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Maandblad
Seniorenvereniging Hilversum
Secretariaat:
Siriusstraat 32
1223 AN Hilversum

In dit nummer

Mei 2017

Algemene ledenvergadering op 31 mei
Op woensdagmiddag 31 mei is er een
Algemene Ledenvergadering van de Senver,
waarvoor het bestuur u van harte uitnodigt.
De agenda treft u aan op pagina 6.
Het belangrijkste agendapunt is de verantwoording over het jaar 2016 in de vorm van
het geschreven jaarverslag en de jaarrekening.
De vergadering wordt zoals altijd gehouden in
het St. Annagebouw, achter de Vituskerk.
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De werkgroep SeniorenWegwijzers is in 2007 gestart, eerst
nog onder ANBO-vlag, en later als Senver-werkgroep. Het
doel van de werkgroep is om de leden via een eenmalig
huisbezoek te informeren over de voorzieningen en de regels
in Hilversum op het gebied van wonen, welzijn, zorg en
financiële tegemoetkomingen. Elk jaar worden de leden uit
een ander geboortejaar opgezocht, dit jaar zijn het de leden uit
1933. Nieuwe leden krijgen ook een bezoek aangeboden.

De vrijwilligers van de
werkgroep zoeken contact
via een aankondigingsbrief
waarin ze zich voorstellen
en aankondigen dat ze
zullen opbellen om te
horen of een huisbezoek
op prijs wordt gesteld. Als
dat het geval is wordt er
een afspraak gemaakt. Het
huisbezoek zelf verloopt aan
de hand van een vragenlijst
waarin de onderwerpen
wonen, veiligheid, klusjes
in en om het huis, vervoer,
zorg, sociale contacten,

tijdbesteding en eventueel
financiën worden besproken.
Belangrijke opmerkingen
die het algemeen welzijn
van ouderen betreft, speelt
de werkgroep door aan het
bestuur.
Voorziening aangevraagd?

Mocht u een voorziening
hebben aangevraagd bij de
gemeente, bij het Sociaal
Plein, en er vindt een
keukentafelgesprek bij u
thuis plaats, dan kunt u
ook de SeniorenWegwijzers

inschakelen. Het wordt
door veel mensen als prettig
ervaren als er een derde
persoon bij het gesprek
aanwezig is. Dat kan
natuurlijk een familielid
zijn, maar ook een van deze
vrijwilligers. Ze hebben
hiervoor een korte training
gevolgd.
Wilt u iets vragen aan de
SeniorenWegwijzers?

U vindt namen en adressen
van contactpersonen Hennie
Zandee en Corrie van der
Horst elke maand op pagina
2 van dit blad, bovenaan in de
Colofon, bij Algemene vragen
over diensten in Hilversum.
Belangrijk is ook nog dat
de SeniorenWegwijzers zich
altijd kunnen legitimeren
met hun ledenpas en
identiteitskaart.
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Nieuwe leden

Colofon

Mevr. Ingrid Gerretsen-Nenitschka
Mevr. Malena Hick
Mevr. Marita Boulogne
Dhr. Ton Fennis
Mevr. Mien Jongejan-Eefting
Mevr. Joke van Zwol
Mevr. Joke van Rijn
Mevr. Jos van der Weijden
Mevr. Mariette van der Slot
Dhr. Hans Bonefaas
Mevr. Anne Leeuw Van Weenen
Mevr. Ans ten Berge
Dhr. Martin Hetebrij
Mevr. G.E. Auping
Dhr. Joost Middelhoff
Mevr. Clara Anbeek
Mevr. Ellen Koolen-de Graaf
Dhr. Kees den Besten
Mevr. An Coppens
Dhr. Simon De Birk
Mevr. Atie Zeinstra
Dhr. C.A. Lemereis
Mevr. Annemarie Degenhart
Mevr. Cobie Kroon
Dhr. Jan Jongh

Algemene vragen over diensten in Hilversum?
Bel onze SeniorenWegwijzers, contactpersonen Hennie Zandee, tel. 035-6218132 en
Corrie v.d. Horst, tel. 035-5446974

Foto van de maand

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 10 mei naar redactie@senver.nl

Foto van de maand is gemaakt door
Tineke van Enk

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,
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.
o.a. vrijwilligersbeleid.
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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Historische rondwandeling ’s-Gravelandseweg

De oude villa Vogelensang
Op zondagmiddag 21 mei verzorgt Senverwandelgids Claire Verlinden een wandeling/
rondleiding over en rond de ’s-Gravelandseweg. Prof. J.A. de Rijk, die in 1905 een boek
schreef Wandelingen door Gooi en Eemland,
raakte helemaal opgetogen toen hij van de
Kerkbrink komend de ‘s-Gravelandseweg op
wandelde over ‘de lommerrijke dreven’ en ‘de

luisterrijke overvloed van buitengoederen’. En
hij verzuchtte dat het een waar paradijs was,
om daarna even op een bankje te gaan zitten
tegenover de majestueuze villa Vogelenzang,
waar je vanuit de hoge toren de Zuiderzee
kon zien. Zo nostalgisch wordt de wandeling
over onze huidige ‘s-Gravelandseweg helaas
niet. Veel villa’s bestaan niet meer, maar we
kunnen ons misschien wel al wandelend een
voorstelling maken van de pracht en praal van
deze Monumentale weg. Hopelijk is het niet
zo warm als twee jaar geleden!

Een prachtige wandeling
staat er op het programma
op dinsdagmiddag 30 mei
over Buitenplaats Gooilust in
’s-Graveland. De wandeling
wordt geleid door Senverwandelgids Henk van Rooijen
die veel van deze buitenplaats
weet.

Verzamelen om 14.00 uur, voor de VVV op de
Kerkbrink . Duur van de wandeling is ruim
anderhalf uur. Aanmelden vooraf is niet
nodig.
Voor meer informatie

Claire Verlinden 06-30786701

Dudok-fietstocht ‘De Ziel in de lijn’
Naar aanleiding van de filmvertoningen van
de film over Dudok ‘De ziel in de lijn’ in het
Filmtheater en de bibliotheek eind vorig jaar
kwam de vraag, of er geen fietstocht georganiseerd kon worden langs de werken uit de
film. De Senver-werkgroep StadsgidsenHilversum heeft zich over dat idee gebogen, en
het gaat ervan komen: op vrijdag 19 mei gaat
Marian Leeflang met een aantal ‘liefhebbers’
deze tocht maken. Daarbij laat zij zich
inspireren door de invloed en betekenis
van het werk van deze voor Hilversum zo
belangrijke architect. De fietstocht gaat langs
de meeste van de plaatsen waar de makers van
de film hun beelden gemaakt hebben en hun
bewondering voor uitgesproken hebben. Zij
zal op die plaatsen stilstaan en er het nodige
over vertellen. Het is niet noodzakelijk om
de film gezien te hebben, ook voor andere
belangstellenden belooft het een interessante
tocht te worden. Er kunnen ongeveer 20
personen mee. Bij meer belangstelling kan de
tocht herhaald worden.

Rondwandeling
op buitenplaats
Gooilust

Tulpenboom

Hij heeft voor deze periode
gekozen omdat juist dan heel
bijzondere bomen in bloei
kunnen staan waar Gooilust
zo om bekend is. De laatste
eigenaar Frans Blaauw was
een verwoed verzamelaar
van bijzondere struiken en
bomen. De kans is groot
dat dan de Vaantjes boom
bloeit (Davidia involucrata)
al zijn de ‘bloemen’ eigenlijk
Tip
schutbladen. Verder gaan we
Voor diegene, die de film willen zien: iedere
zondag om 12.30 uur is er een vertoning in het op zoek naar de Tulpenboom
Dudok Architectuur Centrum, Dudokpark 1. de Liriondendron.

.................................................................... ............................................
Datum Vrijdag 19 mei
Tijd 10.00 uur, duur ongeveer 2 uur
Verzamelpunt Vóór de vijver van het
Raadhuis
Kosten M 3,00 voor Senver-leden, M 4,00
niet- leden
Aanmelden bij Marina Slootheer,
marina.slootheer@kpnmail.nl
tel. 035-6284823

Datum Dinsdag 30 mei
Verzamelen Om 13.00
uur bij Zuidereinde 49 in
’s-Graveland
Kosten Senver-leden
M 3,00. Niet leden M 4,00
Voor meer informatie
Henk van Rooijen
035-6564882

.................................................................... ............................................
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Janna van Putten (89), blij met Wordfeud, Facebook en Messenger

‘Veel kan niet meer, maar er is nog veel over’
In 1955 trouwde Janna met haar Ger en
daarna kwamen de kinderen, vier in
getal. ‘Als getrouwde onderwijzeres had
ik ongevraagd eervol ontslag gekregen.’
Janna was er niet blij mee, want een
financieel extraatje was welkom in
het groeiende gezin. Ze gaf lange tijd
bijlessen, maar toen de kinderen ouder
werden en je als getrouwde vrouw
weer in het onderwijs aan de slag kon,
solliciteerde ze als lerares Engels op het
Corderius College in Amersfoort. Negen
uur lesgeven in de week kon ze prima
combineren met het moederschap.
‘Was er een ziek, dan lag die op een
stretcher in de woonkamer en hield
de buurvrouw een oogje in het zeil.’ In
de jaren tachtig werd ze docent op het
Comenius College in Hilversum.
Door Jos De Ley
Senver kent een aantal bijzondere
persoonlijkheden met een inspirerende
levenswijsheid. Janna van PuttenBrants is één van hen. De voormalige
lerares Engels en moeder van vier
reeds lang uithuizige kinderen is
verzot op Uitstapjes-met-de-Senverbus
en een stamgast bij de activiteit
Samen-uit-eten. Via Wordfeud,
Facebook en Messenger blijft ze
in contact met familie en vrienden.
Over haar huishouden, tuin en twee
schilderclubs hebben we het dan nog
niet gehad…

Geanimeerd vertelt ze over haar
jeugd in de Watergraafsmeer, waar ze
in 1927 geboren werd. Haar moeder
was vroedvrouw geweest, haar vader
werkte bij een kolengroothandel op het
Damrak. Nadat het gezin was verhuisd
naar Bussum, bezocht Janna Brants
de HBS van het Christelijk Lyceum
in Hilversum. ‘Na het eindexamen
zat ik een paar jaar op kantoor, maar

dat was niets voor mij. Toen heb ik
de eenjarige onderwijzersopleiding
gevolgd, die destijds was ingesteld
wegens het tekort aan leerkrachten.’
Haar eerste vaste betrekking kreeg ze
aan de Oranjeschool in de Hilversumse
Lupinestraat. Daar deelde ze een klas
van 62 leerlingen met een collega.
‘Het was in 1950. Er waren veel jonge
gezinnen in die buurt. Alles was
gewoon in de luiers.’
Janna had echter meer pijlen op haar
boog. Ze haalde de lageronderwijsakte
Engels en volgde als een van de eersten
de nieuwe M.O.-opleiding Engelse taalen letterkunde aan de Vrije Universiteit.
Intussen was ze verloofd met Ger van
Putten, die na zijn diensttijd in voormalig Nederlands-Indië Nederlands
was gaan studeren. ‘Er was maar
weinig afleiding toen, je had ook geen
tv. Ik zat gewoon op mijn kamertje
boven te blokken en te lezen en daar
genoot ik van’. Het was de tijd dat je als
verloofd paar samen spaarde voor een
huwelijksuitzet.

Toen haar echtgenoot in 1990 overleed,
was Janna al een paar jaar met de vut en
waren de kinderen het huis uit. Maar
in een zwart gat vallen deed ze niet.
‘Ik zat toen al op schilderen, had een
quiltkring en deed aan kantklossen
met een oude schoolvriendin. Mijn accu
was overvol geladen en dan ga je dóór’,
verklaart Janna de manier waarop ze de
draad in haar leven weer oppakte.
Nu ze een hoge leeftijd heeft bereikt
en bovendien slechtziende is, is haar
actieradius beperkt. ‘Mijn auto heb
ik aan de kinderen gegeven. Fietsen
is er sinds kort ook niet meer bij, Ik
neem tegenwoordig een taxi.’ Ze heeft
altijd sober geleefd , maar die luxe
permitteert ze zich. Sinds de iPad
in haar leven is gekomen, is Janna’s
venster op de wereld vergroot. Facebook,
Wordfeud en Messenger houden haar
bij de les. ‘Aan dat soort dingen begin
ik niet, zei ik altijd. Ik gebruik mijn
hersens. Maar na een gemene val en een
lange revalidatieperiode waarin ik veel
moest afzeggen, vroeg mijn zoon langs
zijn neus weg of een iPad iets voor me
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zou zijn.’ Dat bleek een gouden greep.
Elke ochtend nadat ze is opgestaan
legt Janna een woordje Wordfeud
(het digitale Scrabble) met haar vier
kinderen. ‘Zo weten ze dat ik wakker
ben en beneden in de huiskamer zit.
Het bijbehorende Messenger (korte
berichten-service) gebruik ik voor af en
toe een mededeling. Op Facebook kijk
ik voornamelijk wat anderen hebben
gepost (verslagjes en of foto’s), want ik
houd graag contact met mensen om me
heen. Soms reageer ik ook, bijvoorbeeld
als mijn zoon met zijn bandje ergens
heeft opgetreden.’
Ondanks haar beperkingen blijft Janna
trouw lid van de schilderclub bij Mark
van Praagh, bezoekt ze uitjes met de
Senverbus en gaat ze één keer in de
maand naar de Zondagschilders. Voor
meer activiteiten met Senver heeft ze
geen tijd. ‘Ik heb mijn huishouden,
kook regelmatig, was, strijk, doe de tuin
en onderhoud de plantenkas’. Naar haar
geliefde Regenboogkerk gaat ze niet
meer, dat is te omslachtig. ‘Ik volg de
diensten van dominee Jurriën Zeilstra
nu op de pc. Kan toch ook?’ Er verschijnt
een mooie glimlach op haar gezicht.
‘Nu ik ouder ben, kan veel niet meer.
Maar er is nog veel over!’

Poëzie in de Soos
Poëzie en beeldende kunst

Een van de combi’s: Gauguin & Vasalis
‘Ut pictura poesis – poëzie is als schilderkunst’ uit Ars Poetica, Horatius, ± 20 v. C.
Op dinsdag 16 mei zal Henk Roos,
bekend en befaamd om zijn museumlezingen, ons wederom laten zien
hoe in gedichten sprake kan zijn van
een ‘lyrische kunstbeschouwing’. De
vorige keer is Henk ingegaan op de
kunst tot en met de 17e eeuw. Op zijn
reis door de kunstgeschiedenis neemt
hij ons deze keer mee langs een aantal
van zijn favoriete kunstwerken uit de
periode tussen ongeveer 1700 en 1900
en daarbij passende gedichten. Hij
laat zien hoe kunstwerken dichters
kunnen inspireren en hoe omgekeerd
gedichten kunnen leiden tot prachtige
kunstwerken.
Combinatie van dichters en schilders
We lezen de gedichten en kijken naar
de beelden. Enkele combinaties die we
zullen tegenkomen: Piranesi & Vestdijk;
Hokusai & Bernlef; Van Gogh & Don
Mclean; Gauguin & Vasalis; Witsen
& Marsman; Bonnard & Campert.

Ook besteedt Henk aandacht aan Jan
Luyken, Goethe, Blake en nog vele
anderen, voor zover de tijd het toelaat.
Er zijn eindeloos veel voorbeelden te
vinden.

..........................................................
Datum Dinsdag 16 mei
Tijd 15.00 uur
Plaats Sociëteit De Unie,
’s-Gravelandseweg 57
Kosten M 3,00 voor Senver-leden en
M 4,00 voor niet-leden. Na afloop kan
hier gegeten worden; kosten M 16,50

..........................................................
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Film deze maand:
The sense of an ending
Voorpremière Dinsdag 9 mei 14.00 uur
De tijd heeft Tony Webster (Jim Broadbent) ingehaald:
ineens is hij een man van middelbare leeftijd, die met
weemoed terugkijkt op zijn schooljaren. Hij heeft
vriendschappen, een carrière en een huwelijk gehad,
plus een best makkelijke scheiding. Hij heeft zeker
nooit geprobeerd iemand pijn te doen. Tony leidt een
teruggetrokken en rustig bestaan. Op een dag komt er
een weggestopt jeugdgeheim aan het licht dat ervoor
zorgt dat hij de gebrekkige herinneringen uit zijn jeugd
onder ogen moet zien.
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.

The sense of an ending
Tony Webster (Jim Broadbent) wordt geconfronteerd
met de waarheid over zijn eerste liefde, Veronica Ford
(Charlotte Rampling) en de verwoestende gevolgen
van een beslissing die hij lang geleden heeft genomen.
‘The Sense of an Ending’ is het verhaal van een man
die voorgoed afscheid neemt van de beloftes van zijn
jeugd. Naar het veelbekroonde boek van Julian Barnes
Alsof het voorbij is, onderscheiden met de Man Booker
Prize 2011. Geregisseerd door de maker van ‘The
Lunchbox’.
Verenigd Koninkrijk, 2016, 108 min, met Charlotte
Rampling, Jim Broadbent en Emily Mortimer
‘The Sense of an Ending’ gaat 27 mei officieel uit
in Nederland maar is dinsdag 9 mei alvast te zien
speciaal voor Senver-leden.

Bestuur Senver zoals dat sinds januari samengesteld is

Uitnodiging ledenvergadering
woensdag 31 mei om 14.00 uur
Hierbij nodigt het bestuur u uit om deel te nemen aan de Algemene
Ledenvergadering van de Seniorenvereniging Hilversum.
Deze wordt gehouden op woensdag 31 mei 2017 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 10 mei 2017
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
18 januari 2017
3. Verantwoording over het jaar 2016
- Het inhoudelijk jaarverslag 2016 met een verantwoording van
het beleid. In het verslag worden activiteiten nader in beeld
gebracht.
- De jaarrekening 2016 met een toelichting van de penningmeester
Verslag van de Kascommissie met hun bevindingen
Verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
Benoemen van de kascommissie voor het volgende jaar.
4. Activiteiten van de vereniging
Leden krijgen de gelegenheid vragen te stellen over activiteiten
van de vereniging.
5. Rondvraag en sluiting
Na afloop is er nog een informeel samenzijn met muzikale
omlijsting en een hapje en een drankje
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Wandeling door
Noord-Hollands
duinreservaat
De Senver wandelclub die de lange
wandelingen organiseert, zoekt
in de meimaand de kust-natuur
op. De wandeling gaat door het
Noord-Hollands duinreservaat van
Castricum naar Egmond aan Zee.

Ankeveense plassen

Leuke fietstochten in mei
Hieronder de fietstochten van de maand mei, die georganiseerd worden door de
Senver-fietswerkgroep. Opgave vooraf voor beide tochten is niet nodig.

Korte fietstocht

Lange fietstocht

De fietstocht op 2 mei gaat naar
Ankeveen en omgeving en beslaat
ongeveer 25 km in de omgeving. Joke
Groen en Ineke Mateman staan om
13.00 uur op de Kerkbrink klaar om deze
mooie route met liefhebbers te fietsen.
Onderweg wordt gestopt voor een
consumptie.

Op dinsdag 23 mei gaat de tocht van
ongeveer 45 km gaat naar de Soester
Duinen. De vertrektijd is om 10.00
uur vanaf de Kerkbrink. In de ochtend
wordt een koffiestop gehouden en
tussen de middag wordt er ergens
geluncht. De fietstocht is uitgezet en
wordt geleid door Ineke Mateman en
Hans Kroese.

De wandeling is zeer gevarieerd,
loopt via zandverstuivingen, duinen
en bossen. Als sluitstuk gaat het
laatste stuk van de wandeling over
het strand naar de eindbestemming
Egmond aan zee. Onderweg is er een
mogelijkheid voor een rustpauze onder
het genot van een drankje en of een
hapje. Van Egmond aan zee gaan we
per bus naar het station van Alkmaar,
waar we de trein terug nemen naar
Hilversum. Op internet is de wandeling
terug te vinden op de website van de
NS-wandelingen.

..........................................................
Datum Donderdag 4 mei
Lengte wandeling 15 km
Vervoer De reis met de trein van
9.38 uur richting Amsterdam,
verzamelen in de hal van station
Hilversum. Kom ruim op tijd als u een
meereiskaartje wilt regelen met 40%
korting.
Informatie Henk van der Wal,
tel. 06-36052940. Aanmelden mag,
maar hoeft niet.

..........................................................
De wandelaars in de
maand april.
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Korte wandelingen
in mei
De maand mei is een prima maand
voor lekkere wandelingen. Twee
woensdagmiddagen in de maand kunt
u mee wandelen in de natuur, het zijn
wandelingen van ongeveer anderhalf
uur.
Op woensdagmiddag 10 mei vertrekken de wandelaars om 13.30 uur
vanaf begraafplaats Zuiderhof en gaat
de wandeling richting Hoorneboeg.
Op woensdagmiddag 24 mei is
het vertrek vanaf Aardjesberg aan de
noordkant van Hilversum, en gaat de
wandeling over de hei naar het Bluk.

Uitzicht over de hei
Voor meer informatie

Yvonne en Bert Ruisch,
e-mail a.ruisch1@kpnmail.nl,
of tel. 035-6836102

Voorjaarswandeling
Costerustuin

Portet van Jan Costerus

Op donderdag 18 mei is er weer een IVN-wandeling speciaal voor Senver-leden en
hun introducés. Via het Corversbos en langs de Bijenschans wandelen we naar de
Costerustuin. We gaan genieten van de vele voorjaarsbloemen, er is een vijvertje
met moerasbak, een geneeskruidenperk en een éénjarigenperk. Beeldbepalende
bomen zijn de ginkgo en de tulpenboom.

De Costerustuin is een historische
botanische tuin. Botanisch, omdat
er vooral oorspronkelijke – in de
natuur voorkomende planten – staan.
Daarnaast zijn de planten niet naar
kleur of bloeitijd gerangschikt, maar
staan planten van één plantenfamilie
bij elkaar. Hierbij is de indeling en de
naamgeving van planten volgens de
Geïllustreerde Flora van Nederland van
1983 aangehouden. De Costerustuin
toont met deze indeling een resultaat
van eeuwenlang wetenschappelijk
botanisch onderzoek, waarbij planten
worden ingedeeld op basis van uiterlijke
kenmerken.

Jan Costerus ((1849–1938) was bioloog
maar bovenal ideoloog. Hij ging ervan
uit dat als mensen de plantenwereld
beter leerden kennen, zij er zonder
twijfel de schoonheid van zouden
inzien. Verwondering en bewondering
als basis voor natuureducatie! Hij
leefde in een tijd waarin natuurbescherming nog in de kinderschoenen
stond.

...........................................................
Datum Donderdag 18 mei
Tijd 10.30 uur, duur wandeling ruim
anderhalf uur
Verzamelpunt Parkeerplaats
begraafplaats Berestein,
Beresteinseweg 33, ‘s-Graveland.
Aanmelden Vooraf aanmelden hoeft
niet.
Kosten M 2,50.
Informatie Tjepkje Gersjes,
tel. 06-50284849.

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

9

Oude en vertrouwde winkels

Banketbakkerij Burgt
Door Yvonne Feller
Recht tegenover de Vitus op de
Emmastraat heb je een fantastische
banketbakkerij, een van de weinigen
die nog overgebleven is nu de firma’s
Heuren, Lieuwma, Hemmes, Bentvelzen, Silfhout en nog anderen
verdwenen zijn. De zaak werd opgericht
rond 1930 door de familie Ramselaar (zie
foto), de familie Grotendorst zette het
voort en op 1 juli 1987 nam Luc van den
Burgt de zaak over. Hij was als 13-jarige
al begonnen als hulpje bij een bakkerij
in zijn woonplaats Amsterdam, ging na
de LTS naar de bakkersschool en hij was
bedrijfsleider bij een grote bakkerij in
Amstelveen toen hij deze zaak kocht.
Luc (56): ‘Het was absoluut geen liefde
op het eerste gezicht en ik wilde ook
eigenlijk niet naar Hilversum. Ik
vond het nogal een suffe winkel, ze
verkochten allemaal spullen waar ik
niks mee had, dus in eerste instantie
heb ik nee gezegd, maar toen de
makelaar na een tijdje weer belde heb
ik het toch gedaan’. Hij was toen pas 26
en met hulp van zijn vrouw Margo en
wat zaterdaghulp begon hij de bakkerij
te veranderen. Luc: ‘Klanten zeiden:
het ruikt hier opeens naar roomboter,
wat lekker.’ De zaken liep zo goed dat

Wat kan
ik voor u
doen ?

De bakkerij rond 1930
het kleine winkeltje al snel veel te
krap was, maar pas in 2013 kreeg hij de
gelegenheid de twee winkels ernaast
erbij te betrekken. Maar nu zegt Luc
alweer dat hij er graag nog 30 meter bij
zou willen hebben.
Behalve de hulp van vrouw en dochter
zijn er twaalf parttimers in de winkel
en twee vaste krachten fulltime in
de bakkerij werkzaam. En hij zelf
natuurlijk, elke dag van half zes tot zes.
Soms heeft hij een woensdag vrij. Maar
hij vindt het niet erg, hij heeft grote
liefde voor het vak. ‘Ik denk niet dat
er een opvolger komt, maar al moet ik
tot 70 door, geen punt, ik vind het nog
steeds ontzettend leuk.’
Ik spreek met hem in januari maar hij
vertelt me dat hij al druk bezig is met
de paaseieren. Hij wil er een moderne
draai aan geven, dus hij is aan het
experimenteren met chocolade en
mallen.
Eigenaar Luc van den Burgt

‘Je moet steeds iets nieuws bedenken,
de tijd dat er op iedere tafel met
verjaardagen altijd weer dezelfde
slagroomtaart met blikfruit en
kaarsjes stond, is voorbij. Ik krijg nu
3d-printen via de computer, ik maak
hele legobouwsels en zelfs een keer een
volkswagenbusje als taart, of een hond.
Men ziet tegenwoordig alles van de
hele wereld en wil dat dan ook hebben.’
Op mijn vraag wat hij zelf op zijn
verjaardag trakteert zegt hij dat hij het
liefst zoveel mogelijk soorten aanbiedt.
‘Ik hou van diversiteit en ik ben ook
wel een crea bea, van nieuwe smaken
houd ik, zoals van citroen merengue.
Maar op de ouderwetse chipolata ben ik
ook trots.’ Hij heeft samen met Rutger
van Heel Holland bakt het ‘Dudokje’
ontwikkeld, een echt Hilversums
gebakje. Maar die neem ik niet mee, ik
heb toevallig een verjaardag te vieren
en ga voor een echte grote taart. Als je
zondigt moet je het goed doen vind ik.
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Museum Voorlinden tot 11 juni:
tentoonstelling Martin Creed – SAY CHEESE

Creed’s concept marker-pen-series

Kleur het vlak vol met een markerstift met een zich herhalende
horizontale beweging daarbij van tevoren bepaalde opdracht:
gebruik alle stiften uit een multipack; de kleurkeuze wordt bepaald
door de samenstelling van de verpakking viltstiften uit de winkel.

Meewerken aan
uit-programma en
financiën Senverbus?
De coördinerende Kopgroep van de
Senverbus is op zoek naar vrijwilligers die een rol willen spelen in de
organisatie van de bus, het gaat om
de financiële administratie en het
programma van uitstapjes.
Chauffeurs en begeleiders innen
dagelijks geld bij de verkoop van
ritkaartjes. En er zijn de nodige
declaraties. We zoeken iemand die
daarin het overzicht houdt, en in
overleg met de penningmeester
kwartaaloverzichten maakt, zodat we
de vinger aan de pols kunnen houden.
Het is noodzakelijk dat u kunt omgaan
met het rekenprogramma Excel, en
in overleg met het bestuur met het
boekhoudprogramma dat Senver
gebruikt.
Coördinatie excursieprogramma

Rondvaart Maasvlakte en Maaslandkering
Met de Senverbus naar Europoort,
eerst aan de koffie en dan met de
rondvaartboot vanaf de Maeslantkering tussen 12.00 en 13.30 uur
richting Hoek van Holland langs de
grootste zeeschepen naar het nieuwe
stukje Nederland, het Maasvlakte
2 gebied. Hierdoor krijgt u een
goed beeld van één van de grootste
zeehavens ter wereld. Na afloop
samen lunchen. Daarna bezoekt u de
Maeslantkering en het Keringshuis
met een rondleiding van ca. een
uur. Zo wordt het een leerzaam en
ontspannend uitje.

.....................................................................................................
Datum Woensdag 7 juni
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 59,00 inclusief vaartocht en
rondleiding. Niet-leden M 63,00. Consumpties voor eigen rekening.

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

De Kopgroep is verder op zoek naar
iemand die een bijdrage wil leveren aan
de coördinatie van de activiteiten van
de Senverbus. Dat houdt bijvoorbeeld in
om samen met anderen het programma
opstellen, leuke uitstapjes uitzoeken
(vaak zijn het terugkerende bestemmingen) chauffeurs en begeleiders
regelen.
Interesse?

Hebt u interesse voor één van beide
functies? Neem dan contact op met
Nel Griffioen, lid van de Kopgroep
van de Senverbus, via
ngriffioensmit@gmail.com
of per telefoon 035-6931015.
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Op bezoek bij een kunstenaar

Sacha Wendt, maakt kunst
uit textiel
Ook in mei gaan we weer op bezoek bij
een kunstenaar. Deze maand wordt
het Sacha Wendt. Sacha maakt kunst
met stoffen: tassen, kleding, kostuums,
jurken, tenten en wat er maar van stof
te maken is. Als klein kind speelde ze
al graag met de handnaaimachine. Als
opleiding koos ze voor de modevakschool, en daar de praktische richting,
omdat ze de techniek wilde leren zodat
ze alles zou kunnen maken wat ze in
gedachten had.

Sacha Wendt

Alles van textiel

Sinds 2011 heeft ze een eigen tassen-lijn.
Toegepaste kunst is het. Geen tassen die
je in veelvoud in grote winkels vindt,
maar unieke exemplaren. Ze zijn wel
te koop op internet, en in verschillende
museumwinkels. Vele vormen heeft ze
van leer of ander materiaal tot een tas
gekregen, de tassen vormen haar ‘vrije
werk’, de manier waarop ze haar creativiteit uit. Kijkt u alvast eens op
www.sachawendt.nl

Geen idee is haar te gek. Daarom is ze
dol op ontwerpen voor theatervoorstellingen en films: ze zorgde al voor veel
decors en kostuums. Maar zelfs gaat ze
ook tenten en tentzeilen niet uit de weg
en bekleedt ze meubels.

Tas Louisianna Antraciet Ivoor

Activiteiten Senverbus
In dit blad vindt u weer diverse
activiteiten met de Senverbus.
Deze zijn voor alle Senver-leden
bedoeld, en u kunt ook nog
introducés meenemen. Mensen
die buiten Hilversum wonen
en uit de Hilversumse Meent
kunnen ook mee met de uitstapjes
maar worden gevraagd naar de
bibliotheek te komen of een andere
goed bereikbare opstapplaats.
Bij annuleren later dan een week
voordat de activiteit plaatsvindt
betaalt u de kosten tenzij een ander
in uw plaats meegaat.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden op werkdagen
bij de reserveringslijn van de
Senverbus:

035 - 24 00 270

Op bezoek, in Gate 51

Sacha Wendt heeft haar atelier in Gate
51, een heel bijzondere locatie naast
Vliegveld Hilversum. Een bezoek aan
deze kunstenaar is dus meteen een
mooie gelegenheid om daar eens een
kijkje te nemen. Het bezoek wordt
begeleid door Corinne van den Hoeven.
Na afloop kunnen we gaan lunchen in
het restaurant van Zonnestraal, daar
vlakbij.

..........................................................
Voorbeeld van tas, ontwerp Duo Wrap

Algemene informatie
over de Senverbus

Datum Dinsdag 16 mei
Verzamelen 10.45 uur op de parkeerplaats van het vliegveld. U komt op
eigen gelegenheid, met fiets of auto.
Duur bezoek Van 11.00 tot ca. 13.00
uur
Kosten M 3,00 voor Senver-leden,
niet-leden M 5,00
Aanmelden Vooraf is noodzakelijk.
Dat kan bij Bep Spaanjaars, via
e-mail bep@spaanjaars.com
of tel. 035-6217315

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

bij voorkeur vóór 6 mei. Bij teveel
aanmeldingen wordt het uitstapje
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 ontvangt u
bericht of u mee kan.
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Met Senverbus naar
concert
Voor algemene informatie over
aanmelden en annuleren, zie pag. 11.

Zaterdagmiddagmuziek
in de Domkerk

Stadswandeling Nijmegen –
de oude stad
De stadswandeling van donderdag 18 mei gaat naar Nijmegen, de oudste stad van
Nederland. Tijdens opgravingen vindt men er nog steeds resten uit de Romeinse
tijd. De gidsen wandelen met u door het oudste stadsgedeelte, tussen de Sint
Stevenskerk en het Kronenburgerpark, langs middeleeuwse panden, stadsmuren
en torens. Op het station van Hilversum ontvangt u een plattegrond en wat extra
informatie.

Deze keer staan de Mariavespers
van Claudio Monteverdi (1567-1643)
op het programma dat uitgevoerd
wordt door het Koor, Solisten en
Barokorkest van de Domcantorij o.l.v.
Remco de Graas. De bus rijdt naar
Utrecht via een mooie route. Vooraf
koffie/thee in het Domcafé.

.......................................................
Datum Zaterdagmiddag 13 mei
Tijd Ophalen tussen 12.30 en
13.30 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden
M 13,00. Niet-leden M 15,00.
Consumpties voor eigen rekening.

.......................................................
Lunchconcert
Muziekgebouw aan ’t IJ
Amsterdam
Het laatste lunchconcert in
Muziekgebouw aan ’t IJ voor
de zomer wordt verzorgd door
leerlingen van het Amsterdams
Conservatorium. Vooraf drinken we
koffie bij het Muziekgebouw, en na
afloop gezamenlijk lunchen op een
mooie plek.

.......................................................
Datum Donderdag 18 mei
Tijd Ophalen tussen 10.00 en
11.00 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden
M 16,00. Niet-leden M 18,00.
Consumpties voor eigen rekening.

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

De Grote Markt in Nijmegen
De reis

Aan- en afmelden

We nemen de trein van 9.19 uur. Graag
een kwartier van te voren aanwezig zijn
en A 5,00 gereed houden voor de gidsen.
In Utrecht stappen we over. Om 10.49
uur komen we aan in Nijmegen. We
lopen in ongeveer 10 minuten naar De
Vereeniging aan het Keizer Karelplein,
waar we koffie drinken. Iedereen bestelt
zelf koffie of thee (A 2,50) eventueel met
gebak (A 3,50 - A 4,00) en rekent ook zelf
af. Liefst met gepast geld. Om 11.45 uur
komen de gidsen ons ophalen. Na de
stadswandeling kunt u doen wat u wilt.
Er is volop horeca en er zijn musea en
veel leuke winkels. Als u een museum
wilt bezoeken (bijvoorbeeld museum
Het Valkhof ) is het handig om uw
museumkaart mee te nemen.

Uw aanmelding moet uiterlijk 9 mei
binnen zijn bij Trees van Eimeren.
Liefst per e-mail: t.eimeren@chello.nl.
Vermeld dan a.u.b. ook uw telefoonnummer. Of u belt haar op nummer
035-6215479. Bij meer dan 40 aanmeldingen wordt er geloot. Als u op 10 mei
nog niets heeft gehoord kunt u gewoon
mee. Afmelden als u onverhoopt toch
niet mee kunt kan kosteloos t/m 9 mei.
Afmelden daarna betekent dat u de
A 5,00 voor de gids moet betalen. Voor
contact op de dag zelf kunt u Trees
bereiken via 06-23472880.
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Naar musea met de Senverbus
Voor algemene informatie zie pag. 11.

Bergense school in
Stedelijk Museum
Alkmaar

Varen Delft met lunch en
bezoek Prinsenhof
De Prinsenhof in Delft is vooral bekend
van Willem van Oranje en Delfts Blauw.
Nu is er een tijdelijke tentoonstelling
met archeologisch vondsten van ruim
500 jaar geleden, getiteld ‘Verboden
porselein’ voor de keizers uit China. Na
afloop maken we een korte rondvaart
door de grachten van Delft op een
fluisterboot die afgesloten kan worden.
De tocht gaat door de historische
binnenstad en de schipper vertelt over
bezienswaardigheden.

.......................................................
Datum Woensdag 10 mei en
donderdag 1 juni
Tijd Ophalen tussen 9.30 en 10.30
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 29,00
inclusief de vaartocht. Niet-leden
M 32,00. Toegang museum M12,00.
Met Museumkaart gratis.
Consumpties voor eigen rekening.

Opnieuw een bezoek met de Senverbus
aan de tentoonstelling van de Bergense
School, nu voor de privéverzameling
van Wim Selderbeek met een selectie
van toonaangevende kunstenaars als
Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder,
Charley Toorop en Arnout Colnot. Na
afloop maken we een mooie rondrit
door een deel van Bergen met bijzondere
huizen in de stijl van de Amsterdamse
school en rijden we langs de duinrand
weer richting huis.

Broodsnijdende vrouw, Arnout Colnot

.......................................................
Datum Donderdag 8 juni
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M25,00.
Niet-leden M28,00. Toegang museum
M 10,00. Met Museumkaart gratis.
Consumpties voor eigen rekening.

Jean Arp, Berger des nuages

Kröller-Müller Museum
en rododendrons
Naast de vaste collectie toont het
Kröller-Müller Museum nu werken
van Ger van Elk (1941-2014), een van de
pioniers van de conceptuele kunst in
Nederland en de eerste grote tentoonstelling van Jean Arp, bekend van zijn
Wolkenherder in de beeldentuin, met
een voortdurende wisselwerking tussen
beeldende kunst en poëzie. De tentoonstelling vindt plaats in het kader
van het internationale De Stijljaar:
Mondriaan tot Dutch Design. Na
afloop maken we een rondrit langs de
bloeiende rododendrons in het park.

.......................................................
Datum Zondag 21 mei
Tijd Ophalen tussen 10.30 en 11.30
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M30,00.
Niet-leden M33,00. Toegang park en
museum M18,60. Met Museumkaart
M 9,30. Consumpties voor eigen
rekening.

....................................................... ....................................................... .......................................................
Rijksmuseum Twenthe Renaissance
.......................................................
De renaissance komt naar Rijksmuseum Twenthe, met de tentoonstelling ‘In het hart van de Renaissance’
met onder meer werk van Rafaël,
Titiaan, Bellini. Niet eerder waren in
Nederland zoveel Italiaanse meesters te
zien.
Titiaan, Diego Hurtado de Mendoza

Datum Donderdag 11 mei
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M38,00.
Niet-leden M 42,00. Toegang museum
M 15,00. Met Museumkaart M 4,00.
Consumpties voor eigen rekening.

.......................................................
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Rondritten en tuinen met de Senverbus Voor algemene informatie zie pag. 11.
Kijktuinen Nunspeet

Rondrit Amsterdam
Ook dit jaar maakt de Senverbus weer
een rondrit in Amsterdam, een geliefd
uitstapje. Via Abcoude, Ouderkerk en de
Arena rijdt de bus naar het Waterlooplein. Daarna via het Scheepvaartmuseum naar IJburg om de nieuwe
woonwijk in het IJmeer te bekijken.
Onderweg koffie op een mooie plek en
daarna lunch in filmmuseum EYE.
U hebt daar ruimschoots de tijd om dit
mooie gebouw te bewonderen. Via de
Jordaan tenslotte terug naar huis.

Met de Senverbus dit voorjaar
naar Kijktuinen Nunspeet.
Tussen het Veluwse bos en de oude
Zuiderzeestraatweg in Nunspeet liggen
de ruim vier hectare grote Kijktuinen
Nunspeet, waarvan een deel aangelegd
met thematische tuinen, ontworpen
door tuin- en landschapsarchitect
L.J. Goedegebuure. Met veel liefde
en oog voor detail zijn karaktervolle
tuinen gecreëerd die elk een eigen
sfeer uitstralen. Door het vroege
voorjaar wordt verwacht dat op dat
moment de rozen al bloeien. Voor de
liefhebbers is er ook een doolhof en een
blotevoetenpad.

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

.......................................................
Datum dinsdag 16 en 30 mei
Tijd ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 23,00.
Niet-leden M 25,00. Consumpties
voor eigen rekening.

Datum woensdagmiddag 24 mei en
vrijdagmiddag 26 mei
Tijd ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 26,00.
Niet-leden M 29,00. Toegang,
inclusief koffie/thee M 7,50.

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

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

Genghiz Kahn in Militair
Museum Soesterberg
‘Genghis Khan, wereldveroveraar te
paard’ is een indrukwekkende tentoonstelling over het leven van Genghis
Khan, zijn krijgsmacht en militaire
innovaties. 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. Zoals fluitende pijlen, prachtige
sieraden, 800 jaar oude zijden kleding
en een gouden zadel.

.......................................................
Datum woensdagmiddag 31 mei
Tijd ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 13,00
Niet-leden M 15,00. Toegang museum
M 12,50. Met Museumkaart gratis.
Consumpties voor eigen rekening.

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

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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Samen-uit-eten
Bij Grande Selene aan
de Emmastraat
We gaan ook in mei weer met een
hele groep samen uit eten. Gaat u
eens een keertje mee?
Dit keer Italiaans, bij Grande Selene,
Emmastraat 13. De organisatoren
Truus Lankreijer en Catharina
Draaijer hebben een driegangen
keuze menu afgesproken voor A 23,00
per persoon, zonder de drankjes
uiteraard.
U kunt zich aanmelden voor
dinsdagavond 16 of donderdagavond
18 mei. U komt tussen kwart voor 6
en 6 uur. Ieder rekent individueel af.

Dagtocht vrijdag 9 juni:
‘Dekselse Pannetjes’ bij Deventer
en Aardbeientuin in Oene
Deze keer geen rondvaart maar een deksels leuk uitstapje naar
Terwolde in de buurt van Deventer en een bezoek aan een grote
Aardbeientuin.

Voor de warme lunch wordt u verrast
met ‘Dekselse Pannetjes’ in de brasserie
KriebelZ in Terwolde nabij Deventer.
U kunt daar drie pannetjes kiezen met
verschillende soorten vlees en vis. Erbij
worden zeven verschillende gerechten
geserveerd (geen voor- of nagerecht).
Samen Italiaans uit eten in mei
Wilt u op dinsdag mee,
bel dan naar Catharina Draaier,
tel. 035-7722214, of mail naar
catharina@chello.nl.
Gastvrouwen op deze avond zijn
Truus Lankreijer en Catharina
Draaijer
Wilt u op donderdag mee,
bel dan naar Jannie Nieuwenhuizen,
tel. 035-6216120 of mail naar
jannie49n@hetnet.nl.
Op deze avond zijn Jannie
Nieuwenhuizen en Anja Pons de
gastvrouwen.

Na de lunch toeren we naar de
Aardbeientuin in Oene. Oene ligt in
het noordoost-punt van Gelderland en
maakt deel uit van de gemeente Epe.
U wordt daar ontvangen met een lekker
kopje koffie met cake, slagroom en – hoe
kan het ook anders – verse aardbeien.
Daarna krijgt u van alles te horen over
aardbeien en de teelt ervan. In het leuke
winkeltje zijn allerlei lekkernijen te
koop.
Wanneer vanaf woensdag 3 mei kunt
u zich aanmelden t/m vrijdag,
van 10.00 tot 12.00 uur bij
Olga Debbe, tel. 035 - 6230513
of bij Sylvia de Haas, tel. 035 - 6024154
Kosten A 40,00 per persoon.

Betalen als Olga of Sylvia toegezegd
hebben dat u mee kunt, kunt u het
bedrag overmaken op banknummer
nl69 ingb 0007 3896 93 t.n.v.
Seniorenvereniging Hilversum o.v.v.
Dekselse pannetjes.
Vertrek 10.15 uur bij wijkcentrum Lopes
Dias, Lopes Diaslaan 213 en om 10.30 uur
bij cafetaria Jan Kruis aan de zijkant
van Winkelcentrum Kerkelanden.
Terug omstreeks 17.30 uur

Agenda

Mei

Datum

Activiteit

Dinsdag 2 mei

Korte fietstocht

7

Bollenvelden Flevoland en Elburg, Senverbus

_

Woensdag 3 mei

Werner Tubke Fundatie met Senverbus

–

Donderdag 4 mei

Lange wandeling

7

Naar Museum Boijmans Senverbus

–

Vrijdag 5 mei

Start cursus Windows 10

–

Zaterdag 6 mei

Huifkartocht landgoed Staverden, Senverbus

–

Dinsdag 9 mei

Film Sense of an ending

6

Woensdag 10 mei

Varen Delft, lunch en Prinsenhof, Senverbus
Korte wandeling

Pagina

13
8

Donderdag 11 mei

Rijksmuseum Twenthe, Senverbus

13

Vrijdag 12 mei

Dagtocht met touringcar, Hattem

–

Zaterdag 13 mei

Zaterdagmiddagmuziek Domkerk Senverbus

12

Dinsdag 16 mei

Op bezoek bij kunstenaar Sacha Wendt

11

Poëzie in de Soos

Donderdag 18 mei

5

Samen uit eten

15

Rondrit Amsterdam, Senverbus

14

Stadswandeling Nijmegen

12

Voorjaarswandeling Costerustuin

8

Lunchconcert Muziekgebouw aan ‘t IJ Senverbus

12

Samen uit eten

15

Vrijdag 19 mei

Dudok fietstocht

3

Zondag 21 mei

Historische rondwandeling ‘s-Gravelandseweg

3

Kröller Müller met Senverbus
Dinsdag 23 mei

Lange fietstocht

Woensdag 24 mei

Naar Kijktuinen Nunspeet, Senverbus
Korte wandeling

7
14
8

Naar Kijktuinen Nunspeet, Senverbus

14

Dinsdag 30 mei

Rondleiding over buitenplaats Gooilust

3

Woensdag 31 mei

Algemene Ledenvergadering Senver
Naar Museum Soesterberg Senverbus

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 15 mei
Bingo, wijkcentrum
De Koepel, Kerkelanden,
aanvang 14.00 uur
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 9 en dinsdag
23 mei
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

13

Vrijdag 26 mei

Rondrit Amsterdam, Senverbus

Vaste activiteiten:
sport, spel &
ontmoeting

14
6
14

Donderdagmorgen
Seniorencafé in
Landgoedwinkel,
De Rading 1b, Loosdrecht,
vanaf 10.30 uur
Vrijdagmorgen
Breicafé in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 10.30 uur

