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Seniorenvereniging Hilversum
Secretariaat:
Siriusstraat 32
1223 AN Hilversum

Maandblad

Mei 2018

Schaakmeester Hans Böhm te gast
‘Je kunt meer als je denkt’

In dit nummer

wereldkampioenschappen staat - en Hans
Böhm weet uit eigen lange ervaring wat dat
betekent. In de eerste helft van deze middag
laat hij ook filmbeelden zien die zijn verhaal
ondersteunen. Na de pauze gaat hij graag in
gesprek met de zaal.

....................................................................
Datum vrijdag 4 mei, 15.00 uur
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Plaats bibliotheek Hilversum, ‘s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00 voor Senver-leden, € 4,00
voor niet-leden
Aanmelden is een voorwaarde: bij Tonny
van Moorst, liefst via de mail:
tonnyvanmoorst@kpnmail.nl,
of anders per telefoon 035-6247195.

Stadswandeling Den
Bosch

Duurzaam eitje koken

Rondleiding over
Zuiderhof

Start Android cursus
Fietstocht Gooische
Rijkdom
Lezing over tentoonstelling China
Langs beeldenroute in
Hilversum, Senverbus

‘Je kunt meer als je denkt.’ Dat is wat anders
dan ‘Je kunt meer dan je denkt’. Het eerste
zinnetje zegt dat je moet denken en dat je
dan méér kunt. ‘Je kunt meer als je denkt’
is ook de titel van de lezing die Hans Böhm
op 4 mei geeft voor Senver-leden (in samenwerking met bibliotheek) en die gaat over
de nummer één van de denksporten: het
schaken.

Internationaal Meester Hans Böhm (1950)
was professioneel schaker van 1970-1985.
Hij speelde over de hele wereld en behaalde
successen op grote toernooien in New
York, Reykjavik, Moskou en Amsterdam. In
1988 behaalde hij tijdens het Hoogovensschaaktoernooi het wereldkampioenschap
simultaanschaken tegen 560 tegenstanders
in 26 uur met een winstpercentage van 94%.
Hij heeft de schaaksport gepromoot via
boeken, artikelen, films, radio en tv en als
commentator op diverse grote toernooien met
de wereldtop.
Zijn lezing gaat vooral over de fysieke
voorbereiding van de topschaker op een
toernooi en de psychische druk die er op

....................................................................
Senver heeft ook een eigen, kleine, schaakgroep die elke dinsdagmiddag vanaf 13.30
uur bijeen komt in wijkcentrum Lopes Dias.
U bent er welkom, ook om gewoon eens te
komen kijken.)

Ledenvergadering
op woensdag 9 mei
Op woensdagmiddag 9 mei is er een
algemene ledenvergadering van onze
vereniging. Het bestuur nodigt de leden
daarvoor bij deze uit, de agenda tref u aan
op pag. 10.
De vergadering wordt zoals altijd gehouden in het St. Annagebouw, achter de
Vituskerk aan de Kerkstraat.
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Nieuwe leden

Colofon

Bestuur Senver

Mevr. Martha Boelhouwer-Ruijer
Dhr. Bertus Boelhouwer
Mevr. Alexandra Pot-Termaat
Dhr. Ab Wevers
Mevr. Marjolijn Van der Grinten
Mevr. Nel Heus-Slijp
Mevr. Yvonne Van der Genugten
Mevr. Ria de Vos
Mevr. Ineke Brenkman-van Es

Algemene vragen over diensten in Hilversum?

Voorzitter

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

Wim Kozijn, tel. 035-6560404,
voorzitter@senver.nl.
Portefeuille: vervoer

Senver-bus voor alle Senver-leden

Secretaris

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

Marianne Ruigrok – van der Valk
Siriusstraat 32
1223 AN Hilversum
Tel. 035-6850442 of 0651038921, op di. t/m vrij.
van 9.00 – 21.00 uur.
secretaris@senver.nl.
Portefeuille: informatie &
dienstverlening

Uitleg van iPads en tablets

Welkom nieuwe leden

Werkgroep thuisbegeleiding, Lily Goudsmits,
tel. 035-6214414, dfam.goudsmits@gmail.com.
iPad-café elke donderdagmiddag van
14.00 - 15.30 uur in de bibliotheek.

Penningmeester

Het bestuur van Senver organiseert een
aantal keren per jaar een Bijeenkomst
nieuwe leden. Steeds wanneer de teller
van ons ledenbestand om en nabij 100
nieuwe leden signaleert sturen we een
uitnodiging. Tijdens zo’n bijeenkomst heten we u van harte welkom, introduceren
we onze vereniging en onder genot van
een kopje koffie horen we graag hoe de
eerste kennismaking bevalt en kunnen
alle vragen gesteld worden.

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.

Leden
Hulp bij belastingformulieren

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

Jan Ilmer, tel. 06-34374548,
janilmer@gmail.com.
Coördinatie leden & contributie
Portefeuille: recreatie & ontspanning en beweging & sport

Rijbewijskeuring, voor informatie bel met

mw. Koster, keuringsarts, 06-51274606 na
19.00 uur
Gooierserf 06-13031321
De Koepel 036-7200911

Foto van de maand

Kees Boekschoten,
tel. 035-6561858 of 06-83703430
Hoflaan 32, 1241 XM Kortenhoef
kees.boekschoten@ziggo.nl
Portefeuille: vervoer

Marjan Kruimer,
tel. 035-7722888 of 06-25563148
m.kruimer@gmail.com
Portefeuille: cultuur & excursies
en informatie & dienstverlening

Vragen over bezorging van dit blad

(alleen na de 1e van de maand): Bas de
Paauw,
tel. 035-6832434 of 06-10632023

Marijke Lubberding,
tel. 06-10391854,
marlub@planet.nl.
Portefeuille: cultuur & excursies

Volgend nummer

Kopij vóór 9 mei naar redactie@senver.nl
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’)
Foto van Hetty over de Linden

Evie Postma, tel. 06-12748239,
postma.senver@gmail.com
Portefeuille: beweging & sport
en recreatie & ontspanning
Vertrouwenspersoon

Henja Kronenburg,
tel. 035-6247512,
henjakronenburg@hotmail.nl
............................................................................
Redactie
Ineke van de Rotte, Willibrord Ruigrok
en Marijke Lubberding
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht
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Lezing en expositie in Museum Hilversum

‘Terug naar 1940-1945’
Senver en Museum Hilversum bieden op maandag 30 april een
ontvangst en lezing over de tentoonstelling ‘Terug naar 1940-1945’,
over Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Illegale communicatie tijdens de oorlog

Uitgangspunt is de fototentoonstelling
die medio 1945 bij Wortelboer (nu het
pand van Perrysport in de Kerkstraat)
werd gehouden en waarin situaties uit
de oorlog werden nagespeeld en in beeld
gebracht. Anno 2018 zijn er ook situaties
van toen gereconstrueerd door ze na
te spelen. Om de herinnering aan de
oorlog levend en betekenisvol te houden
zijn door de fotograaf Ahmet Polat
‘nieuwe’ verhalen in beeld gebracht.
Tijdens de lezing worden foto’s van
toen en nieuwe verhalen getoond en
besproken.

...........................................................
Datum maandagochtend 30 april
Tijd 11.00 uur
Kosten met Museumkaart gratis,
anders € 5,00
Aanmelden bij Veronique Jansen
van het museum, liefst per e-mail:
communicatie@museumhilversum.nl
of anders via telefoon
(035) 533 9601.

...........................................................
Op maandagmorgen 30 april staat om
10.30 uur de koffie klaar in Museum
Hilversum aan de Kerkbrink 6. De
lezing begint om 11.00 uur en duurt
ongeveer een uur. Daarna kunt u de
tentoonstelling bezoeken. Heeft u een
Museumkaart, neem die dan mee. De
koffie wordt u aangeboden door het
museum.

( foto SAGV)

Nieuwe reeks van

Sarita’s HARTKOOR
Al enkele malen heeft Sarita Lemmens
een reeks koormiddagen gehouden met
Senver-leden. Er volgt nu een nieuwe
serie. Dus als u de eerste reeksen
gemist heeft of u durfde de stap nog
niet te zetten…: vanaf 17 mei is er weer
Sarita’s HARTKOOR.

Gewoon gezellig samen zingen, dat is
het enige waar het om gaat. Er is geen
toelatingstest, u hoeft geen noten te
kunnen lezen, er zijn geen verplichte
optredens. Ook als u denkt dat u helemaal niet kúnt zingen bent u welkom.
Zingen maakt blij en is niet alleen
goed voor je humeur maar ook voor je
algehele gezondheid en geheugen.
Inmiddels telt het koor zo’n 20 enthousiaste zangers, ook mensen die nooit
gedacht hadden nog eens in een koor te
zingen. En het aardige is: het klinkt nog
werkelijk leuk ook.

Er worden allerlei verschillende liedjes
gezongen, ook meerstemmig. Het
repertoire wordt door deelnemers
zelf aangedragen en bestaat uit
popsongs, hits en evergreens, Engels- en
Nederlandstalig, liedjes die door Sarita
worden bewerkt voor het koor.

...........................................................
Data zeven donderdagmiddagen van

17 mei t/m 28 juni
Tijd 13.30 - 14.45 uur
Plaats wijkcentrum Lopes Dias, Lopes

Diaslaan 213
Kosten € 38,50 voor de hele reeks
Aanmelden per mail via saritas.

Eerst proberen?

Wilt u eerst een keer proberen of het iets
voor u is? Dan betaalt u A 5,50 contant
bij aanvang van de eerste koormiddag.
Dat bedrag wordt dan uiteraard in
mindering gebracht wanneer u besluit
mee te doen met de reeks.

hartkoor@gmail.com
Deelnemen kan wanneer de
betaling is bijgeschreven op het
rekeningnummer
NL28 INGB 0004 2936 09
t.n.v. Sarita’s Zingdingen,
o.v.v. uw voornaam en ‘Hartkoor
Hilversum mei-juni 2018’,
of contant bij Sarita, voorafgaand aan
de eerste koormiddag. Meer informatie: www.zingdingen.nl
(N.B.: restitutie van het betaalde
cursusgeld wordt uitsluitend verleend
bij annulering tot een week vóór
aanvangsdatum cursus. Het is niet
mogelijk om per losse koormiddag te
betalen.)

...........................................................
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Poëzie in de Soos

Fritzi Harmsen van Beek
Op 15 mei staat in ‘Poëzie in de Soos’ de dichter F. Harmsen van Beek centraal,
door intimi ‘Fritzi’ genoemd. Zij leefde van 1927 tot 2009 en staat vooral bekend
als de auteur van een prachtige bundel poëzie: Geachte Muizenpoot en achttien
andere gedichten (1965), waarmee haar faam in één klap werd gevestigd. Haar
werk was zeer vernieuwend en beïnvloedde tal van dichters na haar. Zij schreef
meer poëzie – de bundel Kus of ik schrijf kwam uit in 1975 - en ook betoverend
proza. Behalve dichter en schrijver was zij ook kunstenaar en illustrator.

Harmsen van Beek (haar officiële
achternaam was Ten Harmsen van
der Beek) speelde een centrale rol in de
Blaricumse villa Jagtlust, waar zij in
de jaren 50, 60 en 70 de muze was van
schrijvers en kunstenaars die er over
de vloer kwamen. En daarmee werd ze
ook de hoofdfiguur in het bekende boek
Jagtlust van Annejet van der Zijl, zonder
dat zij daarin zelf aan het woord komt.
In haar lezing laat Maaike Meijer haar
wél aan het woord, door te putten uit
haar brieven, dagboeken, tekeningen en
ongepubliceerde gedichten. Zij tracht
haar te bevrijden van de mythen die
haar omringen en haar fascinerende en
veelzijdige kunstenaarschap recht te
doen.

Maaike Meijer (1949) is neerlandica,
literatuurwetenschapper en honorair
hoogleraar genderstudies aan de
Universiteit Maastricht. Zij publiceert
over poëzie, populaire cultuur, biografie, feminisme en werkt nu aan een
boek over hedendaagse verbeeldingen
van mannelijkheid. In 2011 verscheen
haar biografie van de dichter M. Vasalis,
die zeven drukken beleefde.
In 2015
maakte zij
samen met
Joost Kircz
Stoeten
ritseldingen, een
schrijversprentenboek over Fritzi Harmsen van Beek.
Haar biografie over Harmsen van Beek
zal in het najaar van 2018 bij De Bezige
Bij verschijnen.

...........................................................
Datum dinsdag 15 mei
Tijd 15.00 uur
Plaats sociëteit De Unie, ’s-Grave-

landseweg 57
Kosten € 3,00 voor Senver-leden,
€ 4,00 voor niet-leden. Na afloop
kan in De Unie worden gegeten voor
€16,95

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

Oproep: Praatgroep ‘Vertalen’
Ik zoek Senver-leden die net als ik
belangstelling hebben voor vertaalproblemen. Het lijkt me leuk en interessant
om in een groepje van 5 tot 8 personen
op zoek te gaan naar (literaire) teksten
in een vreemde taal die op een of
andere manier in het Nederlands zijn
terechtgekomen. Of andersom. En daar
commentaar op te leveren. Hierbij
een - al wat ouder - voorbeeld: In de
Max Havelaar van Multatuli schrijft

Droogstoppel een brief aan een collega-koffiemakelaar in Hamburg, Ludwig
Stern. Hij probeert de jonge Ernest
Stern naar Amsterdam te krijgen voor
de Duitse correspondentie. Het ultieme
argument van Droogstoppel is dat bij
hem de Heer gediend wordt. In een
Duitse vertaling wordt dit ‘Dass er - de
jonge Stern - bei uns speisen kann’. Dat
is natuurlijk een stevige uitglijder maar
vertalen is niet zonder risico en heeft

dus allerlei interessante aspecten die
mij en wellicht ook anderen fascineren.
Aanmelden

Jan Weijenberg via e-mail:
weije706@planet.nl
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Stadswandeling Den Bosch
Op donderdag 17 mei vindt de Senver-stadswandeling plaats in Den
Bosch: een cultuurhistorische wandeling van anderhalf uur onder
leiding van een Bossche stadsgids.

Rabo-stemmers bedankt
Bedankt voor uw stem op de Senverbus bij de RaboClub-campage. We hebben een cheque ontvangen
van ruim A 1.800,00. Dat geeft ruimte om iets extra’s
te doen voor u als gebruiker van de Senverbus. Als
u wel een Rabo-rekening hebt maar nog geen lid
bent en volgend jaar wel wilt meestemmen kunt
u dat eenvoudig regelen door lid te worden van
de Rabobank. Het lidmaatschap is kosteloos en
eenvoudig te regelen via www.rabobank.nl. Op de
website van de bank staat hoe u dat kunt doen. Dat
moet u dan wel dit jaar doen om volgend jaar mee te
kunnen stemmen.

Den Bosch is een oude
stad met een middeleeuws stratenpatroon,
met onbekende plekjes,
met de Sint-Janskathedraal waarvan de bouw
begon in 1380, met
musea zoals het NoordBrabants museum en het
Stedelijk Museum, en
met een stadsrivier (de
Binnendieze) die door
eeuwenoude waterlopen
stroomt, achter de huizen
langs en gedeeltelijk
onder de stad door - een
rivier waarop u ook
een vaartocht kunt
maken. Kortom: ook
’s middags, na de
wandeling-met-gids, is
er genoeg te doen. De
stad is ruim voorzien
van wegwijzers die alle
bezienswaardigheden
aangeven. Wie nog nooit
in Den Bosch is geweest
zal verrast zijn en wie
er vaker is geweest zal
er graag nog eens heen
gaan.

........................................................
Vertrek de trein van 9.19 uur van

station Hilversum, 20 minuten van
te voren aanwezig zijn. Verdere
informatie over de reis krijgt u als u
zich aanmeldt.
Kosten € 7,00 voor de gids in Den
Bosch. Treinreis en consumpties zijn
voor eigen rekening.
Aanmelden Uiterlijk 6 mei bij Tiny
Heijnen. Liefst per e-mail: tiny.
heijnen@kpnmail.nl. Wel graag uw
telefoonnummer doorgeven. Of bel
035–6856872. Inspreken kan. Ook
dan uw telefoonnummer vermelden.
Bij meer dan 40 aanmeldingen
wordt er geloot. Als u op 7 mei niets
gehoord heeft kunt u mee.
Afmelden Wanneer u toch niet mee
kunt, dan kunt u zich t/m 6 mei
kosteloos afmelden. Daarna afmelden betekent dat u de € 7,00 voor de
gids toch betaalt.

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

Cursus: werken met een
tablet van Android
Op veler verzoek wordt een Android-cursus georganiseerd voor hen die willen leren werken met een
tablet van o.a. Samsung of Lenovo, liefst Android 4.4
en hoger.
De cursus is uitdrukkelijk bedoeld voor hen die
niets of nauwelijks iets weten hiervan. U leert een
e-mail sturen, foto’s maken en versturen, en iets
opzoeken op internet. Er zijn maximaal zes deelnemers met twee begeleiders. Ook worden kleine
opdrachten gegeven om thuis te oefenen. Daarom is
wifi noodzakelijk.

...........................................................................
Data de vrijdagen 11 en 18 en 25 mei en 1 juni
Tijd 14.00-16.00 uur
Plaats de computerruimte van Bibliotheek

Hilversum, ’s Gravelandseweg 55
Kosten € 25,00 voor de hele cursus, inclusief

koffie/thee en eenvoudig lesmateriaal
Aanmelden en informatie Lily Goudsmits,
035-6214414.

...........................................................................
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Senver’s Duurzaamheids-hoekje

Senver Werkgroep Duurzaamheid
Film deze maand:
Normandie Nue
Dinsdag 8 mei 14.00 uur

Een komedie over een dorpje in
Normandië dat bezoek krijgt van een
beroemde kunstenaar. Hij wil een
groepsfoto maken van de inwoners,
maar iedereen moet wel met de billen
bloot. Met in de hoofdrol François Cluzet
die we kennen uit ‘Intouchables’ en
‘Médecin de campagne’.
De prijs voor een matineekaartje
bedraagt € 8,00 inclusief een kopje
koffie of thee met iets lekkers erbij voorafgaand aan de voorstelling. Alleen met
pin betalen. Reserveren is niet mogelijk,
wel kunt u nu al een kaartje kopen.

In Mêle-sur-Sarthe, een klein dorp in
Normandië, worden de veehouders
geteisterd door de crisis: de prijs van
het vlees daalt fors, de melk wordt met
verlies verkocht en de veehouders zitten
in zak en as. Burgemeester Georges
Balbuzard wil zich echter niet laten
kennen en zal er alles aan doen om zijn
dorp te redden. Het toeval wil dat Blake
Newman, een bekende conceptfotograaf
die grote menigten naakt fotografeert,
in de streek op doortocht is. Balbuzard
is ervan overtuigd dat deze man het
dorp kan redden. Wat zou er gebeuren
als Newman driehonderd Normandiërs
naakt zou fotograferen op het Champ
Chollet?

Senver heeft er een nieuwe club bij: de werkgroep duurzaamheid. In de
werkgroep zitten: Elly, Frances, Helmi, Henja, Ineke, Jop, Paula, Walter
en Yohanna. We laten het even bij voornamen. We gaan ons bezig houden met praktische voorstellen en activiteiten om het energieverbruik
omlaag te brengen. Dus let voortaan op deze pagina, pagina 6, ons
duurzaamheids-hoekje.

Duurzaam een eitje koken
Als je gaat lezen op internet over
‘minder gas gebruiken’, dan kom je de
suggestie tegen dat je eieren kunt koken
door veel minder gas te gebruiken. Nou,
dat wil ik wel eens proberen. Op zondagmorgen eten we graag een gekookt
eitje waarbij het wit goed gestold is,
en het geel nog een beetje vloeibaar is.
Daar moet je een ei normaal gesproken
7 minuten voor koken.
We gaan het eens anders doen, en deze
zondagmorgen gaan de eieren de pan
in nog voor ik het gas aan zet onder de
eieren. Er moet precies zo veel water in
de pan dat het ei net onder staat. Dan
een deksel op de pan om het kookproces
te versnellen en zodra het water kookt,
zet ik het gas uit. Ik laat de eieren in
het water en laat de pan, met deksel
afgesloten, staan. Na 6 minuten zou
het ei precies goed moeten zijn voor de

liefhebbers
van een
zachtgekookt
ei. Ik ben
benieuwd!
En verdraaid
nog aan toe,
na 6 minuten
wachten heb ik inderdaad twee
zachtgekookt eieren. Een beetje té zacht
nog, vind ik. In een tweede poging, 7
minuten in het kokende water laten
staan, heb ik ze precies goed. Je moet
het dus een beetje uitproberen.
Natuurlijk stoppen we hier de klimaatverandering niet mee, maar als het je
toch geen inspanning kost, waarom zou
je deze kleine dingen dan niet invoeren.
Ineke van de Rotte

Henja’s suggestie voor koken zonder vlees:
Asperges
Wat heb je nodig

Vegetarische spekjes (maar het kan
ook zonder…), eieren, roomboter, wat
gesnipperde peterselie. Koop zoveel
asperges als je denkt op te eten en schil
ze. Breek of snij de houtige onderkant ar
af. Leg ze in een pan met licht gezouten
water. Kook ze, afhankelijk van de
dikte, gaar in ca. 20 minuten. Kook
ondertussen de eieren hard en snipper
ze. Bak de vegetarische spekjes zachtjes

knapperig. Leg de asperges op een mooie
schaal. Strooi de vegetarische spekjes
er overheen en de gesnipperde eieren.
Strooi er wat peterselie over, dat staat
zo feestelijk. Heerlijk met gebakken
krieltjes en een rauwkost salade.
Eet smakelijk.
Hebt u andere leuke ideeën? Stuur ze
aan redactie@senver.nl
Henja Kronenburg
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Senver in overleg over
openbaar vervoer

Cultuurkring Senver en
festivals

Sinds ruim een jaar zit ik samen met
Benno Duiker namens Senver in een
overleg over het busvervoer in de regio
Gooi en Vechtstreek, het zgn. Rocov
(Regionaal Overleg Consumenten
Openbaar Vervoer) Noord-Holland,
afdeling oftewel gebiedskamer Gooi en
Vechtstreek. Er zitten vertegenwoordigers in van organisaties die met het
openbaar vervoer te maken hebben,
zoals ouderen- en gehandicaptenorganisaties. We vergaderen eens in de zes
weken in Bussum met vertegenwoordigers van Connexxion, de vervoerder
in de regio, en van de provincie
Noord-Holland, de opdrachtgever van
het regionale openbaar vervoer. Soms
is het interessant en kunnen we wat
invloed uitoefenen, soms ook niet. We
houden in ieder geval Connexxion en de
provincie bij de les: hoe komen mensen
die daarvan afhankelijk zijn snel en
comfortabel met de bus van A naar B.

De leden reizen zoveel mogelijk samen.
Met het openbaar vervoer als het
om uitvoeringen in de grote steden
(Amsterdam, Utrecht) gaat, met de auto
als het in de buurt is zoals de Speeldoos
in Baarn. Binnen Hilversum is het
reizen samen natuurlijk niet aan de
orde, maar dan nog spreken we meestal
samen af bij de ingang. Bij een festival
zoals bij Wonderfeel is het lastig om
samen te gaan, maar het is dan altijd
nog wel leuk om op het festivalterrein
andere Senver-leden tegen te komen.

opheffen en dat de betrokkenen moeite
moeten doen om het in stand te houden. Daarna hield een vertegenwoordigster van Connexxion een uitvoerig
verhaal over de plannen voor de regio
Noord-Holland Noord, waaronder een
zgn. kustbus die in de zomer mensen
naar het strand vervoert voor liefst A 5,p.p. Een lid van Rover merkte daarbij op
dat dan een ritje naar het strand wel erg
duur wordt: een gezin met twee grotere
kinderen betaalt dan A 20,00! Al met al
een interessante bijeenkomst, af en toe
wel wat saai.

Voor heel Noord-Holland

Om een voorbeeld te geven wat er aan
de orde komt, neem ik de vergadering
van maart. Die maandag vergaderden
we samen met andere regio-overleggen
van kwart voor twaalf ’s ochtends tot
vier uur ’s middags in het provinciehuis
in Haarlem voor zaken die voor heel
Noord-Holland gelden. Momenteel zijn
allerlei overheidsinstanties bezig om
te bedenken hoe het openbaar vervoer
in de toekomst georganiseerd moet
worden. Een adviseur van de provincie
Noord-Holland vertelde waar hij van
uitgaat bij zijn plannen; het was allemaal erg vaag. Ik ben benieuwd wat de
plannen in de praktijk gaan betekenen.
Verder vertelde een vertegenwoordiger
van Rover, de reizigersorganisatie,
hoe de medezeggenschap op landelijk
niveau in elkaar steekt, met allerlei
overlegcircuits, sommige wettelijk
verplicht, andere niet. Het voordeel van
een wettelijk verplicht overlegorgaan
is dat de overheid dat niet zomaar kan

Opmerkingen?

Hebt u opmerkingen of signalen over
het openbaar vervoer die voor Frances
van belang kunnen zijn? Stuur ze dan
naar f.carriere30@gmail.com
Frances Carrière

Senver heeft een Cultuurkring, wat
inhoudt dat leden samen uitgaan naar
theatervoorstellingen, concerten,
ballet, en wat er nog meer aan moois te
beleven is op uitgaansgebied.

De komende maanden is er even een
dip in het culturele programma, maar
festivals zijn er wel. De coördinatiecommissie van de Cultuurkring gaat
bezoeken coördineren aan de volgende
festivals, waarvan sommige wat verder
weg liggen in de tijd:
• Vuurol op Pinksteren, 20 en 21 mei rond
Lage Vuursche, www.vuurol.nl
• Wonderfeel op 20, 21 en 22 juli, met
gratis busverbinding van Hilversum
naar ‘s-Graveland
• Festival Oude Muziek Utrecht is van
24 augustus tot 2 september, met als
thema: ‘Het bourgondische leven’
• Cello Biënnale Amsterdam is van 18 t/m
27 oktober
Hebt u interesse om aan te sluiten?

Stuur dan een e-mail aan cultuurkring@senver.nl

Vuurol, verrassende
optredens in de natuur
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Korte wandelingen
in mei
Woensdag 9 mei

Op woensdag 9 mei gaan we wandelen
bij Kasteel Groeneveld. We hopen dat
dan al enkele rododendrons in bloei
staan zodat we extra kunnen genieten
van al wat groeit en bloeit.
We starten om 13.30 uur bij de grote
parkeerplaats bij Groeneveld. De leiding
heeft Annechien Meijer.

Lange wandeling Zoddenpad
Voor geoefende lange afstandswandelaars is er een lekker pittige wandeling
op donderdag 3 mei. Vertrek om 9.30
uur. Verzamelen bij de bibliotheek. Per
auto - er wordt op minimaal vier auto’s
gerekend - vertrekken wij naar het
Streekmuseum in Tienhoven. Vandaar
wordt over een traject van 14 tot 18 km
dwars door zodden, weilanden, obstakels, bossages enz. geteigerd, gewandeld
en misschien wel afgezien. Voorwaar
een prachtig avonturentocht die is
voorgelopen door keiharde Senverianen.
Laat je inspireren door dit bericht. Trek
je oudste trackingschoenen aan. Rek
en strek van te voren en loop mee! Na
ca. twee driekwart uur is er koffie en

meer voor de liefhebbers. Ga je op eigen
gelegenheid naar ons startpunt dan
kan dat ook maar liever hebben we dat
je een paar wandelaars meeneemt vanaf
de bibliotheek ’s-Gravelandseweg.

Fietstochten in de maand mei
Dinsdag 1 mei

De korte fietstocht van mei vindt plaats
op dinsdag 1 mei en staat onder leiding
van Ineke Mateman en Joke Groen.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de
Woensdag 23 mei
Kerkbrink. De tocht heeft een lengte
De wandeling van woensdag 23 mei
wordt geleid door Anneke Weverink. Zij van ongeveer 25 km. en heeft als thema
neemt ons mee langs de buitenplaatsen. ‘Gooische Rijkdom’. Onderweg stoppen
We starten bij de Oude Meentweg, even we voor een consumptie.
voorbij De Zanderij is een parkeerplaats
waar je de auto of fiets kwijt kunt. Ook
hier start de wandeling om 13.30 uur.

Dinsdag 22 mei

Op dinsdag 22 mei gaan we een lange
tocht fietsen van zo’n 45 km. De vertrektijd is om 10.00 uur zoals gebruikelijk
vanaf de Kerkbrink. Jan Molhuysen,
Rinus Klippel en Wim van Schalkwijk
hebben een mooie route bedacht de zgn.
Zuidelijke Vechtroute. Halverwege de
ochtend gaan we ergens koffie drinken
en tussen de middag stoppen we voor
een lunch.

Bij twijfel in verband met het weer bel je
even met Annechien Meijer.
Tel. 035-6283812

Opgave vooraf voor beide tochten is niet
nodig.
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In Hilversums museum, speciaal voor Senver-leden:

China-foto’s van Ruben Terlou

In het kader van Week
van de Begraafplaats

Datum maandag

14 mei

Deodaat Visser: Troost
het lezende meisje voor
de bibliotheek) Deodaat
Visser en Dick Sierksma,
beeldhouwers in klei en
hout (zie de foto’s bij dit
artikel).
Vanwege mogelijke
begrafenissen op die dag
begint de rondleiding al
om 16.00 uur, en duurt
tot ca. 17.30 uur op de
buitenexpositie. Enkele
van de kunstenaars zijn
aanwezig.

......................................
Datum dinsdag

29 mei
Tijd 16.00 uur
Kosten € 3,00
Verzamelen

Kolhornseweg 13
Aanmelden Vooraf

Dick Sierksma: Drieling

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

is noodzakelijk, dat
kan bij Anne De Laet,
annedelaet@
arthilversum.nl
of tel. 06-20137368

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

Terlou oogstte veel lof met de tv-documentaireseries ‘Langs de oevers van de
Yangtze’ en ‘Door het hart van China’.
In de tentoonstelling in het Hilversums
museum vertelt hij met krachtige foto’s
een eigen verhaal. Tijdens de lezing,
door een museummedewerker, worden
de foto’s van Terlou besproken.
Om 10.30 uur staat de koffie klaar in
Museum Hilversum aan de Kerkbrink
6. De lezing begint om 11.00 uur en
duurt ongeveer een uur. Daarna kunt
u de tentoonstelling bezoeken. Heeft u
een Museumkaart, neem die dan mee.
De koffie wordt aangeboden door het
museum.

Tijd 11.00 uur
Kosten met Museumkaart gratis, anders
€ 5.00
Aanmelden bij
Veronique Jansen
van het museum,
liefst per e-mail:
communicatie@
museumhilversum.nl
of anders via telefoon
(035) 5339601.

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

© Ruben Terlou

Op dinsdagmorgen
29 mei is er voor Senverleden een rondleiding
over Begraafplaats
Zuiderhof, waar dan
een bijzondere expositie
is: ‘Tussen Kunst en
Kist’. Deze expositie
wordt gehouden in het
kader van de Week van
de Begraafplaats. Barend
Smit, oud-wethouder
Cultuur van Hilversum,
leidt Senver-leden rond
over deze bijzondere
begraafplaats, ontworpen
door Willem Dudok. Hij
laat ons het bijzondere
ontwerp van de begraafplaats zien, de prachtige
gebouwen (uitleg hoe
ze heten) en neemt ons
mee naar de expositie.
Tussen 26 mei en half
juni exposeren daar
Hanke Wiegand (die u
kent van het beeld van

© Rick Mandoeng

Rondleiding Kunst en
Architectuur Zuiderhof

Waan je in China! Senver en Museum
Hilversum nodigen u uit voor een
ontvangst en lezing over de fototentoonstelling ‘Dwars door China’ op
maandag 14 mei. Van heel dichtbij
brengt Ruben Terlou als documentair
fotograaf persoonlijke verhalen in beeld
uit het China van vandaag - indrukwekkend en kwetsbaar tegelijk. Zijn
kracht zit in zijn oog voor dagelijkse
situaties, die ontroeren, verrassen en die
je een nieuwe kijk geven op een land in
verandering.
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Uitnodiging voor de ledenvergadering
op woensdag 9 mei 2018 om 14.00 uur
Hierbij nodigt het bestuur de leden uit om deel te
nemen aan de Algemene Ledenvergadering van de
Seniorenvereniging Hilversum. Deze wordt gehouden
op woensdag 9 mei 2018 in het St. Annagebouw, dat is
het gebouw achter de Vituskerk aan de Emmastraat
tegenover hotel Gooiland. U kunt parkeren op het
kerkplein, zowel het hek aan de Emmastraat als aan
de Schapenkamp zal geopend zijn om in te rijden. De
vergadering begint om 14.00 uur en de zaal is open
vanaf 13.30 uur.
De vergaderstukken voor de vergadering vindt u vanaf
20 april 2018 op www.senver.nl. De stukken liggen ook
gereed bij de ingang van de zaal.

Agenda
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering
van 10 december 2017
3. Verantwoording over het jaar 2017
• Het inhoudelijk jaarverslag 2017 met een
verantwoording van het beleid. In het verslag
worden activiteiten nader in beeld gebracht.
• De jaarrekening 2017 met een toelichting van
de penningmeester
- Verslag controle door accountantsbureau
- Verlenen van decharge aan het bestuur voor
het gevoerde financiële beleid.
4. Uitbreiding van het aantal bestuursleden
In de statuten staat aangegeven dat de leden
van Senver besluiten hoeveel leden er in het
bestuur zitting hebben. Gelet op de vele bestuurstaken stelt het bestuur voor om het aantal
bestuursleden uit te breiden om de taken beter
te kunnen verdelen.
5. Toelichting op de gevolgen van de invoering van
de Algemene Voorziening Gegevensbescherming
voor de Seniorenvereniging Hilversum

Vorige ledenvergadering, nieuw bestuurslid Marjan Kruimer stelde zich voor

6. Activiteiten van de vereniging
Leden krijgen de gelegenheid vragen te stellen
over activiteiten van de vereniging.
7. Rondvraag en sluiting
Na afloop is er nog een informeel samenzijn
met een hapje en een drankje.
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Met de Senverbus erop uit
Rijksmuseum met
High Society
Het ‘Rijks’ presenteert ‘High Society’
met 39 schilderijen uit internationale
musea; Parijs, Londen, Florence,
Wenen en Los Angeles. Vier eeuwen
glamour door de grote meesters onder
wie Cranach, Veronese, Munch en
Manet. Stralend middelpunt van
deze tentoonstelling zijn Rembrandts
Marten Soolmans en Oopjen Coppit. Dit
bijzondere huwelijkspaar is hier voor
het eerst na de restauratie te zien.

...........................................................
Datum Zaterdagmiddag 12 mei en

dinsdagmiddag 15 mei
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00

uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 12,00.
Niet-leden € 14,00. Toegangsprijs
€ 17,50. Met Museumkaart gratis.

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

Algemene informatie
Senverbus, aanmelden
en annuleren
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

Flower Power in
Oud Amelisweerd en
Rhijnauwen
In Oud Amelisweerd is, naast het werk
van Armando, op dit moment een
tentoonstelling Flower Power waar te
zien is hoe de mens op uiteenlopende
wijze betekenis toekent aan de haar
omringende flora. In het landhuis is
het Chinese bloemen- en vogelbehang
uit vele modes en stijlen bewaard
gebleven. Oud Amelisweerd is gelegen
in het hart van de prachtige maar
kwetsbare landgoederen Amelisweerd
en Rhijnauwen. Vooraf of na afloop
maken we nog een korte rondrit door de
mooie omgeving.

...........................................................
Datum Zondag 13 mei en donderdag

7 juni
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00

uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 18,00.
Niet-leden € 20,00. Toegangsprijs
€ 12,00. Met Museumkaart € 2,00.

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

035 - 24 00 270
bij voorkeur voor 10 mei.
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. U
kunt ook zelf aangeven op welke dagen
u het beste meekan.
Als u een rollator wilt meenemen vragen
wij u dat bij de aanmelding op te geven.
Betaling contant (gepast) tijdens het uitstapje op een geschikt moment. Lunch
en overige consumpties zijn voor eigen
rekening, tenzij anders aangegeven.
De uitjes van de Senverbus zijn voor alle
Senver-leden 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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Beeldenroute door
Hilversum
Hilversum is behalve Mediastad ook een
Beeldenstad! Tal van pleinen, plantMuseum Alkmaar met soenen en gebouwen worden opgesierd
kunstwerken die dienen ter
Ruysdael en Saenredam door
verfraaiing of die de herinnering aan
een speciale gebeurtenis levend houden.
In 2018 wordt in Alkmaar het 500-jarig
Tijdens deze bustocht vertellen wij u de
bestaan van de Grote of SintLaurenskerk gevierd. Het museum heeft achtergrond verhalen en de betekenis
van de kunstwerken. Leidraad vormt
daarom nu een tentoonstelling van
het boekje ‘ Beeldschoon – Hilversum’
gezichten op de Grote Kerk. Werk van
twee befaamde schilders uit de Gouden met gedichten van Anton Gerits voor
Eeuw, Salomon van Ruysdael (1600/1603- wie de beelden een inspiratiebron
vormden. Heeft u zin in een middag
1670) en Pieter Saenredam (1597-1665),
cultuur snuiven en Hilversum weer
wordt gecombineerd met nieuw werk
eens van een
van twee hedendaagse fotografen: Hans
andere kant te
van der Meer en Karin Borghouts. In
leren kennen
dat kader is in het museum ook een
geef u dan snel
presentatie te zien over de totstandkoop. Tijdens de rit
ming van het altaarstuk van Maarten
stoppen we voor
van Heemskerck dat nu tijdelijk in de
een koffie of
kerk te zien is.
theepauze.

...........................................................
Datum Donderdag 17 mei en

Beeldengalerij Het
Depot en Arboretum
Wageningen
Beeldengalerij Het Depot is een
museaal podium voor de hedendaagse
beeldhouwkunst en stelt daarbij de
ontplooiingskansen van de kunstenaar
centraal: van mensen voor mensen.
De collectie beelden bestaat uit torsen
en fragmenten van het menselijk
lichaam. Het Depot is gevestigd op
drie locaties, die onderling met elkaar
verbonden zijn door Arboretum De
Dreijen. In Villa Hinkeloord is een
permanente tentoonstelling te zien
van het werk van Eja Siepman van den
Berg met in de benedenzaal wisselende
tentoonstellingen.

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

woensdag 23 mei

Datum Zondagmiddag 20 mei

Datum Maandag 21 mei 2e Pinkster-

Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00

1e Pinksterdag en dinsdagmiddag
5 juni
Tijd Ophalen tussen 13.00 en 14.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 8,00.
Niet-leden € 10,00.

dag

uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 23,00.
Niet-leden € 25,00. Toegangsprijs €
12,00. Met Museumkaart gratis.

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

Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 20,00.
Niet-leden € 22,00. Toegang Het
Depot en Arboretum gratis.

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

Museum Fundatie Neo Rauch
Neo Rauch (Leipzig, 1960) is één van de belangrijkste
kunstenaars van dit moment. Zijn werk, dat de
kunstwereld zo stormachtig veroverde, onttrekt zich
volledig aan het voorspelbare ritme waarin de kunsten
zich de afgelopen decennia lijken te hebben ontwikkeld. Op dit moment zijn in Museum de Fundatie 66
werken van Neo Rauch uit internationale kunstverzamelingen te zien. Onlangs heeft de Fundatie het
werk Gewitterfront (Onweersfront) van Neo Rauch
verworven. Het museum voegt hiermee een parel van
de hedendaagse schilderkunst toe aan zijn collectie.

...........................................................
Datum Donderdag 31 mei en zondag

3 juni
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00

uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 23,00.
Niet-leden € 25,00. Toegang € 12,50.
Met Museumkaart gratis.

...........................................................
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Verrassingsrondrit en
High Tea bij Ouderenfonds Amersfoort
We zijn door het Ouderenfonds uitgenodigd voor een High Tea inclusief
lunch in hun nieuwe kantoor. Vooraf
maken we een mooie rondrit door de
mooie omgeving van een deel van de
Utrechtse Heuvelrug en het landgoed
De Treek. Tijdens de rondrit drinken
we een kopje koffie met iets lekkers. Bij
teveel aanmeldingen wordt er geloot.

...........................................................
Datum Vrijdag 25 mei
Tijd Ophalen tussen 10.30 en 11.30
uur en ca. 17.30 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 17,00 .
Niet-leden €19,00.

Museum Ruurlo en
Rondrit

De Pont Tilburg met
Rineke Dijkstra

Het recent geopende
monumentale
museum in kasteel
Ruurlo heeft de
grootste collectie
werk van Carel
Willink, de grootmeester van het
neorealisme. Vanaf
zijn dertigste groeide
zijn reputatie als weergaloos schilder
van monumentale, architectonische
decors en onheilspellende luchtlandschappen. De verbeeldende realiteit. Er
zijn ongeveer 45 werken te zien. Naast
het werk van Willink zijn ook een
aantal jurken van Mathilde gemaakt
door modeontwerpster Fong Leng. We
gaan lunchen in de oranjerie en na
het bezoek maken we nog een mooie
rondrit in de omgeving om te genieten
van bloeiende Rododendrons.

Rineke Dijkstra (Sittard 1959) verwierf
in de jaren negentig internationale
bekendheid met haar Strandportretten.
Met deze ontroerende reeks foto’s
vestigde zij haar reputatie als maker
van portretten die de identiteit,
kwetsbaarheid en waardigheid van de
geportretteerden
op onnavolgbare
wijze in beeld
brengen. Vorig
jaar werd zij
onderscheiden met
de prestigieuze
Hasselblad Award.
Het Museum De
Pont is gevestigd in een monumentale
oude wolspinnerij en is gespecialiseerd
in hedendaagse kunst.

........................................................... ...........................................................
Datum Dinsdag 29 mei en zaterdag

2 juni
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 30,00.
Niet-leden € 33,00. Toegangsprijs
€ 12,00. Met Museumkaart gratis.

...........................................................
Datum Woensdag 30 mei en zater-

dag 9 juni
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00

uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 24,00.
Niet-leden € 26,00. Toegangsprijs
€ 10,00. Met Museumkaart gratis.

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

...........................................................
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
brengt de verhalen tot leven van
mensen die vroeger rond de Zuiderzee
woonden. Zie, hoor, voel, proef en
ruik het dagelijkse leven rond de
Zuiderzee, voordat de Afsluitdijk in
1932 de Zuiderzee veranderde in het
IJsselmeer. Het Zuiderzeemuseum richt
zich op de geschiedenis, actualiteit en
toekomst van het gebied. De thema’s
water, ambacht en gemeenschappen
staan centraal. Het Buitenmuseum
met historische gebouwen uit plaatsen
rond de voormalige Zuiderzee en

...........................................................
Datum Woensdag 6 en zondag

10 juni
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00

uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 25,00.
Niet-leden € 28,00. Toegangsprijs
€ 16,00. Met Museumkaart gratis.

...........................................................
demonstraties van oude ambachten, is
een dorp op zich. Het Binnenmuseum
wordt gezien als de schatkamer van
de Zuiderzee waarin een verzameling

historische boten te bewonderen is.
Voor het Buitenmuseum moet men
goed ter been zijn.
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Oproep

Op zoek naar verhalen uit de oorlog
Het onderzoek naar de geschiedenis
van Hilversum tijdens de Tweede
Wereldoorlog loopt t/m 2020. In de
buitententoonstelling Terug naar 1940
– 1945 aan de Kerkbrink worden van
29 april t/m 6 mei verhalen en oude
en nieuwe foto’s getoond. De expositie
is een platform en een uitnodiging
aan iedereen om verhalen te delen en
zo mee te helpen aan het Hilversums
verhaal. Deze getuigenissen – klein of
groot – worden vastgelegd op film.
Doe mee!

Museum Hilversum roept iedereen
op, die een verhaal kent en misschien
zelf wel meegemaakt heeft, tijdens
de buitententoonstelling naar de
Kerkbrink te komen en hier over te
vertellen. Ook brieven, foto’s en andere
voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog
zijn welkom. U kunt deze eventueel
schenken of de inhoud beschikbaar
stellen aan het onderzoek, we maken
hier dan een foto van. Het museum
wil hiermee de collectie Hilversum in
de Tweede Wereldoorlog completeren.

Deze wordt in 2020 overgedragen aan
het Streekarchief Gooi- en Vecht. De
buitententoonstelling is helemaal
gratis en dagelijks van 11:00 tot 17:00
uur te bezoeken.
Onderzoek

Onder leiding van Museum Hilversum
en gemeente Hilversum, in samenwerking met de Hilversumse historische
vereniging Albertus Perk, verricht de
Universiteit Utrecht onderzoek naar
Hilversum in de Tweede Wereldoorlog.
Onderwerpen zijn de Joodse gemeenschap, de NSB, het dagelijks leven, de
Duitse aanwezigheid, de omroepen

en de media, het verzet en het politiek
bestuur. Het onderzoek wordt in 2020
afgerond.
Neem bij vragen contact op met
Veronique Jansen van Museum
Hilversum. Liefst per e-mail:
communicatie@museumhilversum.nl
of anders via telefoon 06 5115 73 71.

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

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

Geboortedatum

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

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

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

Postcode en woonplaats

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

Telefoon
E-mail

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

@

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

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

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

Stuur naar Ledenadministratie Senver, p.a. Nel Stornebrink, Kerkelandenlaan 29B, 1216 RR Hilversum.
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Samen-uit-eten
bij ‘De Proeverij’
Op dinsdag 15 mei en op donderdag
17 mei gaan we uit eten bij Proeverij
De Open Keuken aan de Laanstraat
31. Ze hebben een heerlijk drie-gangen keuze menu voor ons samengesteld voor A 25,00 per persoon
zonder de drankjes. Het belooft
weer heerlijk te worden. We worden
om ongeveer 18.00 uur verwacht

Data

Dinsdag 15 mei en donderdag 17 mei
Opgeven

Kiest u voor dinsdag, meldt u zich
dan aan bij Catharina Draaijer,
035-7722214 of catharina@chello.nl
Kiest u voor donderdag meldt u
zich dan aan bij Anja Pons (tussen
19.00 en 21.00 uur) 035-6241866 of
jmpons@xs4all.nl

Dagtocht naar ‘de Hoek’ en
het Westland
De Senver-dagtocht op 1 juni voert naar
Hoek van Holland en het Westland.
Eerst gaat de busreis naar Hoek van
Holland, waar wordt geluncht in
restaurant Unicum aan de Nieuwe
Waterweg, met uitzicht op de in- en
uitvarende schepen. Daarna wordt een
vaartocht gemaakt door het aanpalende
Westland, hét tuinbouwgebied van
Nederland met z’n enorme kassen waar
bloemen en groenten worden gekweekt.

...........................................................
Datum vrijdag 1 juni
Vertrek om 10.15 uur vanaf wijkcen-

trum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213,
en om 10.30 uur vanaf cafetaria Jan
Kruis aan de zijkant van winkelcentrum Kerkelanden. Omstreeks 16.30
uur bent u weer thuis.
Aanmelden vanaf vrijdag 4 mei, en
op woensdagen, donderdagen en
vrijdagen daarna, alleen tussen 10 en
12 uur, bij Olga Debbe (035) 6230513
of bij Sylvia de Haas (035) 6024154.
Kosten € 38,00 per persoon. Als
Olga of Sylvia toegezegd hebben dat
u meekan kunt u het bedrag overmaken op NL69 INGB 0007 3896 93
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum,
onder vermelding van ‘Hoek van
Holland’.

...........................................................
Olga en Sylvia gaan stoppen!
Bericht van het bestuur van Senver:

‘Nadat ze ruim acht jaar de Senver-dagtochten
hebben georganiseerd, hebben Olga en Sylvia
aangegeven dat ze met dit werk willen stoppen. Het
bestuur is Olga en Sylvia zeer dankbaar dat zij, in
een goed samenwerkend team, vele leden van Senver
mooie uitgaansdagen hebben bezorgd. Uiteraard
zullen wij - namens vele deelnemers en het bestuur
- afscheid nemen van Olga en Sylvia. Het bestuur
werkt aan een nieuwe oplossing voor de dagtochten.
U wordt daarover uiteraard geïnformeerd.’

Agenda

Mei

Datum

Activiteit

Maandag 30 april

Lezing in Museum over Tweede Wereldoorlog

3

Dinsdagmiddag 1 mei

Korte fietstocht

8

Bollentour Flevoland

*

SeniorenCafé in De Jonge
Haan, vanaf 10.30 uur

Woensdag 2 mei

Gemeentemuseum Den Haag, Senverbus

*

Maandagmiddag

Donderdag 3 mei

Lange wandeling Zoddenpad

8

Vrijdag 4 mei

Lezing Hans Böhm

1

Klaverjassen in wijkcentrum
St.Joseph, om 13.30 uur.
Er is een wachtlijst

Van Goghmuseum, Senverbus

*

Maandagmiddag 21 mei

Zondag 6 mei

FC Utrecht-VVV Venlo, Senverbus

*

Dinsdag 8 mei

Film Normandie Nue

6

Bingo, wijkcentrum
De Koepel, Kerkelanden,
aanvang 14.00 uur

Van Goghmuseum, Senverbus

*

Maandagmiddag

Korte wandeling

8

Biljarten elke week in
wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 13.30 uur

Woensdag 9 mei

Pagina

Ledenvergadering Seniorenvereniging Senver

10

Donderdag 10 mei

Naar de Keukenhof, Senverbus

*

Vrijdag 11 mei

Android cursus

5

Naar Tivoli Vredenburg, Lunchconcert Senverbus

*

Zaterdag 12 mei

Rijksmuseum met High Society

11

Zondag 13 mei

Flower Power in Oud Amelisweerd

11

Maandag 14 mei

Lezing over tentoonstelling China in Museum Hilversum

9

Dinsdag 15 mei

Poëzie in de Soos

4

Donderdag 17 mei

Samen uit eten

15

Rijksmuseum met High Society

11

Maandagmorgen

Dinsdagmorgen

Aqua-sporten in zwembad
de Lieberg,
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdagmiddag
8 en 22 mei

Scrabblemiddag in wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag

Start nieuwe serie van Sarita’s Hartkoor

3

Schaken, in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur

Stadswandeling Den Bosch

5

Dinsdagmiddag 1 mei

Samen uit eten

15

Museum Alkmaar, Ruysdael en Saenredam, Senverbus

12

Vrijdag 18 mei

Android cursus

5

Zaterdag 19 mei

Van Goghmuseum, Senverbus

*

Zondag 20 mei

Beeldenroute Hilversum, Senverbus

12

Maandag 21 mei

Beeldengalerij Het Depot en Arboretum, Senverbus

12

Dinsdag 22 mei

Lange fietstocht

8

Woensdag 23 mei

Korte wandeling

8

Museum Alkmaar, Ruysdael en Saenredam, Senverbus
Vrijdag 25 mei

Vaste activiteiten:
sport, spel &
ontmoeting

Android cursus
Verrassingsrondrit en High Tea bij Ouderenfonds, Senverbus

12
5
13

Zondag 27 mei

Gemeentemuseum Den Haag, Senverbus

*

Dinsdag 29 mei

Rondleiding over Zuiderhof, Kunst en architectuur

9

Museum Ruurlo en Rondrit Senverbus
Lente dagtocht Aspergeboerderij

Fotoworkshop, in Wijkcentrum Lopes Dias
van 14.00 – 16.00 uur
Woensdagmorgen

Seniorencafé op terras,
Winkelcentrum Kerkelanden,
vanaf 10.30 uur
Donderdagmorgen

Seniorencafé in
Landgoedwinkel,
De Rading 1b, Loosdrecht,
vanaf 10.30 uur
Donderdagmiddag

I-pad café in de Bibliotheek
Hilversum,
van 14.00 tot 15.30 uur

13
*

Woensdag 30 mei

De Pont Tilburg met Rineke Dijkstra, Senverbus

13

Donderdag 31 mei

Museum Fundatie Neo Rauch, Senverbus

12

* Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver

Vrijdagmorgen

Breicafé in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 10.30 uur

