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Langzaam weer in bloei
Nog een paar dagen en dan... lente! In Nederland begint de astronomische 
lente op 20 maart, maar als je nu naar buiten kijkt dan is het duidelijk dat de 
meteorologische lente al begonnen is. Boswachter Angelique Aerts vertelt 
daar verder in dit wijkblad meer over. En dat is niet het enige deze maand.

De natuur wordt wakker en wij volgen. 
Met de kinderen duidelijk in de leiding, 
zie je steeds meer mensen op straat. 
Spelen op het wieltjesplein, wandelen 
in het park en klimmen in het bos. 
Niet meer slechts functioneel zo snel 
mogelijk van A naar B, maar onderweg 
een praatje maken met je wijkgenoot. 

Wil je trouwens praten over de buurt, 
over hoe het gaat en misschien ook over 
wat er beter kan? Bekijk dan de data 
van “Groet & Ontmoet”, waar je je hart 
kunt luchten bij opbouwwerker Zina 
Kesab, de wijkagent en buurtregisseur 
Ute Hoogeveen. 

Ook op cultureel gebied gebeurt 
er deze maand van alles. Zo zijn er 
meerdere optredens van gevierde 
muzikanten en exposities van 
inspirerende kunstenaars.  

Er is meer dan genoeg te doen, dus trek 
erop uit. Snuif cultuur in de Meentwerf, 
doe mee met de allereerste pubquiz in 
de Kruisdam en bekijk de foto’s van de 
Beeldjagers in Naarderheem. 

En dan snel weer terug naar buiten, waar 
het elke dag mooier wordt! Met nog 
een tip van een bezorgde buurtgenoot: 
eendjes voeren? Beter van niet!

In brood zit veel zout en dat is harstikke 
slecht voor vogels. Daarnaast zitten er 
onvoldoende voedingsstoffen in brood 
en dat kan de gezondheid van de vogels 
in gevaar brengen. Beschimmeld brood 
is zelfs giftig voor vogels met alle risico’s 
van dien. 

Dus hoe gezellig ook: beter om niet te 
voeren, maar gewoon te genieten van 
het uitzicht!

foto: Wilfried Santer
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Inhoudsopgave - maart 2023
Lees onder andere meer over:

  4 Activiteiten in de Meent

  5 Voorjaar in de lucht

  6 Woordje van Martin

  8 Infopunt Welzijn & Zorg | Taart!

  9 BWB | Welzijnsorganisaties

10 Luchtkwaliteit meten = weten

11  Repair Café | Common Commotion 

13  Beeldjagers | Voedselbank

Colofon 
Redactie en vormgeving

Contact
redactiewijkblad@hilversumsemeent.nl
en welkom@hilversumsemeent.nl. 
Bezoek hilversumsemeent.nl  
en volg op facebook.

14  Huiskamer | Coördinator activiteiten

16  NL Doet! | Lange Buurttafel

17  Expositie Cornelia Doornekamp

Kopijsluiting 
Uiterlijk 10 maart inclusief high res 
beeld en plaatsing onder voorbehoud.

Advertenties
Wil jij ook in dit wijkblad adverteren?  
Bekijk de advertentietarieven  
en aanleverspecificaties op  
hilversumsemeent.nl.

Coördinatie bezorging 
Adrie Faas, 035 - 691 24 37

En nog veel meer

Jouw foto in het wijkblad? 
Mail welkom@hilversumsemeent.nl.

Coverfoto  
Simon Berger 
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Overzicht activiteiten maart
Maandag
09:00 - 13:30 Buurtsportcoach
09:30 - 15:00 't Praathuis
09:30 - 10:15 Buurtwandelingen
09:30 - 11:30 Volksdansen Layla
10:30 - 11:30 Fitgym  (sportzaal)
12:00 - 13:00 Pilates 60+
13:30  - 16:00 Handenarbeid
14:00 - 16:00 Badminton 55+
14:00 - 17:00 Kinderactiviteiten
15:00 - 16:30 Schoolwerkbegeleiding
19:30 - 23:30 Klaverjassen,  
   Biljarten (inloop) 

Dinsdag
09:00 - 13:30 Buurtsportcoach
09:45 - 10:30 Fit op muziek
09:45 - 11:45 Badminton 55+ 
   (sportzaal)
10:00 - 12:00 Informatiepunt 
   Welzijn & Zorg
10:00 - 12:30 Koersbal
13:30 - 16:00 Bridge (inloop)
13:30 - 17:00 Biljarten (club)
13:30 - 16:00 Soos, spelletjes
19:30 - 22:00 Yoga

Woensdag
09:30 - 15:00 't Praathuis
09:30 - 11:00 Volleybal recreanten
10:00 - 11:00 Gym heren & dames
11:45 - 12:45 T’ai Chi
13:30 - 15:30 Tafeltennis 55+
13:30 - 17:00 Biljarten (club)
15:00 - 16:30 Schoolwerkbegeleiding
15:30 - 18:30 Dansstudio Van Harten
19:30 - 23:00 Bridgen (competitie,)
   Fotoclub, Tekenen

Donderdag
08:00 - 11:30 Bloedprikken (afspraak)

09:00 - 13:30 Buurtsportcoach
09:45 - 11:45 Badminton 55+
10:00 - 12:00 Instuif, koffie inloop
10:30 - 11:15 Stoel gym
13:30 - 17:00 Biljarten (club)
14:00 - 16:00 Jeu de Boules
13:45 - 16:00 Yoga 60+
19:00 - 22:30 Dans je Fit 
   Fit met Pit, 
   kamerkoor

Vrijdag
10:00 - 12:30 Koersbal
14:00 - 16:00 Badminton 55+

Maandprogramma
3 maart 17:00 
Bijna Weekend Borrel
5 & 26 maart 14:00 
Radiotown Jazzband
10 maart 19:30 
Pubquiz
11 maart 19:30 
Optreden Matthias vd Brande Trio
11 maart 10:30 
NL Doet! 
13 maart 20:00 
Repair Café
14 maart 20:00 
Meedenken inrichting Kruisdam
15 maart 7:30 
Verkiezingen PS en Waterschap
16 maart 13:30 
NVVE (op afspraak)
17 maart 13:00 
Senioren-eetcafé (vooraf aanmelden)
19 maart 14:00 
Optreden Emile van Pelt
24 maart 17:00 
Lange buurttafel

Scan de QR-code voor 
de online agenda
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Voorjaar in de lucht door snelle temperatuurstijging

De vroegte wint 
Boswachter Angelique Aerts van het 
Naardermeer: ‘Ineens krijg je dan 
de voorjaarskriebels deze dagen. In 
het Naardermeer komt er echt weer 
leven in de brouwerij! Miauwende 
buizerds vliegen hoog in de lucht, 
sneeuw- en lenteklokjes staan volop 
in bloei en ’s ochtends klinken er 
volop vogels. De natuur staat ineens 
in de voorjaarsstand. En dat merk ik 
ook volop in mijn tuin.’ Dat betekent 
voor mannelijke vogels bijvoorbeeld 
een plekje afbakenen om te broeden 
en een partner te vinden. ‘Ik hoorde 
deze week ’s ochtends uitgebreid de 
merel zingen. Dat zijn de mannetjes, 
pikzwart met gele snavel, die zijn druk 
dan. In de ochtend draagt geluid verder 
en gelijkmatiger. Onze menselijke 
activiteiten komen ook rustig op gang. 
Ideaal om op een goede zangplek te 
zitten en merels in de buurt te laten 
weten dat jij hier je territorium hebt.’ 
aldus boswachter Angelique.

Repertoire aan riedels 
En het is ook handig om allemaal 
tegelijk te zingen. Boswachter 
Angelique: ‘Zo weet je precies waar je 
buurman zit. Die buurman is voor veel 
vogels individueel te herkennen. Na 
een tijdje ken je dan je buren, en dat 
geeft rust: geen kapers op de kust.’ 
Maar het belangrijkste is natuurlijk: met 
een breed repertoire aan riedels een 
partner aantrekken! Als ze een paartje 
vormen, bouwen ze een nest in een 
dichte struik. Vanaf eind maart leggen 
merels dan de eerste eieren. 

Mussen onder het dak 
Boswachter Angelique: ‘En er zijn 
natuurlijk veel meer vogels die je  
nu hoort, de roodborstjes en winter-
koninkjes die hier jaarrond blijven 
bijvoorbeeld. En naast ons kantoor 
op Stadzigt zit altijd een heel clubje 
mussen. Die zijn nu druk met elkaar 
in de heggen en onder het dak van de 
schuur. Komende weken is echt een 
heerlijke tijd!’.

Door zo’n plotselinge temperatuurstijging zijn er deze dagen ineens 
allerlei voorjaarstekenen in de natuur: de futen baltsen in paartjes, buizerds 
miauwen, de eerste bloeiende dotterbloemen zijn gezien en de zon geeft 
warmte op je gezicht. En het lekkerste is wel de vogels die ’s ochtends zingen!

foto: Vincent Tollenaar
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Beste Meentbewoners,
Het is van mijn kant even een tijdje stil geweest. Dit  
omdat er veel te doen was waarbij ik al mijn aandacht 
nodig had. Dat houdt in dat ik nu ook veel te vertellen heb.

In december hebben we een leuk 
vrijwilligersfeest gehad en daar wordt 
nog steeds over gepraat. Daarna 
hebben we een heel leuk gesprek 
gehad met de gemeente en daaruit is 
de “warme huiskamer” van de Meent 
ontstaan. Begin januari hebben we bij 
elke woning in de Meent een flyer met 
meer informatie hierover bezorgd en 
werden daarbij geholpen door tal van 
mensen, tot de wijkagent aan toe. Mooi 
om te zien dat er zoveel mensen een 
handje kwamen helpen. Vanaf 9 januari 
koken we daar ook elke maandag en er 
komen steeds meer mensen binnen. 
Het hoogtepunt tot nu toe was 6 februari 
met 40 bezoekers.  

Ook zijn we een pilot gestart met 
ontbijten in de Meent. Maandag tot en 
met donderdag maken verschillende 
vrijwilligers de broodtrommeltjes klaar 
om op school af te geven. Dit doen we 
zeker tot half maart om dan te evalueren. 

Wat uiteraard niet mag ontbreken, is een 
woord van dank naar de ondernemers in 
het winkelcentrum Meenterf. De bakker, 
slager, groenteboer en de AH doen 
allemaal mee aan deze projecten en ze 
sponseren allemaal wat ze kunnen voor 
het goede doel. Echt top! 

Verder zijn we ook bezig om in de 
Kruisdam de pleinzaal aan te pakken. 
Om er een mooie ruimte van te maken 
die we vaker en voor verschillende 
doeleinden kunnen gebruiken. Dit zal 
begin maart starten en we hopen half 
april klaar te zijn.  
 
In januari hebben wij een eerste 
brainstormavond georganiseerd voor de 
herinrichting van de Kruisdam. 

Op 14 maart krijgen gebruikers van de 
Kruisdam en alle Meentbewoners nog de 
kans om ideeën aan te dragen. Dus kom 
langs en geef je mening zodat we het 
allemaal in overweging kunnen nemen 
bij de herinrichting. 

Achter de schermen werken ook veel 
mensen voor de stichting en ook deze 
mensen mogen wel eens in het zonnetje 
worden gezet. Mensen die elke dag 
komen en gaan wanneer ze maar gebeld 
worden en die dan sleutels brengen en 
halen, schakelaars vervangen als ze stuk 
zijn en allerlei andere dingen die voor 
gebruikers vanzelfsprekend zijn. Ook 
jullie wil ik bij deze bedanken. 

Met vriendelijke groet,  
Martin van Houten 
Beheerder wijkcentrum de Kruisdam

foto: Daiga Ellaby



7

Samen leren, zelf kunnen

creativiteit 
& culturele 
vorming

De Sterrenwachter is een knusse, overzichtelijke Jenaplanschool. Een plek 
waar iedereen elkaar kent, met elkaar speelt en met elkaar leert. Waar veel 
aandacht voor het individu en voor de gemeenschap is. Een plek waar je 
mag zijn en worden wie je bent. 

Kom naar de Peuterinloop!
Op donderdag 16 maart van 9.00 tot 10.00 uur ben je met je peuter van
harte welkom om eens kennis te maken met onze school. Kun je die dag niet?
De volgende Peuterinloop is op maandag 17 april.

035 - 691 03 45 | jenaplan.sterrenwachter.nl | hilversum@sterrenwachter.nl

samen 
&

zelfstandig

thematisch 

onderwijs
Peuterinloop  
donderdag 16 maart

tussen 9:00 en 10:00 uur
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Informatiepunt Welzijn & Zorg
Uw wegwijzer… in het loketten-labyrint.

U kent dat vast: “Waar moet ik zijn 
om dit of dat bij de gemeente aan te 
vragen?” Of: “Ik kom er niet uit met 
de website van die instantie. Bestaat 
hier niet gewoon een papieren 
formulier voor?” Of: “Ik zit met dit of dat 
probleem, kan ik daarvoor ergens hulp 
krijgen?”.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan 
om een taxi-pas, een uitkerings- 
of belastingkwestie, hulp thuis, 
of financiële steun. Of om een 
woningaanpassing, zodat u zichzelf 
thuis beter kunt redden. 

25 jaar koffiedrinken op donderdagmorgen!
Hoera, een klein feestje! Dit jaar is het al 25 jaar dat we op 
donderdagmorgen met z'n allen koffiedrinken. Wij willen iedereen 
uitnodigen om met ons vanaf nu koffie/thee te komen drinken op 
donderdagmorgen tussen 10:00 - 12:00 uur. 
 
Wij vinden het leuk om U ook te ontvangen in de Kruisdam. 

Wij bij het Informatiepunt Welzijn 
& Zorg staan klaar om u met zulke 
dingen op weg te helpen. U kunt 
daarvoor gewoon bij ons binnenlopen, 
in wijkcentrum de Kruisdam. U treft ons 
daar elke dinsdag van 10:00 tot 12:00 
uur. Ook kunt u ons altijd een belletje 
geven op 035 - 698 00 40. 

Meer weten?  
Kijk dan op: www.hilversumsemeent.nl/
welzijn-en-zorg/informatiepunt

Team Informatiepunt: Maria, Veroni, 
Greet, Marie-José, Cisca, Eppie, Ria, Riny
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BWB oftewel de Bijna Weekend Borrel
Vrijdag 3 maart is voor iedereen die van gezelligheid houdt, wederom de 
Bijna Weekend Borrel van 17:00 – 19:00 uur. 

foto: Luana Azevedo 

En nu weer met de gezellige live band 
van Ben en René die weer zorgen dat de 
kriebels terugkomen om te dansen. 

De bedoeling van de BWB is elkaar te 
leren kennen. En dat het succesvol is, 
bewijst het grote aantal meentbewoners 
dat het wijkcentrum weet te vinden.

Degenen die al regelmatig komen zijn 
inmiddels verslaafd en schrijven die 
eerste vrijdag van de maand in hun 
agenda. 

Coos en Henk zijn weer aanwezig om je 
welkom te heten.

Samenwerkende welzijnsorganisaties
Wist u dat er in de Hilversumse Meent een netwerk is waarin zorg- en 
welzijnsorganisaties samenwerken?

Dit zorgnetwerk bestaat uit huisartsen, 
praktijkondersteuning, wijkverpleging, 
fysiotherapie, vertegenwoordigers van 
organisaties die op welzijn zijn gericht 
en sport-en bewegen. Samen met de 
gemeente Hilversum werken we aan 
het doel om waar nodig, passende 
ondersteuning en hulp te bieden voor 
inwoners van de Meent 

Het netwerk heeft onderling regelmatig 
contact en komen een paar keer per jaar 
ook fysiek bij elkaar. Eind januari was er 
weer een netwerkbijeenkomst in  
de Kruisdam.  

Op de agenda; de sociale kaart, 
communicatie en actuele zaken die 
spelen in de wijk.
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Luchtkwaliteit meten = weten
Wist je dat de luchtkwaliteit in de Hilversumse Meent constant wordt 
gemeten? Je kunt de real-time data op www.knowyourair.net en 
www.hollandse-luchten.org bekijken om te zien hoe schoon of vies de 
lucht bij jou in de buurt is. De kleur geeft aan hoe schoon of vies de lucht is. 
Blauw is schoon, rood is vervuild. 

De luchtvervuiling buiten wordt 
veroorzaakt door verkeer, industrie, 
luchtvaart, scheepvaart, verbranden 
van houtige biomassa en intensieve 
veeteelt. Met name houtkachels en 
open haarden kunnen de lucht lokaal 
sterk vervuilen. Deze bronnen geven 
ongezonde deeltjes en gassen af die 
schadelijk zijn voor onze gezondheid. De 
meest schadelijke stoffen in de lucht zijn 
fijnstof, stikstofdioxide en ozon.

Hollandse Luchten is een project t.b.v. 
burgerwetenschap en het meten 
van de leefomgeving. Het doel is om 
burgers een platform te bieden om 
over luchtkwaliteit te praten met 
experts, instituties en bedrijven en zo 
de leefomgeving te verbeteren. Door 
leden, experts, instituties en bedrijven 
samen te brengen, willen ze meer 

kennis opbouwen over luchtkwaliteit 
en het belang daarvan. Het project wil 
bovendien de drempel tussen burgers, 
instituties, experts en bedrijven verlagen. 
Het is begonnen in IJmond, Zaanstad 
en Amsterdam, maar er hangen nu ook 
meters in de Hilversumse Meent. Zo zijn 
wij nu ook bekend met de plaatselijke 
luchtkwaliteit. 

Het is begrijpelijk is dat men in deze 
periode de open haard voor de 
gezelligheid aansteekt en nu ook wat 
vaker vanwege de hoge energieprijzen, 
maar voor de luchtkwaliteit is het te 
hopen dat dat snel weer wat minder 
wordt. Dat zou een verademing zijn!
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Common Commotion zoekt een tenor!
Altijd al graag gezongen, maar nooit de stap gezet naar een koor? Of juist 
toe aan een nieuwe ervaring? Dan is dit je kans! Wij, Common Commotion, 
het koor uit de Meent, hebben nu plek voor een of twee tenoren! 

Ons koor telt 24 zangers, we zingen 
een mooie mix van klassiek en lichter 
repertoire, en repeteren iedere 
donderdagavond in de Kruisdam. 
Uiteraard hoef je niet een-twee-drie 
te beslissen. Kom gewoon een paar 
avonden luisteren of meezingen. Als je 
dat tevoren even meldt bij een van onze 
bestuursleden, dan zorgen wij dat de 
muziek voor je klaarligt. Graag tot ziens! 

Als je belangstelling hebt, neem dan 
contact op met Michaëla Degenaar 
(voorzitter, 06 - 42 22 07 44) of Ben 
Heijmeijer (secretaris, 06 - 83 92 07 86). 

Kom op 13 maart naar het Repair Café
Gun je apparaten een tweede leven. Goed voor het milieu en goed voor je 
portemonnee. Dus kom langs en neem je apparaten mee!

Het Repair Café in de Kruisdam wordt 
bemand door vrijwilligers die beschikken 
over veel reparatiekennis en ervaring. 
Hier kun je terecht met je kapotte 
huishoudelijke (elektrische) apparaten. 

Graag zien we je op 13 maart 
Je bent vanaf 20:00 uur welkom.

Let op: het volgende Repair Café vindt 
i.v.m. Pasen plaats op 3 april.

foto: Blaz Erzetic
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Ervaring met ongelukken door het gebruik van telefoons in het verkeer? Deel 
het via welkom@hilversumsemeent.nl en samen vergroten we het bewustzijn.



13

De expositie is te bezichtigen tijdens 
de openingsuren van Naarderheem en 
hangen In het Rozenlaantje.

Expositie fotoclub de Beeldjagers
Fotoclub de Beeldjagers exposeert van 2 januari tot 17 maart a.s. in revalidatie-
centrum Naarderheem te Naarden met foto’s van de verlaten zusterflat van 
het centrum en verder met divers mooi fotowerk van onze leden.

Opbrengst winkelactie Voedselbank
Op 3 en 4 februari werd door de Voedselbank Naarden Bussum Hilversumse 
Meent een winkelactie gehouden bij de AH op de Koekoeklaan in Bussum.

De opbrengst was goed: 727 klanten 
doneerden gezamenlijk 1984 producten 
aan de voedselbank. 

Het is mooi te merken dat veel klanten 
mensen die afhankelijk zijn geworden 
van de voedselbank willen helpen. 

Dank namens de vrijwilligers van de 
voedselbank aan allen die het mogelijk 
maken hen te ondersteunen!
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Van functioneel wijkcentrum naar warme huiskamer

Met trots kunnen we melden dat de 
aanvraag is goedgekeurd. Dankzij 
de gemeente Hilversum zijn we nu 5 
dagen per week open. Maar daar blijft 
het niet bij. We zijn druk bezig met de 
herinrichting van 3 ruimtes, zodat we 
optimaal gebruik kunnen maken van 
de beschikbare materialen en flexibele 
ruimtes kunnen bieden voor diverse 
activiteiten. En dat allemaal in een 
warme huiskamer sfeer!

Jouw mening telt! Daarom nodigen 
we je uit om op 14 maart om 20:00 uur 
mee te denken en jouw ideeën te delen. 

In de tweede helft van 2022 is er een plan geschreven om van het 
wijkcentrum de Kruisdam een warme huiskamer te maken waar iedereen 
zich welkom voelt en waar het gezellig is. Om dit mogelijk te maken is er 
een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente voor de structurele inzet 
van een functioneel beheerder(s).

Vanaf 19:30 uur ben je al welkom voor 
een lekker kopje koffie of thee. Mis het 
niet en help mee met het opnieuw 
vormgeven van het wijkcentrum!

Berichtje van de coördinator activiteiten en evenementen

De afgelopen weken heb ik 
kennisgemaakt met verschillende 
mensen die activiteiten en evenementen 
organiseren. Erg leuk om te zien hoe 
creatief Meentbewoners zijn. 

Veder heb ik ben ik bezig geweest, 
samen met andere vrijwilligers nieuwe 
activiteiten op te starten. Zo wordt op 10 
maart de eerst Pubquiz georganiseerd. 
Er is gekeken naar mogelijkheden om 
iets te organiseren op Koningsdag en er is 
contact gelegd met een docent Spaans. 

Beste Meentbewoners, In het vorige boekje heb ik mij voorgesteld, maar 
daarin klopte het vermelde e-mailadres helaas niet. Het juiste email adres 
is: activiteiten@hilversumsemeent.nl

Dit laatste is, wanneer ik dit stukje schrijf, 
nog niet concreet. Wilt u hier actuele 
informatie over, dan kunt u kijken op de 
website en op de sociale media. 

Heeft u zelf leuke ideeën om te 
organiseren? Of wilt u helpen bij een 
bestaande activiteit of evenement? Neem 
dan contact met mij op via de email. 

Hartelijke groet, 
Marjolein van Houten 
Coördinator activiteiten en evenementen
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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 afspraak met één van onze makelaars, bel 035-699 00 44.

Kies
voor de 
Meent-

specialist!

‘t Gooi
Albrechtlaan 26 
1404 AL Bussum
035 699 00 44

wonen@siewe.nl
siewe.nl/wonen

Almere
Veluwezoom 5 
1327 AA Almere
036 534 43 48



16

foto: Andrea Bartosova

Eten aan de Lange Buurttafel
Op 24 maart ben je van harte welkom om te komen eten aan de Lange 
Buurttafel met dit keer: Een maal en een verhaal!

Na afloop van het eten vertelt 
verhalenverteller Irene het verhaal: “Het 
gebarentaal debat”. Over een Spaanse 
koning die een hekel heeft aan de joden 
in zijn stad en ze uitdaagt tot een debat 
in gebarentaal. Wie wint? Luister en zie 
hoe dit afloopt... 

11 maart NL Doet! Doe je mee?
Op 11 maart kun je weer meedoen met NL Doet in de

Om 10:30 uur starten we met koffie in 
de Mongoolse tent. Daarna doen we 
buiten allerlei klussen en in de middag 
ook binnen.

We gaan o.a. de pluktuin wieden, 
meubels in de olie zetten, de moestuin 
wieden, planten in de plantenbakken, 
een bord beschilderen en plaatsen.
Leuk als je meedoet! Voor kinderen zijn 

er zonnebloemzaadjes om in een potje 
te planten en mee te nemen naar huis. 
Voor iedereen is er een heerlijke lunch.

En heb je planten, stekjes, zaadjes over? 
We geven ze graag een plekje op de 
Meentwerf! Zo maken we samen een 
heerlijke oase in de Meent! 

I.v.m voorbereiding en de lunch kun je 
opgeven via welkom@meentwerf.nl.

17:00 uur inloop en borrel | 18:00 eten 
19.30 Verhalenverteller Irene vertelt! 
Tweegangen menu € 15,- (vegetarisch 
en verrukkelijk!) | Kinderen € 7,50

Reserveren kan t/m 22 maart via 
smullen@meentwerf.nl.
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Expositie Cornelia Doornekamp in de Meentwerf
Kom je ook naar de expositie van Meentbewoner Cornelia Doornekamp?

Na haar studie scenografie aan de 
Gerrit Rietveld Academie werkte 
Cornelia Doornekamp 15 jaar op de 
kostuumafdeling van De Nederlandse 
Opera in het Muziektheater te 
Amsterdam, het grootste gedeelte van 
deze periode als leidinggevende.

Daarnaast ontwierp zij voor diverse 
producties van De Nederlandse Opera 
kostuums, en dat deed zij ook voor 
vrije operaproducties in binnen- en 
buitenland, o.a. Polen, Hongarije, 
Duitsland en Italië.

Vrij schilderwerk was al een onderdeel 
van haar studie aan de Rieveldacademie 
en tijdens haar Muziektheatertijd 
gebruikte ze de schilderijen als 
creatieve uitlaatklep tegenover haar 
werkzaamheden, die grotendeels een 
managementkarakter hadden.

‘Ik maak meestal gebruik van sprekende 
kleuren. Ik laat mij door alles, wat ik om 
me heen zie inspireren en gebruik alle 
materialen, die me op een moment 
interesseren. De menselijke ziel is als een 
diamant met vele facetten. Elke keer, 
als het licht op een van die facetten valt 
schittert die in zijn eigen kleur.

In veel van mijn werk zijn theatrale 
invloeden herkenbaar. Andere thema’s, 
die regelmatig voorkomen zijn mensen 
en hun emoties,  planten en bomen. 

Sinds 2008 werkte ik nauw samen met 
de Amsterdamse kunstenaar Fabrice 
Hünd (1961-2021). In deze samenwerking 
hebben wij o.a.in de openbare ruimte 
van Amsterdam zes Megamozaïeken 
gerealiseerd.  
 

Daarnaast heb ik een boek over het werk 
van Fabrice samengesteld.

Het boek werd in 2017 gepubliceerd en 
er zijn nog exemplaren van de inmiddels 
derde editie verkrijgbaar’, aldus Cornelia.

De expositie van Cornelia Doornekamp 
is nog tot eind maart te bewonderen. 
Kom langs bij de Meentwerf tijdens 
openingstijden of maak een afspraak 
met Cornelia via 06 – 10 83 58 15 of       
cornelia.art11@gmail.com.
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Matthias van den Brande Trio - 11 maart
Het Matthias Van den Brande Trio werd opgericht in 2021 door de 
bandleider / saxofonist en bestaat verder uit twee Nederlandse klasbakken: 
Tijs Klaassen (bas) en Wouter Kühne (drums).

De intieme setting van een trio geeft de 
muzikanten een ongelofelijke vrijheid 
om nieuwe ritmische, melodische en 
harmonische ideeën uit te werken. 
Hun wederzijdse vriendschap en sterke 
muzikale band vormen hiervoor het 
fundament. 

In april 2022 bracht het trio een eerste EP 
uit Getiteld “Approaching The Present”. In 
de zomer van 2022 wonnen ze de “Grote 
Prijs” van zowel de b-Jazz International 
Contest (Gent Jazz Festival) als de 
Tremplin Jazz “Concours Européen” 
(Avignon Jazz Festival). 
 

In 2023 zal het trio een nieuw album 
uitbrengen op het Nederlandse label 
ZenneZ Records. 
 
Matthias Van den Brande: saxofoon   
Tijs Klaassen: contrabas 
Wouter Kühne: drums 

Matthias speelde al eerder bij ons als 
invaller bij een optreden van  RED!  
en Wouter is de vaste drummer van  
die band.

Meent Cultureel

Kruisdam, eentree € 5,-             

11 maart, zaal open 19:30 uur
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Tweede koploper aardgasvrij
Inmiddels is ook de tweede koploper uit het koploperstraject aardgasvrij. In 
februari is bij deze koploper een warmtepomp geïnstalleerd en is de vloer 
geïsoleerd. Binnenkort leest u meer over hun ervaring op onze website: 
hilversum.nl/meentaardgasvrij. Een derde koploper volgt. 

Het koploperstraject is bijna afgerond. 
We hebben veel geleerd van dit traject, 
over samenwerking, afstemming, contact 
met bewoners en het samenstellen 
van een aanbod. Sommige onderdelen 
liepen goed, maar er gingen ook dingen 
niet goed. Deze leermomenten nemen 
we mee in het vervolg van het project 
Meent Aardgasvrij. We verfijnen nu 
bijvoorbeeld het proces en het aanbod 
voor het noordelijke deel van de Meent. 
Binnenkort komen we naar u, bewoner 
van het noordelijke deel van de Meent 
(PAW-gebied), toe met het aangepaste 
aanbod en vertellen we u hier meer over.

035 694 48 33 • HAMERADVOCATEN.NL

ARBEIDSRECHT • ONDERNEMINGSRECHT
STRAFRECHT • VASTGOEDRECHT



20

De Warme Huiskamer
Door een donatie van Postcodeloterij Buurtfonds en een subsidie van de 
gemeente Hilversum, is vanaf 8 januari het project de warme huiskamer 
gestart. Overdag is iedereen welkom om gezellig een kopje koffie of thee 
te komen drinken. De krant en de leesmap liggen klaar. Ook hebben wij 
een aantal spelletjes en puzzels ontvangen. De boekenkast wordt steeds 
aangevuld met nieuwe boeken. Zeker de moeite waard om daar eens een 
kijkje te nemen. 

Op maandagavond kan iedereen 
aanschuiven voor een gezonde warme 
maaltijd. Hier wordt gretig gebruik 
van gemaakt. Gemiddeld komen er 30 
bezoekers. Er zijn ook mensen die het 
eten af komen halen. Het concept is 
simpel; je neemt een bakje mee en wij 
scheppen het vol. Je kan komen eten 
voor €1,- euro. Maar het is ook mogelijk 
om een donatie te doen of het volle 
bedrag te betalen. Iedereen betaalt naar 
zijn of haar eigen kunnen. Mede door de 
donaties kunnen wij de maaltijden en 
de drankjes goedkoop aanbieden aan 
mensen die even geen geld hebben. 
Daar zijn wij heel blij mee. Hiermee 
wordt het ook mogelijk om op lange 
termijn door te gaan.  
 

U bent elke maandag tussen 17:00 en 
19.00 uur van harte welkom om aan 
te schuiven aan onze lange tafel. Zit je 
liever in een kleiner gezelschap? Neem 
dan plaats aan een van de kleinere 
gedekte tafels of neem gezellig plaats 
aan de bar. 

foto's: Tjarko Hazewinkel
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Ontbijten in de Meent  
Van maandag t/m donderdag worden 
door vrijwilligers in de Kruisdam bakjes 
gevuld met een gezond ontbijtje. In de 
middag worden deze opgehaald door 
de scholen en uitgedeeld aan kinderen 
die het thuis niet zo breed hebben. Ook 
bezoekers van  ‘t Praathuis dragen hun 
steentje bij bij het vullen van de bakjes. 
De winkeliers van het wijkcentrum 
sponseren veel van de producten 
die in de bakjes gaan. Een mooie 
samenwerking dus.

Weggeef kastje 
Misschien heb je 
hem al zien staan; het 
kastje in de hal van 
het winkelcentrum. In 
deze kast kan iedereen boodschappen 
zetten die je niet (meer) nodig hebt. 
Iedereen kan hier ook boodschappen 
uit pakken, ook als je er niets hebt om 

erin te leggen. Van maandag t/m vrijdag 
worden hier ook ontbijtboxjes in gezet. 
Deze mag je meenemen. Wij vragen 
wel om de bakjes de volgende dag, leeg 
weer terug te zetten. Dan kunnen wij ze 
netjes afwassen en weer opnieuw vullen. 
In de zwarte boxjes zitten Halal ontbijtjes. 

Wij willen vragen om het kastje echt 
te gebruiken voor levensmiddelen en 
verzorgingsproducten. Kleding kun je 
bewaren voor “Meent Maak Je Mooi”. 
Overige huisraad kan afgegeven worden 
bij een van de Kringloopwinkels. 

Graag willen wij iedereen bedanken die 
zich op de een of andere manier inzet 
voor de Warme Huiskamer. Zonder jullie 
was het niet mogelijk om dit allemaal te 
realiseren. 

 
Marjolein van Houten

Senioren-eetcafé Voorzichtig Richting Zomer
In februari hadden we “JA, JA, JUBILEUM” - 12,5 jaar senioren eetcafé. Het 
was weer lekker druk bij het stamppottenbuffet, twee zalen met gasten. 
De middag werd voor deze speciale gelegenheid opgevrolijkt met een 
lekker muziekje – dank aan accordeonist Rien – een extra feestelijk dessert,  
als verrassing een loterijtje en wéér een wethouder in de benen, het kón 
niet op. O ja, toch nóg iets… een herdenkingsmunt werd het niet, maar die 
fleurige pen, die wil je hebben. (We hadden er maar net genoeg).

Nu weer even terug naar af. Als het goed 
is wordt er flink verbouwd in maart, dus 
doen wij een stapje terug. Niet helemáál 
dicht, die tijd hebben we gehad, maar 
toch even kalm-an. 

Op 17 maart nemen we een klein 
voorproefje op de lente. Iets Zuid-
Europees dachten wij zo. We gaan naar 
Italië - het toverwoord is pasta. Dat wordt 
weer genieten. 
 

Vergeet niet uw formuliertje op tijd in 
te leveren – te vinden op de bar in De 
Kruisdam of in het folderrek in de hal. 
Mocht u worden uitgeloot, dan bellen 
we. Tot 17 maart. Wij hebben er zin in. 

Bij vragen, bel gerust.

 
Wil van Goch,  
coördinator  
06 - 21 41 66 89
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Reünie volleybalvereniging Trivolley
35 jaar gelden is Trivolley ontstaan uit V&S, Olly B en Servio. Later is Keizer 
Otto daar ook bijgekomen. We willen dit 35-jarig bestaan natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.

We gaan dit vieren met een aantal 
feestelijkheden op zaterdag 13 mei in 
de Lunet in Naarden. Zet deze datum 
alvast in jouw agenda, want als oud-lid 
van een van deze verenigingen wil je dit 
natuurlijk niet missen!

We beginnen die dag om 15:00 uur met 
een reünie voor onze (oud)leden. Tijdens 
deze reünie zal de band “Tuesday 
Afternoon”, die bestaat uit een aantal 
oud-leden een optreden verzorgen.  Er is 
ruimschoots de tijd om bij te kletsen en 
herinneringen op te halen. 

Aansluitend kun je deelnemen aan een 
buffet en eventueel ’s avonds nog naar 
de feestavond compleet met DJ. Voor 
alle onderdelen vragen we een eigen 
bijdrage.

Wil je op de hoogte blijven van de verdere 
informatie en sta je nog niet op onze 
mailinglijst, stuur dan een mailtje naar 
KOTrivolleyReunie@gmail.com en word 
lid van de besloten facebookgroep 
KO-Trivolley Reünie. Op deze 
facebookpagina vind je een aantal leuke 
herinneringen en oude foto’s.

Ken je nog oud-leden die ook willen 
komen, dan mogen die ook een mailtje 
naar bovenstaand adres sturen.

Zegt het voort, zegt het voort! 
We zien jullie graag op zaterdag 13 mei 
in de Lunet.

De reünie commissie

foto: Çağlar Oskay

Schrijf in en QUIZ MEE!

Zoek quizliefhebbers bij elkaar en geef 
jouw team op via de website  
www.hilversumsemeent.nl

Er kunnen maximaal 10 teams 
meedoen, ieder team bestaat uit 3 tot 5 
personen! Deelname is gratis, de bar is 
uiteraard geopend. Inloop vanaf 19:30 uur.

In de Kruisdam wordt op vrijdagavond 10 maart de 1ste Meent- Pubquiz gehouden! 

foto: Elena Koycheva
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- Aangiften inkomstenbelasting 2022 v.a. € 170,00  
 
- Verzorging van de gehele boekhouding           www.versteegadministratie.nl 
- Jaarverslag 
- Salarisadministratie                                        Rietmeent 50, 1218 AX Hilversum 
- Aangiften loonbelasting                                          Tel. 035 – 69 11 778 
- Aangiften omzetbelasting                                      Mobiel 06 – 218 95 145 
- Financiële advisering                                       E-mail: info@versteegadministratie.nl 

De  Radiotown Jazzband in de Kruisdam - 5 & 26 maart
Op zondag 5 maart zorgt onze vaste huisband, de Radiotown Jazzband  
weer voor een middagje muzikaal vertier in de Kruisdam.

En ook op zondagmiddag 26 maart zijn 
ze weer bij ons te horen: een week eerder 
dan normaal omdat het weekend van 
1 en 2 april Meent Maak Je Mooi de zaal 
nodig heeft.

Maar daarom niet getreurd, het 
hemd hoog opgebeurd en vrolijk 
rondgesprongen op de tonen van oude 
swing en dixieland muziek, ten gehore 
gebracht op de voor onze band zo 
karakteristieke, enthousiaste wijze. 
 

Uiteraard is de plaats van handeling 
weer in de Kruisdam op de bekende tijd: 
Aanvang 14:30 uur; zaal open om 14:00 
uur. Toegang € 5,-.
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Emile van Pelt: City of a million dreams - 19 maart
De voorstelling “City of a million dreams” is een ode aan de liefde voor muziek. 
Een verhaal over het omgaan met verlies, over humor en troost. 

Emile van Pelt studeerde musicologie 
aan de universiteit Utrecht. Hij speelt 
met muzikanten uit New Orleans op 
festivals waaronder het North Sea Jazz 
festival en Montreux.

Na 40 jaar toeren door heel Europa is dit 
de eerste solo muziektheatervoorstelling 
van Emile van Pelt als pianist, zanger 
en verteller. Hij vertelt zijn persoonlijke 
ervaringen als pianist in een eigenzinnig 
verhaal over o.a. zijn opa en over een 
zoektocht naar een piano.  

In deze solovoorstelling zien we 
parallellen tussen zijn levensloop en 
gebeurtenissen in New Orleans. Emile 
toont een overzicht van pianostijlen uit 
de rijke traditie van pianisten uit New 
Orleans: blues, jazz, ragtime, barrelhouse 
en boogie woogies. Hij laat zich daarbij 
inspireren door pianisten als Jelly Roll 
Morton en Randy Newman, maar ook 
Dr John, Professor Longhair en Sweet 
Emma Barrett. 

In samenwerking met muziek-
theaterregisseur Marijke van Es is er 
een verhaal ontstaan waarbij u zich 
kunt onderdompelen in de sfeer die zo 
karakteristiek is voor de Big Easy. 

Kruisdam, entree € 5,-                  

19 maart, 14:00 zaal open

foto: Ron Koffeman

foto: Tim Mossholder
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Groet & Ontmoet
Met “Groet & Ontmoet” staan we aankomend jaar in verschillende hofjes. 
Wij zijn heel benieuwd hoe het met u en uw buurt gaat. 

We horen graag wat er goed gaat, wat 
er beter kan en of u het leuk vindt om 
elkaar te helpen, waardoor de buurt 
mooier en fijner gemaakt wordt. Wij 
werken graag samen met u aan een 
fijne en mooie buurt. Dit willen we 
graag bespreken bij u in het hofje. 

Hiernaast vindt u een overzicht van de 
hofjes die we de aankomende maanden 
bezoeken. Voordat we in uw hofje staan, 
krijgt u een uitnodiging met de exacte 
datum en tijd. Aanwezig zijn in ieder 
geval: Zina Kesab de opbouwwerker van 
Versa Welzijn, de wijkagent en de buurt- 
regisseur Ute Hoogeveen.  

Maand  Hofje 
Maart  Varenmeent 
April  Mossenmeent 
Mei  Lissenmeent  
Juni   Pluimenmeent 
Juli  Rietmeent  
Augustus Kroosmeent  
September Zeggenmeent 
Oktober Biezenmeer 
November  Klavermeent 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 
deze dag aanwezig te zijn, maak dan 
gerust een afspraak.  
 
Zina Kesab 
Opbouwwerker/Sociaal verbinder  
06 - 10 58 75  14 
zkesab@versawelzijn.nl 
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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

IS NU OFFICIEEL DEALER VAN:

* Ons tweede sportieve merk wordt later bekend gemaakt!

Middenweg 77 Nederhorst den Berg   |   +31 6 23662596   |   info@silsmittweewielers.nl
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Betaalbaar tennissen in Ankeveen - maak kennis op 25/3
Sporten in een tijd dat alles duurder wordt, is een uitdaging. Mogelijk is 
tennis bij de ARTV in Ankeveen dan een optie! De Ankeveense Recreatieve 
Tennis Vereniging in hartje Ankeveen heeft twee prachtige allweather 
tennisbanen (kunstgras). U speelt op een prettige ondergrond, die niet 
blessuregevoelig is.

Dus staat tennis al een tijdje op je 
ideeënlijst, kom dan eens kijken bij de 
ARTV! 

Leden en (nog) niet leden zijn van harte 
welkom bij de kennismakingsochtend 
op zaterdag 25 maart tussen 10:00 en 
12:00 uur. Je kan dan de tennisbaan 
uitproberen, kennismaken met 
de tennisleraar, overleggen wat 
de mogelijkheden voor jou zijn en 
kennismaken met ARTV.

Meld je aan door een mail te sturen 
naar ankeveensertv@gmail.com 
onder vermelding van je naam en 
telefoonnummer.  
 
Kijk voor algemene info op onze 
website: tennissenbijartv.nl.

Naast dat de baan het hele jaar te 
gebruiken is, is lidmaatschap bij de 
ARTV betaalbaar. U kunt een jaar lang 
tennissen op onze baan voor  
€ 70,- (jeugdleden voor € 27,50). Dit 
komt omdat wij niet aangesloten zijn 
bij de KNLTB (en geen gebruik maken 
van competitie tennis en KNLTB 
toernooien). Dus tennist u al een 
tijdje en/of heeft u één of meerdere 
tennismaatjes en maakt u geen 
gebruik van KNLTB toernooien? Dan is 
dit een mooie optie! 

Als extra is er de mogelijkheid om op 
vrijdagochtend gebruik te maken van 
het tossen. Daarnaast organiseren we 
4 maal per jaar een toernooi met leden 
van de club. (En soms zijn daar ook 
introducees welkom)  

En wilt u er toch nog tennisles aan 
toevoegen, dan werken wij samen 
met RG Sports. De investering voor de 
lessen staan los van het lidmaatschap. 
  

foto's: Chino Rocha
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Meentwerf
Mierenmeent 122
Hilversumse Meent

SALONEXPOSITIE
schilderijen Gerard Janssen

zondag 2 april van 13.00 tot 17.00 uur
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Salonexpositie schilderijen Gerard Janssen
Elk kwartaal wordt er in de culturele broedplaats de Meentwerf aan de 
Mierenmeent 122 een lokale kunstenaar uitgelicht die zijn/haar werk in de 
gemeenschappelijke ruimte mag tentoonstellen. Op zondag 2 april is de 
eer aan Gerard Janssen, een multidisciplinair beeldend kunstenaar met 
tientallen jaren creatieve ervaring en “Meenter” van (bijna) het eerste uur. 

Tijdens de Open Deuren Dag, waar 
alle 6 de ateliers op het erf hun deuren 
openen voor geïnteresseerden kunt u 
zijn salonexpositie bezoeken. Gerard zal 
uiteraard zelf ook aanwezig zijn.

Over de kunstenaar 
Atelier Chiaroscuro is beeldend 
kunstenaar Gerard Janssen. 
Chiaroscuro is Italiaans voor clair-
obscur, het beroemde licht van 
Rembrandt en Caravaggio. Schilderen 
gaat voor een belangrijk deel over ‘het 
vangen van licht’. Licht verlevendigt, 
het zet de voorstelling in beweging.  

Gerards vroege werk is geïnspireerd 
op de Commedia dell’Arte, een 
Italiaanse theaterbeweging uit de 
17e eeuw. Tegenwoordig laat hij zich 
meer en meer inspireren door nieuwe 
onderwerpen, technieken en stijlen. Zo 
blijft hij zich ontwikkelen.  

Op de expositie passeren niet 
alleen figuren/portretten, maar ook 
landschappen en stillevens de revue. 
Kenmerkend voor de werken uit de 
meest recente periode is Gerards reis 
naar de meer abstracte wereld.

De werken worden tentoongesteld in 
de vorm van een Salonexpositie.

Kom het zelf bewonderen en ervaren 
op zondag 2 april van 13:00 uur tot 17:00 
uur, in de Meentwerf in de Hilversumse 
Meent. De overzichtstentoonstelling 
zal tot eind juni te zien zijn. De Kantina 
is na 2 april op bepaalde tijden voor 
publiek geopend. Kijk daarvoor op de 
website van de Meentwerf of maak een 
afspraak met Gerard voor een bezoek.

Naast het maken van eigen 
werk geeft Gerard in zijn Atelier 
in de Mossenmeent ook lessen 
in schilderkunst in kleinschalig 
groepsverband waar veel aandacht is 
voor individuele begeleiding op alle 
niveaus. Kijk voor meer informatie op 
www.chiaroscuro.nl.
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CareSystems 
          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. 

Tevens levering van laptops en desktop 
computers. Ook voor het verkrijgen van 
computer apparatuur (vaak uit voorraad 
leverbaar) en software licenties kunt u bij 
CareSystems terecht: www.caresystems.nl 

Mail naar info@caresystems.nl 
of bel Mario Zijdel: 06 46 202 844 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Yogacentrum Lotus 
Vliegdenweg 6 . Bussum 

T: 0645 154 838 .  
E: yetyoga@yogalotus.nl 
www.yogalotus.nl 

	

Hathayoga & meditatie, 
Vinyasa/flow, Yin Yang 
yoga en Pilates 

Yoga vergroot je levenskunst  

Ook hier adverteren?

Bereik heel de Meent!

Lees meer over de diverse 
adverteermogelijkheden in 
je Meent het op de website 

hilversumsemeent.nl. 

Ga naar “Wijkblad”  
en klik vervolgens  
op “Adverteren”.

 
Of stuur een  
mailtje naar  

welkom@hilversumsemeent.nl.

foto: Patrick Fore
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Brandveiligheid van zonnepanelen
Het werkelijk aantal branden met zonnepanelen ligt waarschijnlijk 
nog stukken hoger dan de 21 in 2018. De acht elektrotechnische- en 
branddeskundigen zeggen stuk voor stuk dat het vooral misgaat door het 
dramatisch slechte installatiewerk van de panelen. In diverse gevallen is 
het installatiewerk de oorzaak van de branden geweest.

De gevaren van zonnepanelen 
Er is niet één merk of type zonnepaneel 
aan te wijzen als brandgevaarlijk. 
Maar wat wel opvalt is dat een 
nieuw systeem, het zogenaamde 
indaksysteem, de afgelopen zomer 
vaak in brand vloog. Hierbij fungeert 
het zonnepaneel ook als dakbedekking 
waardoor dakpannen niet meer nodig 
zijn. De panelen liggen te dicht op de 
brandbare dakisolatie, De hitte die een 
zonnepaneel maakt, gaat achter het 
paneel zitten, die kan ervoor zorgen dat 
bijvoorbeeld het hout tot ontbranding 
gaat. Ventilatie is cruciaal. 

Tips:

Zelf kunt u ook een aantal dingen doen 
om de veiligheid van uw zonnepanelen 
te waarborgen. 

• Kies altijd voor een bedrijf met 
inhouse installatieservice. 

• Laat uw zonnepanelen absoluut 
nooit door een “gewone” 
dakbedekker installeren.

• Kies voor panelen van een 
betrouwbaar merk. Extreem 
goedkoop kan verleidelijk zijn, maar 
kwaliteit en veiligheid moeten 
voorop staan.

• Kies voor een gedegen merk 
omvormer, zoals AEG, GoodWe en 
SolarEdge. Hang desgewenst een 
rookmelder op in de buurt van de 
omvormer. 

 
René Wollaars 
Wijkbrandweer-hilversum@
brandweergooivecht.nl  
06 - 21 29 23 42

foto: Bill Mead
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Meent Maak Je Mooi – 1 & 2 april

Dameskleding die je niet meer draagt, 
maar nog goed genoeg is voor een 2e 
ronde, mag je gewassen inleveren op 
zaterdag 1 april van 12:00 – 15:00 uur 
in de Kruisdam. Dit is ons enige inname 
moment! Ook kinderkleding vanaf 
maat 80 en speelgoed (compleet en 
in goede staat) mag je inbrengen. 
Voor alles wat je inbrengt geldt dat 
het schoon en vrij van (rook)luchtjes 
moet zijn. Bij inbreng krijg je van ons 
een “jurkje” met daarop het aantal 
ingebrachte items, onderverdeeld in 
dameskleding, kinderkleding, speelgoed. 

Zondag 2 april van 13:00 - 15:00 uur 
is de ruilbeurs in de Kruisdam open. 
Dameskleding ruilen tegen dameskleding, 
kinderkleding tegen kinderkleding. 
Anders kost het € 2,- per item.

Als je houdt van mode, 2e kans-kleding, 
vintage, duurzaam en recyclen, doe dan 
mee met onze ruilbeurs. Ook als je zelf 
niets inbrengt ben je van harte welkom. 
Wat je dan uitkiest kost slechts € 2,- per 
stuk en het is dus een leuke kans om 
jezelf weer eens in een ander rokje/
jurkje/jasje te steken!  

We kijken ernaar uit om jullie weer te 
zien bij MMJM op 1 en 2 april a.s.!

Meike, Conny en Ellen

P.S. De hele organisatie draait 
op vrijwilligers en als we geld 
overhouden aan de ruilbeurs, komt 
dat ten goede aan een goed doel. 
Ook alle overgebleven kleding wordt 
geschonken, dus alles krijgt hoe dan 
ook een nieuwe bestemming.

Het voorjaar staat voor de deur en wij zijn weer een nieuw evenement 
MMJM aan het voorbereiden. Deze keer gaat het om voorjaars- en 
zomerkleding, dus vrolijke kleuren en luchtige kleding! We hebben er zin 
in! De ruilbeurs is in het weekend van 1 en 2 april. De opzet van de ruilbeurs 
is onveranderd, maar voor wie onze ruilbeurs nog niet kent, leggen we het 
hieronder nog even uit.

foto: Markus Winkler

foto: Christian Bolt
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Interhair
tot in de puntjes

Voor jong en oud, 
man en vrouw

Maak een afspraak via  
035 - 693 39 36 

 
Zuidermeent 10  

Voor meer informatie 
www.interhairhaarverzorging.nl

Haar erzorging

Interhair new formaat kwart ad.indd   1Interhair new formaat kwart ad.indd   1 15-12-2021   12:4915-12-2021   12:49
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Apotheek   info@meentapotheek.nl  035 - 691 48 76 

Bink Kinderopvang  binkkinderopvang.nl    035 - 683 44 99 

Buitenschoolse Opvang Jump-Inn  speelinn.nl   035 - 692 25 30 

Buurtsportcoach Marnix (jeugd) 06 - 81 14 21 23  Peter (volwassenen) 06 - 19 77 85 19

Brandweer wijkbrandweer-hilversum@brandweergooivecht.nl  06 - 21 29 23 42

Fysio     hilversum@fysioholland.nl   035 - 693 51 26 

GAD, Bussum    gad.nl          035 - 699 18 88 

Huisarts J. van Dok   vandok.praktijkinfo.nl   035 - 691 07 19 

Huisarts J. Schuur   huisartsenpraktijkdemeent.nl   035 - 691 41 00 

GGZ Informatiecentrum  ggz.nl                       035 - 621 60 09 

Informatiepunt Welzijn en Zorg & MvM    035 - 698 00 40 

Jongerencentrum Web035  versawelzijn.nl    06 - 52 32 23 18 

Kinderboerderij   kinderboerderijdemeent.nl   035 - 698 22 95 

Kinderdagverblijf De Bijenkolonie  binkkinderopvang.nl  035 - 692 23 36 

Maatschappelijk werk  versa.nl     06 - 82 96 59 98 

Meentwerf    meentwerf.nl     06 - 40 70 10 00 

Publieksnummer Hilversum, Meldpunt Openbare Ruimte   14035 

School: De Gooische Daltonschool degooisedaltonschool.nl   035 - 691 24 46 

School: De Sterrenwachter  jenaplan.sterrenwachter.nl  035 - 691 03 45 

Sportzaal/Sportfondsen Hilversum     035 - 691 93 32 

Stichting Dierenambulance Hilversum en Omstreken   035 - 683 03 00 

Thuiszorg Inovum team Noord - de Meent inovum.nl   06 - 27 30 63 39 

Verloskundigen        035 - 656 16 13 

Versa Welzijn    versawelzijn.nl/hulp    035 - 623 11 00 

Voedselbank    voedselbankgooi.nl   06 - 11 40 75 37 

Waterleidingbedrijf Vitens Midden Nederland Storingnummer  0800 - 0359 

Welzijnsontmoeting tamira.scheerder@hilversumsemeent.nl 06 - 25 49 25 55

Woningcorporatie Alliantie  de-alliantie.nl    088 - 002 32 00 

Woningcorporatie Gooi en omstreken wonenbijgeno.nl                  035 - 672 66 99 

Wijkagent    politie.nl                                                  0900 - 8844 
Wijkcentrum de Kruisdam beheer, coördinatie, verhuur    035 - 693 22 06
Ziekenhuis Tergooi   tergooi.nl                                      088 - 753 17 53 

Telefoontips om bij de hand te houden
Alarm 112, Politie 0900 - 8844, Huisartsenpost Blaricum 088 - 1309600  
Dienstapotheek Gooi en Vechtstreek Blaricum 035 - 5383451 
Amaris Thuiszorg  wijkteamnaarden@amaris.nl  035 - 69 41 824
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