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‘In elkaars tuin kijk

et oefeningen buiten

en’

Weer veel leven
in de brouwerij!
Er zijn in juli al weer heel wat Senveractiviteiten gestart. De deelnemers van de
aquafitness waren de eerste Senver-leden die
weer actief werden, niet in het water, maar
met gymnastiek in de open lucht. Daarna
volgden twee seniorencafés, in de Jonge Haan
en in het winkelcentrum van Kerkelanden,
die weer van start gingen. Ook de schaakclub
is weer begonnen in wijkcentrum Lopes Dias.
Bijzonder is dat de schakers elk een eigen bord
met stenen voor zich hebben, dat is veiliger.
In de loop van juli heeft ook ons breicafé de

Muziekle zing in juli: ‘corona-proof ’
draad letterlijk weer opgepakt. Een succes
vormde het ‘in elkaars tuinen kijken’ waarbij
men om beurten elkaars tuinen bezoekt. Er
zijn drie tuinen-groepjes van start gegaan, en
we gaan er in augustus nog mee door. Andere
jaren was er in deze periode het programma
van de Zomerschool, met leuke excursies naar
bijzondere bestemmingen, en dan met grote
groepen mensen. Dat zit er dit jaar niet in. We
hebben gekeken wat er wél mogelijk is. En dat
is al best veel. U vindt de activiteiten op de
pagina 6 en verder.

Scootmobiel club starten
Er is een vraag bij het bestuur gekomen
om een club van en voor scootmobielers
te starten. Als je aan een ‘scoot’ gebonden
bent, wil je er ook wel eens op uit, en samen
met anderen is dan gezelliger. Een paar jaar
geleden hadden we zo’n club ook. Eens in de
maand ging de club op pad, met een klein
aantal ‘scooters’. De route werd vooraf verkend
door twee ‘fietsers’, die dus níet gebonden
waren aan een scootmobiel. Het zou leuk zijn
als zoiets er weer zou komen. Wie heeft er zin
om dit mee op te zetten? Meld je voor meer
informatie bij het bestuur, info@senver.nl

Scootmobielclub in Woerden
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Nieuwe leden

Colofon

Mevrouw Yvonne Clement
De heer Jan van der Heide

Algemene vragen over diensten in
Hilversum en aanvraag huisbezoek

Ook lid worden?
Aanmelden als lid van Seniorenvereniging
Hilversum kan via e-mail: info@senver.nl
Vermeld in de mail

- voor- en achternaam en complete adres
- telefoonnummer en e-mail adres
- geboortedatum
- bankrekeningnummer (tbv. contributie)
Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u
nalezen op onze website.

De redactie behoudt zich het recht voor
bijdragen (tekst en beeld) te redigeren, in
te korten of te weigeren.

Vaststellen Jaarrekening
2019 uitgesteld
Volgens de wet en dus ook volgens de
statuten van Senver moet de jaarrekening
over 2019 vóór 1 juli 2020 in een algemene
ledenvergadering worden behandeld en
vastgesteld.

Door de coronacrisis is dat veelal niet mogelijk. Daarom heeft de wetgever een tijdelijke
wet Covid -19 in het leven geroepen die er in
voorziet dat de behandeling van de jaarrekening 2019 door een besluit van het bestuur
van een vereniging kan worden uitgesteld
tot uiterlijk eind oktober 2020.
Het interim bestuur van
Senver heeft van deze
mogelijkheid gebruik
gemaakt en in haar
vergadering van 17 juni
2020 besloten de behandeling van de jaarrekening
over 2019 uit te stellen tot
uiterlijk in oktober 2020.

Bel onze SeniorenWegwijzers, contactpersonen
Hennie Zandee, tel. 035-6218132 en Corrie v.d.
Horst, tel. 035-5446974
Uitleg van iPads en tablets

Werkgroep thuisbegeleiding, Lily Goudsmits,
tel. 035-6214414, dfam.goudsmits@gmail.com
Ledenadministratie

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

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

Interim bestuur Senver
Secretariaatsadres

info@senver.nl
Trompenbergerweg 6-12
1217 BE Hilversum
035-6215885
Voorzitter

Ineke van de Rotte
i.vanderotte@chello.nl
035-6241880
Algemene bestuursleden

Bertine van der Pluijm
bpluijm@upcmail.nl
06-13508705

Vragen over bezorging van dit blad

Helmi Duijvestein
helmiduijvestein@gmail.com
06-22243694

Volgend nummer

Andele Nauta
a.w.nauta@kpnmail.nl
06-53333356

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

Kopij voor het septembernummer vóór woensdag 12 augustus naar redactie@senver.nl
Lidmaatschap

Kosten lidmaatschap: M 20,00 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de
jaarcontributie M 15,00.
Bij aanmelding na 1 juli 2020 betaalt u € 10,00
voor het lopend jaar. En voor de 2e persoon
€ 7,50.
Bankgegevens

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

Vertrouwenspersoon

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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Klassieke Muziek in de Middag
Muziek-producties in de afgelopen
tijd

Afgelopen tijd presenteerde Claire in
de Oppeppers speciale en opvallende
producties in coronatijd. En het is zonde
Afgelopen juli is Senver weer gestart
om daar niet wat meer aandacht aan
met activiteiten in de bibliotheek.
te besteden. Het Groot Omroep Koor,
Dat is goed bevallen. Het is wel even
Nederlands Kamerkoor, Operakoor,
wennen aan de coronaspelregels. De
inleiding van Claire Verlinden was even Utrechtse koren, iedereen deed zijn
interessant als anders, en een drankje in uiterste best om niet vergeten te
worden. Er werden zelf kleine opera’s
de pauze maakte het extra gezellig. De
bijeenkomst vindt plaats in het leescafé, gemaakt. Dvořák werd door heel
Nederland meegezongen en op Radio 4
waar 30 personen aan tafeltjes terecht
uitgezonden.
kunnen, zie de foto rechts.

Willibrord Ruigrok maakte deze collage van
lijnen en pijlen die in het stadscentrum zijn
aangebracht. Ze moeten Hilversummers in
goede corona-banen leiden.

Dvořák
Datum dinsdag 4 augustus en vrijdag 7 augustus, 16.30-18.00 uur met tussendoor
een kopje koffie of thee of een drankje aan de tafeltjes.
Reserveren Kaartjes bestellen via de website van de bibliotheek, dat kan vanaf
2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst. Zie pagina 14.
Prijs € 5,00
Aanvang De bibliotheek is voor ons open om 16.15 uur; we wachten buiten tot we
een plek krijgen toegewezen. Zie voor de regels in de bibliotheek ook pagina 14.

Twee Tai Chi cursussen

Op deze foto van een tai chi cursus in
Nijmegen hebben de deelnemers witte
broeken aan. Dat is bij onze lessen niet
nodig, gewoon makkelijk zittende kleding
is prima.

Aanvang vrijdagmorgen van 10.00

In juli zijn we begonnen met Tai Chi
lessen. Marcela Astete van Tai Chi
Hilversum verzorgde een introductiecursus, en dat naar volle tevredenheid
van de deelnemers. We gaan er daarom
in de komende maanden mee door.
Tai Chi is een Chinese bewegingsleer
waarbij je oefeningen doet waardoor je
lichaam gezonder en soepeler wordt.
Tai Chi gaat ook uit van harmonie met
de natuur, en daarom worden de lessen

bij voorkeur buiten gegeven. We maken
gebruik van de sportvelden van het
Roland Holst College (Schuttersweg) en
daar is voldoende ruimte om afstand
te bewaren, maar ook beschutting
van bomen. De cursus die op vrijdag
begonnen is, gaat door. Er kunnen nog
mensen bij. Daarnaast starten we bij
voldoende deelname ook een groep op
woensdag van 12.00 – 13.00 uur.

tot 11.00 uur. Een tweede groep op
woensdag van 12.00 - 13.00 uur. Na
aanmelding hoort u of u (meteen)
mee kunt doen.
Locatie sportvelden bij het Roland
Holst College, aan de Schuttersweg.
Verzamelen 10 minuten voordat de les
begin bij de ingang van het tunneltje.
Aanmelden via ikeheerschop@
hotmail.com. Kunt u niet e-mailen
dan belt u naar Ike Heerschop,
tel. 035-6857016
Kosten € 30,00 per maand van
gemiddeld 4 lessen.
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De Kern van ... op maandag 3 augustus
Over het leven en het werk van Shakespeare
Ook ‘De Kern van…’ gaat weer starten, niet in
Sociëteit De Unie, maar in de bibliotheek. En zelfs al
in augustus omdat we zolang thuis gezeten hebben,
en wel wat inspiratie kunnen gebruiken.

Op maandag 3 augustus neemt Jurjen Zeilstra,
historicus en theoloog, ons mee in de wereld van de
nog immer interessante schrijver en denker William
Shakespeare.
William Shakespeare (1564-1616) is waarschijnlijk de
beroemdste toneelschrijver en dichter ter wereld.
Maar wie deze man was en hoe zijn leven is verlopen,
dat is een verhaal vol raadsels. Wat was zijn geloofsovertuiging? Iedereen werd geacht christen te zijn in
die tijd, maar daar hield de eensgezindheid mee op.
Anglicanen, dissenters en Rooms-katholieken gunden
elkaar het licht in de ogen niet. We kunnen slechts
gissen waar Shakespeare stond, al tasten we niet
geheel in het duister.

Datum maandag 3 augustus, 16.30-18.00 uur, met tussendoor een
kopje koffie of thee aan de tafeltjes. De bibliotheek is speciaal
voor ons open om 16.15 uur; we wachten buiten.
Reserveren Kaartjes zijn te bestellen vanaf 14 dagen voor de bijeenkomst via de website van de bibliotheek, zie daarvoor pagina
14. Lees daar ook de regels die de bibliotheek hanteert. Kaartje
kopen aan de balie is niet mogelijk.
Prijs € 5,00

Poëzie in de Bieb

Lievelingsgedichten van Senver-leden

Ook de Poëziebijeenkomsten
starten weer.
Nog niet in de
sfeervolle zaal
van Sociëteit De
Unie, maar wel in
een aangepaste
opstelling in het
leescafé van de
bibliotheek, waar
we heel blij mee
zijn.

Op dinsdag 18 augustus presenteren
zo’n tiental Senver-leden hun lievelingsgedicht.
Van Rutger Kopland tot Vasalis en van
Rainer Maria Rilke tot Ellen Warmond
en nog veel meer; in een bonte parade
passeren zij de revue. De middag staat
onder begeleiding van Robert Grijsen,
voormalig stadsdichter van Hilversum
en bij velen bekend als docent, presentator, theatermaker en cursusleider.
U bent van harte uitgenodigd om deze
opening van het nieuwe seizoen van
Poëzie in de Soos - maar dan in de Bieb bij te wonen.

Datum dinsdag 18 augustus, 16.30-

18.00 uur, met tussendoor een kopje
koffie of thee aan de tafeltjes. De
bibliotheek is speciaal voor ons open
om 16.15 uur; we wachten buiten.
Reserveren Kaartjes zijn te bestellen
vanaf 14 dagen voor de bijeenkomst,
zie daarvoor pagina 14. Kaartje
kopen aan de balie is niet mogelijk.
Lees daar ook de regels die de
bibliotheek hanteert.
Prijs € 5,00
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Even terug in de tijd
Armoe en ellende in Hilversum

wiens vrouw hem vader maakte van
tweelingen. De tweelingen stierven
na 20 weken levens. ‘Onze Lieve Heer,’
sprak de vader, ‘heeft mij gezegend door
die tweelingen. Nu trek ik 16 gulden uit
Hilversum is een prima plek om te wonen. Maar dat is wel anders geweest. Van
het fonds en kan ik de huur van mijn
150 jaar geleden zijn er getuigenissen van de beroerde huisvesting, gezondaardappelland betalen.’ Hoe wrang wil
heid, arbeidsomstandigheden, hygiëne, van epidemieën.
je het hebben: vader is dankbaar dat zijn
tweeling sterft, want dan kan hij zijn
Twee getuigen die daarover schreven
Van Hengel trekt ten strijde
huur betalen…
waren de visionaire dokter Van Hengel
Dokter Van Hengel (1811-1892) schreef
Dokter Van Hengel schreef publicaties,
die hier tientallen jaren werkte en de
in 1875 het boek ‘Geneeskundige
trok overal aan de bel en wees op
Rotterdamse dominee Jacobus Craanplaatsbeschrijving van het Gooiland’:
allerlei misstanden die de dood van veel
dijk die slechts kort door Hilversum
een uitgebreide studie met heel veel
kinderen vergden, op het belang van
wandelde. Craandijk noteerde o.a.: ‘Wie informatie. Hij was gedreven om de
preventie en hygiëne, op de haarden
de moed had de treurige verblijven
sociale omstandigheden te verbeteren.
binnen te treden waar honderden
Want, om maar wat te noemen: in 1871 van besmetting, op de gevaren van
drankmisbruik, de noodzaak van betere
fabrieksarbeiders hun droevig bestaan
stierven 15 kinderen aan kinkhoest
bestrating en van beter onderwijs, op
voortslepen, zou er een lichamelijke
en 19 aan mazelen. In 1873 stierven 58
en zedelijke ellende zien.’ Hij heeft het
kinderen aan paedatropie (dauwworm). de kinderarbeid, meer aandacht ‘voor
het kind dat in omstandigheden van
dan over textielarbeiders: van de toen
Regelmatig waren er epidemieën van
onverschilligheid en onwetendheid
6600 Hilversummers werkten er 3000
cholera en tyfus. Er was groot drankmoet opgroeien.’
in de textiel. En waar gaat het dan
misbruik: op 51 plekken kon je drank
Dat was 150 jaar geleden. Is dat láng
over? ‘De ten dele ongezonde arbeid bij
kopen, in herbergen, kroegen, tappehet bewerken, zuiveren en verven van
rijen. ‘Er waren in de kom der gemeente geleden? Van velen van ons werden toen
koehaar en wol in slechte woningen of
773 mestvaalten, waarop verse faecaliën de overgrootouders geboren. Zo vreselijk
gebrekkige fabrieken; de geestdodende geworpen werden.’ Varkens werden vaak lang geleden is het ook weer niet.
invloed van eentonige bezigheden; het
binnen in woningen gehouden, net als
veel te vroege gebruik van kinderen; de kippen, konijnen, geiten. Vaccineren
mogelijkheid voor meisjes en vrouwen
tegen besmettelijke ziekten was toen al
om er de ganse dag bezig te zijn, tot
mogelijk, maar het aantal voorstanders
schade van het huisgezin en huisewas niet groot. ‘Wie den aard van deze
lijkheid; de eigenaardige nadelen van
bevolking kent zal zich hierover niet
zorgeloosheid, onmatigheid, snoeplust verwonderen. De Gooilander is wars
en pronkzucht - dat zijn zaken die de
van alles wat nieuw is.’ Gemiddeld ging
Hilversumse fabrieksarbeider in een
toen de helft van het aantal kinderen
hoogst ongunstige toestand plaatsen.’
vóór de vijfde verjaardag dood. Van
Hengel schrijft: “Ik heb een man gekend
Op de plek waar Van Hengels huis
stond, Kerkbrink 18, zit een plaquette
aan de muur met daarop zijn kop in
brons en zijn hartenkreet: ‘Moeten wij
de gang der dingen met onverschillige
ogen blijven gadeslaan?’ Van Hengel
was niet onverschillig en was van
enorm belang voor de verbetering van
de gezondheid in onze stad.
Hilversum is nu een prima plek om
te wonen. Maar het is wel eens anders
geweest.
Van Hengel schreef in 1875 over de onhygiënische toestanden. Maar deze
foto is van circa 1920: een boerderijtje op de Hilversumse Meent, armoedige
behuizing, met mesthoop en waterpomp vlak bij elkaar.

Willibrord Ruigrok
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Met Senver kom je
de zomer door
Op deze en de volgende pagina’s
staan activiteiten die we speciaal
voor de augustmaand bedacht hebben. Er kunnen steeds kleine groepen
mensen deelnemen. Het kan dus snel
vol zitten. Dan organiseren we zo’n
zelfde activiteit nóg een keer, als het
kan kort daarna. Het kan ook zijn dat
er weinig reacties komen, dan houden
we het bij die ene keer.

Hoe werkt het?
Normaal wachten we met het bepalen
van wie er mee mag tot iedereen zich
heeft kunnen opgeven, maar dat gaat
deze keer anders. De inschrijving gaat
op volgorde van aanmelding. Zit het
vol, dan gaan we aan de slag om een
herhaling te organiseren, en krijgt u
daarover bericht.
Het e-mailadres voor deze zomeractiviteiten is heel toepasselijk:
zomer@senver.nl.
Als u niet kunt e-mailen, kunt u bellen
naar Bertine van der Pluijm,
035 - 621 58 85.
Ike Heerschop verzorgt de inschrijving en van haar ontvangt u ook een
bevestiging en een factuur.
De activiteiten deze zomer worden
georganiseerd door het team van de
Zomerschool onder leiding van
coördinator Bertine van der Pluijm.
Die naam schaffen we nog niet af...

Workshop
bloemschikken in
de Sperwershof
In één ochtend leren om een leuk
Biedermeier bloemstukje te maken? Ja
dat gaan we proberen. Op vrijdagmorgen 14 augustus worden we verwacht in
de prachtige theetuin Sperwershof aan
het Noordereinde 52 in ’s-Graveland.
Na de ontvangst met een kopje koffie
met een taartje gaan we aan de gang.
Rond 12.30 uur ga je naar huis met een
fraai eigengemaakt bloemstukje. Breng
zelf een snoeischaartje mee, de bloemen
zullen aanwezig zijn. Heb je zelf een
leuk bakje voor je Biedermeiertje, breng
dat dan ook mee.

Bezoek aan het orgel
van de Sint-Vituskerk
Een orgel is het grootste muziekinstrument dat bestaat en het ingewikkeldste
instrument om te bespelen. De 10 jaar
oude Mozart speelde in 1766 op het orgel
in de Bavokerk in Haarlem. Hij schreef
in een brief aan zijn vader: “Het orgel
is in mijn ogen en oren de koning van
alle muziekinstrumenten”. Nederland
is het rijkste orgelland ter wereld; in
ons land zijn 1600 historische orgels
aangewezen als rijksmonument.
Als zomeractiviteit van Senver neemt de
heer Piet Bakker ons mee naar het orgel
van de Vituskerk. Hij zal erover vertellen en wat de geschiedenis van het orgel
is en hoe een orgel in elkaar zit met de
indrukwekkende verzameling pijpen en
registers. Daarna zal Piet demonstreren
hoe het orgel werkt. Natuurlijk zal hij
muziek van Bach en tijdgenoten laten
horen.

Datum Vrijdag 14 augustus 10.00 uur

Wie is Piet Bakker?

bel Bertine van der Pluijm,
035 - 621 58 85.
Kosten € 25,00
Leiding Helmi Duijvestein

We kennen hem als deskundige van
planten en tuinen. Maar Piet Bakker is
ook een enthousiast amateur-organist.
Heeft les gehad van Haite van der
Schaaf en van onze Hilversummer Henk
van Zonneveld.

Aanmelden Via zomer@senver.nl. Of

Datum woensdag 12 augustus om
9.50 uur
Verzamelen op het plein van de
Vituskerk, aan de kant van de
Emmastraat.
Aanvang precies om 10.00 uur gaan
we gezamenlijk de kerk in
Bijdrage € 3,00, ter plekke contant te
voldoen
Opgeven via e-mail

zomer@
zomer@senver.nl of bel Bertine van
der Pluijm, 035 - 621 58 85.
Leiding Claire Verlinden

Piet Bakker aan het orgel in het oude kerkje
aan de Kortenhoefsedijk
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Excursies naar Zaanse Schans
en Giethoorn
Nu de toeristen deze zomer wegblijven uit onze
populaire Nederlandse attracties, gaan wij daar met
Senver naar toe, met de bus van Jan van Dijk. En dan
gaan er geen 52 mensen mee, maar slechts 26. Daarmee
kunnen we ook ín de bus voldoende afstand houden.
Een mondkapje is verplicht in de bus.

Architectuur-excursie door
Westelijk Havengebied A’dam
Op woensdag 5 augustus maken we een mooie
excursie door interessante delen van Amsterdam. We
reizen met het openbaar vervoer. Na aankomst op
station Amsterdam gaan we met de veerpont naar
de voormalige NDSM-werf in Amsterdam-Noord,
waar we aan de koffie gaan. We wandelen over het
terrein met voormalige fabrieksgebouwen, waar
kunstenaars zich vestigden, en zien de bouw van
appartementen en opgeknapte monumenten. We
steken met de pont over naar de Houthavens, waar we
rondwandelen en de lunch gebruiken. Daarna naar
de Spaarndammerbuurt, waar we een bezoek brengen
aan museum Het Schip, gewijd aan de Amsterdamse
School, met een rondwandeling door de buurt. Om
16.00 uur is het programma afgelopen en kun je op
eigen gelegenheid met bus 22 en de trein weer naar
huis of nog langer in Amsterdam blijven.
Datum woensdag 5 augustus,

Vertrek 9.40 uur per trein van station Hilversum

(eigen rekening, indien mogelijk gebruik gratis
keuzedag NS)
Leiding Rondleider is Bart Jan van den Brink –
kunsthistoricus. Harry Sibbing heeft de leiding van
de excursie.
Kosten € 13,00. Let op: alle consumpties en lunch
zijn voor eigen rekening. Dat geldt ook voor de entree voor het museum (€ 15,00), met Museumkaart
is de toegang gratis.
Deelname Door de verschillende wandelingen is
deze excursie geschikt voor mensen die goed ter
been zijn.
Opgeven bij zomer@senver.nl Of bel Bertine van der
Pluijm, 035 - 621 58 85.

Zaanse Schans

Op woensdag 12 augustus brengen
we een bezoek aan de Zaanse Schans.
Andere jaren kon je hier over de hoofden lopen, nu is het veel rustiger. De
attractie zelf behoeft geen toelichting,
de Zaanse Schans kent iedereen. Wel een
beetje kitsch, maar je moet er gewoon geweest zijn.
Na aankomst gaan we gezamenlijk aan de koffie (met
lekkers) en tussen de middag gebruiken we samen de
lunch. Daar tussendoor kun je zelf rondkijken, er is
veel te zien. In de middag brengen we een bezoek aan
het Verkademuseum.
Dagtocht naar Giethoorn

Op woensdag 26 augustus bezoeken
we een andere populaire Nederlandse
attractie: het Venetië van het noorden:
Giethoorn. Dit idyllische dorpje zonder
straten in de kop van Overijssel is werkelijk een plaatje. Na aankomst gaan we
aan de koffie met lekkers. Daarna een heerlijke rondvaart door Giethoorn en de prachtige omgeving. Na de
lunch hebt u de gelegenheid om rond te wandelen.
Voor beide excursies:
Vertrek bij wijkcentrum Lopes Dias om 8.45 uur en

uit Kerkelanden om 9.00 uur

Kosten € 45,00, dat is inclusief koffie met lekkers

en lunch en boottocht (Giethoorn). Bij de Zaanse
Schans komt de toegang tot het Verkademuseum
van € 10,00 er bij voor wie geen Museumkaart heeft.
Aanmelden via zomer@senver.nl of bel naar Bertine
van der Pluijm, 035 - 621 58 85. Als u meewilt naar
de Zaanse Schans, laat dan weten of u wel of geen
Museumkaart heeft.

@senver.nl
Leiding excursie

Zaanse Schans: Ineke van de Rotte
Giethoorn: Helmi Duijvestein
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Wandelen en fietsen in Hilversum
Rondleidingen om geschiedenis, architectuur
en groen te leren kennen

Rondleiding De Hof

Gedenkt te sterven
Achter het voormalig postkantoor ligt
een van de allereerste begraafplaatsen
van ons land, Gedenkt te Sterven uit
1793, met haar ingang tegenover de
toren van de Grote Kerk aan de Oude
Torenstraat. Nu is het niet meer
dat een stadstuin vol verhalen. Flos
Wisse Smit vertelt ze graag aan ons,
op vrijdagmorgen 7 augustus. Lopen
over deze plek is dan ook als lopen
door de geschiedenis van Hilversum.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Datum vrijdagmorgen 7 augustus,

We gaan er weer op uit! Voorzichtig
nog, maar toch. In augustus zijn er
voor Senver-leden vier wandelingen en
een fietstocht door Hilversum. Met een
gids loopt of fietst u in een kleine groep
(6-8 personen) door het centrum of
andere delen van de stad. Met ‘nieuwe’
ogen (her)ontdekt u bekende en vooral
onbekende plekken. Het zijn tochten
van anderhalf tot twee uur, langs de geschiedenis, de architectuur, het groen,
arm en rijk, Dudok en de omroepen.
Dit is een initiatief van onze werkgroep
Hilversum-Wandelgidsen.

Aanmelden vooraf moet
Voor al deze tochten moet u zich wel
tevoren aanmelden. Dat kan bij
zomer@senver.nl want er kunnen
6-8 mensen mee per tocht. Zijn er
meer gegadigden, dan wordt de tocht
herhaald op een later moment.
Deelname is gratis voor Senverleden, niet-leden betalen € 3,00 bij
aanvang van de tocht.

Donderdag 20 augustus

Donderdag 6 aug

Wandeling door het centrum van
Hilversum, met nadruk op het ‘historische buurtje’, o.l.v. Berry van den Hoven.
Vertrek: 13.30 uur vanaf het museum
aan de Kerkbrink.

aanvang 10.30 uur.
Opgeven is noodzakelijk en kan via
zomer@senver.nl. Er is ruimte voor
maximaal 10 belangstellenden.

Dinsdag 11 augustus en
vrijdag 14 augustus

Wandeling door het centrum, o.a. de
Kerkbrink, het historische buurtje,
begraafplaats, Raadhuis, het groen,
villa’s en omroep, enz., o.l.v. Willibrord
Ruigrok.
Vertrek: 10.30 uur vanaf het museum
aan de Kerkbrink

Wandeling o.l.v. Berry van den Hoven
langs unieke projecten in het groen, van
architecten als Dudok en Andriessen.
Deze wandeling voert o.a. langs het
Sportpark, Lapersveld, Fabritiusschool,
Ruysdaelschool, de Emmastraat met
Alb. Thijm-college, stadsvilla’s, kro en
Emma-apotheek, en de Sophialaan.
Vertrek: 13.30 uur vanaf ns-station
Hilversum Sportpark, bij de toegang
naar het perron richting Utrecht.
Vrijdag 28
augustus

Fietstocht
o.l.v. Marian
Leeflang
langs
werken van
architect
Willem
Dudok,
o.a. het
Sportpark,
pompstation
Lapersveld, de Bloemenbuurt, het
raadhuis, de Noorder-begraafplaats.
Vertrek: 14.00 uur vanaf de publieksingang van het Raadhuis.

9

Senver-leden die een deel van hun leven buiten Nederland woonden

Een cultureel centrum runnen in Frankrijk,
An Lubberts
Voor haar werk bij de Ver van mijn bed show reisde An Lubberts-Palstra de hele
wereld over, van Rwanda en Kameroen tot Hongkong en Thailand. Maar uiteindelijk vond ze haar ideaal in de ‘Domaine l’Adrienne Basse’ in het mooie dorpje
Coulobres nabij Beziers, in Zuid-Frankrijk. ‘We hadden al vanaf ’74 een huis in
Frankrijk, maar na mijn werk bij de KRO zijn we gaan zoeken naar een plek waar
we een cultureel centrum van konden maken, en in ’98 vonden we dat.’

Ze hadden voldoende financiële middelen om een grote ‘domaine’ kopen, een
boerderij/landgoed met bijgebouwen
rond een ‘cour’, een binnenplaats, en
een grote tuin. ‘Aanvankelijk wilden
we in de winter in Nederland blijven,
maar toen er in de eerste winter al werd
ingebroken, zijn we daar het hele jaar
gaan wonen.’ Een deel van het grote
huis richtten ze in als kunstgalerie, en
op de cour en in de tuin organiseerden
ze concerten. Het werd een kunstcentrum voor de omgeving, met aankondigingen in de krant, veel tentoonstellingen, lezingen en wijnproeverijen.
Aantrekkelijk voor een bezoek van
hun grote familie, kennissenkring en
oud-collega’s van de omroepen en ook
kunstenaars kwamen er graag. Het
centrum en de evenementen trokken
in de zomer veel vakantiegangers. Maar
ook buiten de vakanties kon het er
druk zijn. ‘Koningsdag vierden we met
Nederlanders die daar woonden. In de
lokale gemeenschap raakten we nooit
helemaal ingeburgerd. In Frankrijk blijf
je toch altijd een vreemdeling.’

Uiteindelijk zijn ze er 20 jaar gebleven,
pas in 2018 hebben ze het landgoed
verkocht en zijn ze terug gekeerd naar
het Gooi. Samen met Clemens woont ze
nu in een appartement in Baarn. Zelf
is ze een geboren Hilversumse, haar
zussen wonen in de omgeving, dat voelt
allemaal dichtbij.
‘Of ik het leven in Frankrijk mis? Nee,
eigenlijk niet. Ik ga een nieuw leven
opbouwen hier. We kunnen nu weer
van kunst genieten, naar lezingen en
concerten gaan. Een oud-collega van de
kro wees me op Senver, en daar ben ik
nu al een jaar met veel plezier lid van.
Dit is een nieuwe fase in mijn leven en
daar ga ik ook weer van genieten.’
Het organiseren kan ze niet laten.
An heeft in het wooncomplex aan de
Amalialaan een ruimte aangekocht die
ze in gaat richten voor exposities en
lezingen. ‘Een kleine kunstgalerie, dat
lijkt me nou zo leuk, hier in Baarn.’
Ineke van de Rotte

An Lubberts:
‘Dit is een nieuwe fase in mijn leven
en daar ga ik ook weer van genieten’
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Zicht op appartementen en eengezinswoningen Almansweide

Duurzaam wonen in Almansweide
Tegen de berg van Anna’s hoeve ligt het duurzame woonproject ‘Almansweide’.
In 2013 startte de voorbereiding, en in 2018 de oplevering van wat moesten
worden: levensloopbestendige woningen, een mix van generaties, inkomens
en vooral duurzaam. We spreken Rob de Vos, voorzitter van de Vereniging van
Eigenaren, en Willem Gockel, die (vooral in de bouwperiode) de kar trok en als
voorzitter vijf jaar lang bij de voorbereiding en de bouw is betrokken.

Willem Gockel:
‘Je moet wel gaan voor
duurzaamheid om hier je
plek te vinden’

Almansweide is volgens het cpoprincipe gebouwd, die afkorting staat
voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat houdt in dat mensen
die een andere woning willen, samen
bepalen wat er gebouwd wordt; dat
ze zelf een architect aantrekken, een
aannemer regelen en al die andere
mensen en bedrijven inschakelen die
je nodig hebt om woningen te bouwen.
Het zijn 23 eenheden geworden, 15
appartementen en 8 ‘grondgebonden
woningen’ zoals dat in het bouw-jargon
heet. Veel meer mensen dan de huidige
bewoners hebben in de ‘bouwjaren’
meegedacht.
‘Ruim 80 mensen hebben hun steentje
bijgedragen en meegedacht’, vertelt
Rob de Vos. ‘Er waren commissies voor

verschillende onderdelen, en (op haast
elke zondag) per twee weken was er een
ledenvergadering waarop alle leden
verwacht werden. Uiteindelijk is lang
niet iedereen die meedacht, er komen
wonen. Sommigen haakten af omdat
het te duur werd, anderen vonden
het niet duurzaam genoeg, of hadden
woonwensen die niet gerealiseerd
konden worden.’ Maar ze bleven praten
en uiteindelijk zijn de meeste idealen
van de initiatiefnemers uitgekomen,
waarvan de variatie in leeftijden,
het levensloopbestendig zijn van de
woningen en de duurzaamheid de
belangrijkste zijn.
‘De woningen zijn verschillend in
grootte, variëren van 80 tot 220 vierkante meter’, legt Willem Gockel uit,
‘dat alleen al zorgt ervoor dat er een
variatie is in bewoners. Het zijn wel
‘gelijkgezinden’ die er wonen, want je
moet wel gaan voor duurzaamheid om
hier je plek te vinden.’
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Rob de Vos:
‘Ruim 80 mensen hebben
hun steentje bijgedragen en
meegedacht’
In het appartementencomplex wordt
ongeveer 85% van de elektra gewonnen
uit zonnepanelen. De warmte wordt
opgewekt (geregeld) via warmtepompen
die gebruik maken van een gesloten
bronsysteem. De pompen zorgen dat
de woningen in de winter verwarmd
worden en in de zomer gekoeld. Er is
geen kunststof gebruikt en de gevels
en puien zijn van hout, (bijna alles is
houtskeletbouw). Regenwater wordt opgevangen en via een ‘wadi’ afgevoerd, en
dus niet via de riolering. Zo zijn er nog
veel meer duurzame elementen. Het
levensloopbestendig zijn zie je onder
andere aan het ontbreken van drempels,
de mogelijkheid om woningen anders
in te richten (meer of minder kamers)
en brede deuren.

Maar het meest bijzondere blijft toch
dat een groep mensen dit samen voor
elkaar gebokst heeft. De gemeente wees
in 2013 een terrein aan om door ‘cpo’
in te vullen, er kwamen mensen op
dat idee af die elkaar nog niet kenden,
langzaam maar zeker ontstaan er
plannen die steeds concreter worden, en
op een dag in 2018 staan er 23 woningen
aan wat de Rita Reyshof is gaan heten.
Willem Gockel benadrukt: ‘We hebben
in de aanloop naar de bouw veel zelf
gedaan, dat heeft het toch betaalbaar
gehouden’. En dat er nog steeds veel zelf
gedaan wordt, blijkt wel uit de prachtige binnentuin die door de bewoners
zelf onderhouden wordt. ‘Elke keer als
ik weer thuiskom, voel ik me enorm
trots dat we dit voor elkaar gebokst
hebben’, aldus Rob de Vos.
Ineke van de Rotte

Blijf fysiek en mentaal
fit met Stoelyoga
Senver start met lessen Stoelyoga. Een
Stoelyogales bestaat uit het uitvoeren
van milde yogahoudingen op een stoel.
Dat kan op een officiële yogastoel,
bureaustoel, leunstoel of rolstoel, het
maakt niet uit! Stoelyoga is een rustige
bewegingsvorm en daardoor voor iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. Een yogales
is erop gericht spieren en gewrichten
soepeler te maken. Je leert spanning los
te laten en je concentratie en motoriek
te verbeteren. Tijdens de lessen staat het
respecteren van je eigen mogelijkheden
centraal en leer je creatief om te gaan
met eventuele beperkingen.
Ontspannen en genieten staan voorop
en belangrijk om te onthouden: al
zijn de bewegingen nog zo klein, je
lichamelijke en geestelijke gezondheid
zal vooruit gaan bij regelmatige
beoefening.
Wanneer Vanaf 4 augustus elke dins-

dagmorgen van 11.30 tot 12.30 uur,
met nog even napraten na afloop.
Waar Zaal De Schaapskooi, het verenigingsgebouw naast de Vituskerk
aan de Emmastraat. Er kunnen 10
mensen deelnemen, er is voldoende
ruimte om de 1,5 meter afstand aan
te houden. Er is reinigingsgel bij
binnenkomst.
Kosten € 45 per maand, gemiddeld
4 lessen per maand
Docent Jolanda Kragten, docent
stoelyoga en psychosomatisch
fysiotherapeut
Aanmelden en/of verdere informatie
ikeheerschop@hotmail.com

De wadi waar het regenwater wordt afgevoerd.
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De hobby van een Senver-lid
Maria Mercx en haar Matterhorn
Verliefd worden op een berg, kan dat? Jazeker, Senver-lid Maria Mercx (83 jaar)
is daar het bewijs van. Zij heeft een grote fascinatie voor de berg Matterhorn,
op de grens van Zwitserland en Italië, 4.478 meter hoog en met een karakteristieke vorm: alsof het een scherp aangepunte piramide is. En als gevolg daarvan
verzamelt ze alles wat maar aan die berg doet denken. De Matterhorn: háár
hobby, en veel meer dan dat.

Ruilen van legpuzzels
Er is de afgelopen maanden heel wat
af-ge-legpuzzeld in Nederland. En je
kunt dat ene stadsgezicht, of Engelse
cottage wel eens zat worden. Daarom
heeft Senver een ruilrubriek van
legpuzzels opgezet. Er zijn al aardig
wat puzzels van eigenaar gewisseld.
Op de website van Senver www.senver.
nl vindt u onder de rubriek ‘Oppepper’
een pagina met te ruilen legpuzzels.
Van de 55 aangeboden puzzels, zijn
er nog ongeveer 25 beschikbaar. Om
een legpuzzel aan te bieden of op te
vragen, stuur een e-mail aan Helmi
Duijvestein, helmiduijvestein@gmail.
com of bel tel. 06-2224 3694. Als u een
puzzel wilt aanbrengen, stuur dan een
foto mee.

Bent u er ooit óp geweest, naar de top?
‘Nee.’ Moet dat eigenlijk niet? ‘Ik had
het graag gewild, maar dat kan niet, dat
is alleen voor echte alpinisten. Ik had
graag alpinist willen zijn, en had graag
in Zwitserland gewoond.’
Ze vermeldt niet dat sinds de eerste beklimming in 1.865 er ruim 500 mensen
de dood hebben gevonden op deze berg.
‘Maar volgend jaar staat er wellicht een
helicoptervlucht op het programma.’
Een logische vervolgstap was het
verzamelen van artikelen waarop de
berg is afgebeeld. Dat begon met een
doosje chocolaatjes, maar dat is aardig
uit de hand gelopen. Huize Mercx
is er vol van. Vitrines met mokken,
schnapps-fles, whisky-glazen, sloffen,
tubes zonnebrandcreme, muts, koebel,
Maria Mercx met de Matterhorn
flesjes bier, badzout, asbak, servetten,
Als kind ging ze met haar vader al naar munten, horloges, postzegels, koelkastlezingen van de Vereniging Nederland- magneten, legpuzzels, ovenwanten,
een doos Calgon-wastabletten met de
Zwitserland en het gezin ging op
Matterhorn erop (‘ja, dat soort gekke
vakantie naar Zwitserland. Later, met
dingen’), een fles Matterhorn-gin,
man en kinderen, ging ze er vaak
wintersporten. Maar pas in 1993 kwam cd’s met liedjes, dvd’s. In de keuken
Matterhorn-kaasplankjes, een kalender,
ze oog in oog met de Matterhorn. ‘Ik
was in een soort trance.’ En sindsdien is een schort, pannenlappen, vitrage
ze bijna elk jaar teruggegaan, de laatste met de berg er in geweven. Een plank
jaren met vriendin, dochter en vriendin boeken in de kast. 48 ordners vol foto’s,
krantenartikelen en reclamemateriaal,
van dochter. Afgelopen januari nog.
Maar dit was de laatste winter-vakantie. en van elke vakantie een plakboek.
Overal foto’s aan de muren, telkens
Voortaan worden het zomerbezoeken.
diezelfde berg, maar telkens weer
‘Ik raak er nooit op uitgekeken. Als ik
anders. Een Matterhorn-fleecedeken,
’s ochtends op het hotelbalkon zit te
een Matterhorn-koekje bij de thee.
wachten tot de eerste zonnestralen het
Op haar ing-pas heeft ze een foto van
puntje van de berg in goud zetten, dat
de berg, op haar visitekaartje ook. ‘Ja,
is zó bijzonder!’
het gaat bij mij wel heel ver. Het is
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1,5 meter samenleving
Vorige maand plaatsten we foto’s die als thema hadden: de 1,5 meter
samenleving. De foto van Henk Roos, waarbij mensen op de markt
bij de kaasboer keurig in hun vak stonden te wachten, vond de
redactie de beste. ‘Heb je nog een maandblad voor de kaasboer, zal
hij leuk vinden’, schreef Henk ons. ‘Zet de kaasboer dan ook even op
de foto, mét ons Senver-maandblad’, schreven we terug. En zo is ’t
gekomen….
Een deeltje van Maria’s
Matterhorn-verzameling
bijna een verslaving. Nou ja, niet eens
bijna.’ En vrienden en familie denken
mee en dragen bij aan de collectie. ‘De
kinderen vinden het leuk dat ze zo’n
gekke moeder hebben.’ Oh ja, ze draagt
een gouden hanger met een afbeelding
van de berg, en een ring, ook met de
berg. En ze is onderscheiden door de
vvv van Zermatt, want Maria is een
ware berg-ambassadeur. Ze heeft op
de Zwitserse radio over haar fascinatie
verteld en er verscheen een interview
met haar in het blad ‘Inspiration’ van
bergsportartikelenfirma Bächli: oplage
130.000.
Wat gebeurt er met haar collectie als
Maria ooit haar ogen sluit? ‘Oh, die
gaat naar het museum in Zermatt, dat
heb ik al afgesproken met de directeur,
ze willen het graag hebben.’ Maar nog
even niet. ‘Al die spullen, ik geníet
er van. Ja, zo dol ben ik dus op de
Matterhorn!’
Willibrord Ruigrok
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Informatie bibliotheek, inschrijving en
gang van zaken
Kaartjes bestellen

Reserveren van plaatsen voor de lezingen kan steeds
vanaf 14 dagen voordat de lezing plaatsvindt. En
alleen via de website van Bibliotheek Hilversum,
www.bibliotheekhilversum.nl
Let op: het oude logo blokje met het ‘rolletje ticket’ van
online kaartverkoop dat meteen in het midden van de
homepage stond is nu veranderd én verplaatst verder
naar onderen.
> U komt op de homepage en
scrolt naar beneden naar het
blokje ‘Online kaartverkoop’

Online verkoop

> 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 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. Ticket
downloaden op uw smartphone kan ook als u daar
mail op kunt ontvangen.
Vanwege coronaregels zijn kaartjes niet aan de balie te
koop.
Welke regels gelden er bij de lezingen

Bij binnenkomst word je door een van de gastvrouwen
van de bibliotheek een plaats gewezen. Het is de
bedoeling dat je blijft zitten, en dat je niet naar andere
tafeltjes loopt.
Er is geen pauze waarin je heen en weer kunt lopen,
je blijft aan je tafel. Daar wordt ook koffie en thee
gebracht.
De toiletten zijn afgesloten.

Foto van de maand
De ‘foto van de maand’ is deze keer
van Kitty Dehu. Het initiatief voor
‘foto van de maand’ komt van de
werkgroep die de maandelijkse
Senver-Fotoworkshops organiseert
(mogelijk weer vanaf september).
Elke maand wordt er een thema
gekozen, deze maand was het thema
‘oud-Hollands’.
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Dagje uit op woensdag 23 september
Vijf Sluizen Dagtocht
We gaan in september weer beginnen met onze maandelijkse
dagtochten. Veel mensen zullen dat fijn vinden, maar anderen
durven het misschien nog niet aan. Uiteraard is de reis aangepast
aan de nieuwe regels. In verband met de corona-regels kunnen
er 38 mensen in de bus. En we zijn verplicht in de bus een mondkapje te dragen. Deze zijn in de bus te koop bij de chauffeur voor
€ 1,00, maar je kunt ze natuurlijk ook elders aanschaffen, bijvoorbeeld bij de Hema. Verder moet iedereen bij de middendeur
in- en uitstappen. En sowieso voldoende afstand houden. Als we
voorzichtig zijn, kunnen we toch weer iets gaan ondernemen.

En dan de dagtocht zelf, we gaan op woensdag 23 september. Zoals
altijd is de bustocht vooral afgestemd op mensen die wat slechter
ter been zijn, er hoeft weinig gelopen te worden, we gaan deze dag
lekker varen.
We rijden naar Kerkdriel waar we rond 12.00 uur aan boord gaan
van partyschip Columbus waar onze lunch wordt geserveerd. We
varen 2,5 uur en passeren in Vianen de eerste sluis. Tijdens deze tocht
passeren we verder de Noordersluis, Zuidersluis, Beatrixsluis en de
Koninginnesluis. We varen rond Vreeswijk op kleine riviertjes maar
ook op het grote Amsterdam-Rijnkanaal en misschien zien we dan
nog wel één van de vele riviercruiseboten (als die weer varen).

Datum woensdag 23 september

Vertrek Noord om 10.15 uur vanaf

Wijkcentrum Lopes Dias.
Hiervoor aanmelden bij Henny Slim
op woensdag 12 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur:
telefoon 035-6219414
Vertrek Zuid om10.30 uur vanaf
Cafetaria Jan Kruis Kerkelanden.
Hiervoor aanmelden bij Klara van den Born op
woensdag 12 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur:
tel. 035- 6247016. Let op: deze keer kunt u alleen
telefonisch opgeven bij Klara. Geen mail aan haar
sturen, Klara is na woensdag 12 augustus tot 9
september op vakantie en leest dan geen mail.
Thuiskomst tussen 17.30 en 18.00 uur.
Kosten € 49,00 p.p. Na bevestiging van uw inschrijving ontvangt u van de financiële administratie
van Senver een rekening die u voorafgaand aan de
dagtocht betaalt.
Nota bene: de betaalwijze wijkt dus af van wat u
eerder gewend was, niet meteen geld overmaken
maar rekening afwachten

Agenda

Augustus 2020

Datum

Activiteit

Maandag 3 augustus

De Kern van ... Shakespeare
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Seniorencafé in de Jonge Haan
Dinsdag 4 augustus

Muzieklezing Claire Verlinden
Start Stoelyoga

Woensdag 5 augustus

Excursie Amsterdam

3
11
7

Seniorencafé Kerkelanden, Siësta
Donderdag 6 augustus

Wandeling door centrum

8

Vrijdag 7 augustus

Muzieklezing Claire Verlinden

3

Wandeling over begraafplaats ‘Gedenkt te sterven’

8

Tai Chi les

3

Brei-café in Wijkcentrum Lopes Dias
Maandag 10 augustus

Seniorencafé in de Jonge Haan

Dinsdag 11 augustus

Stoelyoga-les

Woensdag 12 augustus

11

Wandeling rond de Kerkbrink

8

Bezoek aan Het Orgel van de Vitus

6

Excursie met touringcar naar de Zaanse Schans

7

Seniorencafé Kerkelanden, Siësta
Vrijdag 14 augustus

Workshop Bloemschikken

6

Tai Chi les

3

Brei-café in Wijkcentrum Lopes Dias
Wandeling centrum, historisch buurtje
Maandag 17 augustus

Seniorencafé in de Jonge Haan

Dinsdag 18 augustus

Poëzie in de Bieb
Stoelyoga-les

Woensdag 19 augustus

Seniorencafé Kerkelanden, Siësta

Donderdag 20 augustus

Wandeling langs groen Hilversum

Vrijdag 21 augustus

Tai Chi les
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Brei-café in Wijkcentrum Lopes Dias
Maandag 24 augustus

Seniorencafé in de Jonge Haan

Dinsdag 25 augustus

Stoelyoga-les

Woensdag 26 augustus

Excursie met touringcar naar Giethoorn

7

Vrijdag 28 augustus

Tai Chi les

3
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Brei-café in Wijkcentrum Lopes Dias
Fietstocht langs Dudok’s highlights
Maandag 31 augustus

SeniorenCafé in de Jonge Haan
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