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In dit nummer

Gesprek met wethouder Wonen
van de gemeente Hilversum,
Bart Heller:

‘De enorme populariteit

van Hilversum zorgt ook
voor problemen’
4

6

Hoe ging het met Senver
in 2020?

Met wethouder Bart
Heller praten we over
meer woningen voor
ouderen.

Een gesprek met wethouder Wonen, Bart
Heller, gebeurt natuurlijk online. Hij zit
gewoon thuis, de communicatiemedewerkster in háár huis, en beide bestuursleden
van Senver, Andele Nauta en Ineke van de
Rotte, in hun respectievelijke huiskamers.
Een interview komt in deze coronatijden via
beeldschermen tot stand.

We spreken Heller vanwege het onderwerp
‘wonen voor ouderen’. De komende jaren is er
sprake van een sterk toenemende vergrijzing
van de samenleving ook in Hilversum. De
babyboomers geboren in 1946 en 1947 gaan de
komende jaren voor een echte ouderen-golf
zorgen. Ze zijn dan de 75 gepasseerd en

zullen meer zorg nodig hebben. En nu de
bejaardenhuizen zijn verdwenen, zit er niets
meer tussen ‘alleen thuis wonen’ of ‘wonen in
een verpleeghuis’. Hierover zijn het afgelopen
jaar al vele rapporten van gezaghebbende
instanties zoals de Raad van Ouderen en
het Cultureel Planbureau verschenen die
allen pleiten voor nieuwe woonvormen voor
ouderen en meer seniorvriendelijke woningen. Daar moet dan wel nu zo’n beetje een
begin mee gemaakt worden, om tijdig in de
woonbehoeften van de 80 plussers te kunnen
voorzien. Wat doet de gemeente Hilversum
daaraan, dat is de vraag.
Vervolg op pagina 6

Wie wil ouderen helpen met belastingaangifte?
8

Wat wel doorgaat zijn
estaffette-wandelingen.
Door de Fransche Kamp
en het Spanderswoud.
Wandel gezellig mee.

In de maanden maart en april moeten veel
mensen weer een aangifte doen voor de
Inkomstenbelasting. Seniorenvereniging
Senver biedt ouderen daar hulp bij aan.

Daarvoor bestaat een werkgroep van vrijwilligers die hulp bieden in Hilversum als ook
Wijdemeren. Ze helpen niet alleen met de
aangifte Inkomstenbelasting, maar als dat
nodig is ook met zaken die verband houden
met huurtoeslag en zorgtoeslag.

Interesse in belastingzaken? Help mee!

De werkgroep heeft grote behoefte aan
aanvulling. Vult u uw eigen aangifte in, heeft
u interesse in belastingzaken en vindt u het
fijn om ander mensen te helpen, dan zouden
we graag in contact komen met u.
Dit kan door een e-mail te sturen naar:
aanbelastinghulpsenver@gmail.com, of te
bellen met Riny Jägers tel. 06-51154212 voor
verdere uitleg en antwoord op eventuele
vragen.
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Nieuwe leden

Colofon

Mevr. Lidwien Wilke
Mevr. Dieuwerke Krikke
Mevr. Edith van Eijden
Mevr. Juliana Lena Ridderhof-Tienpond
Dhr. Joop Wassink
Dhr. Gerard Boerrigter
Mevr. Tineke Bouwman-Cornelissen
Mevr. Dikky van Klaarwater
Mevr. Orsel van Dijk
Dhr. Wim Pardon
Mevr. Thea de Jager

Algemene vragen over diensten in
Hilversum en aanvraag huisbezoek

Ook lid worden?
Dat kan via de website www.senver.nl.
U vindt daar een formulier om in te vullen.
Kunt u niet e-mailen, bel dan met de
secretaris. Zie gegevens hiernaast in de
colofon
Privacyregels

Hoe Senver in het kader van de privacy
omgaat met de gegevens van de leden
staat in het privacy-reglement. Te vinden
op www.sen-ver.nl/privacyregels
De redactie behoudt zich het recht voor
bijdragen (tekst en beeld) te redigeren, in
te korten of te weigeren.
Website

https://www.senver.nl

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
Vragen over bezorging van dit blad

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

Kopij voor het maartnummer vóór woensdag 10
februari 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.
Bankgegevens

IBAN: NL 69 INGB 0007 3896 93
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum.

Bestuur Senver
Voorzitter

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

Bertine van der Pluijm
bpluijm@upcmail.nl
06-13508705 en 035-6215885
Penningmeester

Helmi Duijvestein
helmiduijvestein@gmail.com
06-22243694
Algemeen bestuurslid

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

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

Over de contributie 2021
Binnenkort ontvangt u de factuur voor de contributie 2021 voor
onze Seniorenvereniging Hilversum. We verzenden de factuur
zoveel mogelijk digitaal, dat is vanwege de crisis het meest
praktische. De leden van wie we geen e-mailadres weten,
ontvangen de factuur via de post.
Normaal gesproken wordt de contributie vastgesteld op de
algemene ledenvergadering. Dat lukt op dit moment niet.
Omdat we uitgaan van hetzelfde bedrag als vorig jaar, nemen
we aan dat er geen overwegende bezwaren zijn.
Er zijn suggesties gekomen om de contributie voor 2021 te
verlagen met 25 of 50 procent, omdat er momenteel geen
activiteiten zijn. Het bestuur heeft dat voorstel besproken,

maar wil toch het bedrag van vorig jaar handhaven. De contributie van Senver wordt namelijk niet gebruikt voor activiteiten
omdat die zichzelf bedruipen. De uitgaven van Senver betreffen
vooral het maandblad en de kosten van bestuur en vrijwilligers.
Momenteel komen er de kosten van de Oppeppers bij.
De nu gevolgde handelwijze contributie 2021 zullen we op de
eerstvolgende ALV alsnog ter besluitvorming en bekrachtiging
voorleggen.
Helmi Duijvestein
penningmeester
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Even terug in de tijd
Hilversum en het ‘afgodsbeeld’
Het is eigenlijk maar een kruimeltje
in de Hilversumse geschiedenis. Maar
wel een merkwaardig kruimeltje: het
verhaal over een oud ‘afgodsbeeld’.

Rond 1887 trok Jacobus Craandijk
door het Gooi en stuitte op een merkwaardige plek aan de noordkant van
Hilversum, ongeveer waar nu het afvalscheidingscentrum Crailo is. Daar was
een kring van berken rond een kuil ‘en
daarin staat een zware steen overeind,
terwijl een aantal grotere en kleinere
steenbrokken ervoor liggen. Geen enkel
teken wees op de heide de tegenwoordigheid aan van iets bijzonders, geen
enkele overlevering deed vermoeden
dat er iets lag verborgen.’ Die steen leek
op een menselijke romp en één van de
omliggende stenen zou er als hoofd
op gestaan kunnen hebben. ‘Met hoge
waarschijnlijkheid vinden wij hier een
afgodsbeeld, eeuwen geleden vereerd,
totdat de gekerstende bevolking het
beeld verbrak en de kuil met zand
vulde en latere geslachten het vergaten.
Sporen van offers of godsverering zijn
overigens in de omtrek niet gevonden.
Veel blijft er te vragen over.’

men een rond gat van 50 centimeter
diepte en 10 middellijn, en was schijnbaar uitgeboord.’
‘Groote opschudding onder de geleerden!’ aldus meneer De Rijk. Want: de
steensoort was anders dan van andere
Vijf jaar eerder besteedde ene J.A. de Rijk keien die op de Gooise heidevelden
in de Gooi- en Eemlander al aandacht
gevonden zijn. De conservator van
aan de stenen, in een verslag van zijn
het Museum voor Natuurlijke
‘Gooische wandelingen’. Hij had het
Historie in Leiden oordeelde dat de
over ‘het wonderlijke steengevaarte
steensoort ‘ongetwijfeld van elders
dat in der tijd de vreemdste geruchten, afkomstig was’, en dan niet door de
legenden zelfs, deed ontstaan.’ Volgens ijstijd hierheen getransporteerd, maar
hem waren de stenen rond 1850 ontdekt. ‘door menschenhanden’. Dat kunnen
‘Het gevaarte bestond uit drie kolossale niet de Germanen hebben gedaan,
steenblokken, waarvan er twee op
vond hij, want die hadden er niet de
elkander lagen en één er dicht naast.
hulpmiddelen voor. Nee, misschien de
Te zamen hadden zij een omvang van
Romeinen! Die zouden de stenen voor
4,5 meter. Het grootste brok had, van
een gebouw hebben aangevoerd en toen
verre gezien, eenige overeenkomst met de Romeinen de Lage Landen verlieten
den romp van een menselijk lichaam,
zouden de niet-Romeinse bewoners de
zonder hoofd en zonder armen en
stenen hebben gebruikt, en misschien
voeten. De breedte ervan, op de plaats
vereerd ‘en vervolgens als voorwerpen
der schouders gemeten, was anderhalve van waarde met zand overdekt en
meter. Op de plaats van het hoofd zag
bedolven hebben.’

Speculaties dus. De Rijk vindt het ‘een
kaartenhuis van onderstellingen,
welke alle rusten op het getuigenis van
één enkelen steenengeleerde, die zich
ongetwijfeld vergissen kan!’
Maar intussen zijn we anderhalve eeuw
verder. Waar zijn die stenen gebleven?
Niemand die het weet. Een raadsel waar
ook het streekarchief geen antwoord op
weet. Het enige wat overgebleven is zijn
de schriftelijke getuigenissen én een
tekening uit het boek waarin Craandijk
zijn ervaringen beschreef. Maar zulke
stenen klonten verdwijnen toch niet
zomaar? Inderdaad, veel blijft er te
vragen over. Of weet ú meer?
Willibrord Ruigrok
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Hoe ging het met Senver in 2020,
dit uitzonderlijke jaar?
We weten niet wanneer we een algemene ledenvergadering kunnen houden, en
dus ook niet wanneer we een jaarverslag kunnen presenteren. Waarschijnlijk
pas later in het jaar, en dan is zo’n verslag al oudbakken. Daarom publiceren we
in dit blad alvast een deel ervan.

Meer vrouwen dan mannen

Er zijn meer vrouwen dan mannen
lid van Senver, zoals in onderstaande
grafiek goed te zien is. Meer dan
driekwart van de leden (77%) is vrouw
en een kwart van de leden man (23%).
mannen
23%
vrouwen 77%

De schaarse activiteiten dit jaar

Ontwikkeling ledenaantal Senver
Het ledenaantal daalde

Gemiddelde leeftijd hoog

We begonnen het jaar 2020 met 2210
leden. Dat was al wat minder dan eind
2019, zie bovenstaande tabel.
In de tabel is te zien hoe het ledenaantal
zich ontwikkelde. De eerste jaren na
de oprichting in 2013 was er sprake van
een sterke stijging, tot aan 2019. In 2019
hadden we de meeste leden, namelijk
2.233 leden. Daarna nam het aantal een
beetje af.
In 2020 kwamen er 99 nieuwe leden bij,
en er zegden 258 mensen op/of waren
overleden. Dat is 11% van het totaal.
Waardoor Senver op 1 januari van dit
jaar 2.051 leden telde.

De gemiddelde leeftijd van de leden is
79 jaar. Dus zo’n 1.000 leden zijn ouder
dan 79, en 1000 jonger. Nog jonger,
ónder de 70 ben je in onze vereniging al
bijna ‘een jeugdlid’. Er is niks mis met
de gemiddelde leeftijd van onze leden,
maar voor de toekomst is wel goed voor
de vereniging als we zestigers kunnen
werven. Dat kan waarschijnlijk pas als
er weer activiteiten plaats vinden.

Overzicht van ‘buitenleden’

Loosdrecht
Kortenhoef
Bussum
Laren
‘s-Graveland
Eemnes
Huizen
Nederhorst den Berg
Baarn
Blaricum

81
60
17
14
14
12
9
7
6
5

In Hilversum en daarbuiten

In de meeste gevallen is er één persoon
per huishouden lid, maar in 281 gevallen zijn er twee mensen op één adres lid.
Of de anderen allemaal alleenstaand
zijn, dat weten we natuurlijk niet.
De meeste leden wonen in Hilversum,
namelijk 1790 mensen. Daarnaast
wonen 261 leden (13%) buiten Hilversum.
In 10 plaatsen wonen de meeste
‘buitenleden’ (zie links), maar ook nog
in 23 andere plaatsen. Soms ver af van
Hilversum, er wonen Senver-leden in
bijvoorbeeld in Maastricht, Workum,
Lelystad en Voorburg. De reden daarvoor is de Oppepper die men graag wil
ontvangen.

We begonnen het jaar met het gebruikelijke programma aan activiteiten. In de
loop van de jaren zijn het er steeds meer
geworden. Lezingen, ontmoetingsclubs,
uitstapjes en dagtochten, sport en
beweging, wel 45 verschillende dingen.
Bij de start van de eerste lockdown, op
14 maart, zijn deze allemaal gestopt.
Later in het voorjaar konden de koffieclubs weer een poosje functioneren.
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In de zomer waren met veel creativiteit
wel enkele activiteiten mogelijk, zoals
het ‘In elkaars tuinen kijken’.

In memoriam
Bea Miedema
In elkaars tuinen kijken
Wat vanaf de versoepelingen in het
voorjaar tot aan de zware lockdown
door kon gaan, waren de tai chi lessen
buiten, en de stoelyoga-lessen in het
Annagebouw. In de tweede helft van het
jaar verplaatsten we de tai chi lessen
naar het prachtige Pinetum.
Gedurende de zomermaanden, en van
half oktober tot begin december konden
we lezingen in de bibliotheek houden,
voor een klein gezelschap van maximaal 30 personen. Henk Roos verzorgde
museumlezingen over beeldende kunst,
Claire Verlinden deed haar muzieklezingen en Ko van den Bovenkamp
verzorgde de bijeenkomsten over poëzie
en ‘De Kern van…’.
We hopen allemaal van ganser harte dat
we al die mooie activiteiten in 2021 weer
snel kunnen hervatten.

Koffieclub De Eendracht

Op 9 januari is Bea Miedema op 88 jarige leeftijd
overleden. Bea was erg met onze vereniging
verbonden, en eerder al toen Senver nog een
ANBO-afdeling was.

Ze startte in 2006 het Seniorencafé in restaurant
Tiramisu bij de kleine spoorbomen. Ze deed dat
samen met Heleen Assen en Hennie Zandee. In het
begin kwamen daar ook nog mensen mini-lezingen
verzorgen, waaronder Reinier over padden en
Heleen over de toen nieuwe OV-chipkaart. Ook
waren er bijeenkomsten met de leerlingen van een
VMBO-school die les gaven aan onze leden hoe
je met een mobiele telefoon moet omgaan. Er is
ooit ook een kookclubje geweest. Dan gingen de
mensen bij elkaar eten. Bea heeft toen, hoe kan
het ook anders, een rijsttafel gekookt. Na Tiramisu
was Bea ook gastvrouw op maandagmorgen in de
Jonge Haan en daarna, tot de coronacrisis bij Siësta
in Kerkelanden. Daarin was ze, één en al hartelijkheid, een geweldige gastvrouw voor alle bezoekers.
Bea was daarnaast lid van de keukenploeg van
Senver, die zorgde voor drankjes en hapjes tijdens
jaarvergaderingen en nieuwjaarsrecepties. En
tenslotte verzorgde ze samen met Truus Lankreijer
het ‘Samen uit eten’. Ze was daarnaast nooit te
beroerd om mee te helpen bij andere klussen.
Ze was een lief en actief mens. We zullen haar erg
missen.
Namens bestuur Senver,
Ineke van de Rotte
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Nog maar weinig plaats voor nieuwbouw. Dit complex met o.a. woningen voor 55+ komt op de Lieven de Keylaan.
Vervolg van pagina 1

Interview wethouder Wonen, Bart Heller
Eerst hebben we het over de huidige
situatie. Bart Heller: ‘Als je de cijfers
bekijkt, blijken we een heel gemiddelde bevolkingsopbouw te hebben,
zowel qua leeftijd als qua inkomen.
We verschillen niet veel van andere
gemeenten. Maar overal zie je de trend
dat de komende jaren het percentage
ouderen zal stijgen. Wat opvallend aan
Hilversum is in vergelijking met andere
gemeenten, is dat het middensegment
aan woningen hier ontbreekt. Je hebt
wel goedkope en erg dure woningen,
maar weinig er tussenin. Dat heeft alles
te maken met de enorme populariteit
van onze gemeente, die zorgt ook voor
problemen. Er is een structureel tekort
aan woningen, en dat drijft de prijzen
van de koopwoningen op. Dat geldt
ook voor de huren, alleen niet voor de
huren van de sociale woningbouw.
Om het tekort aan woningen op te
heffen zouden we eigenlijk veel moeten
bouwen. Maar als je 10.000 woningen
erbij zou bouwen, zou je nog steeds zo’n
groot aantal woningzoekenden hebben.
De populariteit neemt niet af.’
We spreken Bart Heller net in een
periode dat hij als wethouder een stap
op de plaats moet maken omdat de

gemeenteraad zich wil bezinnen op
het beleid voor de lange termijn. In
de ‘Woonvisie’ gaat de gemeenteraad
vastleggen wat de problemen zijn, en
welke ‘zwakkere’ groepen vooral geholpen moeten worden in het woonbeleid.
Ouderen kunnen één van die doelgroepen zijn. Maar er zijn veel méér groepen
om aandacht aan te schenken. Als er
bijvoorbeeld geen ‘middensegment’ is
in koop- en huurwoningen, is dat lastig
voor beroepsgroepen als verpleegkundigen, onderwijzers en politiemensen.
Die kunnen hier geen woning vinden.
Daarnaast zal er ook gebouwd moeten
worden voor mensen met een beperking
en voor statushouders. De Hilversumse
Woonvisie wordt dus vooral een kwestie
van ‘hoe verdelen we de schaarste’.
Toch gebeurt er intussen wel het
nodige, aldus Heller. ‘Het experimentele wooncomplex van Habion in de
Boomberg, Liv Inn, is een teken dat
er wel ontwikkelingen plaats vinden.
Deze vorm van het combineren van
wonen en zorg is interessant en kan
misschien op andere plaatsen navolging krijgen.’ Op onze vraag of die
ontwikkelingen niet een beetje sneller
kunnen, en of de gemeente ze niet wat

meer kan stimuleren, is het antwoord
ontkennend. Heller: ‘In dit land is zowel
wonen als zorg vergaand aan de vrije
markt overgelaten. De gemeentelijke
overheid heeft daar weinig invloed meer
op.’ In bestemmingsplannen kan een
gemeente vastleggen welk gebied voor
woningbouw gebruikt kan worden.
En in de nieuwe Woonvisie kan de
gemeenteraad dan weer voorkeuren
aangeven wie daar dan vooral zou
moeten wonen. Er is alleen nog maar
heel weinig ruimte in Hilversum voor
nieuwbouw. Daarom is doorstroming
ook erg belangrijk, zodat meer mensen
‘passend’ wonen.
Bart Heller raadt het Senver-bestuur
aan om mee te blijven praten, zowel
over de Omgevingsvisie die binnenkort
besproken wordt, als de Woonvisie. Dat
zullen we zeker doen, het is immers in
het belang van ouderen om ver vooruit
te kijken.
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Aanrecht-agrariërs van Senver
kweken zelf paddenstoelen
Een aantal Senver-leden kweekten de afgelopen tijd paddenstoelen op
afgewerkte koffieprut. Ze noemden zich: aanrecht-agrariërs. Via een
whatsapp-groepje hielden de deelnemers elkaar op de hoogte.
Oogsten en opeten

In koffiedik zitten nog zoveel voedingsstoffen dat het een nuttige grondstof
is om iets op te kweken. Dat heeft de
organisatie ‘Rotterzwam’ ertoe gebracht
om een ’growkit’ te ontwikkelen,
waardoor je je je eigen koffiedik kunt
omzetten naar paddenstoelen. Ze kwamen erachter dat ‘oesterzwammen’ het
’t beste doen op koffiedik. Zo’n growkit
zet je gewoon op je eigen aanrecht.
‘Aanrecht-agrariërs’ noemt het
Senver-clubje zich dan ook die met
de Rotterzwam-growkit aan de slag
gegaan is. Voor A 15,00 schaften de
deelnemers een plastic pot aan met
‘broed’. Die pot lijkt op een grote plastic
mayonaisepot, maar dan met een paar
gaten aan de zijkant en de bovenkant.
Het broed is als het ware het zaad
voor de oesterzwammen. Zowel de pot
als het broed zijn steeds opnieuw te
gebruiken.

Het ‘broed’ meng je met een eerste
portie koffieprut. Je wacht dan een paar
dagen tot de koffie helemaal wit is, dan
gaat er weer een nieuwe laag koffie op,
net zo lang tot de pot vol is. Na een paar
weken breken de kleine oesterzwammen zich een weg door de kleine gaten
in de pot. En ze groeien dan snel uit tot
een flinke kluit oesterzwammen, die
je kunt oogsten. En dan nog een keer.
Intussen hebben de Aanrecht-agrariërs
hun eerste oesterzwammen geoogst
en ze zijn aan de tweede of soms al
derde ronde bezig. En daar hebben ze
heel wat over heen en weer geappt, de
aanrecht-agrariërs Lidy, Helmi, Riny,
Bea, Henja en Ineke.
Henja Kronenburg had natuurlijk ook
al snel een lekker recept erbij, zie foto.
De meeste aanrecht-agrariërs gaan
door, ze vullen hun ‘growkit’ opnieuw
met koffie. Doe je mee? Meld je dan bij
Henja via henjamaarten@hetnet.nl

Pitabroodje met
champignons
Dit is een heerlijk lunch recept van
Wakker Dier voor twee personen. Ben je
alleen, dan halveer je de ingrediënten.
Pita’s met gebakken oesterzwam en
knoflookmayonaise. Heb je geen oesterzwammen? Alle andere paddenstoelen en
champignons zijn ook heerlijk, zie de foto.
Wat heb je nodig

300 gram oesterzwammen in stukjes. Je
kunt ze snijden of scheuren.
1 ui gesnipperd of in ringen
2 tl. Shoarma kruiden
Scheutje sojasaus.
2 pitabroodjes
1 komkommer in blokjes
1 handje dille, uit een potje is ook prima
1 handje munt. Vers is natuurlijk het
lekkerst maar munt uit een potje kan ook.
4 el. mayonaise
Knoflook.
2 handen veldsla
Bak de ui 3 minuten glazig in een koekenpan, voeg de oesterzwammen toe en bak
alles nog een paar minuten op een half
hoog vuur. Voeg de shoarma kruiden, soja
saus en wat zwarte peper toe en bak alles
ong. 5 minuten op een laag vuur. Rooster
de pita broodjes in een broodrooster of
bak ze in de oven. Snijd ze open. Meng
de mayonaise met 1 el water, pers de
knoflook en roer die samen met de dille
door de mayonaise. Vul de broodjes met
de gebakken ui, oesterzwammen, veldsla,
komkommerblokjes, gesneden munt en
knoflookmayonaise. Zo lekker, wij hebben
ervan gesmuld.
Henja Kronenburg

Nog een keer: Franse kamp en Spanderswoud
Op deze pagina beschrijft Tjepkje Gersjes nog een
keer de wandeling door de Fransche Kamp en het
Spanderswoud. In novembernummer stond de
wandeling hier ook, maar toen was het begin en
het eind niet zo duidelijk.

De wandelroute

Estafettewandeling

➔ Halverwege de parkeerplaats na 4 berken bij paaltje 40 links
breed pad in, (je ziet de achterkant van het paaltje, 40 zie je op
de andere kant)
NB: de paaltjes zijn ‘witte’ betonnen paaltjes met rode pijl en
volgnummer
➔ Na 50 meter linksaf een bospad in
➔ Blijf links aanhouden langs het trimbaanbordje tot paaltje 39
bij de bunkers, je komt langs open heideverbinding
➔ Vóór paaltje 39 het pad rechts volgen, richting bos
➔ Bij paaltje 37 (kijk op achterkant) fietspad oversteken
➔ Pad rechtdoor vervolgen
➔ Bij paaltje 36 linksaf, even daarna eerste pad rechts
➔ Bij viersprong rechtdoor over heuvelachtig pad
➔ Bij paaltje 30 rechtdoor
➔ Bij paaltje 31 op het fietspad rechtsaf
➔ Even verder voorbij de oude dode dikke manshoge beuk eerste
pad links
➔ Eerste pad rechts (bij bankje)
➔ Steeds rechtdoor lopen…. fietspad oversteken.
➔ Pad vervolgen, eindje verder langs paaltje 29 steeds rechtdoor
➔ Pad langs heideverbinding rechtdoor pad blijven volgen (zie
foto links)
➔ Rechtdoor blijven lopen, na viersprong fietspad oversteken
➔ Pad vervolgen en rechts aanhouden bij trimbaanbordje
➔ Bij Y-splitsing linkerpad volgen en links pad blijven volgen
➔ Bij de viersprong met volgende trimbaanbordje kun je eventueel
het pad rechts op en kom je langs 3 bunkers
➔ Je loopt hetzelfde pad terug naar de viersprong en gaat daar
rechtsaf
➔ Bij de volgende viersprong loop je rechts het brede pad op naar
de parkeerplaats.

Het is een van de routes van de estafette-wandelclub.
Annelies Mersel (A) is begonnen, met wandelaar B.
Daarna liep wandelaar B met wandelaar C dezelfde
route, en toen C met D, enzovoort.
Hebt u zin om een keer mee te wandelen? Stuur uw
aanmelding naar Annelies Mersel liefst per e-mail
anneliesmersel@me.com of als dat niet lukt, bel
035-5386847. Koppels kunnen zich natuurlijk ook
aanmelden.

Vertrek
Parkeerplaats van Camping De Fransche Kamp
Franse Kampweg 5a, 1406 NV Bussum

(Je kunt ook de hele gemarkeerde route lopen. Die is 4,5 km en
duurt circa 5 kwartier. Het begin is dan achteraan de parkeerplaats
bij paaltje 1.)
Tjepkje Gersjes

De heideverbinding

