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Bloedprikken kan in de Kruisdam wel afspreken via Tergooi
Telefoonnummer
Tergooi: 088 753 1170

U kunt voor bloedafname
wekelijks in wijkcentrum De
Kruisdam terecht op donderdag
van 08.00 tot 11.30 uur.

U moet wel een afspraak maken
via Tergooi Blaricum en zeggen
dat u een afspraak in de Meent
wilt.

Twee vacatures - zie ingang de Kruisdam
Bestuurslid
Stichting
Hilversumse Meent,
portefeuille Beheer
Commissie Welzijn
en Zorg zoekt
nieuwe commissieleden

Expositie Meentbewoonster
Else van Luxzenburg
Tot en met 16 april is werk van
Else van Luxzenburg te zien in
het Rozenlaantje (een gang)
van verpleeghuis Naarderheem.
Het gaat om tekeningen,

schilderijen en foto’s. Altijd
goed om te zien dat mensen
zoals Else een mooie plek
krijgen om hun werk te
exposeren.

Infopunt Welzijn en Zorg en MvM
Fysiek kunt u natuurlijk niet naar
het Infopunt komen, maar per
telefoon of via de mail is er geen
probleem. U bent zelfs niet
gebonden aan een dag of tijd!

I.v.m. de situatie rond
Corona alleen telefonisch
bereikbaar:
035 698 00 40, b.g.g.
inspreken op het antwoordapparaat.
U wordt teruggebeld.

Als er iets is waarmee de dames
van het Infopunt u kunnen helpen: bel dan gerust. Spreek uw
vraag in op het antwoordapparaat en u wordt beslist teruggebeld. Zij leggen zo nodig direct
contact met bijvoorbeeld het
Sociaal Plein of een andere
hulpinstantie.

Datzelfde geldt voor de georganiseerde vorm van burenhulp
die wij zo langzamerhand allemaal kennen als
Meentbewoners voor
Meentbewoners (MvM).
Schroom niet, stel uw
hulpvraag, we zijn er voor
elkaar.
Bel voor beide diensten
035 698 00 40, dan wordt u
dezelfde dag nog teruggebeld.
Mailen: informatiepuntwenz@
hilversumsemeent.nl.
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Van de voorzitter SHM...
De provincie heeft subsidie om bushaltes beter toegankelijk
te maken. In een ideale wereld maken de Hilversumse
ambtenaren dan bouwtekeningen en sturen die naar
de SHM. De SHM zet ze online en vraagt Meentbewoners mee te denken. Een wijkdenktank,
zeg maar. Hoe maak je bushaltes veiliger? Hoe
maak je ze toegankelijker? Stuur suggesties in. De
gemeente zet ze op een rij en verwerkt de bruikbare.

Freerk Teunissen, voorzitter SHM

De wereld is niet ideaal.
De samenwerking tussen
gemeente en SHM verloopt
wat stroef. In februari 2021 lag
er een plan van de gemeente
voor straathaltes. De kommen
zijn verdwenen. In wegen waar
50 kilometer de maximumsnelheid is en waar niet al te veel
verkeer is, is het advies straathaltes omdat de aanleg goedkoper is en de rijtijden korter.
Maar SHM heeft
vragen, want de
gemeente baseert
zich op CROW
337 en de CROW
kennismodule
Openbaar vervoer
– Wegontwerp
voor openbaar
vervoer. Daar staat volgens
SHM niet dat je komhaltes
zomaar een op een kunt vervangen door straathaltes. Er
zijn voorbehouden, zoals:
1. Als er ﬁetsers op de rijbaan
zijn
2. Als er kruispunten zijn
3. Als er zebrapaden voor de
halte zijn
2

4. Als er bochten het uitzicht
beperken
5. Als er bushaltes aan weerszijden van de straat zijn
6. Als er het om zogeheten
gebiedsontsluitingswegen
gaat
In hoeverre gelden deze voorbehouden voor de Meent?
Houdt het nieuwe ontwerp er
voldoende rekening mee?
Waarborgt het voldoende de
verkeersveiligheid?
En! - op 26 februari 2021 verstreek de termijn om subsidie
aan te vragen. Waar zou de
gemeente voor hebben gekozen, denkt u? Het lijkt op dit
moment van schrijven een
keuze tussen toegankelijke
straathaltes of de haltes ongemoeid laten en de subsidie
laten schieten. Maar misschien
was er nog een bestuurlijk
hoogstandje mogelijk en wisten de ambtenaren,
Meentbewoners en wethouder
Annette Wolthers nog een
slimme oplossing te vinden.
Wordt vervolgd…

Van de bestuurstafel…
De Meentweg wordt veiliger
voor ﬁetsers. Goed nieuws! Op
de kruisingen van de Noordermeent en de Zuidermeent met
de Meentweg zorgt wethouder
van verkeer Annette Wolthers
voor vluchtheuvels, zodat
ﬁetser de weg in twee keer
oversteken. Mooi dat de gemeente elk jaar verkeersveiligheid verbetert. Deze vluchtheuvels stonden al een paar
jaar op ons wensenlijstje.

Sommige Meentbewoners missen dat bankje. Daarom gaan
de winkeliers samen met SHM
kijken of er iets voor in de plaats
kan komen. Een picknicktafel?
SHM formuleert nieuw
vrijwilligersbeleid. De term
‘vrijwilligersbeleid’ klopt
eigenlijk al niet. Sommige
mensen doen graag iets voor
hun buren, zetten zich graag in
voor een activiteit bij de
wijkorganisatie of ontplooien
zelf een activiteit waarbij ze
graag ondersteuning ontvangen van de SHM zonder dat zij
zich zien als vrijwilliger.
Daarom passen we het beleid
aan aan de veranderde
behoefte bij Meentbewoners.

Een multifunctioneel gebouw
op de plek van de Kruisdam?
Vrijwilligers van Stichting
Hilversumse Meent zijn nu
bezig vragenlijsten samen te
stellen. De doelen? Vragen aan
Meentbewoners wat ze verwachten van hun centrum, wat
er van waarde is en wat er mist
en vragen welke verhuisbehoefte er is en wat mensen
nodig hebben als ze verhuizen.

En natuurlijk feliciteren we
Joost Nachbahr met zijn inschrijving in het Gulden Boek!
We zijn ook met de gemeente
in gesprek over de veiligheid
van nieuwe bushaltes, de
buurtsportchoach is bezig om
Meentwandelingen
structureler aan te pakken, we
helpen Barbie Wolfswinkel met
haar uitgelopen hobby en we
overleggen met wijkwethouder
Gerard Kuipers om de samenwerking met de gemeente te
verbeteren.

Het winkelcentrum is verbouwd.
De winkeliers willen een vitrinekast aanbieden die in de plaats
komt van het verwijderde
prikbord en de weggehaalde
groene zuil. Die vitrine gaat
Stichting Hilversumse Meent
delen met onder andere de
Meentwerf. En we hebben een
gesprek gehad over het bankje.

Vraag & Aanbod
Te huur:
Bedrijfs-, kantoor- en atelierruimtes en diverse opslagruimten vanaf 1 m2 in Kortenhoef
(6 km vanaf de Meent). Ruim en gratis parkeren. Info of bezichtiging 035-6562178.
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De Gooise Daltonschool geeft
lessen in geluk en geeft het door!
Op de Gooise Daltonschool geven wij lessen uit de methode: Gelukskoffer. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode
voor het basisonderwijs, gebaseerd op de positieve psychologie.
Al onze leerkrachten zijn opgeleid om lessen in geluk aan hun
groep te geven.
De Gelukskoffer heeft 7 thema’s
die elk jaar in elke groep aan
bod komen:
Wat is geluk
Talenten
Zelfvertrouwen
Positief denken
Dankbaarheid
Toekomstdromen
Geluk doorgeven

•
•
•
•
•
•
•

wijk. Alle kinderen van school
hebben klaver vier meegekregen
naar huis, om daar een beetje
geluk te brengen. In deze verwarrende tijd willen we graag
meer klein geluk verspreiden in
de Hilversumse meent.
Weet u iemand die een klein
beetje geluk kan gebruiken, laat
het ons dan weten. Dat kan
door middel van een briefje in
de brievenbus van school
(middelste bus nr 56) of een
mail naar directie@
degooisedaltonschool.nl.
Geef aan voor wie, zijn/haar
adres met een korte reden
waarom.
Dan brengen kinderen van
groep 7 een doosje geluks-klaver aan (uiteraard coronaproof).

Luistertip:
Liedje van Stef Bos en
Ali B: Kom op!

Door met de kinderen aan het
werk te gaan met de lessen van
de Gelukskoffer, leren kinderen
zichzelf beter kennen en waarderen en krijgen meer zelfvertrouwen. Daarnaast ontwikkelen
de kinderen verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen.

Dit liedje is te vinden op
YouTube.

Nu willen wij graag een klein
stukje geluk doorgeven in de

De Gooise
Daltonschool
Janine van der Helm
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Met een doosje klaver vier,
delen wij geluk met veel plezier.

Kindermeningen over de Meent
Kinderen van groep 7 van De Gooise Daltonschool vertellen
waarom ze online lessen volgen en thuiswerken leuk vonden en
waarom ze het weer leuk vonden om op school te zijn.
De Gooise
Daltonschool
Groep 7
Dat thuiswerken is saai
en die ouders hé, dat
bemoeien… nee, het is
echt ﬁjner om iedereen
live in de klas te zien.
Oh ja tot slot: Jammer
dat sneeuw en ijs weg
zijn. Mijn slee is gestolen, maar het roze slot
is er nog. Corona is
stom.

De echt, echt meest
genoemde reactie
is LANGER OPBLIJVEN EN UITSLAPEN! Met stip op
twee staat, dat ze
hun takenblad altijd
of vaker af hebben
en beter konden
overleggen. En ’t is rustgevend
thuis, omdat ze zelf de pauze
bepalen en snoep pakken wanneer ze zin hebben. Iemand zei:
‘Ik had thuis meer vrijheid en
ging naar mijn pony’. Een ander
zei: ‘Ik ben blij, want mijn kont
was niet
zo stijf
door de
stoel op
school’.

‘Of ‘op je telefoon’ en blij dat je
niet hoeft te ﬁetsen, want het is
een heel stuk van Bussum naar
de Meent en weer terug’, zei
een ander. Iemand schreef: ‘Ik
kon zelf bepalen om in mijn pyjama te zitten in bed, om te
gaan plassen of om te gaan
schaatsen. Lekker makkelijk.’
Het is echt superleuk om al
mijn vrienden weer te zien, de
hele klas is live. Nu kunnen we
juf meteen weer alles vragen en
is er geen gezeur meer van
onze ouders. De een is superblij, de ander zegt: ik ben liever
niet op school. Iemand schreef:
‘t is weer een klein beetje normaal met mijn vrienden.

‘Online
les is een
soort
van vrij’,
schreven
ze.
Vooruit
werken
was ook
ﬁjn. Snel
klaar
met mijn
lessen of soms iets meer af,
toch niet naar school en zelf
bepalen wanneer ik iets deed,
zoals thuis een iglo maken toen
het vroor.’

Veel mensen werden gemist tijdens de lockdown. De motivatie is wisselend. Op school snap
je het beter, want ouders leggen het anders uit of de Wiﬁ ligt
er weer eens uit thuis. Een iemand schreef het ﬁjner op
school te vinden, want dan zie
ik mijn zusje éven niet!
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RICHTLIJN

9,2
KLANTENVERTELLEN.NL SCORE:

SINDS 1994 HET VERTROUWDE ADRES VOOR:

APK

DIESEL EN BENZINE, ZONDER WACHTTIJDEN

ONDERHOUD

PROBLEMEN
met aanleveren van
uw advertentie in
juiste formaat en kleur?
Wij helpen vanaf 35 euro
meestal dezelfde dag klaar

ALLE MERKEN MÉT FABRIEKSGARANTIE

BANDEN-SERVICE

EIGEN OPSLAG ZOMER/WINTERBANDEN

Geldt ook voor
advertenties
in dagbladen en magazines

AIRCO STATION
REPARATIE EN DIAGNOSE

GLASSERVICE

WERKZAAM VOOR ALLE VERZEKERINGEN

VERKOOP OCCASIONS

Studio Visual en View
Martin Schroer
06-20418699

MÉT GARANTIE

WWW.VAKGARAGE-RICHTLIJN.NL

info@visualenview.nl

Middenweg 101 | 1394 AE Nederhorst den Berg | T (0294) 25 23 25

Computer service

Het vertrouwde adres voor het oplossen
van al uw computerproblemen binnen
enkele dagen en vaak op afstand.
Ook ’s avonds ben ik bereikbaar!
Computer service vanaf € 30,- per half uur.
In verband met het Coronavirus worden
klussen aan huis tot een minimum
beperkt en zal ik trachten problemen zo
veel mogelijk op afstand op te lossen.
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Joost Nachbahr onderscheiden om
zijn tomeloze inzet voor de wijk
De gemeente Hilversum huldigt Meentbewoner Joost Nachbahr.
Op 4 maart 2021, tijdens de 597ste verjaardag van de gemeente,
wordt Joost in het raadhuis ingeschreven in het Gulden Boek. Hij
krijgt deze blijk van waardering vanwege zijn jarenlange tomeloze
inzet voor de wijk en de wijkorganisatie.
Joost Nachbahr

Joost heeft bij veel activiteiten
een initiërende, drijvende en
sturende inbreng gehad. Er zijn
voorbeelden genoeg van inzet
te noemen:
De AED’s die nu overal in de
wijk hangen.
Het senioren-eetcafé
Het informatie punt Zorg &
Welzijn
Meentbewoners voor
Meentbewoners
De dagbesteding voor
(kwetsbare) ouderen

Voormalig voorzitter van de
SHM en bestuurslid Welzijn &
Zorg Cees Kuijlaars heeft vanaf
mei 2014 tot midden 2020
intensief met Joost samengewerkt. Hij zegt het zo: ‘Het is
altijd een groot genoegen om
met een bevlogen en betrokken
mens samen te werken die
meedenkt en zelf ook de handen uit de mouwen steekt. Ik
kijk dan ook terug op een hele
positieve en vriendschappelijke
periode, veel dank daarvoor
Joost!’

•
Het Gulden Boek van de
gemeente Hilversum

•
•
•
•

Soms als initiator, soms als procesbegeleider, soms als
uitvoerder en soms als alle drie,
en natuurlijk altijd samen met
vele andere vrijwilligers uit
onze mooie wijk.

Sinds 1955 ontvingen 161
Hilversummers deze eer, die is
weggelegd voor inwoners die
zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt. De Meent is
trots op deze wijkbewoner die
door burgemeester Pieter
Broertjes wordt geroemd om
zijn passie, energie en inzet.
Het is jammer dat de inschrijving
door de coronabeperkingen
maar door een handvol mensen
mag worden bijgewoond.

Bussum wilde ooit de
Hilversumse Meent inlijven.
Joost kwam in het geweer, het
resultaat kent u. Volgens burgemeester Pieter Broertjes zag
Nachbahr het als zijn rol om
voor- en tegenstanders een
stem te geven en dit proces
vorm te geven. Er kwamen
informatieavonden en er werd
een enquête gehouden onder
de wijkbewoners. De uitkomst:
de meerderheid koos voor
Hilversum.

Van harte gelukgewenst, Joost.
We wensen je een mooi, feestelijk moment toe.
Freerk Teunissen,
Voorzitter SHM
7
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Meentbewoners met
bijzondere beroepen
Ester Ribera is psychosociaal therapeut en hypnotherapeut en werkte
voorheen in het ziekenhuis en in diverse huisartsenpraktijken, maar
nu voorlopig alleen nog in haar eigen praktijk aan de Mierenmeent.

Ester Ribera

Met welke klachten komen
cliënten bij je?
Ze komen met diverse klachten:
somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten
zoals chronische pijnklachten
en vermoeidheid, maar ook met
psychische klachten zoals angsten, trauma’s, rouwverwerking,
burn-out of slaapproblemen.

treerde aandacht. Je blijft altijd
bewust van wat er gezegd of
gebeurt in een sessie, je houdt
altijd de regie.
Trance lijkt op dagdromen. De
prikkels van buitenaf vallen
weg, net als wanneer je
verdiept bent in een ﬁlm of
boek. Je omgeving wordt even
minder belangrijk en je kunt je
dieper concentreren op wat in
jouw belang is. Door de begeleiding via suggesties van de
therapeut komen er beelden uit
jouw onbewuste naar boven
die je weer op weg kunnen
gaan brengen om dingen
anders te kunnen doen en/of in
een ander perspectief te ervaren.
Vinden er veranderingen in jou
plaats en verbeteren klachten.

Is er een verwijzing nodig?
Nee, is niet (altijd) nodig. De
meeste van mijn behandelingen
worden door zorgverzekeraars
gedeeltelijk vergoed vanuit het
aanvullende pakket.

Ester Ribera
www.esterribera.com
06 22358194

Wat is hypnotherapie en wat
maakt hypnotherapie effectief?
Het woord hypnotherapie zegt
het al: therapie met behulp van
hypnose. Wat wij op de televisie
aan hypnoseshows zien, is iets
heel anders. Hypnotherapie is
een therapie die naast gesprekken, gebruik maakt van trance.
Bij trance ben je niet in slaap,
maar je ervaart een diepe staat
van ontspanning en geconcen-

Er is veel onderzoek naar hypnotherapie gedaan. Het blijkt
een van de meest effectieve
therapieën te zijn, die steeds
meer in de reguliere zorg wordt
toegepast. Vele ziekenhuizen
maken er al gebruik van.

Heimwee naar maart vorig jaar!
Toen konden we nog:
2x per week samen buurtwandelen, Onze kapotte spullen laten repareren in het Repaircafé,
Elkaar ontmoeten tijdens de bijna-weekend-borrel, Lekker potje klaverjassen of bridgen, Aan je
innerlijke zelf werken tijdens een yogales, Balletje stoten, ofwel biljarten, Volksdansen,
Kinderactiviteiten houden, Gezond bewegen bij de 60+ gym. Het infopunt bezoeken, Sjoelen
etc. bij de soos, Heerlijk naar optredens van Meent Cultureel, Computerondersteuning krijgen,
Ontspannen eten bij het senioren Eetcafé, Een bakkie doen bij de instuif op donderdagochtend,
‘s Avonds slap kletsen aan de bar, Koersballen etc.
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Hommelmeent wacht op kleurrijke
lente op ‘t nieuwe plein
Na een grondige opknapbeurt van het speelplein in de Hommelmeent begin 2020 heeft een aantal omwonenden het onderhoud
van de groenvoorziening geadopteerd en op zich genomen.
Op hun initiatief is een beplantingsplan met een gevarieerd
assortiment aan groenblijvende
en bloeiende planten aan de
gemeente voorgelegd. Dankzij
de medewerking van de gemeente is voortvarend gestart
met het beplanten van het
plantsoen en de boomspiegels.
Eind 2020 werden ook het
grasveld en de haag in de adoptie opgenomen. Het
onderhoud ligt nu bij
de actief betrokken
omwonenden
Annelies, Ans, Elly, Els,
Hein, Hugo, Nelly en
Rob.

Contact voor informatie
en tips:
Hein Steegmans
heinsteegmans@
gmail.com
Met een groene groet,
Annelies, Ans, Elly, Els,
Hein, Hugo, Nelly en Rob

wordt uitgekeken naar het
resultaat van deze noeste plantarbeid. Op dit moment is het
nog gissen of alle vaste planten
en bloembollen goed zijn aangeslagen.
Voor de beplanting moet gaan
blijken of de initiatiefnemers de
juiste assortimentskeuze hebben gedaan. Dat geldt vooral
voor die in de boomspiegels.
Voor veel planten zijn de groeiomstandigheden onder bomen
niet optimaal. Denk daarbij aan
beperkt zonlicht bij een vol bladerdak, aan de wortels van de
bomen die water en voedingsstoffen onttrekken en de niet
altijd geschikte grondsoort.

Om iedereen zo
vroeg mogelijk in het
voorjaar te laten
genieten van bloeiend groen mogen
bloembollen niet
ontbreken. Begin
december 2020 zijn
in het grasveld negen
soorten bloembollen de grond
ingegaan. Van het idee om overige omwonenden en buurtkinderen op een feestelijke wijze bij
deze plantactiviteit te betrekken
is helaas afgezien vanwege de
Covid-19-maatregelen.

‘Door te blijven schouwen en
ontdekken, brengen wij niet
alleen de openbare - bloeiende
- groenvoorziening maar ook
onszelf, als onderhoudsploeg,
in optimale conditie. Om de
diversiteit in al wat bloeit te verhogen worden daar waar
mogelijk inheemse wilde bloemen ingezaaid.’
Omwonenden, passanten,
recreanten en wie maar wil
kunnen binnenkort genieten
van een bloemrijke speelplaats.
Laat de lente nu maar gauw
komen.

Met gezonde spanning en uit
brandende nieuwsgierigheid
11
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Meent Cultureel
kijkt vooruit
In oktober 2020 pakten we onze activiteiten weer op en we hoorden alleen maar positieve geluiden. De bezoekers waren blij dat
er weer wat te doen was. Helaas: het Covid-19-maatregelen verplichtte ons om snel weer te stoppen.
Het is ons nu gelukt om alle
optredens, die gepland waren
voor de eerste drie maanden
van 2021, door te schuiven naar
de eerste drie maanden van
2022.

Ben Beem en René de Vin

Datum zie website:
www.hilversumsemeent.nl
Ramses, de liederen,
Guus Westdorp
Onder voorbehoud:
10 april
Ben Beem en
René de Vink
18 april
Luna de Mol

de Stichting Hilversumse Meent.
Vanaf begin april vindt u daar
elke maand een link naar een
mooi concert. Bij het ter perse
gaan van deze Je Meent Het
was de directe link nog niet
bekend maar het zal gemakkelijk te vinden zijn via het hoofdmenu op
www.hilversumsemeent.nl.

We hopen nu heus in april op te
starten. Het eerste optreden is
gepland voor 10 april met een
optreden van Ben Beem en
René de Vink. Hun muziek met
veelal een country tintje, gaat
met name terug naar de 50’er,
60’er en 70’er jaren. Het
Hilversumse duo is bij de Meentbewoners vooral bekend door
hun optredens tijdens de maandelijkse ‘Bijna Weekend Borrel’.

De datum is nog niet bekend
(volgt op website SHM) maar
we starten in ieder geval met de
voorstelling getiteld ‘Ramses,
de liederen’ die Guus Westdorp
2 jaar geleden bij ons heeft
gespeeld. Leuk voor degenen
die het nog eens willen zien en
ook voor degenen die het jammer vonden de voorstelling
gemist te hebben. Overigens
staat Guus in het najaar bij ons
gepland met zijn nieuwste
voorstelling.

Op 18 april treedt de jonge violiste Luna de Mol op. Zij heeft
met haar 19 jaar al een enorme
carrière achter de rug. Wij leerden haar kennen in een optreden bij Podium Witteman, op
NPO 2 in 2019.
Zij wordt begeleid
op de piano.

Luna de Mol

Dit alles is natuurlijk
afhankelijk van de
Covid-19-maatregelen en kijk dus voor
de actuele situatie
naar de website van
13

BEL: 085-0737373
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www.huizehermans.nl

Winnaar kaartenacties genoot
van diner voor twee!
Irene Dijst werd als winnaar getrokken uit de inzenders die via
social media op de kaartenactie reageerden.
Zij kreeg op
9 februari haar
prijs uit handen
van chef-kok
Antoine Hermans:
een voucher,
goed voor een
viergangen dineraan-huis.

Omdat de maaltijden in de
Covid-19-tijd niet meer bij de
mensen thuis konden worden
afgewerkt bedacht de even
actieve als creatieve kok ‘do-ityourself-dinerboxen’, die hij
sindsdien in en buiten de Meent
aan huis bezorgt. Rond de kerstdagen waren dat er wel 600!

Irene Dijst en
chef-kok Antoine Hermans

Antoine heeft een cateringbedrijf Huize Hermans van
waaruit hij tot maart vorig jaar
diners op locatie verzorgde.
Het benodigde voorwerk deed
hij grotendeels vanuit zijn huis
aan de Goudwespmeent.

Antoine vond de kaartactie zo’n
goed idee dat hij spontaan deze
lekkere prijs ter beschikking
stelde. Irene was de gelukkige.
Zij en haar man hebben intussen genoten van een heerlijk
diner voor twee.

Circulaire luchtstroom
in Kruisdam aangebracht
In een belangrijk gebouw als
wijkcentrum de Kruisdam valt
altijd wat nuttigs te doen voor
mensen met gouden handjes.
Op de foto is Elte Risselada in
de handarbeidruimte bezig met
het aanbrengen van mechanische ventilatie. Het gaat bij dat
begrip eigenlijk om een eenvoudig circulair systeem: een
geopend (boven)raam of rooster brengt verse buitenlucht
naar binnen. Doordat aan de
andere kant de mechanische
afvoer functioneert, ontstaat
een constante stroming waardoor de lucht in beweging blijft.

Alle gebruiksruimtes hebben nu
deze voorziening. Zoveel als
mogelijk op het terrein van
ventilatie is de Kruisdam nu
Covid-19-proof!

Elte Risselada
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Sluimerende hobby brengt
Meentbewoner Harry de Klein
naar Spitsbergen
De boeiende hobby van Meentbewoner Harry de Klein, vogelaar

Harry de Klein

Zie Reisverslag
Spitsbergen
De Gooise
Vogelwerkgroep
www.vwggooi.nl/Forum/
Vogelvakanties
De hiernaast summier
beschreven reis heeft de
titel: Met de Plancius
naar Spitsbergen.
Mochten mensen nu
denken "die hobby heeft
wel wat" dan kunnen de
eerste stappen gezet
worden middels een
vogelherkenningscursus
die gegeven wordt door
genoemde vogelclub.
Uiteraard pas weer in het
post-Covid-19-tijdperk.

De eerste stapjes op het vogelaarspad zette ik al heel vroeg. Ik ben
opgegroeid in een klein dorpje in het Land van Maas en Waal. De
omgeving bood alle gelegenheid om met zowel bos- als weidevogels vertrouwd te raken.
Dat ging eigenlijk allemaal heel
natuurlijk. De namen hoorde je
van vriendjes of je ouders en
met het doen en laten van de
vogels raakte ik ook heel vertrouwd door bijvoorbeeld in het
voorjaar kievitseieren te zoeken
en naar nesten van vogels te
klimmen om te zien of er al wat
in zat. Vooral de nesten van
ransuilen waren populair omdat
de jonkies, pullen in vogelaarstermen, spierwitte bolletjes
dons waren.
Sluimerende hobby
Met het opgroeien verdween
de belangstelling voor vogels
een beetje naar de achtergrond.
Meisjes en beroepsopleiding
namen die plaats in en na mijn
militaire diensttijd stapte ik het
grote leven in. Ik kwam terecht
in Hilversum waar ik me mijn
verdere werkzame leven heb
bezig gehouden met straal- en
satellietverbindingen ten
behoeve van de omroep.
Na mijn vervroegde pensionering kreeg mijn sluimerende
hobby weer alle kans om weer
op te bloeien. In die tijd werd
16

de Bovenmeent letterlijk op z'n
kop gezet: weiland werd moerasland en de vogels hadden
snel in de gaten dat daar wat te
halen viel. Ik viel dus zogezegd
op het juiste moment met m'n
neus in de boter. Dat werd nog
eens aangejaagd door ontmoetingen met andere vogelaars. Je
steekt enorm veel op van mensen "uit het veld" en een logisch
vervolg is dat je aanklampt en
gegevens uitwisselt. Ik schafte
me ook een kijker en telescoop
aan en wat je ziet wil je ook
vastleggen dus fotograﬁe werd
als hobby ook ingelijfd.
Voor heel Spitsbergen geldt:
pas op voor ijsberen

Sneeuwgors

Op expeditie met de Plancius
Als de basis er eenmaal is, is
de wens om ook eens op
andere plekken te kijken een
heel voorspelbare en dat verschuift van lieverlee van
regionaal naar nationaal en
internationaal. Al mijn vakanties stonden vanaf dat
moment in het teken van
vogels kijken en zo bezocht ik
in de loop der tijden vogelwalhalla's als Lesbos, de
Müritz bij Berlijn, Zuid Spanje,
de Algarve, Israel, de Farne
Islands in Engeland, westkust
van Noorwegen en mijn lievelingsstek bij uitstek:
Spitsbergen.
Enkele jaren geleden mocht
ik kennis maken met deze
arctische wereld middels een
trip met de Plancius, een
vroeger onderzoeksschip van
de Marine dat was
omgebouwd tot een soort
expeditieschip met plaats
voor ruim 100 passagiers en
een aantal rubberboten om
landingen uit voeren.

dige vogelleven. Op weg
ernaar toe hadden we al vele
tientallen butskoppen, dolﬁjnen, grienden en zeehonden
gezien en de eerste walvissen
hadden zich ook al
aangediend. Nadat iedereen
weer aan boord was werd
koers gezet richting noord.
Van lieverlee kwam het eerste
pakijs in zicht en een
absoluut hoogtepunt was de
ontmoeting met vijf
Groenlandse walvissen. Deze
soort werd een tijdlang als
uitgestorven beschouwd
door overbejaging maar de
populatie is zich blijkbaar
heel langzaam aan het herstellen. Door soms zwaar
pakijs bereikten we uiteinde-

We stapten op in Vlissingen
en vandaar ging het via de
Doggersbank noordwaarts
naar Jan Mayen. We gingen
daar voor het eerst aan land
en genoten van het uitbun17

lijk het einddoel van onze
reis: Spitsbergen of zoals de
Noren zeggen, Svalbard. Daar
gingen we nog niet meteen
van boord want we gingen in
baaien nog op zoek naar ijsberen, walrussen en beluga's,
fraaie spierwitte dolﬁjnen.
Toen die soorten afgevinkt
waren, zijn mijn vogelmaatje
en ik nog vier dagen in
Longyearbyen, de hoofdstad
van Spitsbergen, gebleven
om af te kicken. We namen
node afscheid van die bijzondere wereld en waren van
plan om in mei 2020 terug te
gaan, maar helaas, dat ging
dus door Covid-19 voorlopig
niet door.
Noordse Stormvogel
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Nieuws uit de Meentwerf
Hallo leuke buren, wat is het lastig om een stukje te schrijven, als
het zo onzeker is wat de komende tijd gaat brengen!
Open Deuren Dag 7 maart
Onze Open Deuren Dag staat
gepland op 7 maart. Of het
doorgaat? We zullen het moeten afwachten. Als het
enigszins kan zijn we open van
13.00 tot 17.00 uur. Desnoods
met koffie en taart to-go! Hou
de website en Facebookpagina
in de gaten.

Koek en Zopie in de
sneeuw in de groengordel

Werkplekken in de Meentwerf
Zelfs nu, tijdens de Covid-19lockdown, kan er in de
Meentwerf nog gewerkt worden! Op zeer beperkte schaal
uiteraard. Ook kunnen 1 op 1
afspraken plaatsvinden. Dus
zoek je een plekje om even rustig te kunnen werken? Neem
gerust contact op via
werkplek@meentwerf.nl

open! Schrijf het vast in de
agenda! Een lekker dagmenu
voor een betaalbare prijs!
Meewerken in de Meentwerf?
Vind je het ook leuk om achter
de bar te staan in de Meentwerf?
Of kun je lekker koken? Geef je
op via aanmelden@
meentwerf.nl. Zodra het weer
kan komt het barteam weer bij
elkaar.

La biblioteca, buiten naast de voordeur

Contact
Meentwerf:
www.meentwerf.nl
Lot Vermeer
Zakelijk leider
06 40 70 10 00
Mierenmeent 122

April Eetcafé
We kijken uit naar de Lente, en
naar de versoepeling van de
Covid-19-maatregelen. Als het
kan gaat de hele maand april
ons vrijdagavond eetcafé weer

La Biblioteca
Er wordt al druk gebruik gemaakt van de boekenkast!
Goed boek lezen? Haal een
boek bij ons! Boeken over?
Breng een boek! De kast staat
buiten bij de voordeur, dus als
het hek open staat kun je
gewoon een boek halen of
brengen, ook als we geen activiteiten hebben.
Tot ziens in de Meentwerf!
19
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Dit moet u weten over
koolmonoxide (CO)
De Brandweer Gooi en
Vechtstreek vroeg de
redactie om de volgende
waarschuwing te plaatsen:

Koolmonoxide
ruikt, proeft en
ziet u niet!

Koolstofmonoxide (CO), koolstofmono-oxide of koolmonoxide
noemde we vroeger kolendamp. Het is een gas dat levensgevaarlijk is en ontstaat bij een onvolledige verbranding van apparaten.
Het gas ruik, proef en zie je niet. Bij een koolmonoxidevergiftiging, dus wanneer u de gassen inademt krijgt u last van hoofdpijn,
misselijkheid en overgeven, moeheid, verwardheid en/of een te
snelle hartslag.
Bewustwording
Hoeveel risico loopt u? Ventileert u uw huis voldoende?
Weet u bijvoorbeeld of uw verbrandingstoestel goed functioneert? Heeft u een CO-melder
in huis opgehangen en waar?

Bronnen van koolmonoxide op
een rijtje:
Aggregaat binnen voor
stroomvoorziening
Waterpijpgebruik
Auto met draaiende motor in
garage
Draaiende motoren op boten
Gasinstallaties (en accu's) in
caravans en campers
Slecht onderhouden
verbrandingstoestellen: geiser, CV-ketel, openhaard,
allesbrander
Verbrandingstoestellen zonder afvoer naar buiten

•
•
•
•
•

Informatie
www.cowijzer.nl/test/start
Contact
René Wollaars
Wijkbrandweer
Hilversum
06 21 29 23 42

•

•

Een koolmonoxidemelder kan levensreddend zijn!

’t Web is nu wit
Medio februari was jongerencentrum ’t Web door de Covid19-maatregelen helaas nog
gesloten. Naast dat het natuurlijk hartstikke
jammer was,
kwam het
toevallig wel
goed uit,
want de binnenshuis was
het jongerencentrum wel aan
een opknapbeurt toe.

Iedere generatie jongeren heeft
toch weer z’n eigen gedachten
over hoe ‘the place to be’ er in
hun ogen uit moet zien. Van de
nood(sluiting) werd in dit geval
een deugd gemaakt en de boel
werd ﬂink opgepept. Wie er nu
binnenkijkt zal verbaasd zijn
over de ruimte. De foto’s geven
een eerste indruk van het resultaat, maar er is nog genoeg
werk aan de winkel!
21
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Aangiften inkomstenbelasting 2020 v.a. € 155,00 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

Naardermeer, de schitterende
achtertuin van de Hilversumse Meent
Menig bewoner van de Hilversumse Meent komt regelmatig al
wandelend en ﬁetsend door het Naardermeer-gebied, Nederlands’
eerste natuurmonument ooit. Lang bedreigd door vuilnisbeltplannen, droogleggingen en snelwegen maar gered door Natuurmonumenten zodat ﬂora en fauna tegenwoordig alle kansen krijgt.

Rob Kloosterman
De Bruine Kiek
Natuurfotograﬁe
Productportfolio op
www.debruinekiek.nl

Maar wat vliegt, bloeit, zoemt
en loopt daar nu eigenlijk allemaal? Voor velen een gesloten
boek en als zij al kijken, is ‘door
de bomen het bos niet te zien’,
zoveel soorten leven er. Aan de
meeste natuurgidsen met vele
honderden soorten komt een
gewoon mens niet toe. Voor
hen is onlangs de ‘Naardermeer
Natuur-Zakgids’ gemaakt. Een
handig ‘instap’ gidsje voor wandelaars en ﬁetsers dat past in
vele jaszakken (ca. 11x15cm)

met 138 pagina’s in ringband.
Zie de advertentie op pagina 22.
Boordevol foto-composities en
korte beschrijvingen van ﬂora
en fauna eenvoudig vanaf de
weg zonder verrekijker te zien.
Startpunten voor tochten van
een uurtje of een hele dag van
uit de Hilversumse Meent kunnen zijn bij de kruising
Schaarmeesterspad/Melkmeent
of bij de Erfgooiersbrug, kruising Melkmeent/Meerstraat.

Kom op vrijdagen gratis
sporten en lekker bewegen!
August

Hilversumse Meent:
met buurtsportcoach
August en Danny
Tijdstip en leeftijden:
4 t/m 7 jaar
14.30 - 15.15 uur
8 t/m 12 jaar
15.30 - 16.30 uur
Locatie:
kunstgrasveldje naast de
basisscholen
(Wieltjesplein)

Ben jij tussen de 4 en de 12 jaar? Dan hebben wij goed nieuws voor
jullie. Wij hebben weer verschillende gratis sportactiviteiten. Wij
gaan basketballen, rennen, dansen, voetballen, free runnen en nog
veel meer leuks! Uiteraard allemaal volgens het sportprotocol
‘verantwoord sporten Covid-19’. Alle activiteiten vinden buiten
plaats, kom daarom op stevige sportschoenen en in sportkleding.
Doe je ook mee?
Let op! Wij werken met een
maximaal aantal deelnemers.
Opgeven is verplicht en deelnemen is alleen mogelijk na akkoord van de buurtsportcoach.
Opgeven kan tot uiterlijk 11.00
uur op de dag van de sportactiviteit.
Wil jij meedoen? Stuur de
buurtsportcoach een berichtje.

Onze activiteiten zijn gratis
toegankelijk voor alle kinderen
uit Hilversum! Volg ons op
Instagram en Facebook om zo
op de hoogte te blijven van al
onze activiteiten!
Vooraf aanmelden:
06 18 53 18 03
bsc-meent@
binkkinderopvang.nl
23

In verband met de corona-maatregelen werken wij alleen op afspraak!
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Neem mee uit het Web of het
wijkcentrum - ﬂyer over het
jongeren informatiepunt
Heb je vragen over school of het vinden van werk? Heb je niet genoeg geld om voor jezelf te kunnen zorgen? Kom je er alleen niet
meer uit? Ben je tussen 16 en 23 jaar?
Dan ben je welkom bij het jongeren informatiepunt. Samen
bespreken we wat jij kunt doen
om aan je toekomst te werken,
hierbij staan jouw talenten
voorop. Items voor het jongeren informatiepunt kunnen zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ik wil leren omgaan met geld
Ik zoek hulp bij solliciteren
Ik wil hulp bij het maken van
een studiekeuze/schoolvragen
Ik voel me niet veilig in mijn
omgeving/ ik ervaar overlast
in mijn omgeving
Ik wil hulp bij het aanvragen
van toeslagen (bijv. zorgtoeslag of studieﬁnanciering)
Ik heb vragen over seksualiteit/ relaties
Ik voel mij soms eenzaam
Ik ben op zoek naar een passende dagbesteding en/ of
vrijwilligers werk

lopen bij jongerencentrum
‘t Web. Het is ook mogelijk om
contact op te nemen per telefoon en via whatsapp.
Wij zijn Jongerenwerkers en
maatschappelijk werker van de
Meent. Wij kennen de mogelijkheden voor jongeren goed,
hierdoor weten wij hoe we je
het beste kunnen helpen.

Malin Kolbrink
Jongerenwerker
06 46 37 63 34

Christine Schenkel
Jongerenwerker
06 52 32 23 18

Staat jouw vraag er nog niet
tussen of twijfel je of je vraag
past bij het informatiepunt?
Kom gewoon even langs, dan
kijken we samen naar de mogelijkheden.

Ilona Palland
Maatschappelijk
werker
06 82 96 59 98

Er is geen aanmelding nodig, je
kan elke dinsdagavond tussen
19.00 en 20.30 uur binnen
25

IJspret in de groengordel
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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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Jongeren voor Ouderen!
Christine Schenkel schreef over het kinderwerk: De kinderen en
tieners hebben voor ouderen in de Meent prachtige geluksstenen
geschilderd. Wij ontvingen een paar lieve kaarten terug!
Jeugdwerkster Christine Schenkel

Mooie foto’s van het sneeuwschilderen
op het Plein

Prachtige sneeuwtekeningen gemaakt
door de kinderen van KindermiddagMeent.
Elke maandag onder leiding van
Jeugdwerkster Demi Neerings

Christine Schenkel
Jeugdwerker
Hilversumse Meent
werkdagen:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
06-52322318
cschenkel@
versawelzijn.nl

Jongeren uit de Meent brachten
50 ouderen zelfgeschreven kaarten en
cupcakes. Zij kregen blije en emotionele
reacties terug van de de ontvangers.
Kaarten schrijven en geluksstenen mooi
beschilderen.
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Nieuws over
Meent Aardgasvrij
Kwartiermaker PAW gestart
De kwartiermaker voor het
Programma Aardgasvrije Wijken
Meent (PAW Meent) is 1 februari
gestart. Zijn naam is Bas de
Jong. Hij kent Hilversum goed.
Hij heeft namelijk eerder voor
de gemeente Hilversum
gewerkt op de thema’s wonen
en buurten. Hij gaat het uitvoeringsprogramma maken. Dit
doet hij samen met de betrokken organisaties én natuurlijk
met bewoners. Binnenkort
meer informatie op www.hilversum.nl/meentaardgasvrij.

Blijf op de hoogte van
Meent Aardgasvrij en
meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Meent
aardgasvrij via
www.hilversum.nl/
nieuwsbrief

We willen graag van u, bewoner
in de Meent, horen wanneer we
het onderzoek goed hebben
gedaan. Ook toetsten wij tussentijds analyses en inzichten
bij u. U hoeft geen expert te
zijn; dat mag wel. Het maakt
niet uit of u eigenaar bent van
een woning bent of dat u huurt.
Opgeven voor deze tijdelijke
Denktank kan uiterlijk 7 maart
via meentaardgasvrij@
hilversum.nl. De Denktank komt
enkele keren bij elkaar de periode maart – mei.
Onderzoek Lagere temperatuur
CV
In november 2020 is het onderzoek CV op 55 graden van start
gegaan. Normaal gesproken
verwarmt de CV-ketel water tot
70 tot 80 graden om het huis te
verwarmen. In deze proef is bij
12 deelnemers de CV-ketel
afgesteld op 55 graden. Hierdoor verbruikt de CV-ketel minder aardgas. Alle deelnemers
hebben een slimme thermostaat. Hiermee meten we of het
ook met 55 graden lukt om de
huizen voldoende te verwarmen.
Op dit ogenblik hebben de
meeste deelnemers het nog
comfortabel warm, ondanks de
extreme kou buiten. In april is
de proef afgelopen en zullen de
resultaten op de website te vinden zijn.

Oproep deelname Denktank
Duurzame Warmtebronnen
Op welke manier gaan we onze
huizen verwarmen als het aardgas er niet meer is? Hier hebben
we in 2018 onderzoek naar
gedaan, de zogenaamde warmtescenario analyse.
Verschillende duurzame alternatieven zijn onderzocht. Het is
nu drie jaar later. De wereld van
de energie is ontwikkeling. Dus
voordat met de PAW de eerste
woningen in de Meent aardgasvrij worden gemaakt, gaan we
de verschillende warmtescenario’s nog eens goed onder de
loep nemen. Dit om zeker te
zijn van de stappen die we gaan
zetten en zodat we keuzes kunnen maken.
Wilt u met ons meedenken?
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Het ontstaan van de Meent,
een stukje historie - deel 3
Het door mensenhanden gemaakte groen- en watergebied begint
er begin 70’er jaren steeds mooier uit te zien. Een sublieme landschapsvorming in nieuwe stijl: eenentwintig hectare groengordel,
waarvan vier hectare uit water bestaat.

de groengordel

Graven in oeroude aarde
Bij het uitdiepen van de vijvers
zijn de bouwers met stomheid
geslagen. Op ongeveer 50 centimeter diepte stuiten zij op

in februari 2021

Er zijn nog enkele exemplaren opgedoken van
het boekje ‘Waar eens de
koeien vredig graasden’.
Maak € 5,- over op
rekeningnummer
NL20INGB0002598678
t.n.v. Stichting
Hilversumse Meent.
Mail uw naam en adres
aan redactiewijkblad@
hilversumsemeent.nl en
het boekje wordt thuisbezorgd.

resten van een woud uit de
oertijd. Deze op turf lijkende
resten van veen stammen af
van elzen en struiken uit ver
voorbije dagen en steken nu
opeens recht omhoog uit het
zand.
Ook grintbeddingen van beekjes die aan het einde van de
laatste ijstijd door het Gooi
stroomden komen tevoorschijn.
Geen toevallige bijkomstigheid
misschien, wanneer je in oeroude aarde graaft.
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Biologen hopen vurig dat
zaden uit het ondiepe
Naardermeer via de vogels op
de Meent zullen belanden,
zodat daar aan de buitenkant,
die kant waar je als mens niet
mag komen, zowaar iets uit het
Naardermeer gaat groeien.
Misschien laten verschillende
soorten vogels zich wel verleiden om dit groene paradijsje als
woonplaats te kiezen.
Door het groengebied mag je
wandelen, alleen zolang je netjes op de paden blijft.
Tienduizenden struiken gaan
nog geplant worden en pakweg
2400 bomen zullen straks sierlijk langs de meenten staan. Je
mag toch wel van geluk spreken om in zo’n schitterend
landschap te mogen wonen.

TELEFOONTIPS
Alarmnummer 112, Politie 0900 - 8844
Huisartsenpost Blaricum 088 - 1309600
Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek Blaricum 035 - 5383451
Apotheek

info@meentapotheek.nl

035 - 69 14 876

Bink Kinderopvang

035 - 68 34 499

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn

035 - 69 22 530

Buurtcoördinator Ute Hoogeveen u.hoogeveen@hilversum.nl

06 10 95 5 1 84

Buurtsportcoach

August: 06 18 53 18 03;

Anouck 06 21 36 39 18

Dagbesteding ouderen

informatiepuntwenz@hilversumsemeent.nl 06 17 60 25 81

Fysio

hilversum@fysioholland.nl

GAD, Bussum

035 - 69 35 126
035 - 69 91 888

Huisarts mevr. J. van Dok huisartsenpraktijkjvandok.praktijkinfo.nl 035 - 69 10 719
Huisarts mevr. J. Schuur

huisartsenpraktijkdemeent.nl

035 - 69 14 100

GGZ Informatiecentrum

035 - 62 16 009

Informatiepunt Welzijn en Zorg

035 - 69 80 040

Jongerencentrum ‘t Web

06 52 32 23 18

Kinderboerderij

035 - 6982295

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie

035 - 6922336

Maatschappelijk werk

06 82 96 59 98

Meentwerf, Mierenmeent 122,

www.meentwerf.nl

06 40 70 10 00

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte

14035

School: De Gooische Daltonschool

035 - 69 12 446

School: De Sterrenwachter (Jenaplan)

035 - 69 10 345

Sportzaal/Optiesport

035 - 69 19 332

Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken

035 - 68 30 300

Thuiszorg Inovum team noord

06 27 30 63 39

Verloskundigen

035 - 65 61 613

Versa welzijn

www.versawelzijn.nl/hulp

Voedselbank
Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer

035 - 62 31 100
06 11 40 75 37
0800 - 0359

Woningcorporatie Alliantie

088 - 00 23 200

Woningcorporatie Gooi en omstreken

035 - 67 26 699

Wijkagent

0900 - 8844

Wijkcentrum De Kruisdam

035 - 69 32 206

Wijkcentrum De Kruisdam coördinatie, verhuur e.d.

035 - 69 12 437

Ziekenhuis Tergooi

088 - 75 31 753

