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Seniorenvereniging Hilversum 

Secretariaat: 

Siriusstraat 32 

1223 AN Hilversum

In dit nummer

Hilversum in de oorlog, 
Historie-lezing

Stadswandelingen 
starten weer: Schiedam 

Spullen kapot? 
Naar het Repair Café
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Nieuw: Lange dagtocht
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Zin om iets te ondernemen met andere 
Senver-leden? Kom dan op Tweede Paasdag 
naar restaurant Parc, aan de kop van de Oude 
Haven. Het restaurant gaat speciaal voor ons 
al om 10.30 uur open. U bestelt en betaalt zelf 
koffie of wat u wilt.  Het restaurant wil graag 
weten met hoeveel we komen omdat ze een 
hoek voor ons vrij moeten houden. Dus graag 
wel even aanmelden, zie onderaan dit  artikel.
Tussen 11.00 en 11.30 uur vertrekt een ploeg 
voor een wandeling. De Oude Haven is een 
mooie uitvalbasis. De wandeling staat onder 

Koffie-uurtje en wandeling 
op Tweede Paasdag

Maandblad  April 2018
............................................

Datum  maandag 2 april, 
Tweede Paasdag,10.30 uur 
koffie. Wandeling start 
tussen 11.00 en 11.30 uur.
Aanmelden  bij Henny 
Jongkind, liefst per mail 
hennyhermien@gmail.com 
of tel. 06–50511000. 
Graag vóór vrijdag. Als u 
pas laat op het idee komt 
om te komen, dan is het 
ook geen probleem dat 
u niet aangemeld bent. 
De voorbereiding van dit 
geheel is in handen van de 
kerst-commissie die zich 
nu omgevormd heeft tot 
paas-commissie, Claire, 
Henny, Cobi, Ella, Helmi en 
Ineke.

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

leiding van Cobi Buschmann. Ze bereidt een 
wandeling van ongeveer 1,5 uur voor. Wie 
met anderen samen een kleiner ommetje wil 
maken, is ook welkom. Of misschien wilt u 
liever fietsen? Kom ook rond 11.00 uur naar 
Parc, dan zijn er vast anderen die met u mee 
willen – mits het goed weer is natuurlijk. 
Na de wandeling komen we weer terug bij 
restaurant Parc voor een broodje of iets anders. 
Voor het wandelen hoeft u zich niet aan te 
melden, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Sen
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Colofon

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

Senver-bus voor alle Senver-leden
Kosten per rit M 2,50.Telefonisch reserveren op 
ma. t/m vrij, van 9.00-12.00 uur, 
tel. 035-2400270 uiterlijk een dag van te voren. 
Individuele ritten alleen binnen Hilversum
 
Uitleg van iPads en tablets 
Werkgroep thuisbegeleiding, Lily Goudsmits, 
tel. 035-6214414, dfam.goudsmits@gmail.com. 
iPad-café elke donderdagmiddag van 
14.00 - 15.30 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.

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

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 11 april 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’)

Nieuwe leden

Mevr. Diana Willard-Lammers
Mevr. Monique Morenc
Mevr. Lieke Dekker-van Ieperen
Dhr. Jaap van Henten
Mevr. Franciska Fleminger
Mevr. Loek Beun Haverkamp
Mevr. Joyce Klaarenbeek
Dhr. Ton Zuijderduin
Mevr. Anneke Brandon
Mevr. Mia Hecker
Dhr. Christiaan Olde Boerrigter-van Limbeek
Mevr. Ria de Valk
Mevr. Toos Smets
Dhr. Henk Smets
Mevr. Niesje Izaks
Mevr. Marjo Jamin
Mevr. Carla Sturkenboom
Dhr. Gerard te Riele
Mevr. Marleen Visser
Dhr. Jetze Veldstra
Mevr. Jeanne Velthuisen
Mevr. To van Hall-Prins
Mevr. Linde ter Haar
Mevr. E. van Brummelen
Mevr. Odilia Schaper-Jansen
Mevr. Lies van der Heijden-Velzeboer
Mevr. Ina Buist

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: informatie & 
dienstverlening 

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

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

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

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

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

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

Foto van de maand

Foto van Mariette Koopman
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In oktober 1944 voerden de Duitsers een 
paar duizend mannen tijdens een razzia 
als dwangarbeider weg naar Duitsland. 
En aan het eind van de oorlog werd de 
wijk Trompenberg tot twee keer toe 
gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen. 
Maar bovenal onderscheidde Hilversum 
zich door vestiging van het hoofdkwartier 
van de Wehrmachtsbefehlhaber in den 
Niederlanden,  General der Flieger F. Ch. 
Christiansen, de hoogste Duitse militair 
in ons land. De komst van de bevelhebber 
had ingrijpende gevolgen. Het raadhuis 
werd geconfisqueerd en gecamouf leerd. De 
Wehrmacht maakte de wijk Trompenberg 
tot Sperrgebiet en bouwde daar de grootste 
bunker van de Atlantikwall. Van daaruit 

Historie-lezing:

Hilversum tijdens de oorlog

Poëzie in de Soos 

Poëzie en beeldende kunst

Deze middag wordt de derde 
in een reeks: op zijn reis door 
de kunstgeschiedenis neemt 
Henk deze keer de bezoekers 
mee langs een aantal van zijn 
favoriete kunstwerken en 
gedichten uit de eerste helft 
van de 20e eeuw. Een tijd van 
revolutionaire bewegingen, 
zowel in de beeldende 
kunst als in de poëzie. Een 
periode ook waarin twee 
wereldoorlogen een zwaar 

stempel drukten op de 
cultuur. En er waren nogal 
wat schilderende dichters 
en dichtende schilders. Niet 
zelden verenigden de dichter 
en de schilder zich in één 
en dezelfde persoon. En 
schilders en beeldhouwers 
maakten mooie portretten 
van dichters.
Henk Roos laat gedichten 
en beelden aan bod komen, 
en combineert schilders 

reed General Blaskowitz in mei 1945 naar 
Wageningen om daar de capitulatie van de 
Duitse troepen te tekenen.

Inleiding Pieter Hoogenraad

Waarom koos Christiansen voor Hilversum? 
Wat betekende zijn aanwezigheid voor 
Hilversum en zijn bewoners? En hoe verzetten 
zij zich tegen de bezetting? Daarover vertelt 
de Hilversumse historicus Pieter Hoogenraad 
tijdens de maandelijkse lezing van Senver in 
samenwerking met historische kring Albertus 
Perk.

De poëziemiddag op dinsdag 17 april staat in het teken van 

‘Poëzie en Beeldende Kunst’. Henk Roos laat dan zien hoe 

in gedichten sprake is van ‘lyrische kunstbeschouwing’ en 

hoe in de modernistische stromingen van het begin van de 

20e eeuw poëzie en schilderkunst vaak letterlijk met elkaar 

verstrengeld raakten. 

1943: het Hilversums raadhuis met gecamouf leerde toren

............................................
Datum  maandag 16 april, 
15.00 uur
Plaats  theaterzaal van 
de bibliotheek, ’s-Grave-
landseweg 55
Kosten  € 3,00 voor Senver-
leden, € 4,00 voor niet-
leden
Aanmelden  vooraf is 
een voorwaarde: bij 
Marina Slootheer, tel. 
035-6284823 of per 
mail: marina.slootheer@
kpnmail.nl

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

Combinatie schilder 
Marc & dichter Marsman

en dichters als Chagall/
Reve, Delaunay/Apollinaire, 
Malevich/Zwagerman, 
Toorop/Roland Holst-van der 
Schalk, Marc/Marsman en 
Appel/Vinkenoog. Als er tijd 
genoeg is besteedt hij ook 
aandacht aan revolutionaire 
dichters in Parijs en Rusland, 
Dada en de Bergense school.

............................................
Datum  dinsdag 17 april
Tijd  15.00 uur
Plaats  sociëteit De Unie, 
’s-Gravelandseweg 57
Kosten  € 3,00 voor 
Senver-leden, € 4,00 voor 
niet-leden. Na afloop kan 
in de sociëteit worden 
gegeten voor € 16,95.

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

De historie-lezing op maandagmiddag 16 april gaat over 

Hilversum in de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetting liet 

Hilversum niet ongemoeid. De stad kreeg in 1940 als eerste in 

het land een NSB-burgemeester. 
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’s Morgens
Filmprogramma 

Deze dag begint om 11 uur in het 
Filmtheater met de film Hannah 
Arendt van regisseur Margarethe 
von Trotta, die een roerige periode in 
Arendts leven belicht: haar verslag 
van het proces van nazi-kopstuk Adolf 
Eichmann in Jeruzalem, in 1961. Haar 
verslaggeving en duiding van dit proces 
in The New Yorker - en vooral haar 
conclusie dat Eichmann geen duivel 
is, maar de ‘banaliteit van het kwaad’ 
vertegenwoordigt - werd vooral door 
joodse intellectuelen fel bestreden. De 
film uit 2012 laat zien hoe meerdere 
goede vrienden zich van Arendt 
verwijderen. 
Aanmelden voor de film is nodig. 
Zie hieronder.

De Kern van …

Maandag 9 april: Hannah Arendt-dag 

’s Middags
Lunch en lezing 

Daarna is er een lunch in restaurant 
Luno op de Kerkbrink. U kunt daar 
naar keuze wel of niet aan deelnemen.  
Indien u deelneemt dient u zich 
hiervoor ook aan te melden. Het derde 
onderdeel van deze dag, de presentatie 
door Hans Beuk over leven en werk 
van Hannah Arendt, is in sociëteit 
De Unie. Arendt verdiepte zich vooral 
in totalitaire politieke systemen - in 
de lezing over haar ligt de nadruk 
op het kwaad, op handelen, vrijheid 
en burgerschap. Hier kunt u zonder 
aanmelden terecht.

Maandag 9 april is er in het kader van de Senver-activiteit ‘De Kern van …’, een 

dag die gewijd is aan Hannah Arendt. Deze dag bestaat uit een film, een lunch en 

een lezing.

Hannah Arendt (1906-1975) was een Duits-Amerikaanse joodse filosofe en politiek 

denker. Met de ervaringen die ze had met het nazisme en met haar statenloosheid 

smeedde zij een inspirerend en tegendraads begrip van vrijheid. Het denken van 

deze filosoof blijkt nog steeds verrassend actueel te zijn.

...........................................................
Lunch in Restaurant Luno

Aanvang  omstreeks 13.15 uur. 
Kosten  € 10,00. 
Aanmelden  is noodzakelijk. 
Gegevens bij Ko van den Bovenkamp, 
zie hiervoor bij de film. Geef dan ook 
eventuele dieetwensen door.

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

...........................................................
Lezing Over leven en werk van 

Hannah Arendt

Aanvang  15.00 tot 17.00 uur 
Inleider  Hans Beuk, Hans Beuk 
studeerde op latere leeftijd filosofie, 
geeft cursussen en begeleidt filoso-
fische gespreksgroepen, sinds 2014 
ook bij Senver. De lezing ondersteunt 
hij met beelden en samenvattende 
teksten.
Plaats  Sociëteit De Unie, ’s-Grave-
landseweg 57
Aanmelden  voor dit onderdeel hoeft 
u zich niet aan te melden. 
Kosten  € 3,00 voor Senver-leden, 
€ 4,00 voor niet-leden. Na afloop kan 
in de sociëteit gegeten worden voor 
€ 16,95.

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

......................................................................................................
Filmvertoning Hannah Arendt 

in het Filmtheater

Aanvang  11.00 uur. U wordt verzocht 
om 10.30 aanwezig te zijn. 
Kosten  € 8,00. In het Filmtheater kan 
alleen met pin betaald worden. 
Aanmelden  is noodzakelijk vóór 
4 april, bij voorkeur via e-mail aan 
k.vandenbovenkamp@hotmail.com 
of anders via tel. 06-30066815.

......................................................................................................
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De stadswandelingen gaan weer van start
Senver organiseert stadswandelingen in het zomerseizoen, van april tot en met 

oktober. Vanwege de zomerschool niet in juli en augustus. Wat gaan we dit jaar 

doen op de derde donderdag van de maand?

Alkmaar vorig jaar

aankomst op de bestemming lopen we 
gezamenlijk naar een vooraf uitgezocht 
koffieadres. Soms is er een koffie/
theearrangement met gebak. Andere 
keren bepaalt en betaalt u zelf wat u 
neemt. Na de koffie komen plaatselijke 
gidsen ons ophalen en wordt de groep 
verdeeld. Na af loop, meestal anderhalf 
uur, bent u vrij. U kunt dan alleen of 
met anderen gaan lunchen, winkelen 
of een museum of andere beziens-
waardigheden bezoeken. Over de 
mogelijkheden krijgt u informatie.

Sommige steden werden al eerder 
bezocht. Als dat het geval is, wordt deze 
keer een ander thema gekozen, zodat 
het toch een andere wandeling wordt. 
Als u zich heeft opgegeven maar u moet 
afzeggen na de sluitingsdatum dan 
moet er wel betaald worden. Gelukkig 
gaat het niet om grote bedragen en 
misschien is er een vervanger voor u 
te vinden. De werkgroep stadswande-
lingen wenst u alvast veel plezier bij de 
stadswandelingen.

De plaatsen die gekozen worden zijn per 
trein bereikbaar. Voor wie een kortings-
abonnement heeft, zijn daarbij de 
NS-keuzedagen handig. De werkgroep 
die de wandelingen organiseert, 
probeert het aantal deelnemers per 
wandeling maximaal op ongeveer 40 te 
houden. De werkgroep bestaat dit jaar 
uit Renée Beekman, Anneke Brabander/
Jeanne Meiresonne, Trees van Eimeren, 
René van Helmond, Tiny Heijnen en 
Evie Postma.

Vast patroon bij stadswandelingen

We verzamelen in de stationshal 
in Hilversum, daar kunt u betalen 
aan wie die dag de leiding heeft. Na 

Dit jaar staan er weer vijf 
wandelingen gepland:

19 april Schiedam
17 mei Den Bosch
21 juni Leeuwarden
20 september Amersfoort
18 oktober Delft

Donderdag 19 april
Historische 
stadswandeling 
Schiedam
Op donderdag 19 april gaan we voor 
de eerste stadswandeling van dit 
jaar naar Schiedam, dat al in de 13e 
eeuw stadsrechten kreeg. Schiedam is 
groot en beroemd geworden door de 
jeneverindustrie. De torenhoge molens 
in het stadsgezicht zijn een erfenis 
daarvan. We hebben gekozen voor een 
historische stadswandeling die ons 
langs veel monumenten, sfeervolle 
oude havens, branderijen en natuurlijk 
de prachtige molens zal voeren. 

........................................................
Vertrek  trein van 9.19 van Station 
Hilversum, een kwartier van te 
voren aanwezig zijn. Verdere 
informatie over de reis krijgt u als u 
zich aanmeldt.
Kosten  € 8,00 voor de gids. 
Consumpties voor eigen rekening
Aan- en afmelden  uiterlijk 10 april 
bij Trees van Eimeren. Liefst per 
e-mail: t.eimeren@chello.nl. Daarbij 
ook uw telefoonnummer vermelden. 
Of tel. 035-6215479. 
Bij meer dan 40 aanmeldingen 
wordt er geloot. Als u op 12 april 
nog niets heeft gehoord kunt u 
gewoon mee. 
Afmelden  als u onverhoopt toch 
niet mee kunt kan kosteloos t/m 
10 april. Afmelden daarna betekent 
dat u wel de € 8,00 voor de gids 
moet betalen. 

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



Film deze maand: 
Finding your feet

Dinsdag 10 april 14.00 uur

Wanneer ‘Lady’ Sandra Abbott er 
aan de vooravond van haar pensioen 
achter komt dat haar echtgenoot na 
een huwelijk van veertig jaar een 
verhouding heeft met haar beste 
vriendin, besluit ze bij haar oudere zus in 
te trekken. Een komisch drama over een 
nieuwe start met een heerlijke Britse 
sterrencast, waaronder Imelda Staunton 
(‘Pride’, ‘Vera Drake’), Timothy Spall 
(‘The Party’, ‘Mr. Turner’), Celia Imrie 
(‘The Best Exotic Marigold Hotel’) en 
Joanna Lumley (Absolutely Fabulous’).

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.

Sandra zou niet meer kunnen verschillen 
van de openhartige, volop datende, 
vrijgevochten Bif die in een huurflatje 
woont. Tegen haar zin in neemt Bif 
Sandra mee naar haar stijldanslessen, 
waar ze Bifs vrienden leert kennen: 
een kleurrijke en energieke groep 
leeftijdgenoten die Sandra laat zien dat 
pensionering juist een begin is. 
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Soms denk je, zal ik maar gewoon iets 

nieuws kopen? Repareren is gedoe, 

en vaak ook duur. Maar als je je druk 

maakt over het milieu is weggooien 

een slechte oplossing. Repareren is een 

stuk beter om grondstoffen te sparen. 

En het wordt je met de Repair Cafés ook 

wel erg makkelijk gemaakt. 

In Hilversum is er elke maand een 
Repair Café in Wijkcentrum de 
Riebeeck, dat is naast Zorgcentrum 
Gooiers Erf. 

De eerstvolgende is op zaterdag 14 april, 
van 11.00 – 14.00 uur. 
Mirjam de Wit, die er de leiding heeft, 
vertelt dat er zo’n 30 à 40 reparatiever-
zoeken zijn per zaterdag. 

‘Koffiezetapparaten en stofzuigers 
komen veel voor. Jongeren die niet goed 
weten hoe je een band moet repareren 
komen met hun fiets, ouderen soms 
met rollators.’

Er zit een heel rijtje handige vrijwil-
ligers klaar om te helpen om je spullen 
te repareren. Niet alleen met koffiezet-
apparaten, maar ook met computers, 
kleding en kapotte meubels kunnen de 
vrijwilligers overweg. 

Helmi laat een koffieapparaat repareren.

Senver’s Duurzaamheids-hoekje

Spullen kapot? 
Ga naar het Repair Café

De hulp is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Daarvan 
betalen ze de boterhammen tussen 
de middag voor de vrijwilligers, Versa 
bekostigt de f lyers en de ruimte.

Voor dit artikeltje ging ik met een kapot 
fotostatief naar het Repair Café. Ik trof 
daar toevallig Helmi Duijvestein met 
een niet werkend koffiezetapparaat en 
nog andere Senver-leden ook. En na dit 
artikeltje zijn het er vast nog meer. Mijn 
statief werd onder handen genomen 
door Sach Jansen, een vrijwilliger die 
van zijn vak timmerman is. Er zit geen 
snippertje hout aan mijn statief, maar 
toch had hij binnen 10 minuten het 
klusje geklaard. 

Het motto van de honderden Repair 
Cafés in Nederland ‘Weggooien? Mooi 
niet’ gold in ieder geval voor mijn 
fotostatief.

Door Ineke van de Rotte
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Museumlezing april
Van Gogh & Japan

De museumlezing die Henk Roos 
houdt op 10 en 11 april gaat over de 
interessante tentoonstelling Van 
Gogh & Japan. Na succesvolle shows 
in Sapporo, Tokyo en Kyoto is deze 
tentoonstelling van 23 maart tot 24 juni 
2018 te zien in het Van Gogh Museum 
Amsterdam.  De tentoonstelling toont 
de grote bewondering van Vincent 
van Gogh voor de Japanse prentkunst. 
Hij bestudeerde de kunst tot in detail, 
hij las erover en begon de prenten te 
verzamelen. Om de Japanse prentkunst 
beter te begrijpen schilderde Van Gogh 
de voorstellingen na. Zo creëerde hij 
zijn eigen beeld van Japan - hij heeft het 
land nooit bezocht. De groots opgezette 
tentoonstelling ontrafelt hoe Van Gogh 
de Japanse voorbeelden steeds naar zijn 
eigen hand zette en hoe dit zijn werk 
ingrijpend veranderde.

Henk Roos zal in zijn lezing ingaan op 
de vraag hoe de Japanse kunst het werk 
van Van Gogh beïnvloedde. We zullen 
zien hoe hij Japanse prenten gebruikte 
om zijn eigen werk een nieuwe richting 
te geven.

Courtisane (naar Eisen), 1887

Samen met openbaar 
vervoer 
naar het Van Gogh 
Museum Amsterdam

Woensdag 18 april kunt u samen met 
andere Senver-leden de tentoonstelling 
in het Van Gogh Museum bezoeken. 
We verzamelen om 9.20 uur in de hal 
van centraal station Hilversum en 
nemen om 9.39 uur de intercity naar 
Amsterdam Centraal. Daar gaan we met 
tramlijn 5 naar het Museumplein. Wij 
starten ons bezoek aan het museum 
met koffie in het restaurant.

...........................................................
Datum  Woensdag 18 april
Kosten  Toegang museum € 18,00 - 
met museumkaart gratis. 
Aanbevolen wordt een e-ticket te 
bestellen met aanvangstijd 10.30 
uur zodat u niet meer in de rij bij de 
kassa hoeft te staan.
Aanmelden  bij Marion Kuijper, liefst 
per e-mail: amgkuijper@gmail.com 
of anders via tel. 035-6857438

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

Met de Senverbus naar 
het Van Gogh Museum
...........................................................

Datum  Vrijdag 4 en dinsdag 8 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. Toegang € 18,00. 
Met Museumkaart gratis.  
Aanmelden  zie voor informatie over 
aanmelden pag. 10.

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

Van Gogh, Bloeiende pruimenboom (naar 
Hiroshige), 1887

...........................................................
Data  dinsdag 10 en woensdag 
11 april
Tijd  10.30 uur. Zaal open 10.15 uur. 
De kassa gaat open om 10.00 uur, u 
krijgt dan een volgnummer.
Plaats  Bibliotheek Hilversum, 
’s-Gravelandseweg 55
Kosten  Senver-leden € 3,00. 
Niet-leden € 4,00. Dat is inclusief 
koffie/thee in de pauze.

...........................................................
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Korte wandelingen 
in april  

Woensdag 11 april

Op woensdag 11 april gaat de korte 
Senver-wandeling naar ’t Bluk op de 
Zuiderheide (die ondanks de naam aan 
de oostkant van Hilversum ligt), een 
gebied met o.a. de ‘zeven bergjes’ ofwel 
zeven graf heuvels. De leiding heeft 
Yvonne Ruisch. In ‘t Bluk wordt een 
kopje thee of iets dergelijks gedronken. 
De start is om 13.30 uur bij Aardjesberg.

Woensdag 25 april 

Een andere wandeling, op woensdag 
25 april, vindt wél plaats op de heide 
aan de zuidkant van Hilversum. De 
start, om 13.30 uur, is bij begraafplaats 
Zuiderhof aan de Kolhornseweg. De 
route voert rond de Hoorneboeg. De 
leiding heeft Anneke Weverink.

Bij twijfelachtig weer kunt u even 
bellen met Annechien Meijer: 6283812.

Voorjaarswandeling 
Buitenplaatsen:
alles staat op springen!

Het is voorjaar! Tijd voor een wandeling 
waarbij speciaal op zoek wordt gegaan 
naar stinzenplanten: een bijzondere 
groep verwilderde voorjaarsbloemen 
die veel voorkomen op de ’s-Gravelandse 
buitenplaatsen. Het zijn vooral bol-, 
knol- en wortelgewassen die vanaf 
circa de 16e eeuw werden (en worden!) 
aangeplant op buitenplaatsen, rond 
kastelen en landhuizen. 
En verder wordt bekeken hoever de 
natuur al is in dit spannende seizoen, 
waar alles weer op springen staat en in 
tegenstelling tot de herfst het nu tijd 
is om te genieten van de tere voorjaars-
kleuren. Kortom: een veelbelovende 
wandeling waar waarbij ook duidelijk 
de naderende zomer ontdekt wordt. 
Verzameld wordt bij tuinderij Land 
en Bosch; later gaat de route o.a. langs 
boerderij Stof bergen en na circa 1.5 uur 
zijn we weer terug bij de startplaats. 

Het is handig om stevige schoenen 
aan te doen, want het wordt een echte 
boswandeling over van allerlei soorten 
paden.

...........................................................
Datum  donderdag 19 april, 10.30 uur
Start  bij biologische tuinderij Land 
en Bosch, Leeuwenlaan 34. Daar 
is gelegenheid om vooraf of na de 
wandeling iets te gebruiken.
Aanmelden  is niet nodig
Kosten  € 3,50 voor Senver-leden, 
€ 4,00 voor niet-leden.
Informatie wandelgids  Henk van 
Rooijen, 035-6564882

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

Lange wandeling 
donderdag 5 april

De lange wandeling van maart 
werd helaas vanwege extreme koude 
weersomstandigheden afgelast. Maar 
met een paar kleine wijzigingen gaan 
we deze wandeling van 12 à 13 km toch 
maken, en nu op donderdag 5 april. De 
route gaat vanaf Crailo door het bos 
naar de Hilversumse Meent waar in een 
leuke kinderboerderij gelegenheid is om 
koffie/thee met wat erbij te nuttigen. 
Terug over de Bussummer heide naar 
ons beginpunt.
 
Informatie 

Cobi Buschman, tel. 06-45229223, of Ank 
Vuijst,  ank.vuijst@hetnet.nl.
Start om 10.30 uur vanaf het parkeer-
terrein voorbij het Dierenasiel Crailo, 
Nieuwe Crailoseweg 14 in Hilversum

De doorzetters van 
maart
In het artikel over de lange wandeling 
staat wel dat de wandeling van maart 
niet doorging, maar twee doorzetters 
gingen wél. Cobi, als verantwoor-
delijke voor deze wandeling, stond 
blauwbekkend paraat om eventuele 
wandelaars die nog zouden komen op 
te vangen.  En er kwam er inderdaad 
eentje: Ella - vroeg opgestaan, 
thermo-ondergoed aangetrokken, 
warme havermout gemaakt om op 

temperatuur te blijven, 
fiets uit de kelder 
gehaald…
Ze gingen tóch. De route 
aangepast, en anderhalf 
uur heerlijk gewandeld 
in het bos, waar de kou 
reuze meeviel. Tot slot 
zichzelf verwend met een 
heerlijke kop koffie!

Selfie van de twee doorzetters
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Op bezoek bij een kunstenaar
Atelier Naarderstraat 
Marijke Geeve en Claudia Spruit

Op vrijdagmorgen 20 april gaan we 

in gesprek met twee vrouwelijke 

kunstenaars die samen met andere 

kunstenaars een atelier hebben op 

Naarderstraat 84.

Claudia Spruit maakt fantasie/sprook-
jes-achtige schilderijen en tekeningen. 
Ze noemt deze poëtische landschappen. 
Allerlei beeldelementen spelen hierbij 
een rol en dieren zijn hierbij een 
inspiratiebron. Ze zegt: ‘Het is mijn 
persoonlijke wereld maar wel toegan-
kelijk voor iedereen.’ 

IVN-wandeling voor 
Senver-leden
Langs de Groengordel 
Hilversumse Meent

Op woensdag 25 april is er weer 

een IVN-wandeling speciaal voor 

Senver-leden. Deze keer langs de 

groengordel in de Hilversumse Meent. 

Ooit behoorde de Hilversumse Meent 
tot het grondgebied van de Erfgooiers. 
In 1979 werd de laatste algemene 
ledenvergadering van de Erfgooiers 
gehouden in de Grote Kerk in Naarden. 
Daar werd besloten tot de definitieve 
opheffing van deze organisatie. Zij 
zag zich genoodzaakt  haar gronden 
te verkopen voor woningbouw aan 
gemeenten en voor behoud van natuur-
schoon van bossen en heiden aan het 
Goois Natuurreservaat (GNR). Een van 
de voorwaarden waaraan Hilversum 
moest voldoen om in de Hilversumse 
Meent woningen te mogen bouwen 
was: zorgen dat de woningen aan het 
oog onttrokken zouden worden door 
een groenstrook. Vandaar de mooie 
groengordel met waterpartijen waar 
ook de bewoners van de nieuwe wijk van 
kunnen genieten.  De wandeling gaat 
via de Bloemenmeent langs het natuur-
gebied Gijzenveen met de twee oude 
eiken, het natuurgebied Cruysbergen, 
langs de Koedijk en natuurgebied 
Gijzenveen weer terug naar het 
beginpunt. 

...........................................................
Datum  woensdag 25 april 
Vertrekpunt  10.30 uur, bij het hek 
aan het eind van de Bloemenmeent, 
met voldoende parkeerruimte
Duur van de wandeling  1,5 à 2 uur
Leiding IVN-gidsen  Tjepkje Gersjes 
(tel. 06-50284849) en Hanneke 
Schreuder. Van tevoren aanmelden 
hoeft niet. 
Kosten  € 2,50

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

Marijke Geeve met keramiek-bord

Een fantasie-werk 
van Claudia Spruit

Marijke Geeve maakt onder meer 
bijzondere keramiek. Ze werkt graag 
met (delen van) bestaande kunstwerken 
die zij in een vernieuwende context 
plaatst. Bijvoorbeeld de bloemstukken 
uit de Gouden Eeuw inspireren haar. 
Ze brandt haar ontwerpen door middel 
van transfers in de vazen en borden. 

...........................................................
Datum  vrijdag 20 april 10.30 uur
Kosten  € 3,00
Verzamelen  Hoge Naarderweg 84
Aanmelden  Vooraf is noodzakelijk: 
Anne De Laet, 
annedelaet@gmail.com of
tel. 06–20137368.

...........................................................
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Withoos Westfries-
museum Hoorn

De 17e eeuwse fijnschilder Matthias 
Withoos was internationaal bekend en 
vijf van zijn acht kinderen schilderden 
ook meer dan verdienstelijk. Zijn verre 
achterkleinzoon, de Rotterdamse 
fotograaf Hans Withoos (1962), is op 
zijn vakgebied al even beroemd als zijn 
voorvader. Voor de expositie Withoos 
meets Withoos liet hij zich inspireren 
door het werk van zijn betover-
grootvader. Het resultaat zijn veertig 
verrassende en ongeloof lijk spannende 
fotografische beeldbewerkingen 
waarmee Hans Withoos moeiteloos de 
350 jaar overbrugt tussen twee vak- en 
bloedverwanten.

...........................................................
Datum  Woensdag 16 mei 
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden € 22,00. 
Niet-leden € 24,00. Toegang € 7,00. 
Met Museumkaart gratis.

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

Met de Senverbus naar het museum

Art Nouveau 
Gemeentemuseum 
Den Haag 

In vervolg op die van najaar 2017 over 
de Franse (internationale) Art Nouveau, 
is er nu een tentoonstelling over de 
Nederlandse Art Nouveau. Zowel over 
de sierlijke, elegante vormgeving, 
met rijke decoratie veelal gebaseerd 
op gestileerde vormen uit de natuur 
met vooral aanhangers uit Delft en 
Den Haag als de andere stroming van 
soberheid en strakke vormen met 
aanhangers in en om Amsterdam. 
Wat al deze kunstenaars bond was de 
overtuiging dat goede vormgeving een 
belangrijke voorwaarde was voor een 
betere maatschappij: schoonheid was 
voor hen een ‘levensnoodzaak’. Ook 
te zien is momenteel werk van Jean 
Brusselmans (1884-1954) met name de 
landschappen van ‘zijn’ Pajottenland en 
van de impressionist Max Liebermann.

...........................................................
Datum  Woensdag 2 mei en 
zondag 27 mei
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 € 15,00. 
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

  035 - 24 00 270

bij voorkeur voor 8 april. 

Bij teveel aanmeldingen wordt het uitje 
herhaald op een andere dag. Bij de 
aanmelding hoort u of u direct geplaatst 
wordt of dat u op de wachtlijst wordt 
gezet. Zodra nieuwe data bekend zijn 
wordt gevraagd of u dan mee kunt. 

Als u een rollator wilt meenemen vragen 
wij u dat bij de aanmelding op te geven. 

Betaling contant (gepast) tijdens het 
uitje 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 opstap-
plaats 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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Lange Lente-dagtocht 
Naar Asperge- en wijnboerderij en Museum 
Johannes Postschool en afsluitend diner

Op dinsdag 29 mei gaan we met de 
bus van Jan van Dijk de lente vieren 
in Etten-Leur. Rond 10 uur worden we 
welkom geheten bij De Santspuy met 
koffie en appelcake en krijgen we een 
rondleiding over het bedrijf waarbij 
ons van alles wordt verteld over de 
aspergeteelt en de wijnbouw. Na de 
uitleg volgt een proeverijtje van wijn 
en likeur. En aansluitend proeven we 
natuurlijk ook de asperges want bij de 
lunch wordt aspergesoep geserveerd 
samen met vers belegde broodjes.

Na de lunch rijden we naar Ridderkerk. 
We beginnen daar met een boottocht 
van een uur en we zien de mooiste 
plekjes langs de Waaloever van Rijsoord 
tot Heerjansdam. 

Daarna is het museum aan de 
beurt: De Johannes Postschool is een 
historische plek, want in deze school 
werd de capitulatie van Nederland 
ondertekend aan het begin van de 
Tweede wereldoorlog. Alles is nog 
authentiek ingericht. Het Planetarium  
en de tijdmachine zijn verbluffend 
gemaakt met 3d simulatie en projecties 
op de koepel met keuzes van o.a. 
maanlanding van de Apollo 11 en reizen 
door het heelal.

Nieuw: 
thema-dagtochten

Nieuw in het programma van 
Senver zijn de wat langere 
dagtochten, die je kunt zien als 
een soort mini-vakantie. Ze hebben 
een wat andere opzet dan de 
dagtochten die op pagina 15 staan 
en geleid worden door Olga Debbe 
en Sylvia de Haas, die helemaal 
bedoeld zijn voor mensen die wat 
slechter ter been zijn. Er zitten 
meerdere activiteiten in één dag, 
en ook nog een afsluitend diner. 
Deze thema-tochten vergen meer 
inspanning en mobiliteit van de 
deelnemers. 

De Santspuy

Planetarium Rijsoord

Rond 17.00 uur stappen we weer in 
de bus en rijden we naar Restaurant 
Onder de Pannen waar we rond 18.15 
uur aanschuiven voor een 3-gangen 
keuzemenu. 
Senver-gastvrouw op deze lange thema 
dagtocht is Klara van den Born.

Vertrek

Vertrek 8.15 uur van Wijkcentrum Lopes 
Dias, Lopesdiaslaan 213 en om 8.30 uur 
van Cafetaria Jan Kruis aan de zijkant 
van Winkelcentrum Kerkelanden
Terugkomst tussen 20.30 en 21.00 uur 
weer in Hilversum

Aanmelden

Aanmelden tussen 4 en 20 april op 
woensdag, donderdag en vrijdag tussen 
11.00 en 15.00 uur bij Klara van den 
Born tel. (035) 6247016 of per e-mail: 
kvandenborn@ziggo.nl. Vermeld dan 
daarbij wel uw telefoonnummer.

Kosten

Kosten A 63,50. Extra consumpties zijn 
voor eigen rekening.
Na bevestiging van uw deelname door 
Klara kunt u het bedrag overmaken op 
banknummer nl 69 ingb 0007 3896 93 
ten name van Seniorenvereniging 
Hilversum  o.v.v. Aspergetocht
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Voorjaarstochten met de Senver-bus
Voor algemene informatie over het aanmelden voor onderstaande activiteiten, zie pag. 10

Naar de Bollenvelden 
van Flevoland en Elburg

Dit jaar maken we ook weer een rondrit 
langs de bollenvelden in Flevoland en 
brengen we daar een bezoek aan een 
boerderij voor aardappelen groente en 
fruit. Deze keer drinken we een kopje 
koffie of thee in het middeleeuwse 
vestingstadje Elburg waar we ook 
nog langs de bijzondere gebouwen 
rijden, zoals de Joodse Synagoge, het 
Agnietenconvent en de Vispoort. 

...........................................................
Datum  Dinsdagmiddag 24 april en 
1 mei 
Tijd  Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden €22,-. 
Niet-leden €24,-.

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

1212

Bloesemrit Betuwe 

Via de Betuweroute rijden we langs 
boomgaarden die in de lente het 
landschap bedekken met een wit-roze 
bloesemdeken. Als de kersenbloesem 
bloeit is het daar op zijn mooist. De 
gehele streek straalt rust en ruimte uit 
en vanaf de dijk genieten we van het 
mooie uitzicht over de uiterwaarden. 
Onderweg gaan we lunchen in het 
mooie stadje Buren.

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

Datum  Zondag 15 en donderdag 
19 april
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden €24,-. 
Niet-leden €26,-. 

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

Tulpenroute Noordoost-
polder en Schokland 

Vanaf half april, begin mei staat 
Noordoostpolder weer in het teken 
van het Tulpenfestival. Langs de 
tulpenvelden worden vele activiteiten 
georganiseerd en zijn er diverse 
bedrijven te bezoeken. Ook is er een 
uitkijktoren vanaf waar het schilderij 
van de bollenvelden goed te bekijken en 
te fotograferen is. 
De tulpenroute in de Noordoostpolder 
van 110 km lang is de langste aaneen-
gesloten route van Nederland langs 
bollenvelden. Het grootste deel van de 
in Nederland geteelde bloembollen 
wordt hier gekweekt. 
Lunchen doen we op het voormalig 
eiland Schokland, nu opgenomen op de 
Werelderfgoedlijst. Ook nemen we even 
de tijd voor een kijkje in het museum 
Schokland.

........................................................... 
Datum  Zondag 22 april 
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden €30,-. 
Niet-leden €33,-. Toegang €6,-. Met 
Museumkaart gratis. 

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

Dierentuin Ouwehands 

Dit voorjaar gaan we naar de 
Ouwehands dierentuin. We gaan op 
bezoek bij de reuzenpanda’s Xing Ya 
en Wu Wen in het nieuwe reuzenpan-
daverblijf Pandasia! Het verblijf van 
de reuzenpanda’s maakt onderdeel uit 
van een groter Aziatische leefgebied, 
dat onderdak biedt aan verschillende 
Aziatische diersoorten. Ook gaan 
we kijken naar de spectaculaire 
zeeleeuwenshow, de ijsbeertweeling 

en de unieke witte leeuwen en het 
Berenbos waar bruine beren, die 
vroeger mishandeld zijn, nu van een 
onbezorgd leven hebben. Samen met 

de wolven leven ze op een twee hectare 
groot bosperceel met onder andere een 
waterval, rotsen en een vijver. Een uniek 
project en een bijzondere ervaring 
rondom de bruine beren en wolven. 

...........................................................
Datum  Woensdag 25 april 
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden €45,-, 
inclusief toegang. Niet-leden €48,-. 

...........................................................
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Activiteiten van anderen

Samen luisteren naar 
klassieke muziek 

Start nieuwe muziek-luistergroep

De landelijke stichting Senia start in 
Hilversum een nieuwe muziek-luis-
tergroep voor mensen die geïnteresseerd 
zijn in klassieke muziek. Er zijn al 
enkele van deze groepen in Hilversum, 
maar er zijn aanmeldingen voor een 
nieuwe groep. Senia levert het studie-en 
discussiemateriaal aan de hand van 
luisterfragmenten. Bijvoorbeeld over 
de Winterreise van Franz Schubert, of 
de Hohe Messe van Johann Sebastian 
Bach. Op de website www.senia.nl staat 
meer informatie over de werkwijze en 
de kosten. 

Er is een openbare informatie-
bijeenkomst op vrijdagmiddag 6 april, 
om 15.00 uur in het Annagebouw, het 
verenigingsgebouw achter de Vituskerk 
aan de Emmastraat. Daaraan werken 
mee Claire Verlinden en Ineke van 
de Rotte, die beiden bij dit initiatief 
betrokken zijn. 

Aanmelden is niet nodig. Hebt 
u belangstelling, maar bent u 
verhinderd? Meld het dan bij Ineke van 
de Rotte, i.vanderotte@chello.nl of 
tel. 06-24866749.

Museum de Zwarte 
Tulp Lisse en Rondrit 
Bollenstreek 

Museum De Zwarte Tulp neemt u mee 
in het rijkgeschakeerde verhaal van de 
bloembollencultuur: de eeuwenoude 
geschiedenis, het werken op het land 
met zijn seizoensgebonden ritme, 
het wetenschappelijk onderzoek, de 
export en toeristisch promotie. Ook 
laat het museum zien hoe kunstenaars 
zich door de eeuwen heen – en nog 
steeds – door bolgewassen hebben laten 
inspireren tot werk van bijzondere 
schoonheid. Op dit moment is er 
een mooie tentoonstelling ‘Naar de 
bollen’ van Anton L. Koster (1859-1937). 
Tijdgenoot van Breitner en volgens het 
NRC een grote ontdekking. 

...........................................................
Datum  Zaterdag 28 en zondag 
29 april
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden €22,-. 
Niet-leden €24,-. Toegang €7,50. Met 
Museumkaart gratis. 

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

Keukenhof

De Keukenhof is bekend als het interna-
tionale en zelfstandige showvenster van 
de Nederlandse sierteelt, met de nadruk 
op bolbloemen. Het park is aangelegd 
in de Engelse landschapstijl met als 
architect Zocher. Het Keukenhof thema 
voor 2018 is ‘Romantiek in Bloemen’. 
Het mooiste lentepark ter wereld, met 
een zee van bloemen, brengt u in een 
romantische lentesfeer. Dit voorjaar 
staan meer dan 7 miljoen bloembollen 
in bloei met wel 800 verschillende 
soorten tulpen. Een unieke en 
onvergetelijke belevenis. Naast de ruim 
32ha aan bloemen kunt u genieten 
van spectaculaire bloemenshows, 
verrassende inspiratietuinen, unieke 
kunstwerken en de Tulpomania 
tentoonstelling in het Juliana Paviljoen.

...........................................................
Datum  Zaterdag 5 en donderdag 
10 mei 
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden €42,-, 
inclusief toegang. Niet-leden €45,-. 

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



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  ................................   Roepnaam  .............................................................. Achternaam  ........................................................................................................................

Adres  ............................................................................................................................................. Postcode en woonplaats  .........................................................................................

Telefoon  ....................................................................................................................................... Geboortedatum  ................................................................................................................

E-mail  ..........................................................................................................................................  @  .........................................................................................................................................................

Stuur naar Ledenadministratie Senver, p.a. Nel Stornebrink, Kerkelandenlaan 29B, 1216 RR Hilversum.
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Scrabbelen en schaken op dinsdagmiddag

Wat heeft Senver toch veel leuke clubs. 

Je ziet ze niet zo vaak in de blad staan, 

alleen op de achterpagina in kleine 

lettertjes bij de vaste activiteiten. 

Terwijl er zoveel mensen zijn die er 

plezier aan beleven. Zo zijn er op 

dinsdagmiddag in Wijkcentrum Lopes 

Dias twee activiteiten puur voor de 

gezelligheid en het spel. Je kunt er zo 

aanschuiven, en het kost ook nog eens 

niks.

Scrabble spelen

Op de tweede en de vierde dinsdag-
middag van de maand is de scrabble-
club te vinden in de ontmoetings-
ruimte van wijkcentrum Lopes Dias.  
In april is dat dus op de dinsdagen 10 
en 24 april. Van 14.00 – 16.00 uur. Met 
een dik naslagwerk bij de hand. Dat is 
wel nodig, want er worden soms zulke 
vreemde woorden gelegd: dat kijken 
ze even na in het grote scrabble-woor-
denboek. Staat het niet in het boek? Dan 
mag het niet. Krijg je ook geen ruzie!

Schaken

De Senver-schakers vind je elke week op 
dinsdagmiddag in de centrale ruimte 
van het wijkcentrum, beschut aan de 
zijkant in de serre. Harry Sibbing heeft 
de coördinatie en hij vertelt enthousiast 
dat er zeker nieuwe mensen welkom 
zijn. ‘We zijn met een vaste ploeg, maar 
er zijn ook mensen die één keer per 
maand komen. Dat kan bij ons gewoon.’ 
Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur. 

Coördinator Harry Sibbing (links staand)
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Om in Tokyo te eten hoef je niet 
ver weg: gewoon in Hilversum. In 
april kunnen Senver-leden op 17 
en 19 april gezamenlijk uit eten 
gaan in Japans restaurant ‘Tokyo’, 
Havenstraat 1. Da’s letterlijk andere 
kost, maar waarom zou het niet 
eens aandurven? Er wordt een keus 
geboden uit een combi-menu met 
vlees en vis, of geheel vlees of geheel 
vis. De kosten zijn A 25,00 excl. de 
drankjes en het dessert. U wordt 
verwacht tussen half zes en zes uur. 

Aanmelden  
Kiest u voor dinsdag 17 april 
(en dan gaat ‘Tokyo’ speciaal voor 
Senver open), meld u zich dan aan bij 
Catharina Draaijer,  035-7722214 of 
via catharina@chello.nl 

Kiest u voor donderdag 19 april, 
meldt u zich dan aan bij Anja Pons, 
035-6241866 of via jmpons@xs4all.nl

Samen-uit-eten 
bij ‘Tokyo’

De werkgroep is bijeen geweest en heeft 
het fietsplan voor dit jaar samengesteld. 
De eerste dinsdag van de maand is er 
een korte fietstocht, en op de vierde 
dinsdag van de maand een lange 
fietstocht. Het vertrekpunt is altijd 
vanaf de Kerkbrink. Opgave vooraf voor 
beide tochten is niet nodig.
De eerste korte fietstocht is op 3 april 
met een lengte van ongeveer 25 km. 
Hans Kroese, Jan Molhuysen en Wim 
van Schalkwijk, een nieuw gezicht in 

Het fietsseizoen begint weer!
de begeleiding, gaan met ons fietsen 
langs de bloeiende krentenbomen. 
Het vertrek is om 13.00 uur, onderweg 
maken we een stop om iets te drinken.  
De lange fietstocht is op 24 april met 
een lengte van ongeveer 45 km. en  voert 
ons door de Eempolder en het Eemdal. 
De leiding berust bij Freek Buné en 
Rinus Klippel. We vertrekken om 10.00 
uur. Halverwege de ochtend drinken 
we ergens koffie en tussen de middag 
stoppen we  voor een lunch.

De naam ‘Biesbosch’ kent iedereen wel, 

maar wie is er wel eens echt geweest 

in dit bijzondere natuurgebied? Het kán 

nu, met de Senver-dagtocht, op vrijdag 

11 mei!

De Biesbosch is eigenlijk nog een 
overblijfsel van een natuurramp: de Sint 
Elisabethsvloed in 1421. Het is nu een 
groot doolhof van rivieren, eilandjes, 
kreken en riet, en daartussen gras- en 
bouwland en drinkwaterbekkens. En 
misschien is tijdens deze dagtocht wel 
een overcirkelende visarend te zien: 
vorig jaar nestelden twee arend-paartjes 
in de Biesbosch, die elk drie jongen 
voortbrachten!
De dagtocht per bus voert via een 
mooie route van Hilversum naar 
Drimmelen. Daar wordt overgestapt op 
het schip Zilvermeeuw dat vaart door de 
kronkelende kreken van de Biesbosch. 
En intussen genieten de gasten aan 
boord van een ‘beverlunch’ met warme 
snack. Kortom: dit wordt genieten van 
de natuur!

Avontuur in de natuur

Ontdekkingstocht door de Biesbosch

...........................................................
Datum  vrijdag 11 mei
Vertrek  om 10.15 uur vanaf wijk-
centrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 
213, en om 10.30 uur vanaf cafetaria 
Jan Kruis aan de zijkant van winkel-
centrum Kerkelanden. Omstreeks 
16.30 uur bent u weer thuis.
Aanmelden  vanaf vrijdag 6 april 
en verder op de woensdagen, 
donderdagen en vrijdagen daarna – 
alleen tussen 10.00 uur tot 12.00 uur, 
bij Olga Debbe tel. (035) 6230513 en 
bij Sylvia de Haas (035) 6024154.
Kosten  € 39,50 per persoon. Als 
Olga of Sylvia toegezegd heeft 
dat u meekan, kunt u het bedrag 
overmaken op NL69 INGB 0007 
3896 93 t.n.v. Seniorenvereniging 
Hilversum, onder vermelding van 
‘Biesbosch’.

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



Vaste activiteiten: 
sport, spel & 
ontmoeting

Agenda  April
Datum Activiteit Pagina

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 16 april
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
Dinsdagmiddag 
10 en 24 april 
Scrabblemiddag in wijk-
centrum Lopes Dias, 
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 3 april
Fotoworkshop, in Wijk-
centrum 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

Vrijdagmorgen 
Breicafé in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 10.30 uur

Maandag 2 april  Paasactiviteit: Wandelen en koffieuurtje 1

Dinsdag 3 april Korte fietstocht 15

Woensdag 4 april Naar Panorama Mesdag, Senverbus *

Donderdag 5 april Lange  wandeling 8

 Rondrit Kastelenroute Senverbus *

Vrijdag 6 april Naar lunchconcert Tivoli, Senverbus *

Zaterdag 7 april Rondrit Kastelenroute Senverbus *

Zondag 8 april Naar FC Utrecht ADO Den Haag, Senverbus *

Maandag 9 april Hannah Arendt Dag 4

Dinsdag 10 april Museumlezing Van Gogh & Japan 7

 Film Finding Your feet 6

Woensdag 11 april Rondrit Kastelenroute Senverbus *

 Museumlezing Van Gogh & Japan 7

 Wandeling naar ‘t Bluk 8

Zaterdag 14 april Naar Panorama Mesdag, Senverbus *

Zondag 15 april Betuwe Bloesemtocht 12

Maandag 16 april Historie lezing ‘Hilversum in de oorlog’  3

Dinsdag 17 april Poëzie en Beeldende kunst 3

 Samen uit eten 15

Woensdag 18 april Samen naar tentoonstelling Van Gogh & Japan 7

Donderdag 19 april Voorjaarswandeling Buitenplaatsen 8

 Stadswandeling Schiedam 5

 Samen uit Eten 15

 Betuwe Bloesemtocht Senverbus 12

Vrijdag 20 april Op bezoek bij kunstenaars 9

Zondag 22 april Tulpenroute Noordoostpolder en Schokland, Senverbus 12

Dinsdag 24 april Naar de Bollenvelden van Flevoland en Elburg, Senverbus 13

 Lange fietstocht 15

Woensdag 25 april Wandeling naar Hoorneboeg 8

 Naar Dierentuin Ouwehands, Senverbus 13

 IVN wandeling Hilversumse Meent 9

Zaterdag 28 april Museum de Zwarte Tulp Lisse en Rondrit Bollenstreek  13

Zondag 29 april Museum de Zwarte Tulp Lisse en Rondrit Bollenstreek  13

 * Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver


