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De formule is dat er dagtochten zijn naar 
plekken waar je zelf niet zo snel zou komen, 
niet alleen bedoeld als recreatie maar ook om 
er iets van op te steken. ‘Als ouderen moeten 
we ons blijven ontwikkelen’, is de motivatie 
van Claire Verlinden, een van de oprichters 
10 jaar geleden. ‘We hebben destijds de naam 
Senioren Zomerschool gekozen om daarmee 
uit te drukken dat er veel leuke bestemmin-
gen zijn waar je ook echt wat van opsteekt. 
Het nuttige met het aangename verenigen, 
dat is wat we in de zomer doen’. 

Er zijn niet alleen excursies, maar ook enkele 
workshops, waarbij je ín Hilversum blijft. Je 
kunt eens dingen uitproberen die een hobby 
zouden kunnen worden. Dansen bijvoorbeeld, 
toneelspelen was er ook wel eens, en dit jaar 

Jubileum, 10e jaar
Weer bijzonder Zomerschool-programma

‘grafische technieken’. Alle informatie vindt 
u verder in het Zomerschool-boekje. Voor het 
eerst vormgegeven door onze professionele 
vormgeefster Jannie de Groot.

Trainee worden?

Er komt een f linke werkgroep aan te pas om 
deze Zomerschool-weken voor te bereiden. Wil 
je eens als ‘trainee’ (zo heet dat tegenwoordig) 
meelopen met de leiding om te kijken of je 
volgend jaar in de Zomerschool-werkgroep 
wilt meedraaien? 
Meld het dan aan coördinator Marijke 
Lubberding via marlub@planet.nl.

Senver en de AVG

Eind mei wordt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, de AVG, ingevoerd. 
Vele organisaties beschikken over onze 
privégegevens. De wet, die op 25 mei 
ingaat is ook op Senver van toepassing.  
Lees er alles over op pagina 10.

Senioren Zomerschool
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Bij dit maand-

blad treft u het 

programma van 

de Zomerschool 

aan. Voor het 

10e jaar alweer 

hebben we in 

de zomer een 

programma 

voor de thuisblijvers. En de meeste 

gepensioneerden zijn juist ook thuis in de 

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

Vervoer en begeleiding bij bezoek aan 
dokter en ziekenhuis
Contactpersoon Constance van der Poll, 
tel. 035-6243461, 06-20483538, 
constance.van.der.poll@gmail.com

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

Volgend nummer
Let op! Juli/augustus is dubbelnummer, 
kopij voor beide maanden vóór 13 juni 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. Ellen Griek-van Det
Dhr. Ceel de Wit
Mevr. Tiny de Wit-Muskee
Dhr. Mathijs Heerschop
Mevr. Gesina Heerschop-Kemna
Mevr. Marieke de Haan-Hovingh
Dhr. Boudewijn Quint
Dhr. Bas van Leersum
Mevr. Netta van Leersum
Mevr. Tjimkje Leegsma
Mevr. Mina Rikmans-Stoian
Dhr. Andre van Boxel
Mevr. Mattien Goudsbloem-Schlotter
Dhr. Jacob van der Meer
Mevr. Willy van der Meer
Mevr. Sibilla Drost-Budie
Mevr. Ada Smalleganger
Mevr. Ellen Burger
Mw. Nell Kösters-van der Jagt
Dhr. Fred Ekema
Mevr. Ans Ekema
Mevr. Sannie Stobbe
Dhr. Han van der Vorst
Mevr. Willie van der Plas
Mevr. Dicky Zwijnen
Mevr. Miep Hoogstrate-Lammertse
Mevr. Joyce de Haas-Hooper
Mevr. Coby Stunnenberg
Mevr. Johanna Roozen-Wortek
Mevr. Thea Kruyk
Dhr. John Buijteweg
Dhr. Bertil Geerts
Dhr. Jan de Haas
Dhr. Nico Verweij
Mevr. Marian Verweij-Ragay

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
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Wandeling in en rond de Oude Haven

Gré Bakker gaf bridgeles aan beginners, 
maar zij heeft besloten in september 
geen nieuwe bridgecursus te starten. 
Gré stopt niet helemaal, maar blijft een 
keer per maand haar huidige cursisten 
lesgeven in St. Jozef. Het Senver-bestuur 
en de ‘Senverianen’ die les van Gré 
hebben gehad, zijn haar zeer erkentelijk 
voor haar inzet en wijze lessen. Dank je 
wel Gré!

Het stoppen van Gré betekent echter 
geen einde van de bridgelessen, want 

Op vrijdag 22 juni bent u welkom 
bij een wandeling door en rond de 
Oude Haven. Dudok en Couperus zijn 
present, de tocht gaat langs water en 
groen, langs ‘zwaaikom’ en ‘honden-
brug’, het verhaal gaat over schuiten vol 
bouwmateriaal, ijsvogels, een zwembad, 
en zand, heel veel zand.

Bridge is een spannend en boeiend 

kaartspel, waaraan je veel plezier 

kunt beleven. Voor senioren is dit een 

kaartspel een prima geheugentrainer, 

dat tegelijkertijd ook nog plezierig is 

en sociale contacten bevordert. Daarbij 

kun je het overal en tegen iedereen 

spelen.

...........................................................
Datum  vrijdag 22 juni
Start  om 10.30 uur bij Restaurant 
Parc, Havenstraat 58
Kosten  3 euro
Aanmelden  hoeft niet

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

Frans Tournier en Herman Te Riele 
starten in september een bridgecursus 
voor beginners.

Bridgecursus voor beginners

De cursus gaat in september 2018 van 
start in Wijkcentrum De Koepel in 
Kerkelanden. Steeds op donderdagmid-
dag van 13.30 tot 16.00 uur. De eerste 
datum is donderdag 6 september en 
loopt tot en met 20 december- dat is in 
totaal 16 keer. En gaat dan nog verder 
vanaf 10 januari 2019 tot en met 25 april 
2019, dat is ook 16 keer. 
De totale kosten voor deze 32 lessen 
bedragen A 96,00 (A 3,00 per 
middag), inclusief lesboekje 
voor beginners van Berry 
Westra, en lesmateriaal.
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Aanmelden en nadere informatie

Bij voorkeur via e-mail aan:
 f.tournier2@upcmail.nl 
of bel Frans Tournier, nà 11.00 uur,  
035-6230528 
of Herman Te Riele, 035-6210962.

De aanleg begon rond 1640 en in 1876 
was de boel pas klaar. Nu is de Oude 
Haven een genoeglijk stadspark, dat een 
bijzondere geschiedenis kent.

Het is de ‘grand canyon’ van het Gooi: 
de Oude Haven in Hilversum. Lang 
geleden was het de aanvoerweg per 
schip, doodlopend bij de Havenstraat. 

Start cursus in september

Bridgen, leer het ook!

Frans Tournier (l) en Herman Te Riele (r)
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Vanaf 1 juni is de Senver-werkgroep 
‘Vervoer en begeleiding bij bezoek aan 
dokter en ziekenhuis’ gewijzigd. Tot 1 
juni hebben Erik en Ria Drenthe het 
bezoek gecoördineerd, en hebben ze 
samen met vier andere vrijwilligers heel 
veel Senver-leden vervoerd en begeleid 
naar artsen en ziekenhuis. Die groep 
is -vanwege hun leeftijd- gestopt, want 
het Senver-bestuur heeft de leeftijds-
grens van chauffeurs op 75 jaar gesteld. 

Vervoer en begeleiding bij bezoek 
aan dokter/ziekenhuis

Dat geldt niet alleen voor het vervoer 
bij dit doktersbezoek maar ook voor 
chauffeurs van de Senverbus. 

Het bestuur is Erik en Ria Drenthe en 
de andere vertrekkende vrijwilligers 
zeer erkentelijk voor hun jarenlange 
inzet voor de Senver-leden. De ver-
trekkende vrijwilligers zullen door 
het bestuur op passende wijze worden 
bedankt. 

Het bestuur heeft intussen weer nieuwe 
vrijwilligers gevonden om deze taak 
over te nemen en samen een nieuwe 
werkgroep te vormen. De nieuwe 
werkgroep start per 1 juni en bestaat 
uit Constance van der Poll, Els van 
de Ree, Jorien Schrauwen en Jan de 
Swart. Coördinator van de werkgroep is 
Constance van der Poll. 
Alle informatie om haar te bereiken 
vindt u elke maand in het colofon op 
pagina 2, onder het kopje: ‘Vervoer en 
begeleiding bij bezoek aan dokter en 
ziekenhuis’.

Vertaalclub van start

De vorige keer vroeg Jan Weijenberg wie 
er interesse had om mee te doen aan een 
Praatgroep ‘Vertalen’. Daar hebben vier 
mensen op gereageerd, zodat de groep 
ook echt van start gaat. 

De belangstellenden zijn een keer bij 
elkaar geweest, hebben met elkaar kennis 
gemaakt, en gaan zich voor de eerste 
keer Lorelei bespreken van Heine, in de 
vertaling van Seth Gaaikema. 

Wie dat boeiend vindt, kan zich nog 
melden bij Jan Weijenberg via e-mail: 
weije706@planet.nl   

Creatief opruimen

Overkomt dat jullie ook wel eens? Je 
hebt iets nieuws gekocht, niet echt 
nodig maar wel heel leuk en het was 
een koopje, dus ach… En dan pas het 
niet meer in je kast. Dat irriteert. De 
enige remedie is opruimen.
Ik heb besloten dat ik al mijn kasten een 
voor een aan ga pakken. Alle bovenste 
planken moeten leeg. Het is niet 
verstandig om steeds een trap of, erger 
nog, een krukje te pakken en boven 
je hoofd te gaan rommelen. Dus weg 
ermee. Dat is even slikken. Maar doe je 
het NU niet zelf, dan doen anderen het 
over een paar jaar wel voor je. Gewoon 
nu doen dus.
Ik begon met de linnenkast. Wauwww, 
wat een linnengoed, terwijl ik eigenlijk 
aan twee dekbedhoezen, slopen en 
lakens genoeg heb. Nou vooruit, drie 
kan ook nog wel. 
Ik vond een stapel prachtige Engelse 
lakens en slopen uit het dekentijdperk. 
Met pijn in mijn hart stond ik er naar te 
kijken. Prachtig, maar ja wie heeft er 
nog dekens? De jeugd al helemaal niet. 
In de zak dan maar. Pffff, heftig hoor. 
Toen ik de serre inliep viel ineens het 
muntje. Hergebruiken.

Henja Kronenburg

Omzomen wordt nog wel even een 
dingetje. Heeft iemand een handige tip 
hoe ik zo’n laken mooi rond krijg?

Serre voor

Serre na

De ritjes gaan ondermeer naar Ziekenhuis 
Tergooi in Hilversum

Foto van de maand

Foto van Henk Roos



Ga mee met de Stadswandeling door Leeuwarden
Op donderdag 21 juni is er weer een stadswandeling,deze keer gaan we naar 

Leeuwarden. Het wordt een historische wandeling met extra aandacht voor 

Leeuwarden Culturele hoofdstad van 2018. 

De geschiedenis van Leeuwarden begint 
al in de Romeinse tijd maar de naam is 
volgens geschriften voor het eerst in de 
8e eeuw genoemd. Het is de hoofdstad 
van Friesland en er zijn prachtige oude 
gebouwen te vinden zoals het Paleis van 
Justitie en het Stadhuis. Er is zelfs een 
stadspaleis waar stadhouder Willem 
Lodewijk van Nassau-Dillenburg en 
zijn vrouw en nicht Anna van Nassau 
hebben gewoond. Nu is het een mooi 
hotel. In het centrum vinden we kleine 
straatjes en grachten maar er zijn 
ook ruime pleinen, o.a. waar het Fries 
Museum te vinden is. In de voormalige 
gevangenis, de Blokhuispoort, vinden 
we het café De Bak waar we beginnen 
met koffie maar we zijn er ‘slechts op 
bezoek’, de gidsen halen ons daar op.
Er is zoveel te ontdekken dat we na de 
wandeling nog andere bezienswaar-
digheden kunnen gaan bezoeken. 
Over die mogelijkheden wordt u verder 
geïnformeerd als u zich aanmeldt voor 
deze reis.
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De organisatie van de Senverbus is 

op zoek naar een chauffeur die onze 

huidige ploeg komt versterken. 

Naast ritten binnen Hilversum en 
rondritten in de omgeving rijdt de 
Senverbus naar musea, concerten, 
evenementen en andere leuke bestem-
mingen. We zoeken een nieuwe chauf-
feur voor uitstapjes  in het weekend. Op 
de bus is ook altijd een vrijwilliger/ster 
als begeleider/ster aanwezig. De bus is 
geschikt voor 8 personen en een chauf-
feur, waardoor een gewoon rijbewijs 
volstaat. Belangstellenden leggen 
altijd eerst een rijtest af bij een erkende 
rijschool in Hilversum. 

...........................................................
Vertrek  9.14 uur vanaf het NS station 
Hilversum, graag 20 minuten van te 
voren aanwezig zijn.
Kosten € 5.00 p.p. voor de gids in 
Leeuwarden. Treinreis en consump-
ties zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden  uiterlijk 10 juni bij 
Jeanne Meiresonne/Anneke 
Brabander. Liefst per email: jeanne.
meiresonne@chello.nl graag ook uw 
telefoonnummer opgeven. Of bel 
vanaf 2 juni 035-6234584. Inspreken 
kan ook, dan wel uw telefoonnum-
mer vermelden. Bij meer dan 40 
aanmeldingen wordt er geloot. Als 
u op 10 juni niets hebt gehoord dan 
kunt u mee. 
Afmelden  wanneer u toch niet mee 
kunt, dan kunt u zich kosteloos 
afmelden t/m 10 juni. Daarna 
afmelden betekent dat u de € 5,00 
voor de gids toch betaalt.

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

Een dagje uit, met chauffeur Willem 
Nieuwendijk (met hoed)

Chauffeur gezocht voor uitstapjes Senverbus in de weekenden

Prive-Chauffeurs gezocht 

Ook zijn we op zoek naar personen die 
als de Senverbus een uitstapje rijdt een 
dag of halve dag per week met hun 
eigen auto mensen binnen Hilversum 
naar andere bestemmingen willen 
brengen. Deze ritten worden alleen 
op werkdagen gereden en niet in het 
weekend. Ook hiervoor vragen we u 
een rijtest af te leggen. Voor de gereden 
kilometers ontvangt u een vergoeding.  

Hebt u interesse of wilt u meer weten? 

Mail of bel met Nel Griffioen, 
ngriffioensmit@gmail.com of bel 
06-22993385.



Film deze maand: 
The Bookshop

Dinsdag 12 juni 14.00 uur

In de verfilming van Penelope 
Fitzgerald’s De Boekhandel besluit 
weduwe Florence Green haar leven weer 
op te pakken door een boekwinkel te 
openen. Ze is een krachtige vrouw die 
haar dromen najaagt, maar eind jaren 
vijftig in het Britse kustplaatsje doet 
haar winkel meer stof opwaaien dan 
verwacht. 
De prijs voor een matineekaartje 
bedraagt € 8,00 inclusief een kopje 
koffie of thee met iets lekkers erbij voor-
afgaand aan de voorstelling. Alleen met 
pin betalen. Reserveren is niet mogelijk, 
wel kunt u nu al een kaartje kopen.

Onder leiding van de welgestelde Violet 
Gamart (Patricia Clarkson o.a. The Party, 
House Of Cards) en haar man wordt 
Penelope door haar dorpsgenoten op 
slinkse wijze tegengewerkt. Toch vindt 
ze steun bij de mysterieuze Mr. Brundish 
(Bill Nighy o.a. Love Actually, The 
(Second) Best Exotic Marigold Hotel) die 
vindt dat het stadje wel toe is aan wat 
verandering. 

Schrijfster Penelope Fitzgerald won de 
Booker Prize en de waardering voor haar 
werk beleeft tegenwoordig een grote 
opleving. 
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Autorijden en duurzaamheid, gaat 
dat wel samen? Ja en nee. Autorijden 
is vervuilend. Dat weten we allemaal. 
Maar als fietsen niet meer lukt, blijft er 
helaas niet veel anders over. Natuurlijk 
kunnen we wel bewuster met de auto 
omgaan. Bandenspanning bijvoorbeeld.
Wist je dat door met de juiste banden-
spanning te rijden je zuiniger rijd. 
Dat spaart echt benzine en slijtage aan 
de banden. Niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor je portemonnee.
Hieronder de benzinestations waar 
je, als je gaat tanken, geholpen wordt 
met het controleren van de juiste 
bandenspanning en het oppompen van 
je banden. Bij de één is het gratis, bij de 
ander kost het een klein bedragje. Maar 
we hebben het nagegaan: de medewer-
kers van onderstaande pompstations 
zijn bereid ons te helpen. 

Senver’s Duurzaamheids-hoekje
Autorijden en duurzaamheid

Shellstation Iesberts 

Loosdrechtseweg 28, Hilversum

Tamoil

Zoutmanstraat 5, Hilversum

Gulfoil

Zeverijnstraat 2, Hilversum

BEC ’t Gooi

Nieuwe Havenweg 31, Hilversum

OKstation

Industrieweg 16, Loosdrecht

Avia

Albert Mooylaan 1, Kortenhoef. 

Heb je nog genoeg kracht 
in je handen om dat 
kleine dopje van het 
ventiel te draaien, dan 
kan je ook bij Selfservice 
pompstations terecht. 
Verschillende stations 
hebben een tabel waarop 
staat welke spanning 
welk automerk moet 
hebben. Ook handig.

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

Met banden die op spanning zijn, 
rijd je veel zuiniger

De artikelen op deze pagina komen van de Senver-werkgroep Duurzaamheid.
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In Museum Hilversum, speciaal voor Senver-leden

Lezing over De Stand van de Kunst 
in Hilversum
Deze maand staat de lezing in Museum 
Hilversum in het teken van de 
Hilversumse kunstenaars. Wat heeft 
Hilversum aan kunst te bieden? De 
Open Atelierdagen vormen traditie-
getrouw een inkijkje in de stand van 
de kunst in Hilversum, en Museum 
Hilversum biedt daarvan een overzicht 
van donderdag 21 juni tot en met 
zondag 1 juli. Van de bijzondere foto’s 
van jonge kunstenaars als Marloes 
Chater tot de bijzondere landschappen 
en portretten van de oudere, maar in de 
Open Atelierdagen debuterende Gerard 
Janssen. Of de sprekende beelden van 
Deodaat Visser en de marmersculp-
turen van Giel Glijsters. 

In deze lezing worden de werken van 
35 kunstenaars getoond en besproken 
door deskundigen van het museum. 
Een mooie aanvulling is een bezoek aan 
enkele kunstenaars in hun ateliers. 
Kijk hiervoor op pagina 9.

Pleidooi voor de 
snelkookpan

In het blad van mei las ik wat tips over 

duurzaam koken. Op mijn beurt wil 

ik ook een tip geven: ik wil een lans 

breken voor het gebruik van de hoge-

drukpan oftewel de snelkookpan.

Ik gebruik hem al jaren. Je kunt eerst de 
aardappelen koken 5 minuten, de druk 
eraf halen en dan de groenten erbij en 
nog 5 minuten. Maar ik doe ook vaak 
alleen de aardappels in de snelkookpan 
en de groenten in de magnetron. Zelf 
kook ik al jaren elektrisch. De overheid 
wil het gas eruit hebben, maar ik ben 
al zover. Ik ben maar 16 euro per maand 
kwijt aan elektriciteit terwijl ik een 
droger heb omdat ik de was niet buiten 
kan drogen.
Een minpunt voor de snelkookpan is: je 
moet wel goed je aandacht erbij houden. 
Als je kleine kinderen hebt vind ik het 
te gevaarlijk vanwege de stoom die kan 
ontsnappen als je er per ongeluk tegen 
aan stoot. De aanschafprijs van een 
goede snelkookpan is wel hoger, maar 
hij gaat ook heel lang mee. Dus haal je 
dat er wel uit. En er schijnen ook meer 
vitamines behouden te blijven.
Verder is de tijd voor stoofvlees veel 
korter en bouillon trekken gaat ook veel 
sneller.
Dat zijn zo mijn ervaringen.

Wil Branderhorst

...........................................................
Datum maandag 25 juni
Tijd 10.30 uur
Kosten met Museumkaart gratis, 
anders € 5,00
Aanmelden bij Veronique Jansen, 
liefst per e-mail: 
communicatie@museumhilversum.nl 
of anders via telefoon 035-5339601

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

Enkelen van de werken van kunsternaars die worden besproken

Met de klok mee, werk van:

Hanke Wiegand
Ems Willems
Monique van Wijk
David Iserief
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Korte wandelingen 
in juni  

Woensdag 13 juni

Op woensdag 13 juni wandelen we 
naar de Landgoedwinkel over de heide 
en door het bos. We vertrekken vanaf 
Zuiderhof aan de Kolhornseweg om 
13.30 uur. De leiding heeft Annechien 
Meijer.

Woensdag 27 juni

Woensdag 27 juni neemt Wil de 
Groot ons mee naar Restaurant ‘De 
Paddenstoel’ in het Cronebos. We 
verzamelen bij het Tolhek en vertrekken 
om 13.30 uur.

Zoals gewoonlijk kun je even bellen met 
Annechien Meijer (035-6283812) als je 
twijfelt of de wandeling wel doorgaat.

De maanden juli en augustus slaan we 
even over vanwege het feit dat velen van 
ons met vakantie zijn of meedoen met 
allerlei leuke uitjes georganiseerd door 
ons aller Senver! Dus alvast een fijne 
vakantie toegewenst en we hopen jullie 
in september weer fris en fruitig terug 
te zien.

Lange wandeling rond de Ankeveense Plassen

Op de eerste donderdag in juni krijgt 
de wandeltocht rond de Ankeveense 
Plassen een herkansing. De vorige keer 
toen deze tocht gelopen werd regende 
het hard, was het traject erg modderig 
en waren er niet veel deelnemers. De 
mooie tocht verdient meer bekendheid! 
Deze wandeling is 17 kilometer lang, 
dus ECHT voor de ervaren wandelaars 
met goeie schoenen aan. Er wordt gelo-
pen vanaf Nederhorst den Berg, over o.a 
het Ankeveense- en Bergse pad, waar na 
8 km, krap 2 uur dus, gepauzeerd wordt 
in Ankeveen. Via o.a. de Dammerskade 
en een stuk langs de Vecht gaan we weer 
terug naar ons vervoermiddel.

...........................................................
Datum  donderdagochtend 7 juni
Start  om 9.30 uur vanaf de Hilver-
sumse bibliotheek, ’s-Gravelandse-
weg 55. Daar wordt bekeken wie 
met wie in de auto kan meerijden. 
De wandeling zelf start om 10.00 uur 
bij de muziektent in Nederhorst den 
Berg.
Informatie  bij Cobi Buschman, 
035-7728939 of 
cobi.buschman@gmail.com 
Op de wandeldag zelf: 06-45229223.

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

Fietstochten in juni 

Dinsdag 26 juni

De Vecht

Freek Buné en Rinus Klippel zijn deze 
dag de begeleiders tijdens de lange fiet-
stocht. Zij fietsen met de lief hebbers de 
Noordelijke Vechtroute. Start: om 10.00 
uur vanaf de Kerkbrink in Hilversum. 
De tocht is ongeveer 45 km lang. Zoals 
gebruikelijk is er na een uur fietsen een 
koffiestop en rond het middaguur tijd 
voor een lunch.

Dinsdag 5 juni

Rododendrons

Hopelijk zijn tijdens deze korte 
fietstocht nog bloeiende rododendrons 
te zien, want daar is deze tocht naar 
genoemd. Start: vanaf de Kerkbrink 
in Hilversum, waar Ineke Mateman 
en Hennie Zandee om 13.00 uur klaar 
staan om de deelnemers op te vangen. 
Onderweg wordt op een gezellig terrasje 
iets gedronken. Deze fietstocht is 
ongeveer 25 km lang.

Opgave vooraf is voor deze fietstochten niet 
nodig.

Tolhek Cronebos
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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 9 juni. 

Bij teveel aanmeldingen wordt het uitje 
herhaald op een andere dag. Bij de 
aanmelding hoort u of u direct geplaatst 
wordt of dat u op de wachtlijst wordt 
gezet. Zodra nieuwe data bekend zijn 
wordt gevraagd of u dan mee kunt. U 
kunt ook zelf aangeven op welke dagen 
u het beste meekan. 

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

Betaling contant (gepast) tijdens het uit-
stapje 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 bi-
bliotheek te komen of een andere goed 
bereikbare opstapplaats in Hilversum. 

Bij annuleren later dan een week 
voordat de activiteit plaatsvindt betaalt 
u de kosten tenzij een ander in uw 
plaats meegaat.

Samen op pad met Claire Verlinden:

Landschappen binnen en buiten

Vindt u het leuker om niet in het week-
end, maar door de week, samen met an-
dere Senver-leden op pad te gaan? Claire 
Verlinden neemt u mee, op de fiets, naar 
bijzondere kunstenaars die vormgeven 
aan het thema ‘Landschappen binnen 
en buiten’. Op woensdagmorgen 27 juni 
start ze om 10.30 uur bij het Museum 
op de Kerkbrink, en gaat dan eerst naar 
Naarderstraat. Daar treft ze Tamara 
Giesberts en Marloes Chater. Tamara is 
opgeleid als architect, en maakt schil-
derijen van vooral interieurs. Marloes 
is een jonge fotografe die intrigerende 
foto’s maakt van wat landschappen 
zouden kunnen zijn. Daarna gaat Claire 
door naar Eric Tiggeler aan de Gabriël 
Metsustraat. Eric geeft weer op heel 
andere manieren landschappen weer, 
hij noemt ze ‘stadsstukken’. 

Op stap met Claire Verlinden en 
Ko van den Bovenkamp

Mini-atelier-routes voor Senver-leden
De jaarlijkse Open Atelierdagen zijn dit jaar op zaterdag en zondag 23 en 24 juni, 

en op 30 juni en 1 juli. Van 11.00 – 17.00 uur kunt u meer dan 30 Hilversumse 

beeldend kunstenaars in hun atelier opzoeken. De helft van hen is nieuw en deed 

niet eerder mee.

Op stap met Ko van den Bovenkamp 

naar bijzondere plekken

Ook Ko leidt weer een groepje langs 
verschillende kunstenaars, en wel op 
donderdagmorgen 28 juni. Vorig jaar 
strandde de groep na het eerste bezoek, 
en ging aan de koffie bij Mout. Nu 
hopen we dat het beter weer is en dat 
we verder komen. Het thema van de 
bezoeken van Ko is: ‘Kunstenaars op 
bijzondere plekken’. Hij start om 10.30 
uur bij het Museum op de Kerkrink, en 
gaat dan naar de verrassende ruimte in 
de Leeghwaterstraat waar David Iserief 
en Monique van Wijk hun ateliers 
hebben, om verder te gaan naar het 
grappige gebouwtje aan het begin 
van de Van Riebeeckweg waar Ems 
Willems – bloemfiguren, en Rutger 
Coucke – grafisch ontwerpen expose-
ren, om uit te komen op Werf 35 aan 
de Mussenstraat waar Hanke Wiegand 
bijzondere sculpturen maakt. U kunt op 
deze adressen ook met de auto komen. 

...........................................................
Datum  Rondleiding Claire, op de 
fiets: woensdagmorgen 27 juni, 
Rondleiding Ko, met fiets of auto: 
donderdagmorgen 28 juni
Start 10.30 uur bij Museum 
Hilversum. Mini-routes duren tot ca. 
12.30/13.00 uur
Aanmelden vooraf is noodzakelijk, 
dat kan bij Anne De Laet, 
annedelaet@arthilversum.nl of 
tel. 06-20137368.

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

Tamara Giesberts met een van haar 
schilderijen

Monique van Wijk met haar werk
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Senver en de AVG

Eind mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

de AVG, ingevoerd. Vele organisaties beschikken over onze privé-

gegevens. De overheid natuurlijk, want we staan allemaal inge-

schreven bij de burgerlijke stand, maar ook de Belastingdienst en 

de bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank. Naast de overheid 

beschikken veel organisaties of sociale media ook over onze 

gegevens. Met een modern woord noemen we die gegevens: data. 

Zonder dat wij dat weten kan er met die data van alles en nog wat 

gebeuren. Sommige bezitters verkopen die voor reclamedoeleinden 

of aan firma’s die onze politieke voorkeur peilen bijvoorbeeld. 

Nieuwe Europese wet 

Nu heeft het Europees Parlement 
besloten dat de privacy van eenieder 
beter beschermd moet worden. We moe-
ten weer baas worden over onze eigen 
gegevens. Er is daarom in Europa een 
wet ingevoerd die eist dat organisaties 
duidelijkheid bieden over wat zij doen 
met de gegevens waarover ze beschik-
ken. De wet, die op 25 mei ingaat is ook 
op Senver van toepassing. Senver heeft 
een bestand met uw naam en adres, 
geboortedatum, eventueel e-mailadres 
en uw banknummer, want u maakt 
immers uw contributie over aan de 
vereniging.

Beginselverklaring

Ook Senver moet van de wetgever een 
privacy-statement hebben. Een begin-
selverklaring is een beter Nederlands 
woord. Daarin staat op welke wijze het 
bestuur met de gegevens van de leden 
omgaat. Bijvoorbeeld dat we deze aan 
niemand ter hand stellen, onder geen 
enkele voorwaarde. In die beginsel-
verklaring staat ook welke regels we 
gesteld hebben aan vrijwilligers die 
met de ledenadministratie te maken 
hebben, bijvoorbeeld hoe zij de gegevens 

op hun computer of laptop moeten 
beveiligen. Verder hebben we afspraken 
gemaakt met leveranciers of andere 
derden die op een of andere wijze met 
onze data in contact komen. En we 
hebben de Senver-e-mails omgezet 
in een nieuwsbrief waarvoor mensen 
zich ook kunnen afmelden. We denken 
dus op allerlei manieren de privacy te 
garanderen en de wet na te leven. 

Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan de beginselverklaring. U 
vindt deze eind juni op de website en op 
verzoek sturen we u deze dan ook graag 
toe.
Het is veel werk, maar we vinden het 
noodzakelijk om het zo te doen.

Uw rol als lid van de vereniging

Uiteindelijk gaat het erom dat een orga-
nisatie als Senver verantwoord omgaat 
met persoonsgegevens. De ‘Autoriteit 
Persoonsgegevens’ is de organisatie die 
daarop toeziet. Heeft u een klacht over 
het gebruik van uw persoonsgegevens, 
dan zal de Autoriteit u eerst vragen 
om er zelf uit te komen, samen met 
de vereniging waar u een klacht over 
hebt. Lukt dat niet dan kunt u bij deze 
instantie terecht met uw klacht. 
Het bestuur van Senver zal uw gege-
vens conform de aangescherpte wet 
beheren. Bent u er desondanks toch 
niet gerust op dat het bestuur over uw 
gegevens beschikt op bovengenoemde 
wijze, meld het dan bij secretaris 
Marianne Ruigrok. Ook als dit artikel 
vragen oproept kunt u met een van de 
bestuursleden contact opnemen, zie de 
contactgegevens in de colofon.
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Naar het museum met de Senverbus
Zie voor algemene informatie over aanmelden, pagina 9

Willem van Oranje in 
Militair Museum 
Soesterberg

In 2018 is het 450 
jaar geleden dat de 
tachtigjarige oorlog 
uitbrak. Willem van 
Oranje, stadhouder 
van Holland, Zee-
land en Utrecht, 
heeft een essentiële 
rol gespeeld in 
de Nederlandse 
Opstand (Tachtigjarige Oorlog) en de 
totstandkoming van de Republiek van 
de Zeven verenigde Nederlanden. De 
prins van Oranje was een militair en 
een politiek leider maar bleek vooral 
als een bindende kracht in de chaos 
van de oorlog van doorslaggevende 
betekenis. De tentoonstelling ‘Willem’ 
geeft een uniek beeld van het leven van 
de jonge Willem van Oranje en zijn 
onbekende jaren als veldheer voordat de 
Tachtigjarige Oorlog uitbrak.

...........................................................
Datum Dinsdagmiddag 19 en vrijdag-
middag 22 juni 
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 13,00. 
Niet-leden € 15,00. Toegang € 14,00. 
Met Museumkaart gratis.

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

Rijksmuseum Twente 
Paula Modersohn-
Becker 

Paula Modersohn-Becker (1876-1907), 
expressieve en ontroerende kunst van 
grote schoonheid, nu in Rijksmuseum 
Twenthe. Deze eigenzinnige vrouw 
vestigt zich eerst Worpswede, onder de 
rook van Bremen. Al snel vertrekt zij 
naar het bruisende Parijs om zich daar 
te verdiepen in de meest vooruitstre-
vende kunst van haar tijd. Het werk 
van Paula Modersohn Becker omvat 
portretten, kinderaf beeldingen, scènes 
uit de agrarische gemeenschap van 
Worpswede, landschappen, stillevens 
en zelfportretten. Haar zelfportretten 
laten duidelijk een ontwikkeling zien 
vergelijkbaar met Käthe Kollwitz. 

...........................................................
Datum Zaterdag 23 juni en zondag 
1 juli
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 32,00. 
Niet-leden € 35,00. Toegang € 12,50. 
Met Museumkaart gratis.

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

Varen Leiden en Japanmuseum Sieboldhuis

Naast tijdelijke tentoonstellingen 
met uiteenlopende Japan-gerelateerde 
onderwerpen biedt het museum met 
de vaste Siebold-collectie het mooiste 
uit het oude en nieuwe Japan. Prenten, 
lakwerk, keramiek, fossielen, herbaria, 
geprepareerde dieren, munten, kleding, 
oude landkaarten en honderden 
andere schatten. Deze voorwerpen 

komen uit de collecties van Naturalis 
Biodiversity Center, Nationaal Museum 
van Wereldculturen en de Universiteit 
Leiden. 
Na af loop van het museumbezoek ma-
ken we een rondvaart door de prachtige 
Leidse grachten waarbij de schipper 
tevens onze gids is.

...........................................................
Datum Zondag 24 juni en donderdag 
28 juni 
Tijd Ophalen tussen 9.30 en 11.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 32,00, in-
clusief vaartocht. Niet-leden € 35,00. 
Toegang € 8,00. Met Museumkaart 
gratis.

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

Museum Den Bosch 
met Uli Sigg en varen 
op de Binnendieze 

De tentoonstelling laat een indrukwek-
kende mix van schilderijen, tekeningen, 
foto’s, sculpturen en video-installaties 
van 30 kunstenaars uit de collectie van 
Uli Sigg zien, waaronder Zhao Bandi, 
Feng Mengbo en Ai Weiwei. Bezoekers 
worden door kunstverzamelaar Uli Sigg 
meegenomen op een fascinerende en 
inspirerende ontdekkingsreis door de 
wereld van de hedendaagse kunst. Na 
af loop maken we een rondvaart over 
de Binnendieze die deels onder de stad 
doorloopt om de historische binnenstad 
te bewonderen.

...........................................................
Datum Dinsdag 12 juni en donderdag 
21 juni
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 32,00, 
inclusief vaartocht. Niet-leden 
€35,00. Toegang museum € 12,00. 
Met Museumkaart gratis.

...........................................................
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Erop uit met de Senverbus
Zie algemene informatie over aanmelden op pagina 9

Huifkartocht strand en 
pannenkoek Zandvoort 

Dit jaar gaan we voor de zee naar 
Zandvoort. We rijden er via een mooie 
route naar toe en gaan onderweg 
ergens koffiedrinken. Zandvoort is 
een “eiland” omsloten door prachtige 
natuurgebieden. We rijden er door het 
unieke duinlandschap naar toe. Bij 
aankomst maken we eerst een leuke rit 
van een uur met een door een tractor 
getrokken huif kar langs het strand 
en vervolgens gaan we pannenkoeken 
eten in strandtent Ahoi. Bij voldoende 
tijd rijden we nog een stukje langs de 
boulevard. 

...........................................................
Datum Woensdag 13 juni en vrijdag 
29 juni
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 37,00. 
Niet-leden € 40,00, inclusief huifkar-
tocht, pannenkoek en koffie of thee. 

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

Varen in Botshol met 
Natuurmonumenten

We varen met een open f luisterboot 
tijdens een 2 uur durende boottocht 
dwars door het verlaten laagveengebied 
Botshol tussen Vinkeveen en Abcoude. 
Met de wind in onze haren doorkruisen 
we het natuurgebied via smalle slootjes 
en weidse plassen. Onze boswachter 
vertelt ondertussen alles over het land-
schap, de planten én dieren van Botshol. 
Soms is het water er zo helder dat de 
bodemplanten onder water zichtbaar 
zijn. Bij slecht weer wordt de  vaartocht 
verplaatst naar een andere dag.

...........................................................
Datum Woensdagmiddag 20 en 
27 juni 
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 15,00. 
Niet-leden € 17,00. Vaarkosten 
€ 12,00 en voor leden van 
Natuurmonumenten € 8,00. 
Graag lidmaatschap aangeven bij 
aanmelding.

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

Kijk en wandeltuin Klein 
Boskoop in Stroe 

De kijk en wandeltuin Klein Boskoop is 
een 1,5 hectare grote tuin en ontstaan 
op een voormalige kwekerij. In de tuin 
lopen 20 thema’s vloeiend in elkaar over. 
U vindt er onder meer mooie borders, 
een bostuin, een oosterse tuin en een 
prachtig rosarium met 500 rozen in 50 
soorten en 150m aan bloeiende borders 
met vele bijzondere heesters. Ook is 
er een boomspiegeltuin. Een recent 
aangelegde tuin met aparte bomen die 
elk centraal staan in een boomspiegel. 
De 50m lange waterloop meandert 
tussen de zeldzame bomen heesters en 
coniferen, en begint bij een waterval die 
vanuit een berg met siergrassen naar 
beneden raast. 

...........................................................
Datum Dinsdagmiddag 26 juni en 
3 juli 
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 22,00, 
inclusief toegang en koffie of thee 
met wat lekkers. Niet-leden € 24,00. 

...........................................................
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Varen Nieuwkoopse 
plassen met 
Natuurmonumenten 

Het gebied van de Nieuwkoopse Plassen 
is een typisch Hollands landschap. Ooit 
bestond Nederland voor een groot deel 
uit laagveen zoals in de Nieuwkoopse 
Plassen. Nu komen zulke uitgestrekte 
laagveengebieden en hun bijzondere 
planten en dieren niet veel meer voor. 
Schilders van de Haagse School zoals 
Roelofs en Weissenbruch vonden hier 
rond 1885 hun inspiratie. Maar er is veel 
meer. Dit prachtige laagveenmoeras 
heeft een verborgen schoonheid. Het 
ene moment bewonder je de schuwe 
moerasvogels. Het andere moment 
waan je je in de bijzondere onderwater-
natuur. De vaartocht op 30 juni staat in 
het teken van de uitbundige bloemen-
pracht en die van 6 juli van de albums 
van Jac.P. Thijsse.

...........................................................
Datum Zondagmiddag 30 juni en 
vrijdagmiddag 6 juli
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 16,00. 
Niet-leden € 18,00. Vaarkosten 
€ 15,00 en voor leden van 
Natuurmonumenten € 10,00. 
Graag lidmaatschap aangeven bij 
aanmelding.

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

Westfriese Folkloredag 
met dans en muziek

In Schagen (Noord-Holland) vindt de 
jaarlijkse ‘Dag van de dans en muziek’ 
plaats. De dag begint om 10.45 uur 
met een unieke optocht van rijtuigen 
en veel vrijwilligers in West-Friese 
klederdracht, voorafgegaan door de 
boerenkapel ‘De Uilenhoop’ Vanaf  
12.30 tot circa 14.00 uur vinden er een 
aantal West-Friese folkloristische 
dansen plaats. Om 13.00 uur treedt de 
Skroifgroep Veenhuizen op, zij zingen 
en vertellen anekdotes in het prachtige 
smeuïge West-Fries. Daarnaast is er 
een Boek-, curiosa- en creamarkt en 
kan een bezoek gebracht worden aan 
het Boerderij- en Rijtuigmuseum waar 
oude ambachten worden uitgeoefend. 
Gezien de verwachte drukte op die dag, 
moet u er rekening mee te houden dat 
u goed ten been bent. Bij teveel aanmel-
dingen wordt er geloot. 

...........................................................
Datum Donderdag 5 juli 
Tijd Ophalen tussen 8.30 en 9.30 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 30,00, 
inclusief toegang museum. Niet-
leden € 33,00. 

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

Beeldentuin Nic Jonk en 
rondrit Schermer 

In 1965 startte de kunstenaar Nic Jonk 
zijn eigen museum en beeldentuin 
in Grootschermer. 50 jaar later is het 
uitgegroeid tot een uniek kunstgebeu-
ren, waar kunst en natuur op onna-
volgbare wijze met elkaar samengaan. 
De beeldentuin ligt in het ongerepte 
landschap waar de 30 bronzen sculp-
turen omgeven door wolken, water en 
wuivende rietkragen prachtig tot hun 
recht komen. Nic Jonk staat bekend om 
zijn plastische beeldhouwerken met 
rondingen, die in brons zijn gegoten. 
Hij liet zich in zijn beelden inspireren 
door voorgangers als Maillol, Renoir en 
Bourdelle. Na de lunch rijden we via de 
Beemster en de Purmer weer richting 
huis.

...........................................................
Datum Dinsdag 10 juli en 17 juli
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 17.30 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 30,00, 
inclusief toegang museum, beel-
dentuin, koffie en schermerkoek. 
Niet-leden € 33,00.

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



Aanmelding als lid van Seniorenvereniging Hilversum

U kunt zich aanmelden via www.senver.nl. Als dat niet lukt kan het ook via dit bonnetje.

Ik word lid van Seniorenvereniging Hilversum

Dhr / Mw  (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Voorletters  ................................   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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De komende zomer kunt u in Hilver-
sum meedoen aan een speciale Zomer-
leesclub, bedoeld voor mensen die in 
juli en augustus niet op vakantie zijn. 
In een Zomer-leesclub lees je drie ro-
mans/biografieën en je bespreekt ze aan 
de hand van leeswijzers met gespreks-
vragen. Senia, de landelijke organisatie 
van leesclubs, is de initiatiefnemer. 
Het thema is dit jaar ‘Een reis door het 
leven’, en de drie boeken die de leesclubs 
gaan lezen zijn: Je ziet mij nooit meer 
terug van Sonja Barend, de bestseller 
De acht bergen van Paolo Cognetti, en 
de boeiende roman De Heilige Rita van 
Tommy Wieringa. De kosten om mee te 
doen bedragen A 16,00 per persoon.

Als u interesse hebt, kunt u zich 
aanmelden bij Ineke van de Rotte, de 
contactpersoon in Hilversum voor 
Zomer-leesclubs, via 
i.vanderotte@chello.nl.  
Zij brengt belangstellenden met elkaar 
in contact. Voor meer informatie zie ook 
www.senia.nl

Zin om mee te doen met een Zomer-leesclub?

Start leesgroep Kunstgeschiedenis

Op donderdagavond 28 juni is er 
bij boekhandel Voorhoeve aan de 
Kerkstraat een informatiebijeenkomst 
over de start van een leesgroep kunstge-
schiedenis. Net als de Zomer-leesclubs 
(zie links) een initiatief van de lande-
lijke stichting Senia, waarmee Senver 
samenwerkt. 

Mogelijk start de groep in september, 
maar kunt u vast beginnen met lezen. 
Aanvang 19.00 uur, graag even aanmel-
den als u denkt te komen, bij Ineke van 
de Rotte, i.vanderotte@chello.nl 
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De laatste keer voor de zomerstop 
kunt u mee uit eten in een nieuw 
restaurant. We gaan namelijk op 
dinsdag 19 juni en donderdag 21 
juni uit eten bij de Mökbar, een 
Koreaanse Bistro aan de Havenstraat 
10 te Hilversum. Het gastvrije 
restaurant gaat ons verrassen met 
allerlei lekkere hapjes.
De kosten hiervoor bedragen A 25,00 
per persoon excl. de drankjes. Vanaf 
18.00 uur bent u weer van harte 
welkom.

Aanmelden 

Voor de dinsdag kunt u zich 
opgeven bij Catharina Draaijer, 
035-7722214 of catharina@chello.nl. 

Voor de donderdag bij 
Anja Pons (tussen 19.00 en 21.00 uur) 
035-6241866 of jmpons@xs4all.nl. 

Samen-uit-eten 
bij ‘Mökbar’

Op vrijdagavond 8 juni vindt in het MCO 

aan de Heuvellaan een feestelijk con-

cert plaats door twee Globe ensembles 

ter afsluiting van het winterseizoen, 

waarin met veel plezier gemusiceerd 

werd. 

Het belooft weer een mooie avond te 
worden, waarbij niet alleen het Globe 
Senioren Ensemble zich presenteert, 
maar ook het Globe Kamer Ensemble. 
Beide ensembles staan onder leiding 
van dirigente Christine Brandenburg. 
Een grote variatie aan muziek zal de 
revue passeren. Highlights uit het 
klassieke repertoire als ‘De Bolero’ 
van Ravel en ‘De Lente’ van Vivaldi 
worden afgewisseld met lichte muziek 
van Gershwin en Louis Armstrong. 
De ensembles zullen samen te horen 
zijn in ‘De Moldau’ van Smetana’. Ook 
zullen enkele ensembleleden solistisch 
optreden met zang en blokf luit.

Na af loop sluiten wij het seizoen af met 
een glaasje in Café Elling in het MCO. 
Een goede gelegenheid om eens kennis 
te maken met deze twee ensembles en 
hun bevlogen dirigente.

...........................................................
Aanvang 19.30 uur. 
Locatie Studio 8 van het MCO aan de 
Heuvellaan 33.
Toegang gratis.

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

Het Globe Senioren Ensemble, 
opgericht onder auspiciën van Senver, 
repeteert elke dinsdagochtend. 
Dirigente Christine Brandenburg 
arrangeert veel stukken ‘op maat’ 
op het niveau van de individuele 
spelers. U kunt zich voor september 
weer aanmelden, leuk als u uw ‘oude’ 
instrument weer eens wilt oppakken. 
Alle instrumenten zijn welkom. Voor 
verdere informatie zie www.globeckc.
nl of bel 035-6886800

Het Globe Kamer Ensemble repe-
teert op maandagavond. Deze sym-
pathieke groep speelt al vele jaren 
samen, en verzorgt ook regelmatig 
optredens buiten het MCO in bijvoor-
beeld zorginstellingen in de regio. 
Naast nieuwe muziekstukken wordt 
er ook gewerkt aan een vast reper-
toire, met klassieke en lichte muziek, 
zodat het ensemble op elk moment 
in het seizoen inzetbaar is voor 
optredens. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom. Voor verdere informatie zie 
www.globeckc.nl of bel 035- 6886800

Gezamenlijk slotconcert 
senioren/kamer-ensembles

Zullen we samen het werk voor de penningmeester wat makkelijker maken? 

Graag gegevens volledig vermelden 

Senver organiseert veel activiteiten 
en de leden maken daar graag en 
veelvuldig gebruik van. In de meeste 
gevallen betaal je vooraf via de bank. 
Het gaat inmiddels om vele honderden 
betalingen per jaar. 

Wilt u a.u.b. bij de betaling aangeven 
voor welke activiteiten op welke datum 
en voor hoeveel personen u heeft 
betaald. Het scheelt heel veel werk en 
energie als voor de betalingen duide-
lijker wordt aangegeven, voor wie, voor 
wat en voor wanneer wordt betaald. 

De penningmeester kan dat onmogelijk 
allemaal raden. Als we preciezer willen 
boekhouden, dan is het fijn als iedereen 
meehelpt om dat gemakkelijker te 
maken. 
Bijvoorbeeld: ‘Dagtocht op 11 mei naar 
de Biesbosch, M. Ruigrok’.



Vaste activiteiten: 
sport, spel & 
ontmoeting

Agenda  Juni
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 25 juni
Let op, dit keer niet op de 
derde maandag!
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 
12 en 26 juni 
Scrabblemiddag in wijk-
centrum Lopes Dias, 
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 5 juni
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

Vrijdag 1 juni Dagtocht ‘De Hoek’ en Westland *

Zaterdag 2 juni Kasteelmuseum Ruurlo, met de Senverbus *

Zondag 3 juni Naar Museum de Fundatie in Zwolle, Neo Rauch *

Dinsdag 5 juni Beeldenroute, met de Senverbus *

 Korte fietstocht thema Rododendrons 8

Woensdag 6 juni Naar Zuiderzeemuseum, Senverbus *

Donderdag 7 juni Lange wandeling 8

 Flowerpower Oud Amelisweerd en Rhijnauwen, Senverbus *

Dinsdag 12 juni Film The Bookshop 6

 Museum Den Bosch en varen Binnendieze, Senverbus 11

Woensdag 13 juni Naar Zandvoort, Senverbus 12

 Korte wandeling 8

Dinsdag 19 juni Samen uit eten 15

 Willem van Oranje in Militair Museum Soesterberg, Senverbus 11

Woensdag 20 juni Varen in Botshol, Senverbus 12

Donderdag 21 juni Stadswandeling Leeuwarden 5

 Museum Den Bosch en varen Binnendieze, Senverbus 11

 Samen uit eten 15

Vrijdag 22 juni Wandeling door de Oude Haven 3

 Willem van Oranje in Militair Museum Soesterberg, Senverbus 11

Zaterdag 23 juni Rijksmuseum Twente: Paula Modersohn-Becker  11

Zondag 24 juni Varen Leiden en Sieboldhuis, Senverbus 11

Maandag 25 juni Lezing in Museum Hilversum 7

Dinsdag 26 juni Naar Stroe, Senverbus 12

 Fietstocht langs de Vecht 8

Woensdag 27 juni Mini-atelierroute met Claire Verlinden 9

 Varen in Botshol, Senverbus 12

 Korte wandeling 8

Donderdag 28 juni Mini-atelierroute met Ko van den Bovenkamp 9

 Varen Leiden en Sieboldhuis, Senverbus 11

Vrijdag 29 juni Naar Zandvoort, Senverbus 12

Zaterdag 30 juni Varen Nieuwkoopse plassen 12 

 * Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver


