7

We hebben inmiddels het Pro gram -

ma van Eisen (PvE) van de Provincie

Noord-Holland ont vangen. Het PvE

is, zeg maar, het bestek van de Pro -

vincie waarop de kandidaat buson -

der nemingen een voorstel voor 10

jaar busvervoer moeten aanbie den. 

In het PvE is opgenomen dat er het

eerste jaar van de nieuwe conces sie

geen veranderingen mogen plaats -

vinden. Dat bete kent dat buslijn 105

in ieder geval tot juli 2022 door de

wijk blijft rijden. De nieuwe bus on -

derne ming moet in dat eerste jaar

voor  stellen doen of en zo ja wat

voor aanpassingen gedaan moe ten

worden. Uiteraard zullen daar goede

redenen voor moeten zijn. De pas -

sa giers bezet ting is er daar een van. 

Er staat ook in het PvE dat in de

Hilversumse Meent de halte

‘Vlindermeent’ moet blijven

worden bediend. De andere haltes

in de wijk worden niet genoemd.

Dat geeft te denken! Het zou

daarom best zo kunnen zijn dat er

een nieuwe halte langs de

Hilversumse Meentweg wordt

gemaakt die ze dan ‘Vlindermeent’

gaan noemen.

Die onduidelijkheid gaan we

bespreken met de Provincie, we

hebben tot 3 mei de tijd om onze

op- en aanmerkingen en wensen

kenbaar te maken. Intussen blijven

we de autoriteiten bestoken met

onze argumenten om buslijn 105

voor de wijk te behouden. We

houden u op de hoogte.

Namens het bestuur SHM 

Johan Kremer

Buslijn 105 blijft ons bezighouden en
we zijn er nog niet!

Uitslagen verkiezingen 20 maart 2019
Hilversumse Meent

De kans dat buslijn 105 op termijn uit ons straatbeeld verdwijnt is

nog steeds aanwezig. Er is een aantal positieve ontwikkelingen

maar niets is zeker.

Provinciale Staten  
VVD 279
D66 240
PvdA 224
SP 104
CDA 137
Groen Links 299
PvdD 106
50+ 117
Ouderenpartij 21
Nida 7
Code Oranje 27
Forum v. Democratie 164
Denk 8
ChristenUnie 100

Waterschap Amstel Gooi en Vecht  
VVD 328

Water natuurlijk 315

CDA 222

De Groenen 111

50+ 259

Socialistische W.V. 31

Forum Effectief WB 70

Queer 5

ChristenUnie 107

MEENTEBEWONERS…

GA MET DE BUS!
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Vragen, opmerkingen,

ideeën, reserveringen?

aanmelden@meentwerf.nl  

Zie ook onze website

www.meentwerf.nl of volg

ons op Facebook of

Instagram.

Na het openingsfeest is de Meentwerf meteen vol van start

gegaan. Alle ateliers zijn nu in bedrijf, er wordt veelvuldig gebruik

gemaakt van de zaal, er zijn verschillende workshops, en er is

eten, drinken, gezelligheid en kunst in La Kantina.

Meentwerf draait op volle
toeren!

Eetcafé

Iedere vrijdag is het eetcafé nu

open. Er is altijd keuze uit twee

dagschotels (€ 9,50) Ook kunt u

een heel menu bestellen met

voorgerecht, hoofdgerecht en

dessert ( €15,00) Onze koks

Marianne en Arjen staan garant

voor een heerlijke maaltijd. We

zijn open van 17.00 tot 22.30,

de keuken is open van 18.00 tot

21.00 uur. 

Reserveren voor

het eten is handig

maar niet

verplicht

(aanmelden@

meentwerf.nl).

Natuurlijk kun je

ook gewoon

binnenlopen voor

een kopje koffie

of een biertje. 

Expositie Loren Murris

In La Kantina is nog tot 19 juni

de expositie te zien van Loren

Murris. Loren geeft de kleinste

maar oh zo belangrijke schep -

seltjes van onze aarde een

podium! Juweeltjes uitvergroot

in 3D d.m.v. diverse borduur -

technieken. Soms in de even

belangrijke bloementuin en

soms alleen.

Cultuur

Op zaterdag 1 juni kunnen jullie

komen genieten van een

optreden van Tendaberry. Op

zondag 2 juni presenteert oud-

meentbewoonster Saskia Aïcha

Angenen haar tweede boek:

Nieuwe avonturen van meneer

Humble met verhalen van

meneer Humble en zijn goede

vriend Mekjo, de kat.

En voor iedereen die zelf iets

wil organiseren in de Meent -

werf: Wees welkom! Wij staan

open voor leuke ideeën voor

jong en oud! Verder hebben we

nog van alles te timmeren in de

Meentwerf. Dus ben je een

timmerman (m/v) die ons wil

helpen met het timmeren van

een schuur? Van harte welkom!

Tot ziens in de Meentwerf!

Insect 30b, Loren Murris
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Dagtocht met de bus naar
Giethoorn op dinsdag 28 mei
Dit keer is het reisdoel Giethoorn.

We vertrekken om 8.45 uur

vanaf het grote par keer terrein

bij het winkel centrum, waar de

deelnemers om 08.30 uur

worden verwacht. Onderweg

strijken we in Harderwijk neer

voor koffie met gebak. 

Tussen de middag gebruiken

we een driegangendiner in

Tollenbeek, dat is in de

Noordoostpolder. Wij zijn daar

vaker geweest, het eten is er

heerlijk. ‘s Middags een uurtje

varen in Giethoorn en daarna is

er nog tijd om nog wat rond te

kijken voor we vertrekken voor

de thuisreis. 

De kosten zijn € 50,- p.p., in de

bus te betalen. Geef je snel op,

de tocht gaat door als er

voldoende aanmeldingen zijn.

Listige praatjes aan de deur

De vrouw deed zeer amicaal

tegen de verbijsterde bewoner

en refereerde aan een afspraak

die zij zouden hebben: '…dat

wéét je toch nog wel, we komen

speciaal uit het oosten van het

land...', en zij stiefelde vervolgens

de gang in. De meentbewoner

riep haar terug en vroeg haar

op haar telefoon de afspraak te

tonen, die gemaakt zou zijn. De

vrouw zei dat de telefoon in de

auto lag, waarop de twee snel

vertrokken in een lichtgrijze

stationwagen, waarvan de

alerte bewoner enkele

nummers en letters onthield:

75 PR…

De meentbewoner heeft

contact opgenomen met de

politie en kreeg het advies

direct 112 te bellen als hij zou

horen dat die twee het elders

op de meent nog eens zouden

proberen. Meentbewoners, u

bent gewaarschuwd!! Zo’n

‘overval’ staat vaak niet op

zichzelf. Let op wie er voor de

deur staat en doe niet open als

u het niet vertrouwt!

Onlangs werd er op een zondagmorgen aangebeld bij een wo-

ning op de Grasmeent. Twee mensen op de stoep: een kleine

vrouw met sproetjes en zwartgeverfd haar, ongeveer 45 jaar, en

een lange man, die geen woord sprak.

Dinsdag 28 mei

Vertrek 8.45 uur

Parkeerterrein

winkelcentrum

Renate Nouwen 

tel. 035-6933727
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VERTEL ONS… HOE WIL JE WONEN?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siewe 
Gegarandeerd 
onroerend goed

Kies
voor de 
Meent-

specialist!
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Buurtsportcoach Anouck Dingemans, begeleidt meentbewoners

bij het vinden van passend beweegaanbod in de buurt.

Meentbewoners kunnen op maandag tussen 12.30 - 14.00 uur

naar het kleine spreek/info-kamertje in De Kruisdam komen: daar

zit ik klaar voor beweeg-, sport- en leefstijladvies .

Veel Samen Sporten & bewegen in de
buurt

Fietsen

Wijkbe -

woners die

graag

fietsen wil

ik graag

attenderen

op het

program -

ma van het

Fietsgilde

Hilversum! 

Op verschillende plekken

starten groepen met

dagtochten en middagtochten.

Daar ontmoet je mensen om

sa men mee te fietsen, om

nieuwe routes te ontdekken of

om je uit te dagen eens wat

langere afstanden te fietsen.

Altijd met begeleiding.

Duofiets

Het is nog even zoeken naar de

juiste veilige stalling en dan komt

de fiets naar de Hilversumse

Meent. Hier komt zeer binnen -

kort meer zekerheid over.

Opgeven of iemand opgeven

om een keer te fietsen kan nu al

bij Anouck Buurtsportcoach

Senioren.

Wandelen

Soms is wandelen in je eigen

omgeving een beetje altijd-

hetzelfde. Loop eens de rode-

paaltjes wandelroute van het

IVN, duurt 1,5 à 2 uur en zal u

verrassen. Start en eindpunt:

Bloemenmeent. Een deel gaat

inderdaad door de

groengordel. 

+++++++++++++++++++++++

Vakanties & geen les

Fitgym: maandag 10 juni  

(2e Pinksterdag) geen les

Fitgym: donderdag 2 en 30 mei 

(Hemelvaart) geen les

Zomervakantie 

1 juli t/m 18 augustus 

Pilates: maandag 10 juni 

(2e Pinksterdag) geen les

Zomervakantie 

1 juli t/m 18 augustus 

Gymnastiek: zomervakantie 

van 28 mei t/m 18 augustus 

Iedereen is dan tot en met 1 juli 

welkom in de gymlessen op 

maandag of donderdag!

Tai Chi:

stopt in mei, juni, juli en 

augustus
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De coach bespreekt met u uw

persoonlijke situatie en

wensen. Punten die daarbij aan

bod komen zijn:

•• wie wonen er in het huis?

•• welke ruimten gebruikt u in

uw huis, en hoe?

•• wat vindt u belangrijk,

bijvoorbeeld comfort, lage

rekening, milieuvriendelijke

materialen?

•• hoe hoog is de

energierekening?

•• zijn er verbouwingen of groot

onderhoud ingepland?

•• staan er andere grote

veranderingen op stapel,

bijvoorbeeld kinderen gaan

het huis uit, u gaat met

pensioen? 

Samen loopt u uw woning door

en brengt u in kaart wat de

mogelijke stappen zijn om te

isoleren en andere voorberei -

dingen te treffen. Vervolgens

kijkt u wanneer het slim is om

de komende jaren een stap te

nemen. Welke natuurlijke

momenten doen zich voor? 

Wellicht wilt u een hogere

gasrekening voor zijn, als u met

pensioen gaat en meer tijd

thuis door zult brengen en/of

een lager maandelijks inkomen

heeft. Of betekent het feit dat

de kinderen uit huis gaan dat u

boven minder hoeft te stoken?

Of kan de wens voor een

nieuwe vloer gecombineerd

worden met isoleren en de

aanleg van vloerverwarming?

De Energiecoach is een buurt -

bewoner die een energietrai -

ning heeft gekregen van

Energiecoöperatie HilverZon.

De coaches maken onderdeel

uit van de wijkaanpak

Hilversumse Meent. 

Via begeleiding en aanvullende

trainingsmomenten zijn ze

steeds op de hoogte van de

laatste technische ontwik ke -

lingen binnen de wijkaanpak.

Ze geven GEEN advies, wel

informatie en ze ondersteunen

u bij te maken van uw persoon -

lijke plan.

Wilt u ook een gesprek met een

energiecoach? Het gesprek is

gratis en vrijblijvend. 

Stuur dan een mail met uw

vraag aan

meentaardgasvrij@hilversum.nl.

De nieuwe reeks gesprekken

worden ingepland vanaf 1 juni.

Werkgroep 

Meent Aardgasvrij

Energiecoach bij je thuis

Gratis en vrijblijvend

gesprek met energiecoach?

Mail meentaardgasvrij@

hilversum.nl 

Gespreksplanning vanaf 

1 juni

Chiel van Eendenburg

0651534752

Vanaf eind juni kunnen meentbewoners een energiecoach aanvragen

voor een informatiegesprek bij hen thuis. De energie coach helpt u bij

het opstellen van een persoonlijke routekaart waarmee u in kaart

brengt hoe u uw woning de komende jaren geschikt wilt maken voor

het overstappen naar een andere warmtebron.



‘Ik woon nog maar

kort op de meent,

zegge en schrijve maar

189 stappen van De

Kruisdam, maar heb

mijn kantoor al heel

lang in Bussum!’ Kicky

leidt een klein hecht

team bestaande uit

haar zoon, die straf -

rechtadvocaat is, een

zelf standig advocaat

Bestuursrecht en een

backoffice assistente. 

Waarom een juridisch 

spreekuur? 

Dat heb ik altijd al gedaan. Ik

woonde tijdens mijn studie in

een arme buurt en werd bena -

derd door ‘t maatschappelijk

werk. Er waren veel problemen,

mensen werden in de kou

gezet door verhuurders. Soms

ging mijn man ook mee. Hij

heeft een financiële achter -

grond. Ik kreeg het ook van

huis uit mee, want mijn

moeder was jong weduwe en

ik heb dergelijke situaties van

dichtbij gevoeld.  

Hoe gaat dat in De Kruisdam?

Ik word altijd hartelijk

ontvangen door de barmensen

en begroet door de mannen

die er biljarten. Ik zit bij de

ingang links in een kamertje en

dan wacht er iemand op me.

Of er klopt iemand aan. 

En dan?

Eigenlijk geef ik alleen een

zetje in de goede richting. Ik

merk, dat mensen angstig zijn,

bang dat je op z’n minst je auto

moet verkopen, zodra je met

mij praat. Die vermeende hoge

kosten werken belemmerend. 

16

Kicky Hamer is een gedreven
arbeidsrechtadvocaat
Meentbewoner Kicky Hamer is advocaat en houdt iedere 1e en 3e

maandagavond van de maand juridisch spreekuur in De Kruisdam.

Zij is arbeidsrechtadvocaat en heeft pas de opleiding arbeidsrecht-

mediator afgerond: ‘Ik vind het heerlijk om weer een stap verder te

gaan. Ben er trots op dat het gelukt is. En zolang mijn energie het

toelaat, stop ik niet met werken, hoor.’ 

Advocaat Kicky Hamer

houdt iedere 1e en 3e

maandagavond van de

maand juridisch spreekuur

in De Kruisdam.
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Zeker wanneer je bijvoor -

beeld in de schuldsanering zit

en slechts 70 euro weekgeld

hebt. k wil de drempel ver la -

gen en  wijzen op oplos sing -

en om de kosten te dragen.

En wat staat hen dan te

wachten? 

Allereerst kijk ik goed wie er

voor me zit en let ik op de

lichaamstaal. Ik luister

intensief, stel vragen en vat

samen wat ik

hoor. Klopt

het? Heb ik

het goed

begrepen? Of

speelt er nog

meer mee?

En dan geef ik

tips. Ik leg uit

welk soort

advocaat

hoort bij welk

probleem. En

vertel over

inloop -

spreekuren.

Of adviseer

van dit of dat

gaat ‘m niet

worden.

Probeer het

eens zus of zo. Sommi gen

vragen alleen bevestiging.

Wat is nou het leuke voor

jou?

Waarom ik dit doe? Nou, het

is allereerst mijn buurt, die wil

ik leren kennen en ik wil iets

terug doen. De advocatuur is

toevallig mijn vakgebied. Zo

simpel dus. Ik doe het graag.

Gewoon klein en dichtbij. 

Altijd gewerkt?

Ja, ik werk al sinds mijn

studententijd, was als 34-

jarige al zelfstandige en heb

nu personeel in dienst. Ook

met mijn gezin met kinderen.

Net als mijn moeder. Zij ging

na het overlijden van mijn

vader theologie studeren en

werd dominee. En nu ik

ouder ben, is ’t ook leuk. Ik

ben 60 en rustig wachten op

de bus is geen issue meer.

Moet ‘ie wel komen

natuurlijk, die 105!

Wat doet een mediator?

Een mediator leidt op een

neutrale, onpartijdige manier

het gesprek tijdens een

arbeidsconflict. Mijn doel is

om samen een arbeids -

rechtelijke oplossing te

vinden zonder wrok. 

Wat moet je daarvoor doen?

Best veel. Ik ben lid van de

Vereniging Arbeidsrecht

Advocaten Nederland (VAAN),

lees de jurisprudentie, dus de

uitspraken, arresten en

vonnissen en blog daarover

om de kennis te delen.

Wanneer je je vak beheerst,

dan is het leuk om erover te

vertellen. Ik word soms

‘schoolfrik’ genoemd, omdat

ik soortement van colleges

geef. 

Vragen vrouwen een

vrouwelijke advocaat? 

Nee, hou op zeg… daar heb ik

een hekel aan. Het glazen

plafond is er wel, maar het

hoort geen rol te spelen. Ik

verwijs naar passievolle

advocaten! Een cliënt hoeft

ook niet te verwachten, dat ik

een engel ben. Ik pols uit

zakelijk oogpunt terdege of ik

mijn rekening kwijt kan. Soms

werk ik pro deo. Tegelijkertijd

maak ik een inschatting of ik

aan de verwachtingen van de

cliënt kan voldoen. 

Wat is je drive? 

Ik wil samenwerken. Mijn

passie overbrengen. Ik kan

echt iets betekenen voor

béide partijen. Ik wil het

arbeidsconflict op de minst

beschadigende wijze

oplossen. Want afscheid,

ontslag, dat doet iets met je.

Stel, er móet personeel uit.

Kostenbesparing. Dat kan. En

jij wordt aan de kant gezet na

20 jaar! Het voelt of je gefaald

hebt, je bent verdrietig, boos.

Waarom jij? Hoe moet ‘t met

de hypotheek, studerende

kinderen… dat speelt enorm.

Dus ik neem veel tijd voor de

intake. Ook voor de emoties.

Dan pas is het waardevol. En

zo wil ik mijn werk beleven. 
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Urenuitbreiding voor de

buurtsportcoach

Per april 2019 heeft de

functie van buursport -

coach in de meent

uitbreiding van uren

gekregen. Dat betekent

dat ik het komende jaar

de ruimte heb om nog

meer leuke activiteiten

en evenementen op te

zetten. 

Ik start bijvoorbeeld met

peutergym op de

vrijdagochtend en de

lessen die ik in de middag

geef, krijgen een andere

opzet (de leeftijden

worden meer op elkaar

afgestemd). Hou de

flyers, wijkblad en

website in de gaten voor

meer informatie!

Sportieve groet,

August Heerschop 

Buurtsportcoach

Hilversumse meent

Mail: Bsc-meent@

binkkinderopvang.nl

Tel: 0618531803
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En ja hoor, op 11 april waagde de

eerste eer steling zich boven het

maaiveld daarmee de kou trot -

serend met maling aan risico van

vorstschade. Waarschijnlijk is die

pieper ook wel aan gespoord

door al dat bijen gezoem. En ook

door al het gedartel en gegraas

vanwege de weer begonnen

weidegang van het melkvee. Het

was die zondag weer topdrukte

van jong en oud (en ouder) om

dat feest mee te maken. 

De vruchtbomen in de eerst

aangelegde boomgaard zijn al

echte kanjers waar de bloei -

vreug de uitbundig van afstraalt.

Woorden schieten tekort om alle

voorjaarsdrukte te beschrijven.

Komt het zien hoe gebloei en

geloei naast gemekker en geblaat

de komst van het voorjaar verraadt.

Dit jaar begint de natuur wel erg

spannend, daar het water peil nog

niet is, wat het zou moeten wezen.

Echter nog geen reden van mis -

baar, de gieter is geduldig. De

vreugde overheerst door het vele

gemekker van geit en schaap. En

al die borelingen laten zich graag

vertroetelen en beknuf felen.

Kortom volop gezoem te horen

en ‘t gonst van de vele mooie

dingen, die de natuur ons laat zien.

(Zoem)Doenerij op de
kinderboerderij en ’t gemekker
van schaap en geit

Dinsdag 14 mei 

De Kruisdam

Aanvang 19.30 uur

kgriffioen@gmail.com

Het gezoem van talloze bijen bijeen, veroorzaakt weer een

gonzende, gezonde topdrukte in tuin en boomgaarden van de

kinderboerderij. Ook gonsde al dagen onder de vrijwilligers de

vraag of bij het koude weer de aardappelen wel hun kopje boven

het maaiveld zouden durven uitsteken.

Body Positive Living-lezing door
intuïtief eten coach 
Inouchka Kreuning van Body Positive Living is een getrainde body posi-

tivity en intuïtief eten coach. Op dinsdag 14 mei om 19:30 uur geeft zij

een lezing over Body Positivity. Kom gezellig langs en laat je inspireren!

Na afloop is er ruimte om haar vragen te stellen of met haar te sparren.

Dit kan ook anders! Want, zo

ontzettend veel mensen balen

van hun lijf en van wat ze eten.

Body positivity is een beweging

die sterk in opkomst is. Het

centrale uitgangspunt? Ieder

lichaam is een goed lichaam.

Ook dat van jou! Maar wat is

body positivity precies?

Waarom gaan we met zijn allen

massaal steeds weer op dieet?

En hoe kun je wat meer ‘body

positive’ zijn in je dagelijks

leven?
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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
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Meent Cultureel: Hoe hebben we het
zover kunnen laten komen?
In de Britse film The Age of

Stupid (2009) vraagt een oude

man - Pete Postlethwaite - in

het jaar 2055 zich af: ‘waarom

hebben we de klimaatverande -

ring niet gestopt toen we de

kans hadden?’, terwijl hij kijkt

naar archiefbeelden over de

wereld uit 2008.

De film is gedurende drie jaar

opgenomen in zeven verschil -

lende landen en laat door middel

van zes documentaires zien hoe

het leven van mensen rondom

de wereld beïnvloed wordt

door de klimaatveranderingen.

Naast de documentaires worden

in de film ook beelden van het

nieuws en animaties getoond. 

Karate in de meent
Begin 2018 is Sait Soussi

begon nen met het geven van

Goju Ryu - karatelessen in de

sporthal. Goju Ryu is een klas -

sieke karatevorm met wortels in

China en is nauw verwant aan het

oude Chinese Shao’lin Kung Fu. 

De stijl heeft zowel aandacht

voor harde externe technieken

als de interne gezondheids -

bevorderende technieken. Dit

komt ook terug in de naam:

‘Go’ voor extern/hard – ‘Ju’

voor intern/zacht en ‘Ryu’is de

stijl/methode. Deze twee

tegengestelde elementen

vullen elkaar aan in een uniek

systeem van martiale kunst.

Paula da Silva Curiel-Bouwens:

‘Als Meentbewoonster doe ik

sinds een aantal maanden mee

met de lessen van Sait.

Uitdagende en afwisselende

trainingen waarin ieder op zijn

eigen niveau/ tempo kan pres -

teren. Een fijne groep, variërend

in leeftijd van 14 jaar tot begin

60, met respect en aandacht

voor elkaar. De trainingen leve -

ren mij energie, uitdaging en

ontspanning. Zeer belangrijk in

het toch geregeld ‘jachtige’ leven.

Wij zouden het erg leuk vinden

als u zich bij ons aan zou willen

sluiten. Mocht u interesse heb -

ben dan bent u elke zondag -

avond om half 8 welkom in de

sporthal van de Meent. U kunt

dan kijken of meedoen.‘

Een initiatief van Meent Cultureel
De bar is open na afloop

Zaterdag 11 mei

De Kruisdam

Entree € 3,-

Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur



24

In verband met vakantie zijn wij gesloten van 30 juli t/m 17 augustus
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Ze hebben

zichzelf

opgericht in

2013 en

sindsdien al

vele

succesvolle

optredens

verzorgd. Ze

zingen het

liefst

populaire

meerstemmige popsongs

(ballads) in het Engels,

Nederlands en Frans en zoeken

daarbij naar songs met een

boodschap die niet alleen de

dames aanspreekt maar die ze

ook graag met veel energie op

het publiek willen overbrengen.

Rianne werkt met de meiden

aan de muzikale uitvoering en

Florrie verzorgt de begeleiding

op de piano. Allen hebben

ervaring in diverse andere

koren en zanggroepen. Ze

zingen graag in de kleinere

zalen en daarvan is De

Kruisdam natuurlijk het

lichtend voorbeeld. Vandaar

dat ze ook bij ons hun

opwachting maken. Het wordt

zeker en vast een spetterend

optreden!

Meent Cultureel: zingen met energie
en passie, dat is NRG
De zanggroep NRG (spreek uit: Energy) uit Best bestaat uit de

vriendinnen Anne-Marie, Florrie, Jeannette, Karin, Kathinka,

Rianne, Simone, Stijntje, en Annemarie. Zij delen met elkaar de

passie voor zingen. 

Zondagmiddag 19 mei

De Kruisdam

Entree € 3,--

Aanvang 14.30 uur

Zaal open 14.00 uur

Een initiatief van Meent Cultureel
De bar is open na afloop



Pasta, heerlijke sauzen, salade

op z’n Italiaans. En … muziek! 

Rien van den Broek verhoogt

de gezelligheid met een muzi -

kale achtergrond. Kortom: zeer

de moeite waard om nog even

langs te komen.

De kosten voor dit driegangen -

diner zijn: € 9,50. We starten

om 13.00 uur, maar als altijd

bent u vanaf 12.15 uur van harte

welkom. Wij doen er ons best

voor dat u zich snel thuis voelt.

En u komt er altijd wel een

bekende tegen of iemand met

wie het gezellig is om een paar

uur in genoeglijk culinaire sfeer

door te brengen.

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. Ook belangstel -

len den van buiten de Meent

zijn welkom, maar in geval van

over-inschrijving gaan bewoners

uit de meent altijd voor (mits

uiteraard tijdig aangemeld). En

in september starten we weer

met ons Indonesisch diner.
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Senioren Eetcafé sluit seizoen af
met Italiaans diner op 17 mei
Overal is de zomer in aankomst. Zo ook bij het Senioren Eetcafé

en wij kozen voor een zomers thema: Italië als zomervakantie land

bij uitstek en wij serveren een Italiaans diner.

Radio Town Jazzband speelt op
Bevrijdingsdag!
Op zondag 5 mei vanaf 14.30 uur speelt de Radio Town Jazzband

een aantal nummers uit de periode 1940 - 1945, die ook bij het

Nederlandse publiek bekend zijn. Onderstaand een toelichting

over het overwaaien van de ‘moderne Amerikaanse jazzmuziek’. 

Inschrijven t/m maandag

13 mei

Informatie? 

Engeline Wieberdink

(6912989), 

Cor Keijer (6931450) of

Joost Nachbahr

(6930957)

Zondag 5 mei

De Kruisdam

Aanvang 14.30 uur

Entree € 3,-

In de jaren twintig en dertig van

de vorige eeuw raakte Nederland

en andere Europese landen on -

der de invloed van de 'moderne

Amerikaanse jazzmuziek'. Mond -

jesmaat raakte deze

muziekvorm ingeburgerd in

Europa omdat de 'songs'

vaak onderdeel uitmaak ten

van musicals. De oprichting

van de wereldberoemde

Dutch Swing College Band

markeert de periode na de 2e

Wereldoorlog en Radiotown

Jazzband zal een selectie van

hun nummers uitvoeren.



De laatste weken repeteert

men extra serieus, want er staat

een grote uitdaging voor de

deur. Common Commotion

bestaat dit jaar 30 jaar! Uit een

goed initiatief

van Henk van

de Bosch om

met een paar

mensen uit de

Meent te gaan

zingen, is een

ervaren kamerkoor ontstaan

van 24 leden met een omvang -

rijk repertoire. Henk zelf, die al

die jaren als tenor zong in het

koor, nam onlangs afscheid,

tegelijk met Dora Seignette, die

ook zeker 25 jaar heeft meege -

zon gen. Maar over het algemeen

is er heel weinig verloop en dat

komt het niveau ten goede. Het

is nu een koor waarvan dirigen -

te Alexandra d’ Espinoza zegt

dat het ‘veel aankan’. 

En dat zullen ze nu moeten

bewijzen. Op 17 mei

viert het koor haar

dertigjarig bestaan

met een historisch

concert in de 

Grote Kerk aan de

Kerkbrink in

Hilversum. En wel

samen met het

Romeinse koor

CaroCoro dat onder leiding

staat van Eduardo Notrica,

collega van Alexandra en net

als zij afkomstig uit Argentinië.

Er zal nog flink gerepeteerd

moeten worden tot 17 mei.

‘Omdat samen oefenen met het

andere koor fysiek onmogelijk

is, luisteren Eduardo en ik veel

naar opnames van elkaar en

hebben we veel contact. Eén

avond voor het optreden kunnen

de koren samen repeteren, dus

ik verwacht dat het wel goed

komt!’, zegt Alexandra met een

brede grijns. ‘Een mooie avond

wordt het zeker!’

U bent inmiddels vast nieuws -

gierig naar dit unieke dubbel -

concert, dat mede mogelijk

gemaakt is door een subsidie

van de gemeente Hilversum en

van MWM Advocaten te

Hilversum. In ieder geval bent u

hartelijk welkom. 

Uit de zaal op de hoek klinkt pianospel en dan ook gezang, liederen

in soorten en maten: stemmig, vrolijk, en iedere week mooier! Voor

trouwe bezoekers van De Kruisdam is dit op donderdagavond een

vertrouwd beeld en geluid: Common Commotion repeteert. 

Common Commotion geeft jubileumconcert met een Romeins koor 

De Romeinen komen!

Kaarten à €10,- kunt u

kopen via

deromeinenkomen@

gmail.com, of anders

telefonisch bij 

Marjan Kwant

(0644232444 of

0356946650). 

Meer informatie op

commoncommotion.com 
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Herfst/winter editie MMJM

Zondag 6 oktober

Contact Lisette Stins

Meent, Maak Je Mooi: prachtige
kleding, speelgoed en dito
voorjaarsweer!

Dat mooie weer drukte mis -

schien de bezoekersaantallen,

maar zeker niet de pret. Een

half uur van te voren stonden er

al weer een heel aantal ruilers

te trappelen om aan de gang te

gaan!

Het inbrengen van kleding,

voor zowel dames als kinderen,

speelgoed en accessoires als

rolschaatsen e.d. kon deze keer

op twee momenten, zaterdag -

mid dag en zondagochtend.

Dit bleek een goede zet, het

was niet nodig om op andere

momenten af te spreken en

ook was er niemand die tijdens

de ruil nog spullen had in te

brengen. Dit houden we er in

voor de herfst/ winter editie in

het weekend van 5 & 6 oktober.

Zet alvast in uw agenda!

Uit een aantal vragen van

mensen die voor het eerst

meededen heb ik wel begrepen

dat het hoe en wat  van het

ruilen bij MMJM nog niet altijd

helder is. 

Daarom een klein stappenplan: 

1. Noteer de datum van editie

10 vast in je agenda: 5 & 6

oktober

2. Beslis op welk moment je

gaat inbrengen, zaterdag van

14:00 tot 16:00 uur of zondag

van 10:00 tot 12:00 uur

3. Bij het opbergen van je herfst

/winterkleding, kijk vast wat

je niet meer leuk vind of past

en houdt het apart

4. Kijk, bij het weer tevoorschijn

halen van je herfst/winter

garderobe, nog een keer, het

kan natuurlijk nog prachtig

weer zijn in oktober maar

kijk vast…

5. Ga, samen met je kind(eren)

ook nog even door de

kledingkast en speelgoed

heen en leg deze spullen ook

apart

6. Breng je items in en ontvang

een origami jurkje met een

nummer en het aantal

ingenomen spullen (dit

aantal kan anders zijn dan

dat je thuis hebt uitgezocht,

wij kijken het nog een keer

na bij het inbrengen)

7. Laat ons de boel netjes

ophangen en neerleggen en

verheug je op een ‘nieuwe’

garderobe

8. Sta op zondag 6 oktober om

13:00 uur (of eerder

natuurlijk) voor de deur van

De Kruisdam en ruil!

MMJM is een gratis tweejaarlijkse kleding- en speelgoedruil, 

georganiseerd door en voor vrouwen uit en om de Meent. 

De negende editie van Meent, Maak Je Mooi! op zondag 7 april

was een bijzonder geslaagde dag. 
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Bijna Weekend Borrel vrijdag 3 mei
van 17.00 - 19.00 uur in De Kruisdam

Repair Café maandag 10 mei van
20.00 - 22.00 uur in De Kruisdam

Dan is het weer een zoete inval

voor meentbewoners, die de

week gezellig willen afsluiten.

Een drankje, een hapje,

livemuziek – alle voorwaarden

zijn aanwezig om op een fijne

manier samen te zijn en bij te

praten. Kom dus naar De

Kruisdam. Iedereen met een

bijna-weekendgevoel is welkom.

Dan kunt u weer terecht met uw

kapotte elektrische apparaten,

meubeltjes of kledingstukken.

Vakmensen buigen zich over het

probleem en lossen het zo

mogelijk op. 

U kijkt mee en assisteert de

deskundige desgevraagd. Voel u

in elk geval welkom tussen

20.00 en 22.00 uur in het

handenarbeidlokaal van het

wijkcentrum.

Infopunt en Meentbewoners voor
Meentbewoners (of, afgekort: MvM) 
Bereikbaar: iedere dinsdag van

10.00 – 12.00 uur in De

Kruisdam, direct links naast de

voordeur. 

Telefoon: 6980040.

B.g.g. inspreken op het 

antwoordapparaat (wordt

dagelijks afgeluisterd).

Mailen naar

informatiepuntwenz@

hilversumsemeent.nl ,

MvM@hilversumsemeent.nl 

Kerkdienst in de Meent
Op zondag 12 mei is er om 

10.00 uur weer een kerkdienst in 

De Kruisdam.

Onze

voorganger is  

Ds. Heleen

van Beelen uit

Bussum. 

Iedereen is van harte welkom.

Na de dienst is er koffie of thee.

Wilt u meer informatie?

Renate Nouwen-Helleman 

035-6933727.

Foto: Gerda de Klerk

42 jaar Kerk in de Meent
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TOPMERKEN

YUNIEQ

PARADE

BONAPARTE

FORBO

JAB

VAN BESOUW

 DE WOONINRICHTERS

 MAATWERK & ADVIES IN    Tapijt  -  PVC vloeren  -  Gordijnen  -  Linoleum  -  Marmoleum  -  Laminaat  -  zonwering  -  en  Meer...

 Louis Tapis - De Clinge 22-23  1401 EW Bussum - Tel: 035 69 106 712 - www.louistapis.nl
De Clinge 22-23  - 1401 EW Bussum  -  Tel: 035 69 106 71  -  info@ louistapis.nl  -  www.louistapis.nl

Topmerken, advies en service voor de beste prijs



TELEFOONTIPS
Alarmnummer 112, Politie 0900 - 8844

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

Bink Kinderopvang 6834499

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn 6922530

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

Buurtsportcoach bsc@hilversumsemeent.nl 06 21363918

Fysio hilversum@fysioholland.nl 6935126

GAD, Bussum 6991888

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

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

GGZ Informatiecentrum 6216009

Informatiepunt Welzijn en Zorg 6980040

Jongerencentrum ‘t Web 06 52322318

Kinderboerderij 6982295

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie 6922336

Maatschappelijk werk 06 14561069

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte 14035

School: De Gooische Daltonschool 6912446

School: De Sterrenwachter (Jenaplan) 6910345

Sportzaal/Optiesport 6919332

Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken 6830300

Thuiszorg Inovum team noord 06 27306339

Verloskundigen 6561613

Versa welzijn www.versawelzijn.nl/hulp 6231100

Voedselbank 6915634

Waterleiding Hydron Midden Nederland Storingsnummer 0800-0359

Woningcorporatie Alliantie 088-0023200

Woningcorporatie Gooi en omstreken 6726699

Wijkagent 0900-8844

Wijkcentrum De Kruisdam 6932206

Wijkcentrum De Kruisdam coördinatie, verhuur e.d. 6912437

Wijkorganisatie info@hilversumsemeent.nl 6930525

Wijksecretariaat bestuur@hilversumsemeent.nl 6934568

Ziekenhuis Tergooi 088-7531753
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