1

Maandblad
Seniorenvereniging Hilversum
Secretariaat:
Siriusstraat 32
1223 AN Hilversum

In dit nummer

3 In het najaar starten
‘Socratische
gesprekken’

Zomerschool dagtochten, nog plaatsen vrij
Er is net al vorige jaren veel belangstelling
voor de Senioren Zomerschool. Bijna 250
mensen hebben samen geboekt om 560 keer
mee te doen. Ondanks die grote belangstelling zijn er op twee van de dagtochten
nog plaatsen vrij, te weten de dagtocht naar
de Tuinen van Appeltern en de Wandeltocht
door de Ooijpolder. Op pagina 11 vindt u deze
dagtochten verder toegelicht. En voor nieuwelingen onder u: de dagtochten en workshops
van de Zomerschool hebben een bijzonder
karakter: je steekt er veel van op en tegelijkertijd is de sfeer heel ontspannen en gezellig.
We reizen in de zomer met de touringcar van
Jan van Dijk, wat op zich al een feestje is.
Aanmelden

4 Fietstochten in juli
en augustus

Juli/augustus

De inschrijving
is nog mogelijk tot
6 juli.
Rond 8 juli
ontvangen de
mensen die zich
ingeschreven
hebben bericht

Vaartocht tijdens Zomerschool vorig jaar.

of ze meekunnen. Bijna alle aanmeldingen
kunnen gehonoreerd worden, maar bij de
excursies naar Bedrijvig Nederland en het
Jopie Huisman museum gaan we één dag in
plaats van twee. Voor de dagtocht naar de
Heilig Landstichting hebben we helaas niet
het minimaal nodig aantal aanmeldingen
gekregen. Alle betrokkenen krijgen hierover
nog nader bericht.

Openbaar toilet in Mout op het marktterrein
5 Het verhaal achter ...
Landgoedwinkel
De Rading

6 Twee films in het
Filmtheater Hilversum

7 Lange wandelingen in
juli en augustus

7 ‘Friet met mayonaise’,
door Henja Kronenburg

8-10 Diverse bezoeken met
de Senverbus

11 Dagtocht naar Scheveningen en Den Haag

Het nieuwe ‘Mout’ op het marktterrein is
een aanwinst voor Hilversum. Het mooi
gerenoveerde gebouw en de gezellige terrassen
geven het plein een levendige uitstraling.
Maar niet alleen om er iets te gaan eten en
drinken is dit gebouw het bezoeken waard.
Mout heeft een openbaar toilet waar ook
niet-klanten gebruik van kunnen maken.
Aan de kant van de Naarderstraat voor
mindervaliden, in de kelder voor anderen.
Mout kent hele ruime openingstijden, het
ligt vlak bij de markt, dus een adresje om te
onthouden.
De werkgroep belangenbehartiging van
Senver wil zich ervoor inzetten dat er meer
openbare toiletten komen in het centrum die
goed toegankelijk zijn.
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Nieuwe leden
Dhr. Teus Anbeek
Mevr. Heleen Bergsma-Verhoef
Dhr. Ruud Hagen
Dhr. Sytse van der Veen
Mevr. Corrie Verschoor-van Geest
Mevr. Corry Lyall-Hoogeboom
Mevr. Carlijn Boekelaar-Pernet
Mevr. Milou Herinckx
Mevr. M.J. van Vredendaal-Heykamp
Mevr. Margrit Frenzel
Mevr. Hans Scheepers
Mevr. Jolijn van der Schuyt-Weymans
Mevr. Dinie van Rooijen
Mevr. Corrie van den Dijsel
Mevr. Inge Janssen-van de Haar
Dhr. Bob Janssen
Mevr. Annemiene Kempen-van Mancius
Dhr. Rob Kempen
Mevr. Ria Uijen
Mevr. Lenie van den Hurk
Mevr. Aga de Haas
Dhr. Hans de Haas
Mevr. Thea Verspyck Mijnssenvan de Bosch
Mevr. Wiek Bouwman
Dhr. Piet Lam
Mevr. Anne de Laet
Mevr. Corry Smeets
Dhr. Hans Smeets
Mevr. Mary Engel-Caenen
Dhr. Han Heidenreich
Mevr. Ans Heidenreich
Mevr. Coby Verschoof
Mevr. Anne van Egmond

Colofon
Algemene vragen over diensten in Hilversum?
Bel onze SeniorenWegwijzers, contactpersonen Hennie Zandee, tel. 035-6218132 en
Corrie v.d. Horst, tel. 035-5446974
Senver-bus voor alle Senver-leden
Kosten per rit M 2,50.Telefonisch reserveren
op ma. t/m vrij, van 9.00-12.00 uur,
tel. 035-2400270 uiterlijk een dag van te voren.
Individuele ritten alleen binnen Hilversum
Uitleg van iPads en tablets
Werkgroep thuisbegeleiding, Lily Goudsmits,
tel. 035-6214414, dfam.goudsmits@gmail.com.
iPad-café elke donderdagmiddag van
14.00 - 16.00 uur in de bibliotheek.
Ledenadministratie
Aanmelding nieuwe leden via www.senver.nl
of via formulier elders in dit blad.
Voor wijzigingen mailen of bellen naar
Nel Stornebrink,
p.stornebrink@kpnplanet.nl of tel. 6281480.
Begeleiding en vervoer bij bezoek aan
dokter en ziekenhuis etc.
Werkgroep, waarvan Ria en Erik Drenthe de
contactpersoon zijn, tel. 035-6241052,
ria.drenthe@kpnmail.nl
Hulp bij belastingformulieren
Contactpersoon Riny van Stigt,
tel: 06-51154212, of mail naar
belastingen@senver.nl.
Rijbewijskeuring, voor informatie bel met
mw. Koster 06-51274606 na 19.00 uur
Gooierserf 06-13031321
De Koepel 036-7200911
Vragen over bezorging van dit blad
(alleen na de 1e van de maand): Bas de Paauw,
tel. 035-6832434 of 06-10632023
Volgend nummer
Kopij vóór 9 augustus naar redactie@senver.nl

Voor alle activiteiten van de Zomerschool die in dit nummer staan:
zie het door u eerder ontvangen
Programmaboekje.

Lidmaatschap
Kosten lidmaatschap: M 17,50 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de
jaarcontributie M 12,50.
Bankgegevens
IBAN: NL 69 INGB 0007 3896 93
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum.
(Let op: dus niet overmaken op ‘Senver’)

Bestuur Senver
Voorzitter
Wim Kozijn, tel. 035-6560404,
voorzitter@senver.nl.
Portefeuille: vervoer
Secretaris
Marianne Ruigrok – van der Valk
Siriusstraat 32
1223 AN Hilversum
Tel. 035-6850442 of
06-51038921, op di. t/m vrij.
van 9.00 – 21.00 uur.
secretaris@senver.nl.
Portefeuille: cultuur & excursies
Penningmeester
Jan Rensen, tel. 06-1066 4983
Oude Amersfoortseweg 175
1212 AB Hilversum
penningmeester@senver.nl
Portefeuille: informatie
& dienstverlening
Leden
Sjouk van Boeijen,
tel. 06-41153377,
sjouk.senver@gmail.com
Portefeuille: vervoer en
informatie & dienstverlening
Jan Ilmer, tel. 06-34374548,
janilmer@gmail.com.
Coördinatie leden & contributie
Portefeuille: recreatie
& ontspanning en beweging
& sport
Marijke Lubberding,
tel. 06-10391854,
marlub@planet.nl.
Portefeuille: cultuur & excursies
Evie Postma, tel. 06-12748239,
postma.senver@gmail.com
Portefeuille: beweging & sport
en recreatie & ontspanning

............................................................................
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht
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In het najaar starten
‘Socratische gesprekken’
Zin in een filosofisch
gesprek? Lijkt het u wat
om tijd en rust te nemen
voor verdieping? Senver
biedt daarvoor vanaf eind
september de mogelijkheid
in de vorm van Socratische
gesprekken. Een filosofisch
gesprek volgens de
Socratische methode is
een dialoog op basis van
samenwerking in de groep.
Een gezamenlijk zelfonderzoek aan de hand van een
uitgangsvraag die als een
rode draad door het gesprek
loopt en die we koppelen aan
een eigen ervaring. Socrates
ging het om zelfkennis,
inzicht krijgen in onze
eigen aard, in de doelen en
drijfveren van ons handelen.
Daar zal het in deze
gesprekken ook om gaan.
De gesprekken zullen worden
geleid door Frances Admiraal.
Zij is zelf ook lid van Senver
en heeft veel ervaring in

het leiden van
Socratische
gesprekken
tussen
volwassenen.
Op de
Hilversumse
basisschool
waar ze
voorheen als
leerkracht
werkzaam
was geeft ze filosofie
aan kinderen in de
basisschool-leeftijd.
De gesprekken vinden
eenmaal per maand plaats
op woensdagmiddag,
beginnend op 20 september
en dan verder in oktober en
november, tot en met februari
2018. In het maandblad van
september dat eind augustus
bij u in de bus ligt vindt u de
volledige aankondiging en
kunt u zich ook aanmelden.
De kosten zijn A 36,- voor zes
bijeenkomsten.

Bedankt voor het stemmen!
Bedankt voor uw stem op de Senverbus bij de Rabo Club
Campagne. Door uw stemmen hebben wij van de Rabobank
A 1650 ontvangen. Hiermee zullen we de kostprijs van de uitjes
verlagen. Als u een Rabo-rekening hebt maar nog geen Rabolid bent en volgend jaar ook mee wilt stemmen kunt u dat
eenvoudig veranderen door lid te worden van de Rabobank.
Het lidmaatschap is kosteloos en eenvoudig te regelen via de website van de
bank. Ga naar www.rabobank.nl/gvs en daar staat hoe u dat eenvoudig digitaal
kunt regelen. Dat moet u dan wel dit jaar al doen om volgend jaar uw stem
uit te kunnen brengen. De Senverbus gaat dan uiteraard weer meedoen om in
aanmerking te komen voor deze sympathieke manier van sponsering.

Uitstapjes met de Senverbus
Zie voor aanmelden en annuleren het
algemene artikel op pag. 4

Bloemencorso Leersum
U kunt genieten van de meest prachtige
creaties met vooral dahlia’s. Op de tribuneplekken die we hebben gereserveerd heeft u
een goed zicht op de praalwagens die vooraf
gegaan worden door muziekkorpsen en de
A-Ford Club. Bij deze excursie zullen we loten
bij teveel aanmeldingen.

....................................................................
Datum Zaterdag 19 augustus
Tijd Ophalen tussen 10.30 en 11.30 uur en
ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 35,00
inclusief tribune. Niet-leden M 38,00.
Consumpties voor eigen rekening.

....................................................................
Rondrit Heuvelrug en
bezichtigen praalwagens
Leersum Bloemencorso
De zondag na het Bloemcorso kunnen de
praalwagens bewonderd worden op een
speciaal hiervoor ingerichte tentoonstelling. Wij maken eerst een mooie rondrit
op de heuvelrug en gaan daarna de wagens
bekijken. Ook hier zullen we loten bij teveel
aanmeldingen.

.....................................................................
Datum Zondagmiddag 20 augustus
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 uur en
ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 20,00 inclusief
toegang tot de praalwagens. Niet-leden
M 22,00. Consumpties voor eigen rekening.

.....................................................................
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Fietstochten in juli en augustus
De korte en lange fietstochten van juli en augustus staan hieronder vermeld. Het
vertrek is altijd vanaf de Kerkbrink; opgave vooraf voor alle tochten is niet nodig.

Korte fietstocht 4 juli

Lange fietstocht 25 juli

Freek Buné en Jan Molhuysen staan om
13.00 uur op de Kerkbrink klaar om met
liefhebbers een rondje Naardermeer te
fietsen. Onderweg stoppen we voor een
consumptie. De lengte van de tocht is
ongeveer 25 km.

Rinus Klippel en Hans Kroese hebben
een mooie fietstocht bedacht van
ongeveer 45 km. naar de Vinkeveense
Plassen. De vertrektijd is om 10.00 uur
vanaf de Kerkbrink, met zoals gebruikelijk een koffiestop en tussen de
middag een lunch.

Korte fietstocht
1 augustus

Lange fietstocht
22 augustus

Deze fietsroute gaat langs ‘De houten
huizen in de Verboden Kringen
in Bussum en Naarden’. Binnen
de schootsvelden, de zogenoemde
Verboden Kringen, mochten geen
stenen huizen worden gebouwd.
Houten huizen en schuren waren wel
toegestaan, want die konden eventueel
bij een oorlogsdreiging in brand
gestoken worden. De kringenwet uit
1853 werd in 1963 definitief opgeheven.
De kringenwetwoningen zijn nu
monumenten.
De route is uitgezet door Ineke
Mateman, Jan Molhuysen en Hennie
Zandee en start om 13.00 uur op
de Kerkbrink. De lengte ervan is
ongeveer 25 km. Halverwege de middag
gebruiken we ergens een consumptie.

We starten om 10.00 uur op de
Kerkbrink onder leiding van Joke
Groen en Ineke Mateman. We fietsen
via een mooie route naar Baarn, waar
we opstappen op de Eemlijn oftewel
de fietsboot. De boot kost A 6. Graag
met gepast geld betalen, pinnen kan
ook. Op de fietsboot is een mini-bar
met koffie of thee (en gevulde koek).
Limonade, bier en wijn zijn ook
verkrijgbaar. Soep en een tosti eveneens.
Om 13.30 uur komen we aan in
Huizen, waar we ergens de lunch gaan
gebruiken. Hierna fietsen we terug
naar Hilversum. De lengte van de tocht
zal ongeveer 40 km. zijn.

Algemene informatie
over de Senverbus
Voor de activiteiten die we met de
Senverbus organiseren kunt u zich
tussen 9.00 -12.00 uur aanmelden op
werkdagen bij de reserveringslijn
van de Senverbus

035 - 24 00 270
bij voorkeur voor 9 juli.
Bij teveel aanmeldingen wordt
het uitje herhaald op een andere
dag. Bij de aanmelding hoort u of u
direct geplaatst wordt of dat u op de
wachtlijst wordt gezet. Zodra nieuwe
data bekend zijn wordt gevraagd of
u dan mee kunt. Als u een rollator
wilt meenemen, wilt u dit dan bij de
aanmelding aangeven.
De uitjes van de Senverbus zijn voor
alle Senverleden bedoeld. Leden
kunnen ook niet-leden meenemen.
Mensen die buiten Hilversum of
in de Hilversumse Meent wonen
kunnen ook mee met de uitjes
maar worden gevraagd naar de
bibliotheek te komen of een andere
goed bereikbare opstapplaats in
Hilversum.
Bij annuleren later dan een week
voordat de activiteit plaatsvindt
betaalt u de kosten tenzij een ander
in uw plaats meegaat.
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Het verhaal achter ...

Landgoedwinkel De Rading
Door Yvonne Feller
Op een koude voorjaarsmorgen, zo
rond Pasen, zijn medewerkers van
de Tomingroep druk bezig de terrasstoelen te soppen in de hoop dat de
zon snel doorbreekt en ze spoedig
bezet zullen worden door hongerige en
dorstige wandelaars. Die zullen best
wel komen, denk ik als ik hier rondkijk,
het is landelijk en toch zo dichtbij
de bebouwde kom. Er liggen zakken
haardhout en compost, er hangen
vogelhuisjes en mooie aardewerk
potten en er zijn bijzondere plantjes
te koop en alles staat volop in bloei,
vooral de appelbomen zijn prachtig!

Interieur van een deel van de winkel.
Als ik de landgoedwinkel binnenga zie
ik allerlei heerlijkheden: biologische
jams, sappen en soepen en olie, maar
ook cadeautjes als zeepjes, mooi oud
serviesgoed, tuinspullen en een hele
wand met tweedehands boeken. ‘Die
mag je zo meenemen’, zegt bedrijfsleidster Julien Kol, ‘en je mag er ook
boeken inzetten die je kwijt wilt’. Ik
zie ook een schoolbord met daarop
lunchgerechten en taarten. Je kunt hier
zes dagen per week overdag heerlijk
eten in de grote aangebouwde serre.
Anja en Thessa vormen de harde kern
van de keuken. Maar Julien is toch wel
het schaap met de vijf poten die moet
zorgen dat alles draait, goed bevoorraad
wordt en dat zowel de mensen van de
Tomingroep als de vrijwilligers, de
stagiaires en de mensen met een zgn
zorg-indicatie allemaal een taak(je)
hebben. Maar natuurlijk ook dat de
klanten het naar hun zin hebben,
die hebben ze hard nodig om de zaak
draaiend te houden, want er mag geen
verlies geleden worden.
Dat geldt ook voor de grote moestuin
van het een hectare omvattende gebied.
Je kunt er voor 310 euro per jaar - van

april tot november - een groenteabonnement nemen en op die manier is het
mogelijk om twee tuinmannen aan het
werk te houden.
‘Bijna 100 mensen deden dat vorig jaar
en het aantal groeit nog steeds’ vertelt
Julien. Dat is mooi, maar hoe lang
bestaat dit idyllische plekje eigenlijk al?
‘Vroeger waren hier de sportvelden van
Loosdrecht, oudere mensen weten dat
misschien nog wel, en daarna was hier

een boomkwekerij’ vertelt mij Nynke
den Ouden, werkzaam als jobcoach
bij de Tomingroep. ‘Zo’n veertien jaar
geleden werd aan mij gevraagd om dat
bedrijfje om te turnen en er een nieuwe
bestemming voor te bedenken. De
bomen werden verkocht, er kwamen
wat personeel bij en we begonnen
een mini-tuincentrumpje met vaste
planten en meststoffen. Dat liep goed
en soms hadden we wel 30 mensen
aan het werk en we hadden inmiddels
ook een pluktuin en een groentetuin.
Ongeveer acht jaar geleden kwam de
omslag naar winkel met horeca erbij,
we bedachten een menu en een naam
‘Landgoedwinkel’, we wisten geen
andere. Het ligt natuurlijk op landgoed
Zonnestraal, je kunt er daar vandaan
wandelend komen.’
In het pachtcontract van Zonnestraal
staat dat elk bedrijf op het landgoed een
zorgfunctie moet hebben, nou dat heeft
het volop, ga maar eens kijken. En je
zult merken dat er ook voor de bezoeker
goed gezorgd wordt.
Julien Kol, leidt de Landgoedwinkel.
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Film van juli: Viceroy’s House

Film van augustus: Hampstead

Dinsdag 11 juli 14.00 uur, voorpremière
Wanneer de laatste regent van India, Lord Mountbatten, de taak
krijgt de transitie naar een onafhankelijke staat zonder Brits
regentschap te begeleiden, start de strijd tussen hindoes, moslims
en sikhs, allen getroffen door deze monumentale verandering.
1947. De Britse heerschappij over India is bijna ten einde. Koningin
Victoria’s achterkleinzoon, Lord Mountbatten, verhuist voor een
periode van zes maanden met zijn echtgenote en dochter naar
New Delhi. Als laatste onderkoning (viceroy) is het zijn taak toe te
zien op de overgang naar onafhankelijkheid van het land. Viceroy’s
House in Delhi, het huis van de Britse heersers van India, wordt
zijn onderkomen – tevens de locatie waarbinnen de gehele film zich
ontvouwt. Mountbatten woont met zijn vrouw en dochter boven,
beneden leven hun vijfhonderd bedienden.
Entree: M 7,00 inclusief vooraf een kopje koffie of thee met iets
lekkers erbij. Alleen met Pin betalen. Reserveren is niet mogelijk,
wel kunt u nu al een kaartje kopen.

Dinsdag 8 augustus 14.00 uur, voorpremière
De Amerikaanse weduwe Emily Walters (Diane
Keaton) woont aan de rand van Hampstead Heath, een
groot park in Londen. Na de dood van haar man lukt
het maar niet om haar leven op te pakken, ondanks de
hulp van haar zoon Philip (James Norton). Haar leven
krijgt een verrassende wending wanneer ze Donald
(Brendan Gleeson) ontmoet, een dakloze man die in
Hampstead Heath woont. Terwijl ze hem helpt in zijn
strijd tegen de projectontwikkelaars die hem het park
uit willen werken, maakt haar verdriet langzaam weer
plaats voor liefde.

Al snel na de onafhankelijkheid breekt geweld uit tussen de
hindoes, moslims en sikhs, iets wat ook grote invloed heeft op de
levens van alle personeelsleden in het paleis van de onderkoning.
De liefde tussen Jeet, een jonge hindoe-bediende en Aalia, een
moslimvrouw die ook in het paleis werkt, loopt gevaar door de
tumultueuze gebeurtenissen en door hun eigen conflicten met hun
respectievelijke religieuze gemeenschappen. Wanneer de situatie
dreigt te escaleren, worden ze gedwongen een ingrijpende keuze te
maken.

‘Hampstead’ is gebaseerd op een waargebeurd verhaal
en laat op charmante en grappige wijze zien dat liefde
kan ontstaan op de meest onverwachte plekken. Het
bewijst voor eens en altijd dat leeftijd geen barrière
hoeft te zijn voor een tweede kans!

VK, India 2017 106 min. Regie Gurinder Chadha Met Michael
Gambon, Hugh Bonneville, Gillian Anderson ‘Viceroy’s House’ gaat
13 juli officieel uit in Nederland maar is dinsdag 11 juli alvast te zien
speciaal voor Senver leden.

‘Hampstead’ gaat 17 augustus officieel uit in
Nederland maar is dinsdag 8 augustus alvast te zien
speciaal voor Senver-leden.

Entree: € 7,00 inclusief vooraf een kopje koffie of
thee met iets lekkers erbij. Alleen met Pin betalen.
Reserveren is niet mogelijk, wel kunt u nu al een
kaartje kopen.

Verenigd Koninkrijk 2017 103 min Regie Joel Hopkins
Met Breandan Gleeson, Diane Keaton en James
Morton
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Lange wandelingen in
juli en augustus
In juli en augustus hebben de organisatoren van de korte wandelingen een
zomerstop. Ze pakken de draad in september weer op.

Wandeling in juli
Op de eerste donderdag van de maand,
6 juli, is het weer tijd voor een stevige
wandeling. Deze keer blijven we dicht
bij huis en gaat de wandeling kris kras
door het mooie Gooische landschap.
Startpunt is de parkeerplaats bij het
meertje aan de weg over Anna’s hoeve.
De route van de wandeling gaat zoveel
mogelijk over minder bekende paden
en lanen. Onderweg maken we een stop
voor een hapje en drankje. Aanmelden
mag, maar hoeft niet.

Datum: donderdag 6 juli om 10.00 uur,
vanaf de parkeerplaats Anna’s hoeve
Lengte wandeling: ongeveer 15 km
Inlichtingen bij Henk van der Wal,
tel. 035-6247430 of 06-36052940

Friet met mayonaise
Door Henja Kronenburg
Met stralende ogen pakte kleinzoon een
mooie puntzak gevuld met patat frites
aan. Bovenop wiebelde een enorme
klodder mayonaise. ‘Ook een patatje,
oma?’ vroeg hij. Ik keek met afgrijzen
naar die glibberende klodder en zei,
‘eentje zonder mayonaise graag’. Het
kostte moeite een schone friet uit het
zakje te friemelen, maar het lukte.
Terwijl kleinzoon zat te smikkelen, zat ik,
knagend op die ene friet, wat te peinzen.
Wanneer zijn we in Nederland begonnen
met mayonaise op de patat?
Mijn moeder kwam uit Brabant en
bracht de friet mee naar Amsterdam.
Ieder zondag na de kerk werden er
emmers aardappels geschild, (ja elf
personen eten veel) en patat gebakken,
gewoon in de jus pan en eruit gevist
met de appelmoeszeef. In de jaren
‘50 kwamen de automatieken waar je
kroketten, bami ballen en dergelijke kon
trekken. De patat kwam via een luikje
naast de automaten. Je kon kiezen voor
piccalilly of mosterd. Ik koos voor alle
twee. Doe ik nog. Maar wanneer kwam
de mayonaise? Weten jullie wanneer en
waar je de eerste friet met mayonaise
gegeten hebt? Ik weet het niet meer.
henjamaarten@hetnet.nl

Pubers eten ook nog graag een patatje
(met oma).

Wandeling in augustus
De wandeling op donderdag 3 augustus
gaat van Utrecht CS naar Bunnik.
Vanaf de CS gaan we een stukje door
het oude Utrecht richting Kromme
Rijn. Onderweg passeren we kersen
boomgaarden. Als de weergoden zich
aan hun schema hebben gehouden,
kunnen we volop kersen eten.
Ook pauzeren we bij het Theehuis
Rhijnauwen. In Bunnik lopen we weer
naar het station.

Datum: 3 augustus, per trein om
10.00 uur vanaf Hilversum Sportpark,
kwartiertje eerder aanwezig is fijn voor
de meereiskorting.
Lengte wandeling: ongeveer 12 km.
Inlichtingen bij cobi.buschman@gmail.
com tel. 035-7728939. Op 3 augustus
kunt u Cobi bereiken via 06-45229223.
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Bezoeken Senverbus aan (beelden-)tuinen
Voor aanmelden en annuleren, zie het artikel daarover op pagina 4.

Klein Boskoop en
Lavendeltuin Stroe
De kijk- en wandeltuin Klein Boskoop
in Stroe is een 1,5 ha grote tuin waar 20
thema’s vloeiend in elkaar overlopen.
U vindt er o.a. prachtige borders,
een oosterse tuin en een prachtig
rosarium. Aan de overkant ligt Granny’s
Lavendeltuin waar u op uw gemak van
de geuren en kleuren kunt genieten.

...........................................................
Datum Donderdagmiddag 13 juli en
zaterdagmiddag 15 juli
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 22,00.
Niet-leden M 24,00 inclusief toegang
en koffie met appelcake.

Oude Hortus Utrecht en
Universiteitsmuseum

Rondrit Schermer en
beeldentuin Nic Jonk
Ook dit jaar maken we een rondrit in de
Schermer en brengen eerst een bezoek
aan de beeldentuin en museum/atelier
van Nic Jonk in Grootschermer. De
beeldentuin ligt in het nog ongerepte
Noord-Hollandse landschap, waar de
30 bronzen sculpturen omgeven door
wolken, water en wuivende rietkragen
prachtig tot hun recht komen. Na
de lunch rijden we via Graft-De Rijp,
Midden-Beemster en de Purmer weer
richting huis.

...........................................................
Datum Dinsdag 15 augustus
Tijd Ophalen tussen 9.00 uur en
10.00 uur en ca. 17.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 30,00
inclusief de toegang van het
museum, de beeldentuin en koffie/
thee met schermerkoek. Niet-leden
M 33,00. Overige consumpties voor
eigen rekening.

De oude Hortus is een prachtige
stilteplek in het hart van de stad. De
tuin is verdeeld in een aantal delen,
waaronder een cottagetuin en een
medicinale tuin. Daarnaast staan er
veel planten en boomsoorten waaronder
een oude Ginkgo boom van ruim 250
jaar oud. Ook zijn er veel dieren te
vinden. We lopen mee met het rondje
Hortus om ze te ontdekken en kunnen
tegelijk van de geuren en kleuren
genieten. Natuurlijk gaan we ook naar
de reuzenwaterlelie Victoria Amazonica
die regelmatig uitbundig bloeit. Wie
wil kan bij voldoende tijd ook een kijkje
nemen in het Universiteitsmuseum.

...........................................................
Datum Zondagmiddag 6 augustus en
3 september
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 10,00.
Niet-leden M 12,00. Toegang M 8,00
of M 2,50 voor alleen de Hortus.
Museumkaart gratis. Consumpties
voor eigen rekening.

...........................................................

........................................................... ...........................................................
Madurodam
Madurodam geeft een beeld van de
Nederlandse samenleving door middel
van ruim 700 maquettes van gebouwen
uit alle delen van Nederland. Sommige
maquettes bewegen na inworp van een
muntstuk in een muntautomaat. Ook
zijn er interactieve onderdelen waar de
bezoeker zelf aan kan bijdragen zoals
het sluiten van de Oosterscheldekering ga je terug in de tijd en beleef je Nieuw
of het laden van containers in de
Amsterdam uit de 17e eeuw, de stad die
Rotterdamse haven. De nieuwste
nu New York heet.
attractie is Nieuw Amsterdam. Hiermee

...........................................................
Datum Woensdag 16 augustus en
zaterdag 16 september
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 43,00
inclusief de toegang. Niet-leden
M 47,00. Consumpties voor eigen
rekening.

...........................................................
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Musea bezoeken Senverbus
Voor aanmelden en annuleren, zie het algemene artikel op pag. 4.

Drents Museum Assen:
The Great Liao
Te zien is hoe een klein nomadenvolk
uitgroeide tot een supermacht in Azië.
De grote archeologische tentoonstelling
The Great Liao - Nomadendynastie uit
Binnen-Mongolië (907-1125) vertelt het
bijzondere verhaal van de machtige
Liao-dynastie in de 10de en 11de eeuw.

...........................................................
Datum Zondag 16 juli en donderdag
7 september
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 35,00.
Niet-leden M 39,00. Toegangsprijs
M 13,00. Met Museumkaart gratis.

...........................................................

Museum Gouda en
varen door historische
binnenstad

De expositie Roofkunst voor, tijdens
en na WO II vertelt het verhaal van
roof en teruggave van kunstwerken uit
Tijdelijk is nu de schilderijencollectie
Nederland aan de hand van een groot
van Paul Arntzenius (1883-1965) te zien
aantal oude meesters. Centraal staan
van 30 werken. De mooie collectie
de Joodse kunsthandelaars en particuplateel is beperkt toegankelijk voor
lieren, van wie kunstwerken in Duitse
minder validen. De altaarstukken, de
collecties terecht waren gekomen. Dit
schuttersstukken, de toonzalen met
gebeurde door al dan niet gedwongen
wisseltentoonstelling, de stadsmaverkoop, maar vaak ook door georgaquette en de Schatkamer zijn echter
goed bereikbaar. We maken daarna een niseerde roof. Er zijn werken uit de
mooie grachtentocht met een trekschuit verzamelingen van Hitler, Goering en
Menten te zien.
door de monumentale binnenstad van
Gouda.

...........................................................

Voor alle activiteiten van de Zomerschool die in dit nummer staan:
zie het door u eerder ontvangen
Programmaboekje.

Roofkunst in Bergkerk
Deventer

Datum Zaterdag 22 juli en woensdag
6 september
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 32,00
inclusief varen. Niet-leden M 35,00.
Toegangsprijs M 9,00. Met Museumkaart gratis. Consumpties voor eigen
rekening.

...........................................................
Datum Zondag 23 en donderdag
27 juli
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 44,00
inclusief toegang. Niet-leden M
48,00. Consumpties voor eigen
rekening.

...........................................................

...........................................................
Genghiz Kahn in Militair Museum Soesterberg
We gaan nog een keer naar de indrukwekkende tentoonstelling ‘Genghis
Khan wereldveroveraar te paard’.
Genghis Khan voerde ontelbare
veldtochten met een leger van zo’n
100.000 krijgers te paard van Mongolië
tot aan de Donau en stichtte het
grootste imperium in de wereldgeschiedenis. Met zeldzame topstukken,
uitgebreide presentaties en met meer

dan 200 bijzondere schatten uit het
Inner Mongolia Museum te Hohhot,
China.

...........................................................
Datum Donderdagmiddag 17
augustus
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 17.30 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 13,00.
Niet-leden M 15,00. Toegang M
12,50. Met Museumkaart gratis .
Consumpties voor eigen rekening.

...........................................................
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Varen met de Senverbus
Voor aanmelden en annuleren, zie het algemene artikel op pag. 4

Fietsboot van Huizen naar Soest

We rijden met de Senverbus naar
Huizen waar we aan boord gaan van
de Eemlijn. De door 50+ vrijwilligers
gerunde (fiets-)boot vaart eerst over
het Eemmeer en daarna via de Eem
naar Soest met uitzicht over het weidse
landschap. In Soest stappen we uit en
brengt de bus ons weer terug naar huis.
Catering is op de boot aanwezig.

Varen Loosdrechtse
plassen

...........................................................
Datum Donderdagmiddag 20 juli en
3 augustus
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 18,00
inclusief het varen. Niet-leden
M 20,00. Consumpties voor eigen
rekening.

Ook dit jaar gaan we weer een middagje
varen op de Loosdrechtse plassen. De
stabiele Westlander Aak vaart over de
mooiste plekken in het plassengebied,
zonodig met een overkapping op de
boot. De schipper vertelt over hoe de
plassen zijn ontstaan, de turfwinning,
de vogelrijkdom en het Loosdrechts
porselein. Tijdens het varen zijn er
lekkere hapjes en drankjes. U kunt
ook zelf naar de opstapplaats komen.
Dan moet u dat wel opgeven bij de
aanmelding.

...........................................................
Datum Maandag 24 juli, donderdag
10 en zaterdag 12 augustus.
Tijd Ophalen tussen 12.30 en 13.30
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 27,00
inclusief consumpties. Niet-leden
M 30,00.

........................................................... ...........................................................

Aanmelding als lid van Seniorenvereniging Hilversum
U kunt zich aanmelden via www.senver.nl. Als dat niet lukt kan het ook via dit bonnetje.
Ik word lid van Seniorenvereniging Hilversum
Dhr / Mw (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Voorletters
Adres

Roepnaam

Achternaam

..............................................................

.......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................

Postcode en woonplaats

.............................................................................................................................................

Telefoon
E-mail

................................

@

Geboortedatum

.........................................................................................

................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Stuur naar Ledenadministratie Senver, p.a. Nel Stornebrink, Kerkelandenlaan 29B, 1216 RR Hilversum.
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Dagtochten Zomerschool
met plaatsen vrij
Hieronder de twee dagtochten van de Zomerschool waarvoor nog
plaatsen vrij zijn. U kunt zich nog inschrijven, liefst voor 5 juli, door
een e-mail te sturen naar zomerschool@senver.nl Zet daar uw
gegevens in, dus naam, adres, postcode, en ook telefoonnummer
(liefst mobiel). Wilt u nadere informatie, dan kunt u bellen met
06-83695590, ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur.

Dinsdag 25 juli
Dagtocht naar de Tuinen van Appeltern
De tuinen komen voort uit een
hoveniersbedrijf dat zijn klanten
wilde bedienen met kleine voorbeeldhoekjes. Die kleine voorbeeldhoekjes
zijn uitgegroeid tot een complex met
zo’n 200 ‘Tuinen van Appeltern’. Ideeën
genoeg voor als u zelf tuiniert en
anders is het gewoon lekker genieten.
U gaat een hele dag op stap met Claire
Verlinden en Ineke van de Rotte.
Kosten A 51,50 p.p.

Donderdag 3 augustus
Wandeltocht door de Ooijpolder
Voor de sportieve Senver-leden organiseren we een tocht naar
de prachtige Ooijpolder nabij Nijmegen. De eerste dijken voor
de Ooijpolder werden al in 1300 gebouwd. Nog steeds zie je veel
terpboerderijen in de polder. Zelfs trafohuisjes werden boven in
een toren geplaatst. Na de lunch in Oortjeshekken bezoeken we de
Millinger Theetuin. Met Helmi Duijvestein en Harry Sibbing wordt
het vast een onvergetelijke dag. Kosten A 42,50 p.p.

Dagtocht vrijdag 11 augustus:
Scheveningen en Den Haag
Op vrijdag 11 augustus maken we met de touringcar
een dagtocht naar Scheveningen en Den Haag.
’s Morgens gaan we eerst naar Scheveningen, naar
een restaurant direct aan de boulevard. Zo kunt
u de gezellige drukte en het strandplezier van
dichtbij meemaken. Na de koffietafel en de pauze
op de boulevard rijdt u samen met de gids op
zeer comfortabel wijze langs trekpleisters als het
Vredespaleis, koninklijke paleizen, ambassades en
regeringsgebouwen. Wat is er toch veel te zien en te
beleven in onze nationale residentie.

................................................................................
Aanmelden vanaf woensdag 5 juli, en dan van
woe. t/m vrij 10.00 - 12.00 uur bij Olga Debbe tel.
035-6230513 of bij Sylvia de Haas 035-6024154.
Kosten A 34,00 per persoon.
Betalen als Olga of Sylvia toegezegd hebben dat u
meekan kunt u het bedrag overmaken op
NL 69 INGB 0007 3896 93 tnv. Seniorenvereniging
Hilversum, ovv. Scheveningen
Vertrek 10.15 uur wijkcentrum Lopes Dias, Lopes
Diaslaan 213. Om 10.30 uur cafetaria Jan Kruis,
zijkant Winkelcentrum Kerkelanden. Omstreeks
17.30 uur weer thuis.

................................................................................

Voor alle activiteiten van de Zomerschool die in dit nummer staan: zie het door u eerder
ontvangen Programmaboekje.

Agenda

Juli/augustus

Datum

Activiteit

Zaterdag 1 juli
Zondag 2 juli
Dinsdag 4 juli
Woensdag 5 juli
Donderdag 6 juli

Rondrit Waterland, Senverbus
Rondrit Waterland, Senverbus
Korte fietstocht
Kaasmarkt Edam en varen, Senverbus
Lange wandeling
Molens Kinderdijk en varen, Senverbus
Rondrit Gooi en poffertjes, Senverbus
Strand Kijkduin - Senverbus
Film Viceroy’s House
Naar Theater Vis-a-Vis, Uit-Kring
Klein Boskoop en Lavendeltuin Stroe, Senverbus
Dagtocht touringcar: varen op de Bommelerwaard
Klein Boskoop en Lavendeltuin Stroe, Senverbus
Drents Museum, Senverbus
Fietsboot Huizen Soest, Senverbus
Museum Gouda, Senverbus
Roofkunst Deventer, Senverbus
Loosdrechtse plassen, Senverbus
Lange fietstocht
Zomerschool: Tuinen van Appeltern
Zomerschool: Fietstocht Dudok
Roofkunst Deventer, Senverbus
Korte fietstocht
Zomerschool: workshop Parels
Lange wandeling
Zomerschool: Wandeltocht Ooijpolder
Fietsboot Huizen Soest, Senverbus
Oude Hortus Utrecht, Senverbus
Film Hampstead
Zomerschool: Oosterschelde en Watersnood
Zomerschool: workshop Biodanza
Zomerschool: Oosterschelde en Watersnood
Loosdrechtse plassen, Senverbus
Dagtocht touringcar: Scheveningen en Den Haag
Loosdrechtse plassen, Senverbus
Zomerschool: Cultuur en geschiedenis in Friesland
Rondrit Schermer en beeldentuin Senverbus
Madurodam, Senverbus
Genghiz Kahn Soesterberg, Senverbus
Zomerschool: Fiets-excursie, ’s-Graveland
Naar Bloemencorso, Senverbus
Heuvelrug en praalwagens corso, Senverbus
Lange fietstocht
Zomerschool: keramische tuinstekers maken
Zomerschool: dagtocht door Bedrijvig Nederland
Zomerschool: keramische tuinstekers maken
Zomerschool: Slotfeest met buffet en goochelaar

Zaterdag 8 juli
Maandag 10 juli
Dinsdag 11 juli
Woensdag 12 juli
Donderdag 13 juli
Vrijdag 14 juli
Zaterdag 15 juli
Zondag 16 juli
Donderdag 20 juli
Zaterdag 22 juli
Zondag 23 juli
Maandag 24 juli
Dinsdag 25 juli
Woensdag 26 juli
Donderdag 27 juli
Dinsdag 1 augustus
Woensdag 2 augustus
Donderdag 3 augustus

Zondag 6 augustus
Dinsdag 8 augustus
Woensdag 9 augustus
Donderdag 10 augustus
Vrijdag 11 augustus
Zaterdag 12 augustus
Dinsdag 15 augustus
Woensdag 16 augustus
Donderdag 17 augustus
Zaterdag 19 augustus
Zondag 20 augustus
Dinsdag 22 augustus
Woensdag 23 augustus
Donderdag 24 augustus
Woensdag 30 augustus
Vrijdag 1 september
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Voor alle activiteiten van de Zomerschool die in deze agenda staan:
zie het door u eerder ontvangen Programmaboekje.
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Vaste activiteiten:
sport, spel &
ontmoeting
Maandagmorgen
SeniorenCafé in De Jonge
Haan, vanaf 10.30 uur
Maandagmiddag
Klaverjassen in wijkcentrum St.Joseph,
om 13.30 uur. Er is een
wachtlijst
Maandagmiddag
In juli en augustus is er
geen Bingo, maandag
18 september beginnen
we weer
Maandagmiddag
Biljarten elke week in
wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 13.30 uur
Dinsdagmorgen
Aqua-sporten in zwembad
de Lieberg,
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdag 11 en 25 juli /
8 en 22 augustus
Scrabblemiddag in wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Woensdagmorgen
Seniorencafé op terras,
Winkelcentrum Kerkelanden, vanaf 10.30 uur
Donderdagmorgen
Seniorencafé in
Landgoedwinkel,
De Rading 1b, Loosdrecht,
vanaf 10.30 uur
Vrijdagmorgen
Breicafé in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 10.30 uur

