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De maand  mei is er altijd een met data waarop we herdenken & dankbaar zijn. Herdenken
we hoe vrouwen & mannen stierven voor onze vrijheid en vieren we de dag erna onze
Bevrijding.
Als Club mogen we dat ook weleens doen; al die vrouwen, generaties voor ons die ervoor
gezorgd hebben dat wij in ons bestaan al meer rechten & kansen hebben gekregen. En de
Bevrijding die ons dat heeft opgeleverd.
Tegelijkertijd zijn we er nog lang niet. En hebben we al onze inspiratie, energie, moed en
'Sisterhood;' nodig om een betere wereld voor Vrouwen & Meisjes te creëren.
Dat gaan we ook weer doen, er is een prachtig Projectvoorstel gedaan (hierover meer ter
stemming op 18 mei in Pinetum). Ook zijn er mooie initiatieven voor de komende tijd die nu al
opstarten in samenwerking met anderen die bijdragen aan een betere toekomst. 
Hier staan we voor, hier gaan we voor; en soms mag het ook even pijn doen, maar erna komt
de Bevrijding. 
Bij het uitgaan van deze Nieuwsbrief is inmiddels de stemming over de Uniestatuten achter
de rug, een belangrijke stap gezet! Voor onze eigen club gaan we ook een stap zetten:
De start van de Senior Sorren op 18 mei met eigen programma!

Minder goed nieuws: opzeggingen Agnès & Aleida. We mogen allemaal dankbaar zijn dat ze
bij ons waren voor zoveel jaren en we respecteren hun keuze als 'Sisters" met respect.
Tot op 18 Mei aanstaande in het Pinetum.
Namens het voltallig Bestuur van Soroptimistclub Hilversum e.o.,  

                                                                                                          Het Bestuur

BESTE SORORES, 

Namens het Bestuur Marian, Conny, Yolande, Marieke & Hanke 



Programma Commissie 
Leden: Erna, Carolien, Margreet 
Linking Pin:Yolande 

 COMMISSIE-UPDATES MEI
 

Fundraise Commissie - Leden
Leden: Brigit, Marga van T, Martigue, Anita, Annemieke
Linking Pin: Conny

Elke Commissie levert 2 weken voorafgaand aan Clubbijeenkomsten haar
updates aan. Deze worden intergraal overgenomen in de maandelijkse
Nieuwsbrief van Club Hilversum .
 

Kies Commissie 
Leden: Marjo, Nienke
Linking Pin: Hanke 

Friendship Link Commissie  
Leden: Henny, Liesbeth, Agnes 
Linking Pin: Marieke

Orange the World Commissie  
Leden: Hanke, Hannah, Marian, Yolande, Nienke 
Linking Pin: Hanke & Marian 

Lief & Leed Commissie 
Leden: Annemieke, Willemien, Charlotte, Annette, Ien,
Helma
Linking Pin: Yolande

Overige Commissies 
PPI (Lydia), Mary Muntendam (Marjo), Kas (Nicolette),
Lodge (Nienke & Yolande) Project Commissie (Liesbeth,
Ans, Marie-Lou), Lodge (Nienke, Marian, Hanke), Lustrum
(Anita, Hannie, Hanke, Brigit, Marian)

PR Commissie 
Leden: Valery, Hannie, Aleida, Erna
Linking Pin: Yolande



PROGRAMMA COMMISSIE 

Een inspirerend programma voor 2022
Op veler verzoek heeft de Programma Commissie een prachtige invulling
gevonden voor onze komende bijeenkomsten. Inspiratie voor ons allen! 

18 mei: Natasja Gianotten: Insecten & Proteïnen
Insecten krijgen in westerse landen steeds meer aandacht als alternatieve
eiwitbron voor humane voeding en diervoeding. Maar wat heeft dit alles te maken
met de klimaatdiscussie, wel of niet vegetarisch eten en meer van dit soort hete
hangijzers.

23 juni: slotavond met lekker eten met zijn allen. Verrassing is in petto, daar horen  
jullie nog over.

23 September: Anne Eekhout (Boek Mary - over deze sterke vrouw die het
monster van Frankenstein bedacht heeft). Mary is een ode aan de verbeelding,
een verhaal over creëren, over de onlosmakelijke band tussen fantasie en
werkelijkheid. En evenals Mary Shelley toont Anne Eekhout de kracht van een
vrouw wanneer die iets ter wereld brengt wat niemand voor mogelijk had
gehouden.

Oktober: Claire Verlinden  - over Hildegard von Bingen  (datum o.v.))
Oudste & eerste vrouwelijke componist, haar leven en haar werk. 

HERHAALDE VRAAG AAN JULLIE? 
Hebben jullie nog ideeën over leuke sprekers (m/v)? 
Zullen we op 10 december (naast de bestaande Regio-bijeenkomst dit jaar door
Stichtse Vecht) ook een eigen bijeenkomst organiseren?  
Er is nog een aantal spreeksters dat de programma commissie op het oog heeft! 
 



FUNDRAISE COMMISSIE 

111 KAARTEN voor Film (Filmtheater)  
12 juni 2022 (11.00 uur start film; 10:00 uur inloop + koffie)
Ons project dit jaar Trees4Live.  Vanwege Corona waren we zeer gelimiteerd in het
organiseren van fundraise activiteiten. Wat we nu weer mogen organiseren is  een
Filmvoorstelling met een voorpremière van een film in het filmhuis van Hilversum. 
 
LATEN WE DIE 111 KAARTEN ALLEMAAL VERKOPEN! 
Voor de verkoop van de 111 beschikbare kaarten hebben we jullie hulp heel hard nodig.
Daarom vast het verzoek om de datum en tijd vast door te geven aan alle vrienden en
bekenden zodat ze hier alvast rekening mee kunnen houden.
Hiervoor vast de landelijke flyer van het project bijgevoegd in de mail zodat je die mee kan
sturen. De exacte titel en info over de film laten we jullie direct weten als deze bekend is.
Hierover zijn we nog druk bezig met het filmtheater. De speciale ticketprijs is 19,50.  
 
HEEL SOROPTIMISTCLUB HILVERSUM BAKT!
Verder hebben we jullie hulp nodig voor het maken van een lekkere taart of cake voor bij de
koffie. Daarom ons verzoek om per omgaande te laten weten wat je voor een gebak kan
maken. Deze lekkernijen kun je dan op 11 juni 2022 afgeven bij Brigit thuis of anders op 11
juni voor 10.00 uur afleveren bij het filmhuis.
Brigit neemt de organisatie hiervoor op zich dus laat haar per mail of telefoon weten wat je
kan maken. Mail naar:  rutten@dds.nl
We horen graag van jullie en laten we er samen weer een mooi succes van maken.
 
Met vriendelijke groeten,
Anita Haver namens de Fundraise Commissie
 

111 KAARTEN = 2,8 TICKET/LID  

mailto:rutten@dds.nl
mailto:rutten@dds.nl


TREES4LIFE A'DAM AMSTEL

Beste clubs,
Jullie doen mee met het Unieproject 100xtrees4life, net als
Amsterdam Amstel en een kleine 50 andere clubs. 
Daarom nodigen we leden van jullie Clubs uit éénmalig en bij
voorrang uit om een tuin in de grachtengordel te bezoeken en zo
bij te dragen aan ons bomenproject. De tuin is niet eerder
opengesteld. 
Meld je aan via garming@planet.nl en je ontvangt
bijzonderheden vooraf gaand aan het bezoek. 
‘k Hoop menigeen van jullie te ontmoeten in juni aanstaande.
Met hartelijke Soroptimist groet,
Lammy Garming, ( S.I.Club Amsterdam Amstel)

mailto:garming@planet.nl


DE START VAN DE SENIORGROEP VAN
SOROPTIMISTCLUB HILVERSUM

Het programma voor de eerste bijeenkomst staat vast. We huldigen de werkwijze: we beginnen en stellen waar nodig
bij. En na een half jaar kijken we hoe het gaat. De 13 seniorleden hebben zich of via het formulier opgegeven voor de
seniorgroep, of telefonisch of desgevraagd per app of mail.
Op 18 mei a.s. komt de seniorgroep voor het eerst bij elkaar. 
De voorbereidingsgroep, bestaand uit Erna, Charlotte, Aleida en Annette, heeft verkend wat we wel en niet willen met
de seniorgroep, welke uitgangspunten we delen en hoe we de invulling tot eind van dit jaar zien. Daarna maken we de
balans op (wat kan beter of anders, zit er voldoende enthousiasme en energie in de groep en weten we voldoende de
relatie met de kerngroep vast te houden) en beslissen we of en hoe we doorgaan. We noemen ons seniorgroep:
senior omdat we trots zijn op onze senioriteit en groep om te benadrukken dat we als groep onderdeel zijn van
Soroptimistclub Hilversum.

De uitgangspunten zijn wat ons betreft in ieder geval voor het komende half jaar:
*   de deelnemers aan de seniorgroep (Charlotte, Aleida, Marjo, Annette, Marie-Lou, Erna, Hanneke, Willemien,
Nicolette, Roos, Ans, Margreet en Trudy hebben -al dan niet met enige reserve- hun keuze voor de seniorgroep
aangegeven, zullen actief betrokken worden bij het programma en naar vermogen meedoen;  
*   we maken inhoudelijke programma’s met een relatie naar de positie van vrouwen of de actualiteit en ruimte voor
af en toe een gezellig uitje op eigen kosten;
*   we maken gebruik van de mogelijkheid om in het Pinetum bij elkaar te komen en gezamenlijk met kerngroep leden
te eten. Wie wil, kan conform de bestuursnotitie van 11 maart aansluitend de bijeenkomst van de kerngroep
bijwonen, bv voor spreker of levens/werkbericht.
*   de seniorgroep levert komend half jaar geen bestuurslid maar onderhoudt het contact via de linking-pin (Hanke) en
secretaris Yolande; de uitnodiging gaat ter info naar de linking-pin en de secretaris;
*   ex-sorren, zowel degenen die in de club van Henny zitten als de toekomstige ex-sorren zijn van harte welkom. Van
hen zal een bedrag van 50 euro per jaar worden gevraagd om een bijdrage in de kosten (Pinetum etc) te leveren, zoals
de seniorleden van Club Hilversum via hun contributie ook een bijdrage leveren. Dit loopt via de penningmeester van
het bestuur;
*   degenen die de ontwikkelingen nog willen aanzien (Henny en Liesbeth), worden ook uitgenodigd om te zien of de
seniorgroep iets is voor hen;
*   de seniorgroep kiest bewust voor een informele vorm (geen structuur) waarbij de taken om beurten verdeeld
worden, geen verslaglegging (we praten elkaar bij als je niet kan komen). De leden van de seniorgroep worden per
mail uitgenodigd voor de activiteiten en zeggen bij verhindering af bij de verzender van de mail.
*   omdat de seniorleden als lid van Soroptimistclub Hilversum regulier stemrecht hebben, zullen we overleggen met
het bestuur over de effectuering hiervan, zonder dat dit persé aanwezigheid op de clubbijeenkomst vergt (denk aan
de komende projectkeuze!) dan wel de beslispunten bij aanvang worden geagendeerd; 

Programma seniorgroep van 18 mei 2022
15.30 tot 16.45: Museum Hilversum
17.00 tot 18.30: bijeenkomst in Pinetum met uitwisseling van ideeën en wensen voor programma
vanaf  18.30: voor wie wil en kan: gezamenlijk eten met deelnemers kerngroep
 



ORANGE THE WORLD COMMISSIE 

OTW 2022 & Prosecco Tournooi 
Op 6 mei was het Voetbalmoeders Prosecco toernooi dat
jaarlijks door SC 't Gooi georganiseerd wordt. Het toernooi is
nu een regionaal fenomeen  waar dit jaar 400 vrouwen
(moeders) met elkaar voetbalden. Wat begon als een grap is
uitgegroeid tot een serieus toernooi van powervrouwen.
Burgemeester Gerhard van den Top deed de opening, samen
met Marleen Molenaar (oud Voetbal International. Yolande
Osendarp als voorzitter van de Club heeft weer een
topprestatie neergezet met haar Team! 
Wij zaten met flyer (zie volgende pagina) in 400 Goodybags! We  
gaan deze flyers ook inzetten voor de komende
campagnewaarbij de aandacht weer ligt op preventie, scholen 
 en sport! SC 't Gooi heeft  afgelopen jaar ook al enorm
bijgedragen aan aandacht generen voor OTW en zullen dat
blijven doen!  

We zoeken nog leden die zich willen inzetten voor
Orange The World 2022 en bij ons de commissie willen
versterken. Hoofddoel is lokale bekendheid en veel
aandacht generen voor dit belangrijke thema. 
Kijk op de actuele en zeer informatieve www.orangepaper.nu
om te ontdekken wat je allemaal kan betekenen en doen voor
OTW.

Meld je aan via hilversum@soroptimist.nl of spreek één van ons
aan op tijdens een bijeenkomst in Pinetum. 

Namens, Hanke, Marian, Hannah, Yolande, Nienke 

www.orangepaper.nu
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ORANGE THE WORLD COMMISSIE 

www.orangepaper.nu

http://www.orangepaper.nu/


Leuk nieuws van leden 

Sunday April 24th2022 Seated Left to right Tanya Perera (President), Liesbeth Siderius (Club
Hilversum e.o.), Neelanthi Fernando (Treasurer) Standing Left to right: Carol Prins, Camilla
Dissanayake, Tara Ramanayake, Oranea Mendia, & Sita Jayathilaka at the Dutch Burgher Union
of Ceylon in Colombo.
Since 2018 when we first met we have been collaborating to support children with a disability
and their families. We started to make information leaflets for families in common language on
disabling conditions in collaboration with members of the Rare Disease Forum of the Sri Lanka
College of Paediatricians. Time stood still during the COVID pandemic.
The annual pediatric meeting in Colombo was the occasion to refresh collaborations with
pediatrcians, Soroptimist and most important to seek contact with high developed digital
health specialist in Colombo. 
Political and economic crisis
There is shortage of food, gas, medicines and salaries cannot be paid. People have to buy
medicines for their hospitalized relatives. Their savings disappear and hardy any budget is left
for a regular meal. 
The Sri Lankan rupee has become the world’s worst-performing currency in 2022. The people
of Sri Lanka demand President Gotabaya Rajapaksa, and his brother, Mahinda, who is prime
minister, to resign for leading the country into its worst economic crisis since its independence
from Britain in 1948. Thousands citizens protest for weeks outside the president's office, calling
on Rajapaksa: Gota go home. Lawyers give free  juridical advise to the protesting crowd.
Days prior to my visit there was an emergency call for medical supplies from a pediatrician at
the neonatal ward of the main mother and child hospital in Colombo. Neonatal tubes had to be
re-used! 

Amidst all of this a small initiative evolved:
Handmade traditional Crocheted Tumbler Covers are for sale : 4€ / piece or 6€/ two to the
benefit of disabled in Sri Lanka; info 06-15027628 Liesbeth Siderius, Loosdrecht

Reunion with the Soroptimist International in Colombo Sri Lanka



Zoals bij jullie bekend heeft Sorptimiustclub Gooise Meren vorig jaar het initiatief
genomen om een ‘solidariteitsevent  Queens Re-United 2021 te organiseren met een
groot aantal (vrouwen) service clubs in onze regio 't Gooi. Wij waren daar samen met
een aantal leden van onze clubs bij aanwezig, en daarom bekend met het concept.
Hierbij een korte update over de plannen voor dit jaar en een klein verzoek.

Soroptimist club Gooische Meeren wil dit “Queens" event wederom herhalen, en wel op
zondag 18 september. Dit jaar zal het event zich meer richten op he gezamenlijk
bereiken van een meer concreet en gemeenschappelijk resultaat als opmaat naar
Internationale Vrouwendag op 8 maart 2023. Het idee is om te kijken hoe wij
concreet met een aantal serviceclubs hier invulling aan kunnen geven. Er zijn meerdere
verschillende vrouwennetwerken en initiatieven in Nederland. Deze netwerken en
initiatieven hebben gemeenschappelijke doelen, gericht op o.a. vrouwenemancipatie.
Wij willen graag elkaar versterken, verbinden, kennisdelen en van elkaar leren. 
 
Willen jullie meedenken? Er  zijn vast nog andere (vrouwen) service clubs in onze regio
bekend waarvan jullie denken dat die er bij passen? Laat dit ons aub weten. Wij hebben
zelf bijvoorbeeld het Els Borst Netwerk regio 't Gooi en de club Entre Femmes ’t Gooi
benaderd. Maar er zijn vast meer welke niet geheel op ons netvlies staan, en zeker bij
het gedachtegoed van het event kunnen passen.
 
Er wordt nu gewerkt aan de uitnodiging voor 2022. Wij zullen jullie allemaal opnieuw
uitnodigen. 
Dus zet vast in je agenda; 18 september 2022! Te leuk! (en hoedje op dan
ook he)
 Vast 'Hoedje af' voor de inzet van Vicky Tol & Team 
 
 

QUEENS RE-UNITED 18 SEPT '22



AANRADER - IN ONS BOMEN-THEMA 
19 mei 2022, van 19:00 tot 20:30 | Bibliotheek Hilversum

Belevenissen in het bos
Boswachters Mirjam de Hiep en Daan Eijben van GNR
vertellen over hun werk.
Mirjam de Hiep en Daan Eijben werken als boswachters
voor het Goois Natuurreservaat.  Zij komen vertellen over
hun spannende belevenissen in het bos en hun
ontmoetingen én uitdagingen met tweevoeters en
viervoeters.
Mirjam was vroeger herder voor het GNR en werkt al
ruim twintig jaar als boswachter.
Daan werkte lang bij de Amsterdamse politie in
verschillende functies en is sinds 3 jaar boswachter.
Kom luisteren naar hun mooie verhalen over het GNR, de
flora en fauna in hun gebied en over het boswachtersvak.
Iedereen is welkom.

Meer info: Website Goois Natuurreservaat
Datum: 19 mei 2022
Tijd: 19.00 - 20.30 uur
Locatie: Bibliotheek Hilversum - Theaterzaal

Toegang gratis, wel graag vooraf
aanmelden.

AANRADER:
ONTMOET DE BOSWACHTERS 

https://gnr.nl/
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=6515;a_id=14871;event=tickw_uitvsel;u_id=24675;sid=2cddc746-6d5a-41f5-ae2f-169d133556d9;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal

