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Seniorenvereniging Hilversum 

Secretariaat: 

Siriusstraat 32 

1223 AN Hilversum

In dit nummer
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September 

Fietsen langs 
Hilversumse beelden
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Afscheid van Gré Bakker
Wat doe je met kleding 
die je niet meer draagt?
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Het Mediapark is de werkplek voor zo’n 6000 
mensen. Op het terrein dat even groot is 
als 42 voetbalvelden zitten 180 bedrijven en 
bedrijfjes. De grote tv-studio’s staan er, net 
als het kleurige blok van Beeld en Geluid; je 
vindt er publieke en commerciële omroepen, 
plus ondersteunende en toeleverende 
bedrijven als ondertiteling, decorcentrum, 
tv-montage, verhuur van apparatuur en van 
kleding, opleiding, maar ook kinderopvang, 
catering, schoonmaakbedrijf, vakbond en 
fitness-centrum. 

Op vrijdag 6 juli kunt u deelnemen aan 
een wandeling over dit terrein met gids 
Willibrord Ruigrok die vertelt over het vroeger 
en nu van dit belangrijkste stuk van de 
‘mediastad’. 

Dit jaar wordt herdacht dat Hilversum honderd 

jaar ‘mediastad’ is. Mooie aanleiding om met 

Senver eens een wandeling te maken over het 

Mediapark, aan de noordkant van Hilversum. 

Dat is de grootste concentratie van omroep en 

aanverwante activiteiten in Nederland. 

...........................................................
Datum  vrijdag 6 juli
Start  om 10.30 uur bij de ingang van Beeld 
en Geluid
Kosten  3 euro 
Aanmelden  tevoren is niet nodig

...........................................................

Wandeling over het Mediapark

Waar zit Omroep MAX, waar is de Joost den 
Draaijer-rotonde, waar komt het Journaal 
vandaan, waar is de plek waar Pim Fortuyn in 
2002 werd vermoord? U zult het zien.

Maandblad  Juli/augustus
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Colofon

Algemene vragen over diensten in Hilversum? 
Bel onze SeniorenWegwijzers, contactpersonen 
Hennie Zandee, tel. 035-6218132 en Corrie v.d. 
Horst, tel. 035-5446974

Senver-bus voor alle Senver-leden
Kosten per rit M 2,50.Telefonisch reserveren op 
ma. t/m vrij, van 9.00-12.00 uur, 
tel. 035-2400270 uiterlijk een dag van te voren. 
Individuele ritten alleen binnen Hilversum
 
Uitleg van iPads en tablets 
Werkgroep thuisbegeleiding, Lily Goudsmits, 
tel. 035-6214414, dfam.goudsmits@gmail.com. 
iPad-café elke donderdagmiddag van 
14.00 - 15.30 uur in de bibliotheek.

Ledenadministratie
Aanmelding nieuwe leden via www.senver.nl 
of via formulier elders in dit blad. 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Nel Stornebrink, 
p.stornebrink@kpnplanet.nl of tel. 6281480.

Hulp bij belastingformulieren
Contactpersoon Riny van Stigt, 
tel: 06-51154212, of mail naar 
belastinghulpsenver@gmail.com

Rijbewijskeuring, voor informatie bel met
mw. Koster, keuringsarts, 06-51274606 na 
19.00 uur
Gooierserf 06-13031321
De Koepel 036-7200911 

Vervoer en begeleiding bij bezoek aan 
dokter en ziekenhuis
Contactpersoon Constance van der Poll, 
tel. 035-6243461, 06-20483538, 
constance.van.der.poll@gmail.com

Vragen over bezorging van dit blad 
(alleen na de 1e van de maand): Bas de 
Paauw, 
tel. 035-6832434 of 06-10632023

Volgend nummer
Kopij voor septembernummer vóór 8 augustus 
naar redactie@senver.nl 

Lidmaatschap
Kosten lidmaatschap: M 17,50 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de 
jaarcontributie M 12,50. 

Bankgegevens
IBAN: NL 69 INGB 0007 3896 93
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum. 
(Let op: dus niet overmaken op ‘Senver’)

Nieuwe leden

Mevr. Judith Berentsen
Dhr. Leopold Koopman
Mevr. Ellis Baart
Mevr. Liesbeth Dijk
Mevr. Betty Vonno
Mevr. Truus Kreuzen
Mevr. Rinie Fennis
Mevr. Sophia Heesakker
Mevr. Margriet Rutten van de Haar
Dhr. Henk Rutten 
Mevr. Greet Damsma-Elverding
Mevr. Altien Siemons
Mevr. Jannie de  Vos-Zwaving
Dhr. Jos Veenvliet
Dhr. Willem Vos
Mevr. Juliet de Graaf-Wagenaar
Mevr. Wil de Vink
Mevr. Gré van Andel de Vries
Dhr. Frits Brouwer
Mevr. lefke de Zwert
Mevr. Annemiek Jonkhart
Mevr. C. Dul- Rem
Mevr. Jannie Best-Veldhoen
Mevr. Gerda van Engelen
Mevr. Marijke Fennis
Dhr. Maarten van Mens
Dhr. Herman te Riele
Dhr. Frans Tournier
Mevr. Marijke Tournier

Bestuur Senver 

Voorzitter
Wim Kozijn, tel. 035-6560404, 
voorzitter@senver.nl. 
Portefeuille: vervoer 

Secretaris
Marianne Ruigrok – van der Valk 
Siriusstraat 32 
1223 AN Hilversum
Tel. 035-6850442 of 06-
51038921, op di. t/m vrij. 
van 9.00 – 21.00 uur. 
secretaris@senver.nl. 
Portefeuille: informatie & 
dienstverlening 

Penningmeester
Kees Boekschoten, 
tel. 035-6561858 of 06-83703430
Hoflaan 32, 1241 XM Kortenhoef
kees.boekschoten@ziggo.nl
Portefeuille: vervoer

Leden
Jan Ilmer, tel. 06-34374548, 
janilmer@gmail.com. 
Coördinatie leden & contributie 
Portefeuille: recreatie & ont-
spanning en beweging & sport

Marjan Kruimer, 
tel. 035-7722888 of 06-25563148
m.kruimer@gmail.com
Portefeuille: cultuur & excursies 
en informatie & dienstverlening

Marijke Lubberding, 
tel. 06-10391854,
marlub@planet.nl. 
Portefeuille: cultuur & excursies

Evie Postma, tel. 06-12748239, 
postma.senver@gmail.com
Portefeuille: beweging & sport 
en recreatie & ontspanning

Vertrouwenspersoon
Henja Kronenburg,
tel. 035-6247512, 
henjakronenburg@hotmail.nl

............................................................................

Redactie 
Ineke van de Rotte, Willibrord Ruigrok 
en Marijke Lubberding
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht
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Cursus start in september 

Bridgen, leer het ook!

Er zullen minder brievenbussen en 
postkantoren komen, maar meer 
Pakketpunten en Postzegelverkoop-
punten. Was vroeger de afstand van 
huis naar een brievenbus 500 meter is 
dat nu 1000 meter. De brievenbussen 
bij een treinstation, winkelcentrum of 
begin van een woonwijk en zorginstel-
lingen blijven bestaan. De veranderin-
gen zullen in fasen en per regio worden 
uitgevoerd.

Na de voorlichtingsbijeenkomst van 
Postnl zijn Ruud Hagen, Wim Kozijn en 
Henja Kronenburg aan de slag gegaan 
om namens Senver te adviseren over de 

Er worden veel minder brieven geschre-

ven dan vroeger. We whatsappen en 

mailen. Daarom is op 1 januari 2016 

de nieuwe Postwet met het nieuwe 

Postbesluit ingegaan. Wat betekent dat 

voor ons?

......................................
Aanmelden en nadere 

informatie bij voorkeur 
via e-mail aan 
f.tournier2@upcmail.nl 
of bel Frans Tournier, 
nà 11.00 uur 035-
6230528 of Herman Te 
Riele, 035-6210962
Plaats Wijkcentrum 
De Koepel, Kerke-
landen
De totale kosten voor 
de 32 lessen bedragen 
€ 96,00 (€ 3,00 per 
middag), inclusief les-
boekje voor beginners 
van Berry Westra, en 
lesmateriaal.

......................................

plek van brievenbussen in Loosdrecht, 
Kortenhoef, ’s-Graveland en Hilversum. 
Een straal van 1000 meter is best veel, 
dus zoveel viel er niet te adviseren. Toch 
hebben ze een advies uitgebracht en 
daarin de volgende punten naar voren 
gebracht. In postcodegebied 1221 en 1222 
staan de brievenbussen niet handig. 
Een bus aan de voorkant van het station 
is niet makkelijk bereikbaar als je aan 
de andere kant van het spoor woont. 
De bus aan de Willem Bontekoestraat 
wordt onbereikbaar als de spoor-
wegovergang twee jaar dicht gaat.
De ’s-Gravelandseweg heeft aan het 
begin van de weg een bus en aan het 
eind. Dat is een hele afstand terwijl 
rond het kruispunt Mesdagweg/
’s Gravelandseweg heel veel senioren-
appartementen staan. Het advies van 
deze Senver-delegatie was om nog 
eens kritisch naar het gebied postcode 
1221/1222 te kijken en de brievenbus in 
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de buurt van de appartementen 
rond het kruispunt Mesdagweg/
’s Gravelandseweg te laten staan. 

Bridge is een spannend en boeiend 

kaartspel, waaraan je veel plezier kunt 

beleven. Voor senioren is dit kaartspel 

een prima geheugentrainer, dat tege-

lijkertijd ook nog plezierig is en sociale 

contacten bevordert.

De bridgecursus voor beginners 
gaat in de maand september van 
start. De bijeenkomsten worden 
gehouden in Wijkcentrum De Koepel 
in Kerkelanden. Steeds op donderdag-
middag van 13.30 tot 16.00 uur. De eerste 
datum is donderdag 6 september en 
loopt tot en met 20 december, dat is in 
totaal 16 keer. En gaat dan nog verder 
vanaf 10 januari 2019 tot en met 25 
april 2019, dat is ook 16 keer. De lessen 
worden verzorgd door Frans Tournier en 
Herman te Riele.

POSTnl bij u in de buurt

Deze brievenbus, op de hoek Trompenberger-
weg/s-Gravelandseweg is een voorbeeld 
van de postbussen die weg moeten. Senver 
heeft daartegen geprotesteerd. Er zijn veel 
senioren appartementen in de omgeving. 
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In deze fietstocht die door onze Senver-

werkgroep stadsgidsen wordt georga-

niseerd, leert u de achtergronden van 

een aantal beelden kennen die u in het 

voorbijgaan vast wel eens gezien hebt. 

We zijn ons er niet zo bewust van, maar 

Hilversum telt veel beelden, in ver-

houding tot andere gemeenten. Vooral 

onder de inspirerende leiding van 

Gerlof Zijlstra, hoofd Cultuurdienst van 

1958 tot 1985, zijn er door de gemeente 

Hilversum een flink aantal beelden 

aangekocht. Hilversum werd behalve 

Mediastad ook een Beeldenstad. 

Fietsen langs Hilversumse beelden Centraal 
Museum 
Taminiau 

U kunt in juli met de Senverbus mee 
naar Ref lections, een grootse tentoon-
stelling in het Centraal Museum in 
Utrecht over het werk van Jan Taminiau. 
Taminiau kennen we natuurlijk alle-
maal van de postzakjurk en de kronings-
jurk van Maxima. Aan de hand van 
tientallen topstukken wordt de rijkdom 
en diepte van zijn werk getoond. 

Met de fiets zullen wij stilstaan bij een 
aantal bekende en minder bekende 
beelden.
Elk beeld vertelt een verhaal of drukt 
een bepaalde emotie uit. Tijdens de 
tocht vertellen de gidsen u de achter-
grondverhalen en de betekenis van 
de kunstwerken. Sommige beelden 
vormden voor dichter Anton Gerits 
een inspiratiebron tot het schrijven 
van een gedicht. Enkele van zijn 
gedichten zullen tijdens de tocht 
voorgedragen worden. De gedichten 
zijn ook terug te vinden in het boekje 
Beeldschoon-Hilversum.

De beelden kunnen worden onderver-
deeld in verschillende thema’s zoals: 
Dier en Mens, Mythologie en religie, 
Oorlog en herdenken. Ook zijn er beel-
den vervaardigd ter gelegenheid van 
speciale gebeurtenissen. Halverwege 
de tocht is er een koffie/theepauze, 
voor eigen kosten. De gidsen, Marian 
Leef lang en Berry van den Hoven, 
hopen, dat deze middag u dichterbij 
een aantal kunstwerken zal brengen en 
dat u aan het einde van de tocht zult 
zeggen: Hilversum - Beeldschoon!

........................................................... 
Datum maandag 9 juli
Tijd 13.30 uur
Startplaats Raadhuis (vijverzijde, 
t.o. Dudokpark )
Kosten Senver-leden € 3,00, Niet-
leden € 4,00.
Aanmelden noodzakelijk vanwege 
beperkt aantal deelnemers- bij 
Marjan Leeflang, 
mjjleeflang27@gmail.com of 
tel. 035-6249828.

...........................................................

...........................................................
Datum Zondagmiddag 8 en 22 juli en 
vrijdagmiddag 13 juli
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 12,00. 
Niet-leden € 14,00. Toegang € 13,50. 
Met Museumkaart gratis.
Aanmelden zie informatie op pag. 6

...........................................................

Fietsboot Huizen-Soest 
met lunch in Huizen

De Senverbus rijdt in juli en september 
via een mooie route door Gooi-Noord 
naar Huizen. Daar aangekomen luncht 
u in restaurant ‘Haven van Huizen’ 
gevestigd in een voormalige visrokerij. 
Vervolgens gaat u aan boord van de 
Eemlijn. De door vrijwilligers gerunde 
(fiets)boot vaart eerst over het Eemmeer 
met uitzicht op de watersport en daarna 
via de Eem richting Amersfoort met 
uitzicht over de vogelrijke weilanden 
van de Eempolder. In Soest stapt u uit 
en wordt u door de Senverbus weer naar 
huis gebracht. 

...........................................................
Datum Donderdag 12 juli en zondag 
2 september 
Tijd Ophalen tussen 10.30 en 11.30 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 22,00. 
Niet-leden € 24,00, inclusief varen. 
Aanmelden zie informatie op pag. 6

...........................................................
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Dat zal ik even uitleggen. Als je bij het 
bridgen opent met 2 klaver dan zegt dat 
niets over het aantal klavers in je hand. 
Als je bij een opening van 1 SA antwoord 
geeft met 2 harten dan zegt dat niets 
over de hartenkaarten, maar over het 
aantal schoppen wat je in de hand hebt. 
Snapt u het nog? De BAKclub is dus 
geen club waar je lekkere hapjes gaat 
bakken, maar is een bridgeclub. Lekker 
verwarrend hè? 
De BAK letters zijn de eerste drie letters 
van de achternaam van Gré Bakker, 
onze fantastische bridge-juf. Het afge-
lopen jaar kregen we op een ontspannen 
manier les van Gré en we hebben veel 
van haar geleerd. We waren serieus 
bezig en het was ook nog gezellig! Dat 
is ook de reden, dat we met ons groepje 
gewoon verder gaan. Op 30 mei kregen 
we onze laatste les van Gré, want helaas 
gaat ze ermee stoppen. Gelukkig komt 
Gré ons af en toe nog een beetje bijstu-
ren. Zij heeft ons behalve het bridgen 
ook doorzettingsvermogen bijgebracht 
en enthousiasme. Kortom zo’n  juf!
Voor wie ook wil leren bridgen.... er 
zijn twee nieuwe docenten. Je las er al 
over in ons Senverblaadje van afgelopen 
juni en op pagina 2 staat de nieuwe 
cursus voor beginners uitgebreid  
aangekondigd.

Gré Imbos

Seniorenvereniging Hilversum (afgekort 

Senver) is met ruim 2200 leden dé 

vereniging van senioren in Hilversum. 

De vereniging die opgericht is in 2012 

biedt ca. 50 soorten activiteiten op 

het gebied van cultuur, beweging, 

ontmoeting en educatie. Senver biedt 

service op uiteenlopende terreinen 

en is belangenbehartiger op thema’s 

die voor ouderen van belang zijn. 

Om dit alles mogelijk te maken heeft 

de vereniging een unieke werkwijze 

ontwikkeld om leden te stimuleren om 

via vrijwilligerswerk actief te zijn. 

Het Bestuur bestaat momenteel uit 
zeven personen en is op zoek naar 
uitbreiding met:

TWEE BESTUURSLEDEN 

Wat verwachten we

• Enthousiaste, energieke vrijwilligers, 
die een brug kunnen slaan tussen het 
bestuur en de contactpersonen van de 
diverse werkgroepen.
• Affiniteit met senioren en hun 
specifieke belangen.
• Naast enige bestuurlijke ervaring 
beschik je over een praktische instelling
• Je bent enthousiast over de mogelijk-
heden van vrijwilligerswerk en je hebt 
een brede maatschappelijke interesse.

Afscheid van 
Gré Bakker - 
juf van de 
BAK-club

Zes van de zeven leden Bestuur Senver 2018

Aanvulling voor Bestuur Senver gezocht

Wat kun je van Senver verwachten

Je komt in een bestuur dat veel zaken op 
orde heeft, maar een groeiende vereni-
ging vraagt blijvend om vernieuwing, 
herstructurering. Belangrijke elemen-
ten daaruit  zijn:
• In de vereniging zijn ruim 230 
vrijwilligers actief die in werkgroepen 
georganiseerd, elk zorg dragen voor één 
of meer activiteiten.
• Meer dan 2200 leden zorgen zélf voor 
ledengroei door hun enthousiasme voor 
‘de club’.
• Er is een breed scala aan activiteiten, 
van iPad-cafés tot wandeltochten, van 
huisbezoek tot dagtochten.
• Een collegiaal samengesteld f lexibel 
bestuur wil op hoofdlijnen en door te 
faciliteren de vereniging besturen.

Procedure

Als je belangstelling hebt voor de 
functie, die onbezoldigd is, kun je dit 
middels een brief (kan digitaal) aan de 
secretaris kenbaar maken, graag vóór 
16 juli. In de brief leg je uit waarom je 
de functie ambieert en vertel je over je 
kennis en ervaring. 

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met de secretaris, Marianne 
Ruigrok, via secretaris@senver.nl of 
haar bellen via 06-51038921.



Film de maand juli: 
The Mercy 

Dinsdag 10 juli 14.00 uur

‘The Mercy’ vertelt het verhaal van 
de legendarische solozeiler Donald 
Crowhurst, die in 1968 besloot mee te 
doen aan de Golden Globe Race. Hij zou 
vervolgens dagen alleen op de oceaan 
verblijven, met vergaande gevolgen...

Op zoek 
naar 
erkenning 
en geld om 
zijn nood-
lijdende 
bedrijf te 
redden, 
besluit de 
Engelse 
amateur-
zeiler 

Donald Crowhurst (Colin Firth, ‘The 
King’s Speech’) om mee te doen aan de 
Golden Globe Race, een non-stop solo 
zeilrace om de wereld. In oktober 1968 
verlaat hij met een zelfgebouwde boot 
de haven van Teignmouth in Devon, 
zijn vrouw (Rachel Weisz, ‘The Lobster’) 
en kinderen op de kade achterlatend. 
Al snel blijkt dat hij het avontuur 
volledig heeft onderschat. Zijn boot is 
niet zeewaardig en hij heeft veel te 
weinig ervaring. In een wanhopige 
poging om gezichtsverlies en een 
faillissement te voorkomen, neemt hij 
een besluit met verstrekkende gevolgen. 
Oscarwinnaar James Marsh (‘The Theory 
of Everything’) maakte van dit onwaar-
schijnlijke maar waargebeurde verhaal 
een liefdevol portret van een man die 
zich laat leiden door zijn dromen.
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Film de maand augustus: 
Book Club, voorpremière 

Dinsdag 14 augustus 14.00 uur

Diane (Diane Keaton) is een weduwe. 
Vivian (Jane Fonda) geniet van haar 
leven als eeuwige vrijgezel. Sharon 
(Candice Bergen) verwerkt nog steeds 
haar scheiding van jaren geleden. En het 
huwelijk van Carol (Mary Steenburgen) 
zit in een sleur. Het leven van de 
vier hartsvriendinnen zal nooit meer 
hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of 
Grey in hun boekenclub lezen. Door het 
aanwakkeren van een oude vlam of door 
nieuwe romances inspireren ze elkaar 
aan een nieuw hoofdstuk van hun leven 
te beginnen. Misschien wel het beste 
hoofdstuk tot nu toe…

‘Book Club’ gaat donderdag 23 augustus 
uit, maar is dinsdag 14 augustus speciaal 
voor SENVER leden al te zien!

Aanmelden en annuleren 
uitstapjes Senverbus

Voor de activiteiten die we met de 
Senverbus organiseren kunt u zich tussen 
9.00 -12.00 uur aanmelden op bij de 
reserveringslijn van de Senverbus, 

  035 - 24 00 270

bij voorkeur voor 8 juli. Bij teveel aanmel-
dingen wordt het uitje herhaald op een 
andere dag. Bij de aanmelding hoort u 
of u direct geplaatst wordt of dat u op de 
wachtlijst wordt gezet. Bij teveel aanmel-
dingen voor de uitstapjes in de maand 
juli wordt er geloot, omdat herhaling in 
augustus niet mogelijk is. Als u een rolla-
tor wilt meenemen vragen wij u dat bij de 
aanmelding op te geven. Betaling contant 
(gepast) tijdens het uitje op een geschikt 
moment. Lunch en overige consumpties 
zijn voor eigen rekening, tenzij anders 
aangegeven. Bij annuleren later dan één 
week voor het uitje plaatsvindt betaalt 
u toch de kosten tenzij een ander in uw 
plaats meegaat.

De prijs voor een matineekaartje bedraagt € 8,00 inclusief een kopje koffie of thee 
met iets lekkers erbij voorafgaand aan de voorstelling. Alleen met pin betalen. 
Reserveren is niet mogelijk, wel kunt u nu al een kaartje kopen
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Senverbus uitstapjes

Hagedoorns Plaatse 
met Rien Poortvliet Epe 

Het museumterrein van Hagedoorns 
Plaatse is een boerenerf met een 300 jaar 
oude boerderij, schuren, een hooiberg, 
een bijenstal, een moestuin, een weide 
met fruitbomen en een moderne 
kapschuur. 
Leuk is de tentoonstelling ‘Wild op de 
Veluwe’ van Rien Poortvliet die hier te 
zien is. 

...........................................................
Datum Zondag 15 juli en zaterdag 
8 september
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 22,00. 
Niet-leden € 24,00. Toegang € 5,00. 
Met Museumkaart gratis.

...........................................................

Stranduitje Kijkduin

Omdat we een mooie zomer verwach-
ten gaan we met de Senverbus weer 
naar het strand. Het Ouderenfonds 
ontvangt ons met koffie/thee en gebak. 
Daarna kunnen we lekker uitwaaien 
op het strand en wie dat wil wordt in 
een strandrolstoel langs de branding 
gereden. Tijdens de lunch met broodjes, 
fruit sap of melk is er muziek. 

...........................................................
Datum Maandag 16 en woensdag 
18 juli
Tijd Ophalen tussen 8.30 en 9.30 en 
ca. 17.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 40,00. 
Niet-leden € 44,00, inclusief lunch en 
andere consumpties. 

...........................................................

De meesten van ons hebben minimaal 
drie maten kleding in de kast. Maat één 
trek je onbezorgd aan. De tweede maat 
past bijna en dus pers je je toch maar 
in dat schattige jurkje. Het wordt echt 
geen leuk feestje als je de hele avond 
krampachtig je buik in zit te houden. 
Niet doen dus. De derde maat bewaar je 
omdat je vast nog wel eens afvalt. Gaat 
nooit lukken.
Verstandig is om een keer diep adem te 
halen, de kast wijd open te zetten, en 
alles eruit te halen. Echt alles. Sorteer 
drie stapels op de bank. Wel eerlijk zijn 
tegen jezelf hoor. Stapel 1 kan terug de 
kast in. Stapel drie vouw je netjes op, 
stop ze in een tas o.i.d. en ga verder met 
stapel 2. De moeilijkste stapel. Hier kom 
je jezelf tegen. Flink zijn, kritisch kijken 
en beslissen.
Maar dan. Die volle tassen moeten wel 
een goede bestemming krijgen. Geen 
probleem, keuze genoeg. Goede doelen 
of verkopen? Hieronder een lijstje met 
mogelijkheden. Veel sterkte met kiezen.

Goede Doelen

• Stichting Kledingbank Kortenhoef 
Winkelcentrum de Meenthof in 
Kortenhoef. Tel. 06-46750471. Inleveren 
op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 15.00 uur.
Mensen met een pasje van de 
Voedselbank kunnen hier 4 keer per jaar 
gratis kleding uitzoeken. De prijzen 
zonder pasje zijn A 1,00 t/m A 5,00. 
Kleding die niet gebruikt wordt, gaat 
naar Sherpa. Die doen daar creatieve 
dingen mee en de opbrengst gebruiken 
ze voor leuke activiteiten. Wat er dan 
nog aan textiel overblijft gaat naar 
Dierenasiel Crailo. Die verkoopt het per 
kilo. De opbrengst is voor Crailo. 

Senver’s Duurzaamheids-hoekje
Wat doe je met kleding die je niet meer draagt?

• Het Leger De Heils 
winkel Nieuwe Doelenstraat 30-32. 
Inleveren dagelijks. Als de winkel ge-
sloten is kan de kleding in de container 
achter het gebouw. Tel. 035-6219705.
• Kledingbank Hilversum
Neuweg 148. Inleveren vrijdagochtend 
9.00 – 11.00 uur

Tweedehands winkels

• De Paskamer 
Noordereinde 23, ’s-Graveland 
tel. 6562051. Inbreng kleding op 
afspraak.
• Second Lifestyle
Gijsbrecht van Amstelstraat 206. 
Tel. 6319222. Inbreng dagelijks.

Dit is een kleine greep uit de mogelijk-
heden. Weet je meer adresjes laat het 
ons weten. 

Elly van Egmond en Henja Kronenburg, 
van de Senver-werkgroep Duurzaam. 
Hebt u suggesties? Stuur ze aan: 
duurzaam@senver.nl 

De artikelen op deze pagina komen van de Senver-werkgroep Duurzaamheid.

Elly past, wikt en weegt. Henja legt het vast
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Over de bloeiende heide
Geologische wandeling op de Bussumer- 
en Westerheide

Op donderdag 16 augustus kunt u 

mee met een leerzame wandeling 

door het natuurgebied De Snip, via 

de Natuurbrug Zanderij Crailo naar 

de Bussumer- en Westerheide. De 

wandeling wordt georganiseerd door 

IVN-gidsen speciaal voor Senver-leden.

Al meer dan 100.000 jaar wonen er 
mensen in het Gooi. De voorwerpen 
die ze gebruikten vinden we terug 
in de bodem, soms als (prehistorisch) 
zwerfafval, soms doelbewust begraven 
of geofferd. Ook in het landschap 
zijn de menselijke sporen zichtbaar 
gebleven. Met name de graf heuvels zijn 
al duizenden jaren bakens op de Gooise 
heide.

Het was de Hilversumse notaris 
Albertus Perk die het belang van de 
archeologische vondsten inzag. Rond 
1855 groef hij samen met de plaatselijke 

veldwachter 
een van de 
graf heuvels 
af op de 
Westerheide 
en vond 
tot zijn 
verrassing 
maar liefst 32 urnen met crematieresten 
in de f lank van de graf heuvel. Naast 
veel scherven vond Perk ook een paar 
bronzen armringen, een fragment 
van een spiraalvormige vingerring 
en een bronzen speld. Zo’n 2500 jaar 
lang werden de doden begraven in het 
Gooi o.a. in de graf heuvels rond de 
Aardjesberg. Later hebben archeologen 
nog heel veel andere vondsten gedaan 
in de graf heuvels en op de heide van de 
Westerheide. 

Lange wandelingen, voor de enthousiaste  wandelaars

natuurbrug naar de Hilversumse heide. 
Halverwege is er een stop voor een hapje 
en/of een drankje.  Het laatste gedeelte 
van de wandeling brengt ons terug naar 
de parkeerplaats naast het hertenkamp 
in Laren. Aanmelden mag, maar hoeft 
niet.

...........................................................
Datum donderdag 5 juli
Starttijd 10.30 uur, op de parkeer-
plaats naast het hertenkamp in Laren
Lengte wandeling ongeveer 13 km
Voor meer informatie Henk van der 
Wal tel: 035-6247430 of 06-36052940

...........................................................

Op de eerste donderdag van de 

maand is er een pittige wandeling, 

georganiseerd door onze (lange-) 

wandel-werkgroep.

Wandeling in juli, 
vertrek vanuit Laren
Op deze eerste donderdag in juli blijven 
we dicht bij huis en gaat de wandeling 
door het mooie Gooische landschap. 
Startplaats is de parkeerplaats naast het 
hertenkamp in Laren.
De wandeling loopt via schilderach-
tige straatjes en boslaantjes en de 

...........................................................
Datum donderdag 16 augustus
Vertrektijd 10.30 uur vanaf 
parkeerplaats Restaurant Robert, 
Spanderslaan 1, 1217 DB Hilversum. 
Toegang parkeerplaats vanaf 
Bussumergrintweg. 
Duur wandeling ruim anderhalf uur 
IVN-gidsen Tjepkje Gersjes en 
Hanneke Schreuder zullen de 
wandeling begeleiden. Informatie 
Tjepkje, tel. 06 50284849. Dit is de 
uitgestelde IVN-wandeling van 
18 januari jl.

...........................................................
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Lange wandelingen, voor de enthousiaste  wandelaars

Wandeling in augustus: 
in en rond de Soester 
Duinen

Op de eerste donderdag van augustus 
gaan we eerst met de trein naar Soest 
en vanaf dat station lopen we via een 
verrassende en gevarieerde route van 
ruim 12 km in en rond de Korte en 
Lange duinen.
 

De korte fietstochten beginnen om 13.00 uur en 
hebben een lengte van ongeveer 25 km. Tussendoor 
wordt gestopt voor een consumptie.
De lange fietstochten beginnen om 10.00 uur en zijn 
ongeveer 45 km. lang. Halverwege de ochtend drinken 
we ergens koffie, tussen de middag stoppen we voor 
een lunch.

Fietstochten van Senver in juli en augustus
Korte en langere afstanden

In de maanden juli en augustus gaan de fietstochten 

gewoon door. Heerlijk om er met z’n allen op uit te 

trekken. De fietswerkgroep van Senver heeft weer 

mooie tochten uitgezet. Alle fietstochten vertrekken 

vanaf de Kerkbrink. Opgave vooraf voor de fietstoch-

ten is niet nodig. 

Korte fietstocht dinsdag 3 juli

Hans Kroese en Jan Molhuysen hebben een route 
uitgezet over de Lage Vuursche.

Lange fietstocht dinsdag 24 juli

Amelisweerd staat deze dag op het programma onder 
leiding van Joke Groen en Ineke Mateman.

Korte fietstocht dinsdag 7 augustus

De Loosdrechtse Plassen mogen niet ontbreken en zijn 
voorbereid door Hans Kroese en Hennie Zandee.

Lange fietstocht dinsdag 28 augustus

We fietsen meanderend langs de Eem met Joke Groen 
en Rinus Klippel.

...........................................................................................................................
Datum 2 augustus
Vertrek om 9.52 uur vanaf spoor 1  van Hilversum Sportpark
Verzamelen bij station Hilversum Sportpark uiterlijk om 09:45 uur
Voor meer informatie Ank Vuijst, tel. 06-51010941, ank.vuijst@hetnet.nl

...........................................................................................................................

Fietsen langs de Eem
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Met de Senverbus naar ...
Zie voor algemene informatie over aanmelden, pagina 6

Zeiltocht Maas 
Rotterdam NOF
In september hijst De Eendracht de 
zeilen en u kunt mee. De Eendracht 
is gebouwd als opleidingsschip voor 
de zeilvaart. U wordt ontvangen met 
koffie, thee en oud Hollandse koekjes. 
Daarna gaan de trossen los en wordt 
er een prachtige route over de Nieuwe 
Waterweg gevaren, langs de mooiste 
plekken van Rotterdam. Aan boord 
wordt ook geluncht. De bemanning aan 
boord vertelt u tijdens de vaart alles 
over de haven en het schip. Het is ook 
mogelijk om aan te sluiten bij de rond-
leiding. Tijdens deze rondleiding kunt u 
een kijkje nemen in de machinekamer, 
benedendeks, de brug, een hut en in 
de kombuis. Bij teveel aanmeldingen 
wordt er geloot.

...........................................................
Datum  Maandag 3, dinsdag 4 en 
woensdag 5 september
Tijd  Ophalen tussen 8.30 en 9.30 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden € 35,00. 
Niet-leden € 38,00, inclusief varen, 
lunch en overige consumpties. 
Aanmelden  Zie pag 6, alg. info 
Senverbus

...........................................................

Ampiesberg ’t Harde

Geïnspireerd door het Oostenrijkse 
landschap legde Ampie Bouw een 
prachtige tuin aan met meer dan 1000 
verschillende bloemen en planten. De 
tuin torent meer dan 15 meter boven 
’t maaiveld uit en staat dan ook bekend 
als Ampies Berg. Prachtige bloeiende 
planten worden afgewisseld met grote 
vijverpartijen en complete watervallen. 
Een heerlijke plek om te genieten van 
het mooiste dat de natuur geeft! De 
tuin is door de vele trappen niet ge-
schikt voor mensen die slecht ter been 
zijn. Na af loop rijden we nog een stukje 
door de mooie omgeving en vervolgens 
naar huis. 

...........................................................
Datum  Zaterdagmiddag 21 juli 
Tijd  Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden € 24,00, 
inclusief entree. Niet-leden € 26,00.
Aanmelden  Zie pag 6, alg. info 
Senverbus

...........................................................

Zomerstop 
uitstapjes 
Senverbus

Tijdens de Zomer-
schoolweken van 23 juli 
tot en met 31 augustus 
rijdt de Senverbus alleen 
particuliere ritten in 
Hilversum en brengt 
mensen naar de twee 
opstapplaatsen van de 
Zomerschoolbus. Bel 
uiterlijk een dag van te 
voren, op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur 
de reserveringslijn 035 – 
2400270 als u gebruik wilt 
maken van de Senverbus 
om u te brengen en halen 
naar en van de opstap-
plaats Zomerschoolbus. 
Er zijn in deze periode 
geen uitstapjes met de 
Senverbus. 
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We vertrokken met een volle bus rich-
ting Hoek van Holland. De temperatuur 
was goed alleen het zonnetje had deze 
dag moeite, het grijs was overheersend. 
Onze eerste stop was Restaurant 
Unicum voor een lekkere goed verzorgde 
lunch. We zaten pal aan de Nieuwe 
Waterweg met uitzicht op de schepen, 
nou ja uitzicht… het grijs gaf weinig 
prijs. ’s Middags zijn we in Monster aan 
boord gegaan voor een rondvaart door 
het Westland. De schipper beloofde ons 
een tocht van 2 uur maar zei ook: ‘het 
water in de vaarten staat wat laag, de 
schuit is vol, we liggen lager dus het 
zal wel wat langer worden’. Dat klopte, 
het werd 2,5 uur. Op de terugweg heeft 
Sylvia, ook namens Olga, nog eens opge-
haald waar de dagtochten door de jaren 
heen zoal naartoe gingen. Namens het 
bestuur hebben we de beide dames van 
harte bedankt voor hun betrokkenheid, 
inzet en de mooie tochten die ze steeds 
in samenwerking met Eemland tours 
voor ons hebben gerealiseerd.

Namens Olga en mijzelf wil 

ik het bestuur bedanken voor 

jullie vriendelijke woorden en 

cadeaus. Onze dank is ook 

groot voor de vrijheid en het 

vertrouwen dat wij altijd van 

jullie hebben gekregen. Ook wil 

ik mijn medebegeleidster Olga 

bedanken, die administratief 

de kar getrokken heeft. Dat was 

een niet te onderschatten taak 

en best veel werk.  

Graag wil ik aan onze opvolgers 

ook aandacht vragen voor de 

fysieke kant van de begelei-

ding. Het vraagt vaardigheid 

om mensen aan het eind van 

hun mobiliteit in- en uit een 

bus te begeleiden. Hiervoor heb je 

soms toch hele sterke armen en 

benen nodig. Ik heb mijn BHV 

voor eventuele kleine ongeluk-

jes, maar gelukkig is dat nooit 

nodig geweest. (De twee keer 

dat we in het ziekenhuis zijn 

beland, had ik daar niet veel 

profijt van.) 

Wij wensen onze opvolgers 

evenveel plezier als wij zelf al 

die jaren hebben gehad. 

Uiteraard was op onze laatste 

tocht niet iedereen aanwezig en 

onze dank voor het vertrouwen 

dat we kregen geldt dan ook alle 

Senverleden die door de jaren 

heen met ons hebben meege-

reisd. Zonder u hadden wij 

het geen 8,5 jaar volgehouden. 

Nogmaals hartelijk dank en 

wie weet tot ziens, misschien 

duiken we in de toekomst wel 

weer op als er ergens anders in 

de club een leuke vrijwilligers-

plek is. 
 
Olga Debbe & Sylvia de Haas 

Afsluiting van 8,5 jaar Olga en Sylvia

Op 1 juni ging de maandelijkse dagtocht naar ‘de Hoek’ en het Westland. Een 

bijzondere tocht omdat het de laatste was onder leiding van Olga en Sylvia. Met 

veel plezier en inzet hebben ze talrijke dagtrips begeleid. Zo ook weer dit keer.

Een afscheidswoordje:

De maandelijkse 
dagtochten zullen een 
vervolg krijgen. Vanaf 
september pakken we ze 
weer op en we stellen u 
ook alvast de opvolgers 
voor. Dat zijn Klara van 
den Born en Henderkien 
Slim. Zij gaan weer 
leuke bestemmingen 
uitzoeken. In het septem-
bernummer leest u er 
meer over.



Vaste activiteiten: 
sport, spel & 
ontmoeting

Agenda  Juli en augustus
Datum Activiteit Pagina

Maandagmorgen
SeniorenCafé in De Jonge 
Haan, vanaf 10.30 uur
Maandagmiddag 
Klaverjassen in wijkcentrum 
St.Joseph, om 13.30 uur. 
Er is een wachtlijst
Maandagmiddag
In juli en augustus is er 
geen Bingo. Maandag 
17 september beginnen we 
weer
Maandagmiddag 
Biljarten elke week in 
wijkcentrum Lopes Dias, 
vanaf 13.30 uur

Dinsdagmorgen
Aqua-sporten in zwembad 
de Lieberg, 
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdagmiddag 
10 en 24 juli 
14 en 28 augustus
Scrabblemiddag in wijk-
centrum Lopes Dias, 
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur

De fotoworkshop in Wijk-
centrum Lopes Dias begint 
weer op 4 september

Woensdagmorgen 
Seniorencafé op terras, 
Winkelcentrum Kerkelanden, 
vanaf 10.30 uur

Donderdagmorgen 
Seniorencafé in 
Landgoedwinkel, 
De Rading 1b, Loosdrecht, 
vanaf 10.30 uur
Donderdagmiddag
I-pad café in de Bibliotheek 
Hilversum, 
van 14.00 tot 15.30 uur

Vrijdagmorgen 
Breicafé in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 10.30 uur

Zondag 1 juli Bezoek Rijksmuseum Enschede, Senverbus *

Dinsdag 3 juli Korte fietstocht 9

 Naar Klein Boskoop Stroe, Senverbus *

Donderdag 5 juli Lange wandeling 8

 Folkloredag Schagen, Senverbus *

Vrijdag 6 juli Varen op de Nieuwkoopse plassen, Senverbus *

 Wandeling Mediapark 1

Zondag 8 juli Centraal Museum Taminiau, Senverbus 4

Maandag 9 juli Fietsen langs Hilversumse Beelden 4

Dinsdag 10 juli Film The Mercy 6

 Beeldentuin en rondrit Schermer *

Donderdag 12 juli Fietsboot Huizen- Soest met lunch Haven van Huizen 4

Vrijdag 13 juli Centraal Museum Taminiau, Senverbus 4

Zondag 15 juli Hagedoorns Plaatse met Rien Poortvliet Epe, Senverbus 7

Maandag 16 juli Stranduitje Kijkduin 7

Dinsdag 17 juli Beeldentuin en rondrit Schermer *

Woensdag 18 juli Stranduitje Kijkduin 7

Zaterdag 21 juli Ampiesberg t ‘Harde - Senverbus 10

Zondag 22 juli Centraal Museum Taminiau, Senverbus 4

Dinsdag 24 juli Lange fietstocht 9

 Zomerschool Naar de Nollen 

Woensdag 25 juli Zomerschool Zelf drukken in Grafisch Atelier 

Donderdag 26 juli Zomerschool Naar de Nollen 

Dinsdag 31 juli Zomerschool Broek op Langendijk 

Donderdag 2 augustus Lange wandeling 8

Vrijdag 3 augustus Zomerschool Geologisch Museum 

Dinsdag 7 augustus Korte fietstocht 9

Dinsdag 7 augustus Zomerschool Biesbosch MuseumEiland 

Donderdag 9 augustus Zomerschool Biesbosch MuseumEiland 

Dinsdag 14 augustus Film Book Club 6

Dinsdag 14 augustus Zomerschool Leeuwarden 

Woensdag 15 augustus Zomerschool Kennismaken met Golf 

Donderdag 16 augustus Geologische wandeling 8

Dinsdag 21 augustus Zomerschool Den Haag op zijn best 

Woensdag 22 augustus Zomerschool Per fiets naar Bussumse Watertoren 

Dinsdag 28 augustus  Zomerschool Radio Kootwijk 

Dinsdag 28 augustus Lange fietstocht 9

Woensdag 29 augustus Zomerschool Kennismaken met Golf  

Vrijdag 31 augustus Zomerschool Slotfeest 

  *  Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver
  Zie het door u eerder ontvangen Programmaboekje Zomerschool


