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Interviews met drie directeuren van woningcorporaties

Hoe staat het met ‘woningen voor
ouderen’ in Hilversum?
‘Dat oude bejaardenhuis was zo gek nog
niet’, merkte Daniëlle Santen, directeur
van Hilverzorg op in een interview begin
november in de Gooi-en Eemlander. Maar
bouwen, dat moeten de woningcorporaties
maar doen. Santen: ‘Ik doe een oproep aan
woningcorporaties om die woonvormen te
creëren.’ Die opmerking stimuleerde ons om
te gaan praten met Dudok Wonen, Het Gooi
en Omstreken en De Alliantie.

‘In Hilversum wordt de urgentie helemaal
niet gevoeld om specifiek te bouwen voor
ouderen’, vindt Maarten van Gessel, directeur
van Het Gooi en Omstreken. ‘Dat mensen
jaren moeten wachten, of überhaupt niet in
aanmerking komen, maakt weinig indruk.
Huurdersorganisaties en jullie als ouderenorganisatie zouden op moeten komen voor
woningzoekenden, en bij de colleges moeten
aandringen om bouwlocaties te zoeken.’
Anne van Oosterbaan, directeur van De
Alliantie Gooi en Vechtstreek, een corporatie
die bouwt op o.a. het Lucent terrein, legt de
nadruk op doorstroming. ‘We stimuleren
huurders om door te stromen naar andere
meer passende woningen waardoor er veel andere sociale huurwoningen vrijkomen. Vaak
wonen ouderen in grote eengezinswoningen.

Daarom bouwen we nu uitsluitend nultredenwoningen, met voorzieningen in het gebouw
of in de directe omgeving.’
Dudok Wonen gaat voor ‘de mix’. Directeur
Harro Zanting: ‘Dat er een golf ouderen,
babyboomers, aankomt waardoor meer
speciale woningen nodig zijn, dat is wel
zeker. Voor ons is de mix erg belangrijk,
bouwen voor ouderen en voor jongeren. Er zijn
wooncomplexen waar we bij elke verhuizing
weer opnieuw naar zo’n goeie mix kijken.’
Lees de interviews verder op pag. 8 en 9, en
op www.senver.nl .
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Nieuwe leden

Colofon

Mevr. J.E.M. van Reede
Mevr. G. van Bokhorst-Dorland
Mevr. Loes Mars
Mevr. I. Kastermans-Nijhoff
Mevr. M. Kamer
Dhr. K. van Voorbergen
Mevr. T. van Voorbergen
Dhr. D.J. van der Weijden
Mevr. T. Franssen
Mevr. T. Tukker-Blankendaal
Mevr. E. Borgman
Mevr. H.S. van Haeften
Mevr. A. Mulders
Mevr. F. van der Horst
Mevr. L.van Cranenburgh
Mevr. C. Doesburg Davidson
Mevr. M. Camfferman
Mevr. G. Vreedeveld
Dhr. F. van Osch
Mevr. T. Bottse
Mevr. A. Hoffman
Mevr. Y. Kemt-Vorst

Algemene vragen over diensten in
Hilversum en aanvraag huisbezoek

Bel onze SeniorenWegwijzers, contactpersonen Hennie Zandee, tel. 035-6218132 en Corrie
v.d. Horst, tel. 035-5446974
Senver-stadsauto 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.

Aanmelden als lid van Seniorenvereniging
Hilversum kan via e-mail: info@senver.nl

Voorzitter

Wim Kozijn, tel. 035-6560404,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
voorzitter@senver.nl
Portefeuille: Vervoer en
Informatie & dienstverlening
Secretaris

Vacature

Penningmeester

Vacature
Leden

Ledenadministratie

Jan Ilmer, tel. 06-34374548, op
ma. t/m vrij. van 10-12 uur
janilmer@gmail.com.
Portefeuille: recreatie & ontspanning en beweging & sport

Hulp bij belastingformulieren

Marjan Kruimer,
tel. 035-7722888 of 06-25563148
m.kruimer@gmail.com
Portefeuille: Cultuur

Voor wijzigingen mailen of bellen naar
Nel Stornebrink,
p.stornebrink@kpnmail.nl of tel. 6281480.

Contactpersoon Riny Jägers,
tel: 06-51154212, of mail naar
belastinghulpsenver@gmail.com

Ook lid worden?

Demissionair Bestuur Senver

Vervoer en begeleiding bij bezoek aan
dokter en ziekenhuis

Contactpersoon Constance van der Poll,
tel. 06-20483538,
constance.van.der.poll@gmail.com

Marijke Lubberding,
tel. 06-10391854,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
marlub@planet.nl.
Portefeuille: Excursies,
Zomerschool, Vrijwilligers

- voor- en achternaam en complete adres
- telefoonnummer en e-mail adres
- geboortedatum
- bankrekeningnummer (tbv. contributie)

Vragen over bezorging van dit blad

(alleen na de 1e van de maand):
Bas de Paauw, tel. 06-10632023

Frans Stultiëns, tel. 035-6241520,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
stult@planet.nl
Portefeuille: Cultuur en
Informatie & dienstverlening

Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u
nalezen op onze website.

Volgend nummer

Kopij voor het maartnummer vóór woensdag
12 februari naar redactie@senver.nl

Vertrouwenspersoon

Vermeld in de mail

Nog niet betalen!
Er zijn nogal wat leden die nog voordat
zij de factuur voor het jaarlidmaatschap
hebben gehad spontaan al betalen. Niet
doen! Wacht de contributienota 2020 af
die rond februari uitgaat naar alle leden.

Lidmaatschap (onder voorbehoud)

Kosten lidmaatschap: M 20,00 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de
jaarcontributie M 15,00.
Bankgegevens

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

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

Redactie
Ineke van de Rotte, Willibrord
Ruigrok, Henja Kronenburg en Marijke
Lubberding
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht
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Excursie

Passiespelen Tegelen,
herhaling
In het vorige nummer vroegen we wie
er mee wil naar de Passiespelen van
Tegelen. Daarop hebben 20 mensen
gereageerd en daarom herhalen we
het hier.

Het gaat om een groot cultureel en
religieus toneelstuk, dat elke vijf jaar
wordt opgevoerd door inwoners van
Tegelen.

Lezing over gehoorverlies, en hulpmiddelen

Het gehoor beluisterd
In Nederland hebben zo’n anderhalf
miljoen mensen problemen met hun
gehoor. Ongeveer 500.000 daarvan
hebben elke dag last van hun
gehoorverlies. Ruim 10.000 mensen
zijn doof of ernstig slechthorend.
Woensdagmiddag 5 februari bent u
van harte welkom tijdens een informatiebijeenkomst in het St. Annagebouw, waarbij het gehoor en
slechthorendheid centraal staan.

De eerste spreker tijdens deze bijeenkomst is een oude bekende van veel
mensen in Gooi en Vechtstreek: knoarts Pieter Goderie, 31 jaar werkzaam
in het ziekenhuis in Hilversum. Hij is
al enige tijd gepensioneerd maar geeft
nog steeds onder meer les aan audiciens
in opleiding. De heer Goderie legt uit
hoe ons gehoororgaan werkt en wat
de verschillende vormen en oorzaken
kunnen zijn van gehoorverlies. Hij
belicht dus de medische kant.
Voorzieningen en vergoedingen

Voorlichter Frans Hofstra van de werkgroep Slechthorendheid van Stichting
Hoormij/nvvs geeft meer algemene

Senver heeft een optie genomen op
52 kaarten voor de voorstelling van
zondagmiddag 2 augustus, 14.30 uur.
De kosten voor wie mee wil bedragen
A 57,00 p p. Daarvoor krijgt u een
kaartje 1e rang, het vervoer, en koffie/
thee/vlaai bij aankomst.

informatie zoals een stappenplan voor
de aanschaf van een hoortoestel en de
diverse hulpmiddelen die verkrijgbaar
zijn. De heer Hofstra doet dit met
behulp van een PowerPoint-presentatie.
Ook vergoedingen via de verzekering
worden besproken.
Uiteraard is er gelegenheid om vragen
te stellen en onderbreken we de presentatie voor een koffie- en/of theepauze.
Datum woensdag 5 februari,

14.00-16.00 uur. De zaal is open
vanaf 13.30 uur.
Plaats St. Annagebouw, het verenigingsgebouw achter de St. Vituskerk
aan de Emmastraat.
Kosten voor leden gratis, niet-leden
€ 3,00
Aanmelden tinestultiens@hotmail.com
of telefonisch via 035-6241520.
Ondersteuning Er is een schrijftolk
aanwezig om het gesproken woord
op een scherm weer te geven.

Hebt u interesse?

Laat het dan voor half februari weten.
Ook niet-leden zijn welkom. Reacties
aan cultuurkring@senver.nl of bel
met Ike Heerschop, tel. 035-6857016.
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De Kern van ...
Over religie in het oude Egypte
kosmos is een belangrijk doel van de
religieuze praktijk. Het idee was dat de
juiste voorbereiding het eeuwige leven
zou garanderen.
Dr. Lara Weiss (1980) is conservator
Egypte aan het Rijksmuseum van
Oudheden en leidt het Leids-Turijnse
opgravingsproject in Sakkara (Egypte).
Ze studeerde in Leiden en Berlijn en
promoveerde in 2012 in Göttingen.
Wat zijn de karakteristieken van
het geloofsleven van de oude
Egyptenaren? Het oude Egypte omvat
een periode van meer dan 3000 jaar.
Natuurlijk is er in die tijd wat betreft
religie en het wereldbeeld van de
oude Egyptenaren veel veranderd met
vaak ook regionale verschillen.

De lezing in ‘De Kern van …’ geeft een
breed inzicht in de oud-Egyptische
voorstellingen van de wereld en vertelt
welke stappen tijdens het leven, na de
dood en in de onderwereld, maar ook
elke nacht moesten worden doorlopen,
zodat mens en kosmos eeuwig zouden
kunnen voortbestaan.
Het deelnemen in de cyclus van de

Datum maandag 3 februari,

15.00-17.00 uur
Plaats Sociëteit De Unie, ’s-Gravelandseweg 57
Kosten € 5,00. Na afloop kan voor
een schappelijke prijs worden
gegeten in De Unie.

Poëzie in de Soos over Menno Wigman
Eind vorig jaar kwam ‘Verzamelde
gedichten’ van Menno Wigman (19662018) uit. Mede door een aanbeveling
in ‘De Wereld Draait Door’ werd dat
boek een ongekend succes. Nog niet
eerder was in dat programma een
poëziebundel uitverkoren tot Boek
van de Maand.

Datum dinsdag 18 februari,
15.00-17.00 uur
Plaats sociëteit De Unie, ’s-Gravelandseweg 57
Kosten € 5,00. Na afloop kan voor
een schappelijke prijs worden
gegeten in De Unie.

Van de veel te jong gestorven dichter
Wigman verschenen vijf dichtbundels. Hij behoort tot de grootste en
eigenzinnigste moderne dichters in
het Nederlands taalgebied. Zijn stijl is
zwart-romantisch en weemoedig; zijn
poëzie is intens, heel precies en zorgvuldig, technisch razend knap en ook nog
toegankelijk. Hij schreef gedichten die
tijdloos zijn. Over vijftig jaar worden
ze nog gelezen en bewonderd. Zeker
weten.
Op 18 februari duiken we in ‘Poëzie in
de soos’ onder begeleiding van dichter
en poëziekenner Jos van Hest in de

poëtische wereld van Menno Wigman
- om hem en zijn werk beter te leren
kennen, maar vooral omdat goede
poëzie vooral iets zegt over de eigen
binnenwereld van de lezer/luisteraar.

Vooraankondiging:
Michelangelo-dag
Op 2 maart 2020 organiseert de
commissie van ‘De Kern van...’ een
Michelangelo-dag.
In de ochtend is er een documentaire over Michelangelo in het
Filmtheater. Daarvoor zijn nu al
kaartjes te krijgen, de film heet:
Michelangelo, Love and Death.
Tussen de middag volgt een lunch
in koffiehuis Presto. ’s Middags is er
een lezing over werk en leven van
Michelangelo in sociëteit De Unie.
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Klassieke Muziekochtenden
Ludwig van Beethoven
In december leek het of de hele muziekwereld zich aan het voorbereiden was
op het Beethovenjaar 2020. Alle muziektijdschriften, aankondigingen van concerttournees en muziekprogramma’s
hadden plannen om iets te doen met
Beethoven. Ook het Nederlands Blazers
Ensemble opende het jaar feestelijk met
Beethoven. Beethoven is een belangrijke
componist in de muziekgeschiedenis.
Maar ook een geliefd componist; veel
luisteraars zijn bekend met zijn muziek
en zijn Negende Symfonie staat zelfs
Vooraankondiging maart

Op 3 en 6 maart zijn de laatste
muziekochtenden van het seizoen:
luisteren naar Bach.

op de lijst van Wereld-Erfgoed. En Alle
Menschen werden Brüder is het volkslied
van onze EU. Waarom is Beethoven
een groot componist? Daar besteedt
Claire Verlinden de muziekochtend
van februari aan, aan zijn symfonieën,
pianoconcerten en pianosonates,
kwartetten en trio’s. En kent u zijn
opera Fidelio/Eleonora?
Data dinsdag 4 en vrijdag 7 februari,

10.30 uur
Plaats Bibliotheek Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00. Kaartjes te bestellen
bij de bibliotheek, 2 weken voor de
lezingen, zie pag. 14.

Historielezing
De Hilversumse muziekstudio’s: over Malando,
de Blue Diamonds, Willy Alberti, en wie al niet
De historielezing op 17 februari gaat
over het Hilversums muziekleven in de
afgelopen decennia: niet de klassieke
muziek, maar het lichtere genre.

The Blue Diamonds in de
Phonogram-studio

Tjako Fennema heeft daar veel van meegemaakt. Hij werkte vele jaren achter
de muziekschermen; hij was er bij in de
Phonogram-studio in Hof van Holland,
later in het voormalige Gerardus
Majella-huis in de Honingstraat, en in
de Noorderkerk, Ons Gebouw en het
Slachthuisplein; hij zag er de legendarische technici en producers aan het
werk; en hij ontmoette er al die artiesten, zoals The Blue Diamonds, Lenny
Kuhr, Willy Alberti en Louis van Dijk.
Tjako Fennema vertelt over de mensen,
achtergronden en anekdotes, puttend
uit zijn ruime herinneringen. U kunt
Tjako kennen van het tv-programma
over muziek dat hij enkele seizoenen
presenteerde op de lokale omroep, en hij
publiceert in verschillende media over
muziek.

Datum maandag 17 februari,

15.00-17.00 uur

Plaats de theaterzaal van de biblio-

theek, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Aanmelden vanaf 3 februari via het
inschrijfsysteem van de bibliotheek
of aan de balie van de bibliotheek.
Zie pag. 14.

Tjako Fennema
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Uitstapjes
Senverbus

S e nv
Duur er ’s
z a am
h
h o e k e i d sje

Maak gebruik van
het Repair Café
Op zaterdag 22 februari is er weer
een Repair Café in Wijkcentrum De
Zoutkeet, Zoutmanlaan 3, bij de
speeltuin. Wat doe je met een kapot
broodrooster, een klok die stil is
blijven staan, of een fiets waarvan
het wiel aanloopt? Misschien heb je
een oude jas waarvan de rits kapot
is? Weggooien? Mooi niet! Ga naar
het Repair Café Hilversum waar
reparateurs op vrijwillige basis samen
met u uw kapotte spullen repareren.
Op zaterdag van 11.00-14.00 uur. Als
u grotere klussen hebt (zoals een rits
inzetten) kom dan meteen om 11.00
uur.
Marijke Maas, lid van
Senver, werkt als vrijwilliger in het Repair Café.
Ze herstelt kleinigheden
aan kleding. ‘Het gaat
om het vastzetten van
een zoom, aannaaien
van knopen, stoppen
van gaten.’ Haar ‘klanten’ zijn vooral
oudere mensen. ‘Ze hebben de naaimachine weggedaan, en ja, dan zit je
met het verstelwerk.’

Flinke wandeling,
1e donderdag van de
maand
Op donderdag 6 februari staan er 16 zeer
afwisselende kilometers op je te wachten als je mee gaat op alweer de tweede
Senver-wandeling van dit jaar. Loop mee
als je die afstand aan kunt. Wij verzamelen op die dag om 10 uur bij station
Sportpark aan de Soestdijkerstraatweg.
Vandaar voert de tocht via het Arena
park, Maartensdijkse bos en de Lage
Vuursche naar Den Dolder. Met een
stop voor koffie in de Lage Vuursche.
Nadien nog een km of 7 waarna we de
eindbestemming café-restaurant de
Egelantier, direct naast het station,
bereiken. Trein of bus staan te wachten
om ons weer naar Hilversum te
brengen.
Vragen?

Sneeuwklokjesfeest
Wolfheze
Vooruitlopend op het voorjaar gaan we
naar Kwekerij de Boschhoeve voor het
Sneeuwklokjesfeest. Dit lentefeest is inmiddels uitgegroeid tot een must voor
iedere liefhebber van bloeiende bolplanten. In de grote landbouwschuur
zijn talloze soorten sneeuwklokjes te
zien, een tuin- en brocantewinkel en
een theeschenkerij en zelfs linnen en
servies met sneeuwklokjes. Bij goed
weer kunnen we ook een wandeling
maken in de tuin en boomgaard. Vooraf
gaan we lunchen bij kasteel Doorwerth
waar de liefhebbers tijdens de lunch de
gelegenheid hebben om ook een kijkje
in het kasteel te nemen.

Mail tposthouwer@gmail.com.
Datum Donderdag 6 en zaterdag

8 februari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 28,00, inclusief toegang. Bij
teveel aanmeldingen zullen we loten.
Aanmelden zie pagina 14
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Museumlezing
Niki de Saint Phalle aan Zee
en bezoek aan museum Beelden
aan Zee, Scheveningen

Samen naar museum
Beelden aan Zee
Samen met het OV
Datum woensdag 19 februari

Tijdstip Om 9.10 uur verzamelen

Henk Roos besteedt in zijn museumlezing van februari aandacht aan de
wereldberoemde kunstenaar Niki
de Saint Phalle (1930-2002). Museum
Beelden aan Zee viert haar 25 e
verjaardag met een retrospectief.
Het joie de vivre van de Nana’s werkt
aanstekelijk op iedereen. Het zijn
kleurrijke, uitbundig vrolijke vrouwenfiguren die dansend, springend en
bruisend van energie door het leven
gaan.

Halverwege de jaren zestig van de 20e
eeuw zorgden de Nana’s voor nogal
wat ophef in de wereld van de moderne
kunst. Desalniettemin zijn ze sindsdien
onverminderd populair gebleven bij
het grote publiek. Niet voor niets
wordt gesproken van ‘Nana power’.
Het zijn immers sterke vrouwen met
wie je terdege rekening moet houden.
De tentoonstelling Nana’s aan Zee is
een solo voor Nana en een ode aan de
vrouwelijkheid! Het museum toont de
ontwikkeling van de Nana’s in al hun
diversiteit.

Tijdens de museumlezing bekijken
we de mini-documentaire Niki de
Saint Phalle aan Zee. In deze film staat
haar meest monumentale kunstwerk
centraal: het beeldenpark Giardino del
Tarocchi (Tarot-tuin, Capalbio, Italië).
Inleider Henk Roos wijdt in deze lezing
ook nog enige woorden aan de tentoonstelling die vanaf 13 maart in museum
Beelden aan Zee is te zien over de niet
minder belangrijke beeldhouwster
Germaine Richier (1904-1959).
Data lezing op dinsdag 11 en woens-

dag 12 februari
Tijd 10.30 uur. Zaal open 10.20 uur
Plaats Bibliotheek Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00. Kaartjes te koop
vanaf eind januari via de website of
aan de balie van de bibliotheek; zie
pag. 14.

we in de hal van station Hilversum
en nemen de intercity van 9.24 uur
naar Schiphol. Daar stappen we over
naar Den Haag Centraal. Vervolgens
bij tramhalte E met tram 9 naar het
Kurhaus. We starten ons bezoek met
koffie of thee.
Kosten € 19,50 met museumkaart
€ 3,50 (Pin Only). Online tickets
kopen (geldt niet voor museumkaart)
via beeldenaanzee.nl
Aanmelden bij Marion Kuijper, liefst
per e-mail: amgkuijper@gmail.com
of anders via tel. 035-6857438.

Samen met de
Senverbus
Datum Woensdag 19 en zaterdag
29 februari
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 17.30 uur thuis
Kosten € 27,00. Toegang musea:
€ 19,50 en met Museumkaart € 3,50
Aanmelden Zie pagina 14.
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Woningcorporaties over wonen van ouderen
in Hilversum
Over woningen die geschikt zijn voor ouderen spraken we met drie woningcorporaties in Hilversum, Gooi en Omstreken, Dudok Wonen en De Alliantie. De
interviews werden gemaakt door Andele Nauta en Ineke van de Rotte, leden
van de werkgroep belangenbehartiging van Senver.

Samenvatting

De teksten op deze pagina’s vormen
een samenvatting van de interviews.
De complete interviews zijn te vinden
op de website www.senver.nl. Op de
openingspagina staat een link naar de
betreffende webpagina.

Woningcorporatie Het Gooi en omstreken
Nergens plek om te bouwen
‘In Hilversum wordt de noodzaak om
te bouwen helemaal niet gevoeld.’ We
praten met de directeur-bestuurder
van woningcorporatie Het Gooi en
Omstreken, Maarten van Gessel.
Het Gooi en Omstreken heeft circa
8.300 woningen waarvan ruim 3.300 in
Hilversum. Van alle huurders is 1 op de
5 ouder dan 75 jaar, 1 op de 3 ouder dan
65 jaar, en de helft ouder dan 55 jaar. De
meeste huurders horen dus tot de senioren. Er is veel vraag naar betaalbare
huurwoningen in het Gooi, vanuit alle
leeftijdsgroepen. Het Gooi en omstreken heeft zich ten doel gesteld om
jaarlijks 100 woningen te bouwen. Maar
er is nergens plek. De woningcorporatie
bouwt nog wel in Bunschoten en er is
nog een kleine locatie in Wijdemeren,
maar in Hilversum al helemaal niet.

Het Gooi en Omstreken zet in op
nieuwbouw, vooral om daarmee doorstroming te realiseren. ‘Als een oudere
uit een grote woning verhuist, komt er
een kettingreactie op gang. Een gezin
kan er voor in de plaats komen, en
daarvoor in de plaats weer een jong stel,
enzovoort. Zo kan een woning die door
een oudere wordt achtergelaten wel voor
drie of vier andere huishoudens een
oplossing vormen.’ Dat ouderen vooral
beren op de weg zien als het om verhuizen gaat, erkent Van Gessel ook. ‘De
zorgwereld verandert, mensen moeten
langer zelfstandig blijven wonen en we
merken dat bij senioren nog steeds een
lage bereidheid is om te verhuizen. Het
is wel langzamerhand aan het veranderen. Ze missen vaak goede informatie.
Met de inzet van wooncoach proberen
we onze huurders
van 65-plus hierbij te begeleiden
en adviseren hen
over passend en
prettig wonen. In
Hilversum zijn de
wooncoaches al
actief en we merken dat hierdoor
het bewustzijn
Maarten van Gessel
langzamerhand
aan het veranderen is. Het is de bedoeling om de wooncoaches in de hele regio
te introduceren.’
De mix is belangrijk, wonen en zorg,
jong en oud.
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Dudok Wonen
Dudok Wonen is een woningcorporatie
met bijna 8000 woningen, waarvan de
meeste in de sociale huursector. Als het
om ouderen gaat, bouwt Dudok Wonen
graag een mix: van zelfstandig wonen,
en wonen met zorg.
Zo is er op het terrein van de Egelantier
nu een woongebouw dat Dudok Wonen
in z’n geheel verhuurt aan Hilverzorg.
En daar in de directe omgeving wonen
nu graag ouderen zelfstandig die nú
nog geen zorg nodig hebben, maar voor
wie het wel voelt als ‘verzorgd wonen’.’
Directeur Harro Zanting: ‘Dat er een
golf ouderen, babyboomers, aankomt
waardoor meer speciale woningen
nodig zijn, dat is wel zeker. Voor ons is
de mix erg belangrijk, ook van ouderen
en jongeren, er zijn wooncomplexen
waar we bij elke mutatie naar zo’n goeie
mix kijken.’

We brengen
bijzondere
woonvormen ter
sprake, zoals een
‘Knarrenhof ’ –
een gedeelde
woonvorm
zoals deze in
andere plaatsen
is gerealiseerd.
Harro Zanting
Harro Zanting
ziet initiatieven graag komen, ‘we gaan
als Dudok Wonen niet voor makkelijk,
we zijn ín voor bijzondere projecten’.
Of de mogelijkheid dat iemand met
een groot (eigen) huis dit met hulp van
Dudok Wonen wil laten aanpassen voor
bewoning door meerdere personen?
‘Laat maar komen, we hebben dat eerder
gedaan.’

De Alliantie, Gooi en Vechtstreek
Doorstroming stimuleren biedt kansen
Anne Oosterbaan,
directeur van de
Alliantie Gooi en
Vechtstreek ziet
de meeste kansen
in wat genoemd
wordt ‘passend
huisvesten’. De
Anne Oosterbaan
oplevering van
een van de nieuwe woontorens op het
voormalige Lucent-terrein is volgens
Anne Oosterbaan een goed voorbeeld
van wat ze bedoelt.
‘Voor de 72 nieuwe huurwoningen die
opgeleverd werden, meldden zich ruim
2700 belangstellenden. In overleg met
de gemeente gaven we voorrang aan
mensen die een sociale huurwoning
in Hilversum achterlieten. Dat waren
in dit geval veel ouderen. De eengezinswoning die zij achterlieten wordt
nu bewoond door gezinnen die op hun
beurt een woning achterlieten voor
bijvoorbeeld starters. Er kwamen zoveel

verhuizingen op gang uit de wijken met
eengezinswoningen, dat de medewerkers van de Alliantie het bijna niet bij
konden houden. Nu zijn we goed bezig,
dacht ik.’
Slim bouwen is de oplossing. Dat
betekent dat er in de huursector zowel
eengezinswoningen als appartementen
nodig zijn, en de mogelijkheden voor
zowel zelfstandig wonen als ‘wonen

met zorg’. Of zo bouwen dat ouderen
in de directe omgeving van hun
mantelzorgers kunnen wonen en vice
versa. Op den duur ontstaat een tekort
aan verzorgend personeel, om de zorg
te leveren die nodig is. Daarom houden
we nu vast rekening mee. ‘We bouwen
eigenlijk niet voor nú, maar voor de
toekomst.’
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Meryl Streep speelt
Aunt March in
Little Women
Dinsdag 11 februari

Regisseur Greta Gerwig (‘Lady Bird’)
geeft haar eigen draai aan deze literaire
klassieker met een indrukwekkende
sterrencast. Ze heeft het meeslepende
verhaal van vier zussen die na de
Amerikaanse de burgeroorlog opgroeiden, voorzien van 21e eeuwse relevantie.
‘Little Women’ is gebaseerd op het
beroemde gelijknamige boek van Louisa
May Alcott. Het gaat over de dagelijkse
omgang tussen zussen, hun toekomstdromen, de liefde en het zoeken van
je eigen weg. Saoirse Ronan, Emma
Watson, Florence Pugh en Eliza Scanlen
spelen de zussen Jo, Meg, Amy en Beth
March. Timothée Chalamet speelt buurjongen Laurie, Laura Dern is Marmee en
Meryl Streep is te zien als Aunt March.

Datum dinsdag 11 februari, 14.00 uur
Plaats Filmtheater Hilversum,

Herenplein 5

Kosten € 8,50 inclusief vooraf koffie

of thee met iets lekkers. Alleen met pin
betalen. Reserveren is niet mogelijk, wel
kunt u al tevoren een kaartje kopen.

Verandering in de huurtoeslag
Vóór dit jaar was er één maximale
inkomensgrens voor de huursubsidie.
Zat je daar één euro boven, dan kreeg je
niets. Dat gaat in 2020 veranderen. Dan
wordt namelijk een geleidelijke inkomensgrens ingevoerd. Bij een stijgend
inkomen gaat het recht op huurtoeslag
niet in een keer verloren, maar loopt
deze langzaam terug tot nul. Nu komen
meer huurders in aanmerking. Wat
wel blijft is de harde vermogensgrens:
alleenstaanden mogen op 1 januari
2020 maximaal A 30.864 eigen vermogen
hebben (voor partners A 61.692).
U kunt huurtoeslag aanvragen als uw
rekenhuur (de kale huur plus een deel
van de servicekosten) volgend jaar niet
hoger is dan A 737,14 per maand. De
samenstelling van uw huishouden en
de huurprijs tellen mee bij het berekenen van uw huurtoeslag. Op de website
van de Belastingdienst staan ook alle
uitzonderingen en overige regels. Hier
kan ook de toeslag aangevraagd worden.

Hulp om het uit te rekenen

Omdat de harde inkomensgrens
binnenkort verdwijnt, wordt het
berekenen van de huurtoeslag wel
complexer. Het advies is om de proefberekening in te vullen op de website
van de Belastingdienst. Die berekening
is nogal ingewikkeld. De vrijwilligers/
Belastinginvullers kunnen u daarbij
helpen, zie pagina 11.
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Belastinghulp voor Senver-leden,
ook in Wijdemeren
Tussen 1 maart en 30 april moeten
weer veel mensen aangifte inkomstenbelasting doen. De belastinghulpen van Senver kunnen u helpen
met het invullen van het belastingformulier. Dit kan door uw aangifte
Inkomstenbelasting helemaal voor u
te in te vullen, of door u te helpen als
u via de computer het aangifteformulier zelf wilt vullen. Wij maken dan
eerst een telefonische afspraak en
komen bij u thuis.
Hoe werkt het

Heeft u al eerder het belastingformulier
door een invulhulp van Senver laten
invullen, dan kunt u wachten tot u
gebeld wordt om een afspraak te maken.
Wilt u voor het eerst gebruik maken van
deze hulp, dan kunt u een mail met uw
naam en telefoonnummer sturen naar:
belastinghulpsenver@gmail.com
of u kunt bellen met Riny Jägers,
tel. 06-51154212.

Wij maken dan een afspraak met u. De
hulp wordt gegeven aan Senver-leden
met een jaarinkomen tot A 35.000 voor
alleenstaanden en A 55.000 voor echtparen/samenwonenden. Voor het invullen
door Senver is de bijdrage in de kosten
A 10 per persoon (dus A 20 voor gehuwden en samenwonenden).

Foto van de maand

Foto: Ans Roodenburg
Thema: je mooiste foto

Machtigingscode aanvragen

Belastinghulpen gebruiken niet
uw DigiD, maar een zgn. DigiDmachtiging. Daarmee krijgen ze
toegang tot uw belastinggegevens
zonder dat ze uw DigiD hoeven te
weten. U kunt deze machtiging alvast
aanvragen bij de belastingdienst via
internet https://machtigen.digid.nl, of
telefonisch via (088) 1236555, waarbij u
uw BSN-nummer en geboortedatum
moet opgeven. Het duurt 5 werkdagen
voordat u de machtigingscode in huis
hebt, deze ontvangt u in een witte
envelop.
Als u als echtpaar uw belastingaangifte
wilt laten verzorgen, dan moet u elk
apart een machtigingscode aanvragen.
Heeft u vorig jaar ook gebruik gemaakt
van een code dan krijgt u hem dit jaar
automatisch thuisgestuurd.
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Naar het museum met de Senverbus
Zie voor aanmelden en de annuleringsregeling, pag 14.

Scheepvaartmuseum
Amsterdam

Oude Ambachtenmuseum Terschuur
Ervaar het zelf en laat u meenemen in
de tijd dat er geen elektriciteit was, de
meeste arbeid nog met de hand werd
gedaan en de mensen nog afhankelijk
waren van familie, vrienden en buren.
Er zijn ruim 160 verschillende oude
ambachten, beroepen en winkeltjes te
vinden. Naast de oude ambachten is er
ook een indrukwekkende verzameling
van oud en
antiek speelgoed.

De tentoonstelling Republiek aan Zee
laat zien hoe Nederland als maritieme
natie is gevormd. Aan de hand van ruim
50 topstukken vertelt de tentoonstelling het verhaal van de Republiek in de
17e en 18e eeuw. De Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden was in de 17e
eeuw een van de machtigste en rijkste
landen ter wereld.
Datum Maandag 10 en vrijdag
28 februari
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 16,00. Toegang € 16,50. Met
Museumkaart gratis

Datum Woensdag 5 februari en
dinsdag 3 maart
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 28,00 inclusief toegang

Museum Speelklok
Utrecht
Het museum Speelklok is een typisch
Nederlandse must-see! De blinkende
speelklokken en speeldozen die in de
Koninklijke Kamer te zien zijn, werden
door de meest machtigste mensen
gebruikt om hun status en macht te
benadrukken. Laat je in het museum
verrassen door de vrolijke muziek die
vanuit alle hoeken van het museum
klinkt. De zelf-spelende muziekinstrumenten zijn er in alle soorten en maten.
Datum Vrijdagmiddag 14 en maandag-

middag 24 februari
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 15,00. Toegang € 14,00,
inclusief rondleiding. Met
Museumkaart gratis

Kunstmuseum Den Haag Breitner en Israëls
De tentoonstelling Breitner vs Israels - Vriendschap en
rivaliteit richt zich op de wisselwerking tussen George
Hendrik Breitner (1857-1923) en Isaac Israëls (18651934), die eind negentiende eeuw tot de belangrijkste
figuren in de Nederlandse schilderkunst behoren.
Beiden werden uiteindelijk gevierde kunstenaars, die
elkaar gedurende hun gehele carrière hebben bewonderd, benijd en geïnspireerd.

Datum Zaterdag 15 februari en

dinsdag 10 maart
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 17.30 uur thuis
Kosten € 26,00. Toegang € 19,50. Met
Museumkaart gratis.
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Museum Bredius
Den Haag

Bes in Allard Pierson
Het Allard Pierson presenteert de
eerste grote tentoonstelling over de
multi-inzetbare Egyptische god Bes.
Met zijn kromme, korte beentjes, zijn
uitgestoken tong, verentooi en dikke
buik is Bes een herkenbare figuur
uit het Oude Egypte. Populair als hij
was, werd hij afgebeeld op amuletten,
meubels, zuilen, vazen en serviesgoed
en als klein of groot standbeeld. Bes
speelde een rol in het dagelijks leven en
tussen de mensen.

De collectie van Museum Bredius omvat
o.m. schilderijen van Rembrandt, Jan
Steen, van Neer, ‘d Hoendecoeter en
Hobbema. De gehele collectie is ondergebracht in een prachtig herenhuis uit
de 18e eeuw in het centrum van Den
Haag waardoor het bezoek een bijzondere ervaring wordt. Rivier-, oever-,
strand- en zeegezichten, maar ook
zeeslagen en scheepsportretten geven
een prachtig beeld van de Hollandse
Gouden Eeuw op het water.
Datum Dinsdag 18, donderdag 20 en
zaterdag 22 februari
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 17.50 uur thuis
Kosten € 26,00. Toegang € 7,00. Met
Museumkaart gratis.

Datum Woensdagmiddag 12 februari
en vrijdagmiddag 6 maart
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 16,00. Toegang € 5,00. Met
Museumkaart gratis

Museum Bronbeek
Atjeh
Museum Bronbeek gaat over het koloniale verleden van Nederland: de VOC
en de geschiedenis van het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger (1830-1950)
en zijn tegenstanders. De tentoonstelling gaat over de fascinerende cultuur
van de Atjehse bevolking en hoe het
Atjeh Toean Willem Stammeshaus in
zijn greep kreeg. Er is een representatieve selectie objecten uit de collectie
van het Tropenmuseum, waar zijn
verzameling uiteindelijk
terechtkwam.
Datum Vrijdag 21 februari en dinsdag
17 maart
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 25,00. Toegang € 3,00. Met
Museumkaart gratis

Koninklijk licht in Museum Lalique Doesburg
René Lalique (1860 - 1945) wordt wel
de Da Vinci van de juwelen- en de
glaskunst genoemd. Als internationaal
gevierd kunstenaar heeft hij werk
geleverd aan Europese vorstenhuizen en
de keizerlijke familie van Japan. Naast
de vaste collectie is er nu tijdelijk de
Tentoonstelling ‘Koninklijk licht’ met
onder meer de kroonluchter en tafelornamenten die Prinses Juliana in 1937 ter
gelegenheid van haar huwelijk ontving.

Datum Dinsdag 25 en donderdag
27 februari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 26,00. Toegang € 15,00. Met
Museumkaart € 2,50
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Algemene informatie
inschrijving voor Senverlezingen in de bibliotheek

Algemene informatie
Senver Stadsauto en Senverbus
Aanmelden en annuleren

Deze informatie geldt voor de lezingen klassieke
muziek, de Historische lezingen en de Museumlezingen.

Stadsritten

Op internet bestellen via de website van bibliotheek
Hilversum: www.bibliotheekhilversum.nl
• U komt op de homepage en kiest daar in het midden
van het blad het blokje: Online kaartverkoop.
• Kies in lijst lezingen de juiste lezing of zoek het op
via het zoekblokje ‘Vind…’ Let op de juiste datum,
sommige lezingen worden meerdere keren gegeven en
kies het juiste aantal kaarten.
• Kies betalen met iDeal en log in.
Bent u bibliotheeklid,
gebruik dan uw pasnummer, zo niet maak dan
eenmalig een account
aan.
• Betalen via iDeal en
ticket uitprinten. Ook kunt u het ticket downloaden
op uw smartphone, als u daarop ook mail kunt
ontvangen.
Online inschrijven en bestellen kan steeds vanaf
14 dagen voor de lezing plaatsvindt.
Hulp hulp nodig bij online aanmelden, bel dan de
bibliotheek, telefoon 035 - 621 29 42. Bereikbaar van
9.00 tot 20.00 uur. De medewerkers zijn bekend met
het inschrijfsysteem en helpen u graag op weg.
Bij de balie van de bibliotheek

Wilt u een rit boeken binnen Hilversum met onze nieuwe stadsauto?
Bel dan uiterlijk een dag van te voren naar de reserveringslijn van
de Senverbus, op het telefoonnummer dat hieronder staat. Als u
een rollator wilt meenemen, graag bij aanmelding opgeven.
Wat de ritten binnen Hilversum betreft: Senver-vrijwilligers vervoeren u graag naar elke bestemming, als het maar binnen Hilversum
is. De kosten zijn € 2,50 per rit.
Reserveringslijn stadsritten en uitstapjes

035 - 24 00 270
Elke werkdag tussen 9.00 - 12.00 uur.
Uitstapjes

Voor uitstapjes meldt u zich bij voorkeur aan voor 7 februari.
De uitstapjes kunnen door alle leden van Senver worden geboekt.
Ook bij uitstapjes geldt graag opgeven als u een rollator wilt
meenemen.
Bij teveel aanmeldingen wordt het uitstapje herhaald op een
andere dag. Bij de aanmelding hoort u of u direct geplaatst wordt
of dat u op de wachtlijst wordt gezet. Zodra nieuwe data bekend
zijn wordt gevraagd of u dan mee kunt. U kunt ook zelf uw voorkeur
aangeven.
Betaling contant tijdens het uitje op een geschikt moment met
gepast geld.
Lunch en overige consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij
anders aangegeven. Bij uitstapjes die vanaf 12.00 uur beginnen met
ophalen gaan we niet ergens lunchen. U kunt desgewenst wel zelf
een broodje meenemen.
Mensen die buiten Hilversum of in de Hilversumse Meent wonen
kunnen ook mee met de excursies maar worden gevraagd naar de
bibliotheek te komen of een andere goed bereikbare opstapplaats
in Hilversum.
Bij annuleren later dan een week voordat de activiteit plaatsvindt,
betaalt u de kosten tenzij een ander in uw plaats meegaat.

Bij de balie van de bibliotheek kunt u vanaf 14 dagen
voor de lezing ook een kaartje kopen.
Let op: alleen met pin betalen.
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Samen-uit-eten
bij De Kaars
In de Havenstraat

Op dinsdag 25 en donderdag
27 februari gaan we samen uit eten
bij Restaurant De Kaars, Havenstraat
18. Gaat u een keertje mee?
We hebben afgesproken een 3 gangen
keuze menu voor A 27,50 per persoon
exclusief de drankjes. We worden
verwacht tussen 17.30 en 18.00 uur.

Aanmelden

Voor de dinsdag bij Catharina
Draaijer, telefoon 035-7722214 of mail
naar
Catharina@chello.nl
Voor de donderdag bij Anja Pons,
telefoon 035- 6241866 (tussen 19.00 en
21.00)
Of mail naar jmpons@xs4all.nl

In het Muziekcentrum van de Omroep

Jubileumconcert Ruud Bos
Het is maar liefst zestig jaar geleden
dat Ruud Bos (1936) als pianist aantrad
bij het Leidseplein Cabaret. Voor het
Goois Symfonieorkest is dit reden om
deze muzikale duizendpoot te eren met
een jubileumconcert op zondagmiddag
1 maart in zijn eigen woonplaats,
Hilversum.
We kunnen zonder overdrijven stellen
dat Ruud Bos ons naoorlogse muzikale
landschap mede heeft bepaald. Zijn
naam is onlosmakelijk verbonden met
die van Wim Sonneveld, Jasperina de
Jong, Johnny en Rijk, Willeke Alberti,
André van Duin en een keur aan andere
artiesten voor wie hij liedjes schreef en
prachtige arrangementen maakte.
Het muzikale eerbetoon zal plaatsvinden in het Muziekcentrum van de
Omroep op zondagmiddag 1 maart.
Solisten uit de musicalwereld zullen de
bekende liedjes zingen en de middag
wordt aan elkaar gepraat door presentator/cabaretier Ivo de Wijs.

Datum Zondagmiddag 1 maart om
15.00 uur
Kaarten € 17,50 te koop via
www.gooissymfonieorkest.nl
of aan de kassa.
Plaats Muziekcentrum van de
Omroep, Heuvellaan 33

Concertgebouw
Openbare Repetitie
met Senverbus
We gaan opnieuw naar de openbare
repetities van het Koninklijk Concertgebouworkest in de Grote Zaal van het
Concertgebouw. De eerste onder leiding
van Thomas Engelbrock, de tweede met
dirigent Semyon Bychkov en de laatste
met Herbert Blomsted. Het concert
duurt een half uur maar u krijgt dan
wel een heel orkest van uitmuntende
kwaliteit te horen. Na afloop gaan we
op een mooie plek gezamenlijk lunchen.
Koninklijk Concertgebouworkest, Iván
Fischer (dirigent)

Datum Woensdag 26 februari,
11 maart en 22 april
Tijd Ophalen tussen 9.30 en 10.30 uur
en ca. 17.00 uur thuis
Kosten € 18,00. Toegang gratis
Aanmelden zie pagina 14

Agenda

Februari 2020

Datum

Activiteit

Zondag 2 februari

Podium Witteman, Senverbus

Maandag 3 februari

De Kern van
Koffieconcert Amersfoort, Senverbus

Dinsdag 4 februari

Muziekochtend over Beethoven
Marius van Dokkummuseum

Woensdag 5 februari

Lezing over het gehoor
Oude Ambachtenmuseum, Senverbus

Donderdag 6 februari
Vrijdag 7 februari

*
4
*
5
*
3
12

Lange wandeling

6

Sneeuwklokjesfeest Wolfheze, Senverbus

6

Muziekochtend over Beethoven

5

Winterse rondrit, Senverbus

*
6

Zaterdag 8 februari

Sneeuwklokjesfeest Wolfheze, Senverbus

Zondag 9 februari

Noordbrabants museum, Senverbus

Maandag 10 februari

Scheepvaartmuseum Amsterdam, Senverbus

Dinsdag 11 februari

Museumlezing Niki de Saint Phalle
Filmprogramma Little Women
Noordbrabants museum, Senverbus

Woensdag 12 februari

Pagina

Museumlezing Niki de Saint Phalle

*
12
7
10
*
7

Bes in Allard Pierson, Senverbus

13

Vrijdag 14 februari

Museum Speelklok Utrecht, Senverbus

12

Zaterdag 15 februari

Kunstmuseum Den Haag, Senverbus

12

Zondag 16 februari

Poduim Witteman, Senverbus

Maandag 17 februari

Historielezing Hilversums muziekleven

*
5

Dinsdag18 februari

Poëzie in de Soos, Menno Wigman

4

Museum Bredius Senverbus
Woensdag 19 februari

13

Naar museum Beelden aan zee, samen met OV

7

Naar museum Beelden aan zee, met Senverbus

7

Donderdag 20 februari

Museum Bredius, Senverbus

13

Vrijdag 21 februari

Museum Bronbeek Atjeh, Senverbus

13

Zaterdag 22 februari

Museum Bredius, Senverbus

13

Maandag 24 februari

Museum Speelklok Utrecht, Senverbus

12

Dinsdag 25 februari

Samen uit eten

15

Museum Lalique, Senverbus

13

Woensdag 26 februari

Concertgebouw Openbare Repetitie, Senverbus

15

Donderdag 27 februari

Samen uit eten

15

Museum Lalique, Senverbus

13

Vrijdag 28 februari

Scheepvaartmuseum Amsterdam, Senverbus

12

Zaterdag 29 februari

Naar museum Beelden aan zee, Senverbus

7

* Voor meer informatie: zie een vorig Maandblad van Senver

Vaste activiteiten:
sport, spel &
ontmoeting
Maandagmorgen

SeniorenCafé in De Jonge
Haan, vanaf 10.30 uur
Maandagmiddag

• Klaverjassen in wijkcentrum
St. Joseph, om 13.30 uur.
Er is een wachtlijst
• Biljarten elke week in
wijkcentrum Lopes Dias, vanaf
13.30 uur

Maandagmiddag
17 februari

Bingo, wijkcentrum
De Koepel, Kerkelanden,
aanvang 14.00 uur
Dinsdagmorgen

Aqua-sporten in zwembad de
Lieberg,
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdagmiddag

Schaken, in wijkcentrum Lopes
Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag
4 februari

Fotoworkshop, in Wijkcentrum Lopes Dias
van 14.00 – 16.00 uur
Dinsdagmiddag
11 en 25 februari

Scrabblemiddag in wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 14.00 uur
Woensdagmorgen

Seniorencafé op terras,
Winkelcentrum Kerkelanden,
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
Vrijdagmiddag

Loosdrecht Vrijdagmiddagclub
• Thee-uurtje:
7 en 21 februari, om 15.00 uur
in de bibliotheek, Tjalk 41
• Wandeling:
14 en 28 februari, om 14.00
uur, Zonnestraal, onder de
Klok

