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Vanaf 1 juli rookmelders in huis verplicht

Paul is te bereiken via 035 - 526 82 81 of stuur 
hem een mailtje pw.keuning@xs4all.nl. 

Heb je ze al hangen, de rookmelders? Als je 
in een huurhuis woont, moet de huisbaas 
ervoor zorgen. Heb je een eigen huis, dan is 
het je eigen verantwoordelijkheid. 

Op elke woonverdieping moet er een hangen. 
In een f lat ben je in de meeste gevallen met 
één exemplaar klaar, in eengezinshuizen heb 
je er meer nodig. Er wordt aangeraden om 
rookmelders te kopen met een batterij die 10 
jaar meegaat, dan heb je er voorlopig geen 
omkijken naar.

Vind je het lastig om ze zelf aan te brengen? 
Paul Keuning biedt Senver-leden aan om te 
assisteren. Paul heeft een instructie gekregen 
van de Brandweer/het Brandwondencentrum, 
dus hij weet wat er moet gebeuren. Als hij bij 
je langs komt, heeft hij de goede rookmelders 
(van de Gamma) bij zich, dus dat is helemaal 
makkelijk. 

Paul Keuning assisteert Senver-leden graag bij het 
aanbrengen van rookmelders.

Dit maandblad is bedoeld 
voor juli en augustus. Voor 
mensen met kinderen zijn 
het vakantiemaanden. Voor 
gepensioneerden zijn het 
‘thuis-zijn-maanden’. Vandaar 
ons uitgebreide Zomerschool-
programma dat je vorige 
maand kon lezen in een apart 
katern. 

Daarnaast gaat een deel van 
de vaste activiteiten gewoon 
door. Wandelingen en fiets-
tochten bijvoorbeeld, de 
koffieclubs en bijvoorbeeld de 
schaakclub. Als er spontaan 
nieuwe ideeën opkomen, ver-
melden we die in de zondagse, 
digitale Oppepper. In augustus 
verschijnt er dus geen apart 
nummer. De redactie neemt 
wél een maandje vakantie. 
Een mooie zomer gewenst!
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Maandblad Juli/augustus ’22

Zomerschool 2022
Programma 
Senver biedt traditiege-
trouw in de zomer een 
uitgebreid programma aan. 
Juist als andere organisaties 
de deuren sluiten, doen 
wij er een schepje bovenop. 
We trekken erop uit naar 
plekken waar je zelf niet 
gauw zou komen. En er zijn 
workshops in Hilversum,  
waar je geïnspireerd wordt 
om je creatief uit te leven.  
Het programma van de 
Zomerschool start op 18 
juli, de eerste dag van de 
schoolvakantie, en loopt 
door tot vrijdagavond 26 
augustus, de middag en 
avond van het afsluitende 
eindfeest. 

Cultuurzomer voor de 
thuisblijvers
Dit jaar zijn er meer 
workshops dan andere 
jaren. Senver heeft van 
de gemeente Hilversum 
een subsidie gekregen 
om een aantal culturele 
activiteiten te organiseren 
met professionele docenten. 
Om die activiteiten voor 
een grote groep mensen 
aantrekkelijk te maken, 
legt de gemeente er geld bij.  

Op pagina 12 staat alle 
algemene informatie. 
Bewaar dit katern voor 
als je deze zomer mee 
gaat doen. Er staat 
belangrijke informatie 
in, zoals vertrektijden en 
telefoonnummers van de 
begeleiders.

Vertrek 
Om 9.45 uur vanaf 
Wijkcentrum Lopes Dias 
Lopes Diaslaan 213. 
Om 10.00 uur vanaf 
Winkelcentrum 
Kerkelanden bij Cafetaria 
Jan Kruis.  
Om 10.45 uur Aankomst 
Floriade, tijd voor koffie
16.30 uur Verzamelen in het 
restaurant. Eventueel een 
drankje op eigen rekening 
en vervolgens rond 17.00 
uur naar huis. 
Prijs € 52,50
Contactpersoon Bertine 
van der Pluijm. Alleen 
te bellen op de dag zelf: 
06-13508705. 
Voor aanmelding e.d. zie 
pag. 11.

Elke tien jaar is er een Floriade in Nederland. De Floriade is een Wereldtuinbouwtentoonstelling met veel innovaties op het gebied van tuinbouw. Dit jaar vindt hij plaats in Almere. In de eerste week van de Zomerschool bezoeken we dit unieke project. 

Over de Floriade
Van over de hele wereld verzamelen zich experts die groene oplossingen presenteren die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. Meer dan 400 nationale en internationale deelnemers tonen hun nieuwste groene uitvindingen, oplossingen en toepassingen. Van hypermoderne zonnedak-pannen tot verbazingwekkende verticale geveltuinen en van de beste manieren om tomaten te kweken tot de nieuwste snoeitechnieken. Je kunt het allemaal zien, proeven en ervaren bij Floriade.

Programma
Omdat het een groot terrein is hebben wij geen vast pro-gramma. Na de koffie kan iedereen op eigen tempo en naar eigen interesse de dag doorbrengen. Daarom bepaal je ook zelf of je wilt gaan lunchen of dat je zelf een broodje meeneemt. Natuurlijk zorgen we dat niemand alleen op stap hoeft, daar zorgen de twee zomerschool-begeleiders wel voor.

Dagtocht  Dinsdag 19 juli
Dagje Floriade in Almere
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Colofon
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

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): 
Ineke Marijt, tel. 035-6217907

Volgend nummer
Kopij voor het septembernummer vóór woens-
dag 10 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. 

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

Judith Kortland
judith.kortland@wandelmeent.nl
06-53814213
 
Theo Veldkamp
theoveldkamp@yahoo.com
06-46054313

Redactie 
Ineke van de Rotte, Willibrord 
Ruigrok, Elze Mulder, Joanna Schopman 
en Marijke Lubberding
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht

Welkom aan de
nieuwe leden

Mevr. Emmy Ras-Wijchers
Mevr. Mies Sneijers-Hesp
Dhr. Frank van Schaik
Dhr. Jan Ockhuizen
Mevr. Kim Overeem
Mevr. Joke Wullings-Steenbergen
Mevr. Willy van Schaik-ter Hark
Mevr. Marianne Molenaars-Snackers
Mevr. Elly Kundersma
Dhr. Jaap Don
Mevr. Catrien Don-van Buuren
Mevr. Akke Walma
Mevr. Heleen Holshuijsen-Schmitz
Mevr. Ans Prevost
Mevr. Anneke Gerritsen
Mevr. Erna Krijnen

Website
https://www.senver.nl

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

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

Senver Stadsauto
Voor taxi-ritten binnen Hilversum met 
onze Stadsauto belt u naar:

  035 - 24 00 270

De Stadsauto rijdt op maandag, dinsdag 
en woensdag. Kosten per rit € 2,50. Een rit 
reserveren doet u steeds tenminste 1 dag 
voordat u deze wilt gebruiken. Let op: voor 
maandag belt u dus de vrijdag ervoor. 

De stand van de Senver-teller staat 
per juli 2022 op:
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Stadsauto 
beschikbaar tijdens 
Zomerschool
Het kantoor van de Senverbus en 
Stadsauto houdt vakantie in de 
maand juli. Maar onze eigen Stadsauto 
rijdt wel als er activiteiten van de 
Zomerschool zijn. 

Zo kun je ’s morgens of ’s avonds 
vervoerd worden naar de plaats waar 
de touringcar vertrekt. Ook van en 
naar de workshops in Hilversum kun 
je vervoerd worden. Als je belt naar het 
nummer van het kantoor 035 - 24 00 270 
voor reservering, zul je horen dat je 
in de maand juli moet bellen naar 
06 - 13 50 87 05, het telefoonnummer van 
Bertine van der Pluijm.

Gegevens
Ritten Stadsauto in juli en augustus 
beschikbaar voor vervoer van en naar 
de ruim 30 Zomerschool-activiteiten. 
Ook als de bus ’s morgens voor 9 uur 
vertrekt, of na 6 uur terug is. 

Kosten
Per rit A 2,50

Rit bestellen
Uiterlijk de dag van te voren, naar:
035 - 24 00 270

of direct naar Bertine: 
06 - 13 50 87 05 
bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur

Stand van zaken programma Zomerschool
Er zijn veel aanmeldingen voor de 
activiteiten van de Zomerschool. De 
terughoudendheid die er was tijdens 
en na de coronatijd, lijkt voorbij te 
zijn. Althans bij veel mensen. 

De aanmeldingen moesten binnen zijn 
vóór 15 juni. Maar voor de activiteiten 
die in dit artikel genoemd worden, is de 
inschrijving verlengd. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar: 
zomerschool@senver.nl. 
Noem in je e-mail de activiteit en de 
datum, je naam en telefoonnummer. 

Heb je vragen over de Zomerschool? 
Bel dan met Bertine van der Pluijm, 
tel. 06 – 13 50 87 05. Het liefst ’s morgens.

Zie voor meer informatie het Zomer-
school-katern dat bijgevoegd was bij 
het juni-nummer.
• Dinsdag 19 juli
Dagtocht naar de Floriade 
• Vrijdag 12 augustus
Dagtocht Waterloopbos in Marknesse 
en bezoek Blokzijl
• Dinsdag 16 augustus
Dagtocht Elburg 

Dinsdagmorgen 19 juli Workshop Linosnede drukken

Donderdagmiddag 21 juli Zeefdruk workshop

Woensdagmiddag 27 juli Workshop Haiku schrijven

Donderdagochtend 28 juli Start van 3 theaterworkshops in Theater Santbergen

Woensdagmiddag 3 augustus Linedancing demonstratie en workshop

Dinsdagmiddag 9 augustus Start van Muziekproject ‘De Jantjes’, 6 bijeenkomsten

Donderdagmiddag 18 augustus Vilten workshop, naast morgen extra ingelast in de middag

Woensdagmorgen 24 augustus Workshop Eigentijdse Dans voor 50-plus

Plaatsen vrij bij workshops
Hieronder de workshops waarbij we in Hilversum blijven, en waar nog 
plaatsen vrij zijn. Zie ook hier voor meer informatie het Zomerschool-katern 
dat bijgevoegd was bij het juni-nummer.

Zomerschool 2022
Programma 
Senver biedt traditiege-
trouw in de zomer een 
uitgebreid programma aan. 
Juist als andere organisaties 
de deuren sluiten, doen 
wij er een schepje bovenop. 
We trekken erop uit naar 
plekken waar je zelf niet 
gauw zou komen. En er zijn 
workshops in Hilversum,  
waar je geïnspireerd wordt 
om je creatief uit te leven.  
Het programma van de 
Zomerschool start op 18 
juli, de eerste dag van de 
schoolvakantie, en loopt 
door tot vrijdagavond 26 
augustus, de middag en 
avond van het afsluitende 
eindfeest. 

Cultuurzomer voor de 
thuisblijvers
Dit jaar zijn er meer 
workshops dan andere 
jaren. Senver heeft van 
de gemeente Hilversum 
een subsidie gekregen 
om een aantal culturele 
activiteiten te organiseren 
met professionele docenten. 
Om die activiteiten voor 
een grote groep mensen 
aantrekkelijk te maken, 
legt de gemeente er geld bij.  

Op pagina 12 staat alle 
algemene informatie. 
Bewaar dit katern voor 
als je deze zomer mee 
gaat doen. Er staat 
belangrijke informatie 
in, zoals vertrektijden en 
telefoonnummers van de 
begeleiders.

Vertrek 
Om 9.45 uur vanaf 
Wijkcentrum Lopes Dias 
Lopes Diaslaan 213. 
Om 10.00 uur vanaf 
Winkelcentrum 
Kerkelanden bij Cafetaria 
Jan Kruis.  
Om 10.45 uur Aankomst 
Floriade, tijd voor koffie
16.30 uur Verzamelen in het 
restaurant. Eventueel een 
drankje op eigen rekening 
en vervolgens rond 17.00 
uur naar huis. 
Prijs € 52,50
Contactpersoon Bertine 
van der Pluijm. Alleen 
te bellen op de dag zelf: 
06-13508705. 
Voor aanmelding e.d. zie 
pag. 11.

Elke tien jaar is er een Floriade in Nederland. De Floriade is een Wereldtuinbouwtentoonstelling met veel innovaties op het gebied van tuinbouw. Dit jaar vindt hij plaats in Almere. In de eerste week van de Zomerschool bezoeken we dit unieke project. 

Over de Floriade
Van over de hele wereld verzamelen zich experts die groene oplossingen presenteren die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. Meer dan 400 nationale en internationale deelnemers tonen hun nieuwste groene uitvindingen, oplossingen en toepassingen. Van hypermoderne zonnedak-pannen tot verbazingwekkende verticale geveltuinen en van de beste manieren om tomaten te kweken tot de nieuwste snoeitechnieken. Je kunt het allemaal zien, proeven en ervaren bij Floriade.

Programma
Omdat het een groot terrein is hebben wij geen vast pro-gramma. Na de koffie kan iedereen op eigen tempo en naar eigen interesse de dag doorbrengen. Daarom bepaal je ook zelf of je wilt gaan lunchen of dat je zelf een broodje meeneemt. Natuurlijk zorgen we dat niemand alleen op stap hoeft, daar zorgen de twee zomerschool-begeleiders wel voor.

Dagtocht  Dinsdag 19 juli
Dagje Floriade in Almere

Plaatsen vrij bij dagtochten
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Van de Meent naar 
Naarden en weer terug
Op donderdag 7 juli maken we een 
stevige wandeling van ca. 16 km. We 
wandelen om de Meent heen naar 
Naarden Vesting, waar de koffie-
pauze is. Daarna lopen we over de 
Vestingwallen en over de groengordel 
van De Meent weer terug. 

Verzamelen donderdag 7 juli om 
10.00 uur op de hoek Hilversumse 
Meentweg - Melkmeent.
Vervoer  Je kunt met de fiets of met 
de auto naar de Meent gaan, of met 
bus 105 vanuit Hilversum. De bus 
stopt één keer per uur bij halte De 
Meent, aankomst om 10.12 uur. De 
wandelaars vertrekken om 10.15 uur 
stipt. 
Contactpersoon van de wandelwerk-
groep is Cobi Buschman 
cobi.buschman@gmail.com, of 
035-7728939. Op 7 juli bereikbaar via 
06-45229223 

Lange wandelingen in juli en augustus
Op de eerste donderdag van de maand gaat onze wandelploeg erop uit voor 
een stevige wandeling. Hieronder vind je de wandelingen in juli en augustus.

Elke woensdagmiddag
korte wandeling
In juni en juli start er elke week een wandeling voor 
Senver-leden vanaf  Zonnestraal. Op woensdagmiddag 
om 14.00 uur verzamelen de wandelaars vanaf de 
parkeerplaats van Zonnestraal. Senver krijgt daarbij 
assistentie van Aranka Windmeijer die wandelcoach is 
in dienst van de gemeente Hilversum. Dus loop eens 
een keer mee.

Op donderdag 18 augustus gaan 
IVN-gidsen Tjepkje Gersjes en 
Hanneke Schreuder weer met ons 
op stap. Deze keer gaat de Senver-
wandeling over de Hoorneboegse 
heide en rond het Zonneheideven. 
Vroeger is het Zonneheideven een 
heideveld geweest, daarna is het 
veranderd in bos en zand. Een van 
de verklaringen voor het ontstaan 
van het ven is dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de Duitsers zand 
hebben weggehaald voor de bouw 
van bunkers. Nu is het ven omheind 
om het te beschermen. Regelmatig 
wordt het geschoond en uitgediept 
om het geschikt te houden voor 
amfibieën zoals de kamsalamander. 

Datum  donderdag 18 augustus, 
Tijd  start 10.30 bij snackbar 
de Egelshoek tegenover het 
vliegveld. 
Aanmelden  hoeft niet. 
Kosten  er wordt een eigen 
bijdrage gevraagd van € 2,50 euro. 
Informatie Tjepkje Gersjes, 
tel. 06-50284849. 
Duur van de wandeling ruim ander-
half uur, grotendeels over zandpa-
den, vanwege veel boomwortels 
is de route minder geschikt voor 
rollators. Na de wandeling is er 
de mogelijkheid wat te drinken bij 
Restaurant Vliegveld Hilversum, 
of in de snackbar.  

IVN-wandeling 
Hoorneboegse heide 
en Zonneheideven

Een aanval doen op 
het Voetstappenpad
Op de eerste donderdag van augustus, 
4 augustus, lopen we de gevarieerde 
route van 26 km van het Voetstappen-
pad, dat loopt rond Hilversum. Je kunt 
op verschillende plaatsen beginnen en 
eindigen. Er is weinig horeca onderweg 
dus is het belangrijk om wat te drin-
ken/eten mee te nemen.

Verzamelen donderdag 4 augustus om 
9.30 uur op de Kapittelweg 231, bij 
Cafetaria Jan Kruis.
Contactpersoon van de wandelwerk-
groep is Ank Vuijst, 
035-6234850,  ank.vuijst@hetnet.nl 
Op 4 augustus bereikbaar op 
06-51010941.



Heb je zin om (weer) 
te gaan tennissen ?

Wat veel mensen niet weten is dat 
sportclub Victoria (aan het Jagers-
paadje) ook een (kleine) tennisafdeling 
heeft. Deze afdeling bestaat voorna-
melijk uit senioren die het leuk vinden 
om te tennissen. De club heeft twee all 
weather banen tot haar beschikking. 
Er wordt eigenlijk alleen dubbelspel 
gespeeld. Op woensdag en vrijdag 
kunnen vanaf 10.30 uur dames en heren 
zonder afspraak spelen. Afhangen op 
tijden, daar doen ze niet aan, ze spelen 
meestal vier games en wisselen dan 
weer met anderen. Tussendoor is er 
volop gelegenheid om met elkaar te 
praten en wat te drinken. 

Kennismaken op vrijdag 15 juli
Heb je zin om eens een kijkje te nemen, 
kom dan op vrijdagmorgen 15 juli eens 
langs. Speciaal voor Senver-leden is er 
dan een kennismaking, aanvang 10.30 
uur. Aanmelden vooraf wordt op prijs 
gesteld, via Irma van Schaaik, 
irma.van.schaaik@gmail.com of 
tel. 06 – 2214 6407
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Fietstochten in juli en augustus

Fietsen in juli
De eerste tocht is op de eerste dinsdag 
van de maand, dus 5 juli en gaat 
richting Westbroek en Noorderpark en 
wordt begeleid door Jaap Oversteegen 
en Rinus Klippel.

De tweede tocht is 16 dagen later, dus 
donderdag 21 juli en gaat richting de 
Bilt en Soest en wordt begeleid door Pim 
Verloop en Rinus Klippel.

Er zijn enkele openbare moestuinen verspreid over 
Hilversum. Bijvoorbeeld aan de Diependaalselaan, 
vlakbij de rotonde richting Kerkelanden. 
Meedoen is gratis en iedereen is welkom! Meedoen 
betekent dat je, wanneer je maar wilt, welkom bent 
op de tuin om lekker met je handen in de aarde te 
wroeten. Samen met de andere tuinders zorg je voor 
de tuin, het onderhoud, zaaien, telen en oogsten. 
De tuinen worden georganiseerd door UF035, kijk voor 
meer informatie op www.urbanfarming035.nl of 
bel naar Maarten Kroese (06-19657764) of Ingrid de 
Jong (06-22556909).

Meerdere keren per jaar is er een 
toernooitje. De foto is gemaakt aan het 
eind van een ‘Amerika’ toernooi. 

Ook in deze vakantieperiode maken we elke maand weer twee korte fiets-
tochten. Alle tochten beginnen om 13.00 uur op de Kerkbrink en daar eindigen 
we rond half vijf  Ze zijn tussen de 25 en 30 km lang en tijdens de rit gebruiken 
we een consumptie voor eigen rekening. Iedereen fietst mee op eigen risico. 

Tochten in augustus
Op dinsdag 2 augustus is de volgende 
route richting Naarden, deze is uit-
gestippeld door Rinus Klippel.  
Donderdag 18 augustus fietsen we naar 
de Loosdrechtse plassen. Deze route 
stond in mei al in de planning, maar 
ging toen niet door vanwege zware 
regenval. Pim Verloop heeft deze tocht 
bedacht.

Meedoen in de fietswerkgroep?
De werkgroep die de tochten 
uitzet, organiseert dit jaar alleen 
korte tochten omdat er te weinig 
liefhebbers zijn om de tochten voor 
te bereiden en te organiseren. Heb 
je belangstelling om mee te helpen 
in de fietswerkgroep meld je dan 
graag aan bij Rinus Klippel, tel. 
035-6211761. Met hem kun je ook 
afspreken om eerst ter kennismaking 
een keertje op proef mee te doen en 
samen een tocht voor te bereiden.

Wel eens gehoord van Urban Farming, 
openbare moestuinen?

Bloeiend komkommerkruid 
in de Riebeecktuin



Film op 12 juli 
‘Encore’ 

Voor zijn nieuwe film duikt Cédric 
Klapisch (‘Retour en Bourgogne’) in de 
wereld van de dans. Klassiek ballet en 
moderne dans komen samen in een 
verhaal over hoop dat zich afspeelt 
tussen Bretagne en Parijs. 

De 26-jarige balletdanseres Élise loopt 
tijdens een voorstelling een blessure 
op en krijgt te horen dat ze waarschijn-
lijk nooit meer zal kunnen dansen. Ze is 
haar doel kwijt en moet haar leven een 
andere wending geven. Met hulp van 
vrienden vindt ze ander werk. Dat voert 
haar naar Bretagne waar ze een gezel-
schap voor moderne dans ontmoet. De 
nieuwe ervaringen en vriendschappen 
wakkeren het vuur weer in haar aan. 
Zal ze toch weer kunnen dansen? 
Hoofdrolspeelster Marion Barbeau 
is prima ballerina bij het beroemde 
ballet van de Parijse Opera. Daarnaast 
verzekerde Klapisch zich voor ‘Encore’ 
van de samenwerking met choreograaf 
Hofesh Shechter en zijn gezelschap.

Datum dinsdag 12 juli, 14.00 uur
Plaats Filmtheater Hilversum, 
Heerenplein 5
Kosten € 9,75 inclusief vooraf koffie of 
thee met iets lekkers. Alleen met pin 
betalen. Van te voren al kaartjes te 
koop aan de kassa.
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Lekker Thais eten in juli
De volgende keer, op dinsdag 5 juli, 
zijn we welkom bij ‘Siam Secret’, Jan 
van der Heijdenstraat 1, dat is schuin 
tegenover de Heilig Hartkerk en het 
Cuypersplein.
Denk niet dat Thais eten te scherp 
voor je is, want de kokkin maakt 
alles mild. De organisatoren, Ans 
Slagboom en Elisabeth Goedhart, 
weten uit ervaring dat dit echt 
mild en niet pittig is. Wie mee gaat, 
krijgt als voorgerechtje Siam Mix en 
daarna worden drie hoofdgerechten 
op de tafels gezet: twee verschillende 
kipgerechten en een rundvleesge-
recht, alles met veel verse groenten 
en verschillende sauzen. Je kunt een 
gerecht kiezen of van alle drie wat 
nemen en proeven. Op de website 
van Siam Secret kun je de gerechten 
vinden bij de nummers 14, 18 en 25 
(met kleine variaties van de kok).

Samen uit Eten in juli (en augustus)
De eerdere aankondiging over weer Samen uit Eten heeft tot veel enthousi-
aste reacties en aanmeldingen geleid. Op een dinsdag in juni hebben 
34 leden erg genoten in het restaurant SU. Het eten was heel goed en 
gevarieerd en de Senver-leden zaten gezellig met elkaar in een eigen 
zaaltje. Zoveel blije genietende mensen, het is heerlijk dat het weer kan. 

Kosten Voor € 26,00 per persoon 
geniet je van het voor- en hoofd-
gerecht. Daarnaast kun je zelf 
frisdrank, bier of wijn en een toetje 
bestellen. De wijn wordt geser-
veerd in kleine flesjes ad € 5,50, 
waar je twee glazen uitschenkt. 
Dat kun je dus ook samen delen 
met een tafelgenoot. Het is een 
heel gezellig restaurant waar we 
met 30 mensen terecht kunnen. 
Er kan rekening worden gehouden 
met dieetwensen, vegetarisch of 
iets anders.
Vervoer Rollators geen probleem. 
De toiletten zijn gelijkvloers. 
Parkeren in de buurt of neem vanaf 
het station Hilversum bus lijn 2, 
die stopt voor de deur bij het 
Cuypersplein. 
Tijdstip Dinsdag 5 juli, je wordt om 
18.00 uur verwacht. Eindtijd ca. 
20.30 uur.
Aanmeldingen tot uiterlijk vrijdag 
1 juli bij Ans Slagboom, email: 
slaggies@kpnmail.nl of 
tel. 06-1910 7712. 
Dieetwensen even melden. 
Mocht je toch nog verhinderd zijn, 
meld je dan af bij Ans, zodat er 
iemand van de wachtlijst in jouw 
plaats kan komen.

Tenlotte
Samen uit eten in augustus doen we 
dan een keertje op de woensdagavond, 
noteer alvast 10 augustus in je 
agenda. Aankondiging en verdere 
details lees je tegen die tijd in de 
Oppepper.



Vroeg in de ochtend wandelen we, nog 
bijna zonder andere wandelaars, maar 
met volop vogelgezang en groepen ganzen 
die kwetterend overvliegen. Halverwege 
drinken we onze koffie en eten een 
boterham, heerlijk in het zonnetje, met 
de hei en het bos voor onze neuzen in de 
tintelende ochtendfrisheid.
Maar de stilte die je zou verwachten wordt 
jammer genoeg altijd verstoord door 
vliegtuigen, verkeerslawaai en machines. 
Zou er nog ergens écht stilte bestaan?

Ja, er zijn nog plekjes in Nederland waar 
het wel doodstil kan zijn en waar je aan de 
horizon alleen natuur ziet; een gevoel van 
oneindigheid opwekkend. 
We brachten onlangs enkele dagen door 
bij ‘De Groote Peel’, een Nationaal Park 
dat deels in Limburg en deels in Noord-
Brabant ligt. We wandelden daar vroeg 
in de ochtend en op een enkele andere 
wandelaar na was er alleen het veen, met 
zijn grote meren vol watervogels en het 
uitgebreide moeras, dat alleen te verken-
nen is via de dijkjes en knuppelbruggen. 
Het moeras zelf is ontoegankelijk: je zou 
er zo in weg zakken. Soms kun je dat zien, 
maar vaak ook niet: heel verraderlijk dus! 
Op sommige plaatsen kijk je kilometers 
ver weg, zonder zelfs maar een dorpje of 
boerderij te zien. Je hoort de stilte, zó stil!  
Alleen de wind en vogelzang. 
En ongewild stel je jezelf voor, hoe lang 
geleden, dit eindeloze en gevaarlijke land-
schap gevoeld moet hebben voor de toen 
sporadische passant, te voet onderweg 
naar een ver voorbij de Peel gelegen doel.
Misschien was het toen nóg stiller dan 
stil.

Joanna Schopman

Gastcolumn
Stilte
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Film op 9 augustus 
‘Un Autre Monde’ 

‘Un Autre Monde’ biedt een kijkje in het 
leven van de familie Lemesle op het 
moment dat hun gezinsleven bezwijkt 
onder de werkdruk van man en vader 
Philippe (Vincent Lindon). De film toont 
een herkenbaar, belangwekkend verhaal 
over de moeilijke keuzes die we moeten 
maken in het leven. 

Philippe Lemesle (Lindon) is bedrijfs-
leider van een Franse fabriek, die 
in handen is van een Amerikaanse 
multinational. De werkdruk is hoog en 
het altijd aanwezige werk zet Philippe’s 
huwelijk met Anne (Sandrine Kiberlain) 
onder druk. Hij voelt zich gevangen in 
zijn baan en gegijzeld door de eisen van 
zijn superieuren. Dan bereikt Philippe 
het punt waarop hij moet beslissen hoe 
zijn eigen leven én dat van zijn gezin 
verder moet. 
‘Un Autre Monde’ werd geselecteerd 
voor het festival van Venetië en is, 
na ‘En Guerre’ en ‘La Loi du Marché’, 
Brizé’s sluitstuk van zijn trilogie over de 
perikelen op de arbeidsmarkt.

Datum dinsdag 9 augustus, 14.00 uur
Plaats Filmtheater Hilversum, 
Heerenplein 5
Kosten € 9,75 inclusief vooraf koffie of 
thee met iets lekkers. Alleen met pin 
betalen. Van te voren al kaartjes te 
koop aan de kassa.

Van de hand van Joanna is het interview 
met Ko van den Bovenkamp, net als de 
column links. Dat laatste is toevallig, 
want er zijn meerdere columnisten. 

Elze maakt het interview voor het 
volgende blad. Beiden gaan ook andere 
artikelen schrijven. 

Afgezien van Elze en Joanna maken 
ook Ineke van de Rotte en Willibrord 
Ruigrok deel uit van de redactie. 
Marijke Lubberding doet de eindcor-
recties en de productie – de contacten 
met vormgeefster Jannie de Groot en 
drukkerij Ten Herkel.

Twee nieuwe 
redactieleden

Elze Mulder Joanna Schopman

Elze Mulder en Joanna Schopman zijn 
toegetreden tot de redactie van dit 
maandblad. 
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De Poëziemiddagen en het afscheid van Ko

Wie is Ko?
Ko ging naar het rk lyceum, het 
huidige atc en daarna studeerde hij 
economische sociologie. Als student 
startte hij als deeltijd-docent economie 
aan de meao, maar na zijn afstuderen 
werd dat fulltime. Later verbond hij 
zich aan het Algemeen Pedagogisch 
Studiecentrum (aps), waar hij project-
leider werd voor de op te richten vierja-
rige leao. Tot zijn twee en zestigste jaar 
bleef hij voor het aps werken in allerlei 
functies tot zelfs een directiefunctie 
toe. Hij heeft onder meer veel gedaan 
voor de totstandkoming van de roc’s.

Ontstaan liefde voor poëzie
Via zijn vriend Huub Oosterhuis en 
later zijn schoonvader, Louis Tiessen, 
ontstond zijn nieuwsgierigheid 
naar poëzie en later voor Haiku (van 
origine Japanse strak gereguleerde 
minigedichtjes over de natuur of een 
beschouwend thema). Via Tiessen, die 
verschillende dichtbundels uitgaf, 
maar zeker ook via Oosterhuis breidden 
zijn contacten in dichterskringen zich 
verder uit.

Ontstaan poëziebijeenkomsten 
Op de trappen voor de Vorstin, trof hij 
Claire Verlinden, een oude bekende, die 
muzieklezingen voor de anbo orga-
niseerde. Daar ontstond het idee om 
poëziebijeenkomsten te gaan organi-
seren, maar dan niet in ‘een gewijde 
omgeving’ zoals toen gebruikelijk. Na 
overleg met het bestuur startte hij met 
‘Poëzie in de Kroeg’ in café Het Tolhuis. 
Toen dit onderkomen toch te geluidsge-
voelig bleek, werd het ‘Poëzie in de Soos’. 

Na nog wat omzwervingen is het nu 
‘Poëzie in de Bieb’, waar de theaterzaal 
de perfecte ambiance biedt.

Wat brachten deze bijeenkomsten 
Ko zelf
Poëzie brengt hem: herkenning, wijs-
heid, nieuwe visies, een stap voorwaarts, 
inspiratie. Zoals de door Jos van Hest 
– zelf dichter – gepresenteerde bijeen-
komst, een dag eerder (mei 2022), mét 
en over Bette Westera, die gedichten 
maakt en boeken schrijft voor kinderen 
van 6 tot 106, zoals ‘Doodgewoon’, een 
dichtbundel over de dood en scheiding. 
Bette Westera durft deze thema’s 
voor de kinderen aan. In genoemde 
bijeenkomst las zij haar gedichten 
voor, terwijl haar man op de gitaar 
begeleidde. Het was een prachtige rijke 
bijeenkomst: een mooi afscheidscadeau, 
leek het wel.

Juni 2013 was ook een gedenkwaardige 
bijeenkomst, waarin deelnemers hun 
eigen lievelingsgedicht voorlazen: 
een intieme, warme en emotionele 
samenkomst.

Een grootste opkomst ooit was bij de 
samenkomst met Ivo de Wijs in de 
Regenboogkerk.

Een ander hoogtepunt was een 
bijeenkomst in Zeist over Herman de 
Coninck.  Senver Hilversum wisselt 
soms informatie en programma’s uit 
met de seniorenvereniging Zeist. Daar 
kwam men in contact met Magdalena 
de Coninck – de zus van Herman – die 
in Almere woont. Zij las het gedicht 
‘Vader’ voor tijdens die middag en ver-
telde verder dat haar familie vroeger elk 
jaar in een plaatsje net onder Groningen 
op vakantie ging waarbij Herman altijd 
op bezoek ging bij zijn goede vriend 
Rutger Kopland. 

Ko van den Bovenkamp neemt na bijna tien jaar 
afscheid als trekker van de poëziecommissie, 
waarvoor hij bij Senver-leden een begrip is, want 
hij organiseerde samen met de deze commissie de 
poëziebijeenkomsten. Nu op zijn achtenzeventigste 
is de tijd gekomen om wat te minderen, al stopt hij 
zeker niet met álle Senver activiteiten.
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De ergste herinnering
Naast mooie herinneringen zijn 
er ook erge: in een kroeg zaten we 
hutje-mutje bijeen, naast de keuken 
en w.c.’s, afgeschermd door een bewe-
gend gordijn. Plotseling viel er een 
grote lamp naar beneden, rakelings 
langs een van de deelnemers: dat was 
schrikken!
Een andere keer sprak een stads-
dichter, die zó snel sprak, dat bijna 
niemand hem kon verstaan!

Ko stopt met de poëzie-
bijeenkomsten
Ko stopt nu als voorzitter en lid 
van de poëziecommissie en als 
organisator van poëziebijeenkomsten. 
Dat betekent niet, dat hij als actieve 
vrijwilliger voor Senver verloren 
is, want veel activiteiten blijft hij 
gewoon uitvoeren zoals: elke maand 
een gedicht plaatsen in de Oppepper. 
Hij gaat door met ‘De Kern van …’ de 
reeks over Grote Geesten en minder 
bekende religieuze en levens-
beschouwelijke stromingen. Als 
vraagbaak blijft hij eveneens gewoon 
beschikbaar.

Ko, hartelijk dank voor alles wat je 
gedaan hebt voor de poëziebijeen-
komsten. Geweldig dat je nog veel 
voor Senver wilt blijven doen!

Joanna Schopman

P.s. de lezing over de Coninck komt 
misschien in het komende najaar 
opnieuw voor Senver-leden!

Uitjes Senverbus augustus 2022

Voor wie zijn ze
De uitstapjes met de Senverbus zijn 
bedoeld voor mensen van 55 jaar en 
ouder die er de voorkeur aan geven 
dit samen met een klein gezelschap 
te doen of deze uitjes niet meer 
zelfstandig kunnen doen.

Aanmelden en annuleren 
Aanmelden op werkdagen tussen 
9.30 -12.00 uur bij het kantoor van de 
Senverbus:

  035 - 24 00 270

Bij de aanmelding geeft u aan of 
u een rollator meeneemt en bij 
Museumbezoek of u beschikt over 
een Museumkaart of andere korting-
kaart. U belt dit nummer ook als u 
onverhoopt later moet annuleren.

Betalen contant is niet mogelijk. 
De uitjes betaalt u door middel van 
pinpas in de bus. 
Consumpties zijn voor eigen reke-
ning, tenzij anders aangegeven.

Overige informatie
Actuele informatie kunt u ook vinden 
op www.bibliotheekhilversum.nl 
onder de kop ‘Op stap met de bus’.

Paleis Het Loo 
Apeldoorn

Het paleis is na een verbouwing van 
ruim vier jaar weer open en het is 
mooier dan ooit! Meer dan 300 jaar, tot 
1975 woonden en werkten de Oranjes 
op Paleis Het Loo. Koning-stadhouder 
Willem III en zijn vrouw Mary Stuart 
II waren de grondleggers en eerste 
bewoners van Paleis het Loo. De Oranjes 
ontvingen er hun gasten voor vertier 
en zaken. Het was een echt ‘buiten’ en 
werd gebruikt als jacht- en vakantiever-
blijf, daarom werd er ook veel aandacht 
besteed aan de tuinen en stallen.

Data Dinsdag 2 en dinsdag 
16 augustus
Tijd Ophalen tussen 10.00-11.00 uur, 
ca. 18.00 uur thuis.
Kosten € 25,00. Entree 19,50. Met 
Museumkaart gratis

De Senverbus is met vakantie van 
13 juni tot en met 31 juli. Vanaf 
maandag 25 juli is het kantoor weer 
bereikbaar en kunt u op werkdagen 
tussen 09.30 en 12.00 uur weer 
bellen om u aan te melden voor de 
uitjes. Zie telefoonnummer bij de 
algemene informatie hieronder. 
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Rondrit Groene Hart 
en Sfeerstal met 
Pluktuin
Wij rijden via een mooie route naar de 
Nieuwkoopse Plassen, door het Groene 
Hart naar ‘De Sfeerstal’ in Nieuwveen. 
Daar is het heerlijk toeven in de prach-
tige pluk- en theetuin. Op het terras 
kunnen we o.a. genieten van koffie of 
thee met huisgemaakte appeltaart. Wie 
wil kan tegen betaling een mooie bos 
bloemen plukken uit de tuin. (emmers 
met water zetten we in de bus!)

Data Donderdag 4 en vrijdag 
26 augustus 
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur, ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 25,00

Mauritshuis 200 jaar, 
Den Haag
We bezoeken het 
Mauritshuis, 
gelegen in het 
historische en 
politieke Den 
Haag. Je vindt er 
o.a. meesterwer-
ken als het Meisje 
met de Parel van 
Vermeer en de Anatomische les van 
Rembrandt. In ‘Mauritshuis 200 jaar’, 
zijn o.a. de tentoonstellingen te zien 
van ‘Johan Maurits en het Mauritshuis’ 
en ‘Hallo Vermeer’. In ‘Door de lens van 
zestien topfotografen’ is te zien hoe 
fotografen zich hebben laten inspireren 
door de 17de -eeuwse schilderijen uit 
het museum.

Data  Vrijdag 5 augustus en vrijdag 
2 september
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur, ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 30,00. Entree € 17,50. Met 
Museumkaart gratis

We rijden met de Zonnetrein van 
Staatsbosbeheer een mooie tocht door 
de bossen en heide van de Schoorlse 
Duinen, het hoogste en breedste 
duingebied van Nederland. De chauf-
feur laat ons de mooiste plekken en 

Dierenpark Amersfoort

Zonnetrein Schoorl 

uitzichten zien en vertelt ons wat 
er allemaal groeit en bloeit. Vooraf 
lunchen we bij restaurant IJgenweis, 
gelegen naast het vertrekpunt van de 
trein. Daar kunnen we ook een kijkje 
nemen in het bezoekerscentrum.

Datum Woensdag 24 augustus 
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur, ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 45,00, inclusief de trein. 

Varen Kromme Rijn en 
lunchen Rhijnauwen
Al varend genieten we een uur lang 
van de prachtige natuur en historische 
gebouwen en bossen van Amelisweerd. 
De boot vertrekt vanaf de steiger van 
het Theehuis Rhijnauwen, waar we na 
een uur varen ook weer worden afgezet. 
Zowel binnen als buiten kunnen we 
daar heerlijk lunchen. 

Data Woensdag 3 en woensdag 
31 augustus
Tijd Ophalen tussen 11.00 en 12.00 
uur, ca. 17.00 uur thuis. 
Kosten € 34,50 incl. vaartocht

We gaan naar dierenpark Amersfoort, 
waar wel 1500 dieren verblijven. Met 
slurf of zonder slurf, kwispelend of 
brullend. Sommige dieren moet je 
gewoon met je eigen ogen zien: olifan-
ten, beren, zeehonden, leeuwen, apen 
en reptielen en nog veel meer dieren. 
De missie van het park is: Iedereen de 
schoonheid van de dieren te tonen. 

Datum Vrijdag 12 augustus
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur, ca.18.00 uur thuis
Kosten € 40,00 incl. entree dierentuin
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Depot Boijmans Van 
Beuningen Rotterdam 
Depot Boijmans van Beuningen is het 
eerste publiek toegankelijke kunstdepot 
ter wereld. Hier wordt kunst niet 
getoond, maar bewaard en geconser-
veerd. Te zien zijn meer dan 150.000 
verzamelde kunstwerken. Met de lift 
naar de 6e verdieping is een bijzondere 
ervaring en het uitzicht op het dakter-
ras met een hoogte van 35 meter over 
Rotterdam is fenomenaal. 

Data  Dinsdag 9 en dinsdag 
30 augustus 
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur, ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 30,00 Toegang € 20,00. Met 
Museumkaart gratis.

Rondvaart Leiden en 
Hortus Botanicus
De Hortus Botanicus Leiden is de 
oudste botanische tuin van Nederland. 
Aangelegd in 1590 en uitgebreid in 
de eeuwen daarna, is de Hortus het 
groene hart van Leiden geworden. Hier 
kweekte Carolus Clusius de eerste grote 
tulpencollecties van Europa.
Na ons bezoek varen we door de prach-
tige Leidse grachten en wordt er verteld 
over de rijke historie van Leiden. Door 
de unieke vorm van de boot kunnen we 
bijna onder alle bruggen doorvaren.

Data  Woensdag 10 en dinsdag 
23 augustus. 
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur, ca. 18.00 uur thuis. 
Kosten € 42,50 incl. bootreis. Entree 
Hortus € 8,00. Met Museumkaart 
gratis.

Paleis op de Dam en 
Nieuwe Kerk: World 
Press Photo
Midden in Amsterdam staat het 
Koninklijk Paleis, het officiële ont-
vangstpaleis van onze koning. Al ruim 
200 jaar worden er wereldleiders en 
staatshoofden ontvangen, koninklijke 
huwelijken gevierd en vinden er 
troonswisselingen plaats. We treden in 
de voetsporen van koninklijke gasten 
en bezoeken de indrukwekkende zalen 
en salons. Na het Paleis lopen we naar 
de ernaast gelegen Nieuwe Kerk voor de 
World Press Photo tentoonstelling 2022. 
Hier zien we indrukwekkende persfoto’s 
van 41 prijswinnaars uit 21 landen.

Datum  Donderdag 11 augustus
Tijd  Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur, ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 20,00. Entree Paleis 
€ 10,00.  Met Museumkaart gratis. 
Entree Nieuwe Kerk € 15,50. Met 
Museumkaart gratis

De Senverbus is met vakantie van 
13 juni tot en met 31 juli. Vanaf 
maandag 25 juli is het kantoor weer 
bereikbaar en kunt u op werkdagen 
tussen 09.30 en 12.00 uur weer 
bellen om u aan te melden voor de 
uitjes. Zie telefoonnummer bij de 
algemene informatie op pagina 9. 

Deze zomer neemt de wereldberoemde 
Britse kunstenaar Antony Gormley 
(1950) het museum en landgoed van 
Voorlinden over. Met zijn sculpturen, 
installaties en kunst in de openbare 
ruimte onderzoekt Gormley de relatie 

Museum Voorlinden Wassenaar
tussen het menselijk lichaam en de 
ruimte om ons heen.
De werken die permanent te zien 
zijn, zoals Highlights laten zich niet 
beschrijven, je moet ze ondergaan.
 

Datum Donderdag 25 augustus
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur, ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 29,00 Toegang € 19,50. 
NB: Museumkaart niet geldig.



Agenda  Juli/augustus 2022
Datum Activiteit Pagina

Wekelijkse & enkele 
maandelijkse 
activiteiten

Maandag
10.30 uur  Koffieclub in De Eendracht, 
Hilversum  
13.30 uur  Klaverjassen in Wijkcentrum 
St. Joseph  

Dinsdag 
10.30 uur  Koffieclub in De Meent, 
Mierenmeent 122  
11.30 uur  Stoelyoga in St. Annagebouw.  
Stopt in juli, start weer op 16 augustus
Aanmelden bij Ike Heerschop, 
tel. 035-6857016
14.00 uur  Bingomiddag in Wijkcentrum 
De Koepel, maandelijks, eerste dinsdag 
van de maand, toegang € 5,00  
Stopt in juli en augustus
13.30 uur  Schaakclub in Wijkcentrum 
Lopes Dias  
14.00 uur  Fotoworkshop in Wijkcentrum 
Lopes Dias, maandelijks, eerste dinsdag 
van de maand. Kosten € 3,00  
Stopt in augustus
14.00 uur  Scrabbleclub in Wijkcentrum 
Lopes Dias, elke tweede en vierde 
dinsdag van de maand  

Woensdag
11.45-12.30 uur Aqua Fitness in Zwembad De 
Lieberg in periode 20 juli -24 augustus     
Maar eerst aanmelden bij: 
greimbos@hotmail.com
10.30 uur  Koffieclub bij Siësta, winkel-
centrum Kerkelanden  
14.00 uur Korte wandeling o.l.v. buurt-
sportcoach, startpunt bij klok op 
parkeerplaats Zonnestraal  
14.00 uur Nordic Walking, startpunt 
wisselend  

Vrijdag
10.30 uur  Breiclub in Wijkcentrum Lopes 
Dias  

 = plaatsen vrij bij deze activiteit

Juli

Dinsdag 5 juli Fietstocht Westbroek en Noorderpark 5

Dinsdag 5 juli Samen uit eten, Siam Secret 6

Donderdag 7 juli Lange wandeling, Meent en Naarden vesting 4

Dinsdag 12 juli Film Encore 6

Donderdag 21 juli Fietstocht De Bilt en Soest 5

Augustus

Dinsdag 2 augustus Fietstocht Naarden 5

Donderdag 4 augustus Lange wandeling, Voetstappenpad 4

Dinsdag 9 augustus Film Un Autre Monde 7

Woensdag 10 augustus Samen uit eten 6

Donderdag 18 augustus Fietstocht Loosdrechtse Plassen 5

 IVN-wandeling, Hoorneboeg/Zonneheideven 4

Foto van de maand

Thema: Oude mensen
Foto: Henk Roos


