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Liefhebbers van opera en ballet kunnen in 
ons eigen dorp genieten van grote produc-
ties met vermaarde sterren en ensembles. 
Sinds de opening van de Vue bioscoop aan 
het marktplein is het mogelijk om live van-
uit de Royal Opera House in Londen opera 
en balletvoorstellingen bij te wonen. Er 
zijn vooraf en ook in de pauzes gesprekken 
vanuit het operahuis met uitvoerenden en 
hoofdrolspelers. Ook bijzonder is dat alle 
teksten in het Nederlands worden onder-
titeld. Al deze uitvoeringen zijn op groot 
doek en met uitstekend geluid. Het is of je 
er zelf bij bent. 

Hilversum heeft zijn eigen operahuis
Bij de indrukwekkende uitvoering van La 
Traviata eind januari waren ook een aantal 
Senver leden aanwezig. Samen kwamen ze tot 
de conclusie dat het jammer is dat niet meer 
leden van het bestaan van deze voorstellingen 
op de hoogte zijn. Op pagina 10 vindt u het 
programma tot aan de zomer. 

Samen Uit, met Senver’s Cultuurkring?
Senver heeft een eigen cultuur-club die regelt 
dat we samen uitgaan naar theater, concerten, 
ballet, én dus ook naar de livestream voor-
stellingen in de Vue-bioscoop. Samen gaan 
is altijd leuker dan alleen. Dus doe mee met 
Senver’s Cultuurkring, door je aan te melden 
op cultuurkring@senver.nl. Je ontvangt dan 
regelmatig een uitgaansprogramma om uit te 
kiezen.

 Lees verder pag. 10

La Forza del Destino
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Colofon
Algemene vragen over diensten in 
Hilversum? 
Bel onze SeniorenWegwijzers, contactperso-
nen 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
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Nel Stornebrink, 
p.stornebrink@kpnmail.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
Gooierserf 06-13031321
De Koepel 036-7200911
Mw. Mezger, keuringsarts, 06-51274606 
na 19.00 uur, alleen voor afspraak

Vervoer en begeleiding bij bezoek aan 
dokter en ziekenhuis
Contactpersoon Constance van der Poll, 
tel. 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. 06-10632023

Volgend nummer
Kopij voor het april-nummer vóór woensdag 
13 maart 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. M. Loen
Dhr. G. Adea
Mevr. J.M. Roos
Mevr. C. Borst-Boots
Mevr. M. Fischer
Mevr. N. Brackel
Mevr. S.D. Slootmans
Dhr. C.A.Nieman
Mevr. L.C.Nieman-Wendels
Mevr. D.H.M. Scheepmaker
Mevr. C.M. van Midden
Mevr. M.G. Post
Mevr. A. van de Blankevoort
Mevr. H.C. van Hal
Mevr. G. Bernhard
Mevr. P. van Reenen
Dhr. G. van Reenen
Mevr. van Maanen-Kooijman
Mevr. M. Schmidt
Mevr. M.J. de Groot
Mevr. A. Minnema
Dhr. A.J.M. Heman
Mevr. M. de Haas
Mevr. M. Cottaar-Rodenburg
Mevr. H. Hoveling
Dhr. E. Balk

Bestuur Senver 

Voorzitter
Wim Kozijn, tel. 035-6560404, 
voorzitter@senver.nl. 
Portefeuille: Vervoer en 
Informatie & dienstverlening

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. 

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. 
Portefeuille: recreatie & ont-
spanning en beweging & sport

Marjan Kruimer, 
tel. 035-7722888 of 06-25563148
m.kruimer@gmail.com
Portefeuille: Cultuur

Marijke Lubberding, 
tel. 06-10391854,
marlub@planet.nl. 
Portefeuille: Excursies, 
Zomerschool, Vrijwilligers

Frans Stultiëns, tel. 035 6241520, 
stult@planet.nl
Portefeuille: Cultuur en 
Informatie & dienstverlening

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

Ook lid worden?
Aanmeldenals lid van Seniorenvereniging 
Hilversum kan via 
• website: www.senver.nl
• e-mail: p.stornebrink@kpnmail.nl
• of telefonisch: 035-6281480

Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u 
nalezen op onze website.



Na afloop van de bijeenkomst 
vindt u op www.senver.nl, rubriek 

‘Cultuur’, onder ‘Muziek-ochtend’ de 
filmpjes die Claire heeft getoond.
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De laatste Klassieke Muziekochtenden van dit seizoen 
Bach van alle kanten

3

Een goede traditie: Claire Verlinden 
reserveert de maand maart altijd 
voor Johann Sebastian Bach. Hannes 
Minnaar speelde laatst Bach zo mooi 
op de piano, dat het thema nu ‘pia-
nomuziek van Bach’ wordt. Eigenlijk 
geschreven voor klavecimbel of orgel, 
maar ja! Een tweede thema van deze 
muziekochtend is de Fuga. Leren 
luisteren naar fuga’s is ook een kunst 
en filmpjes op YouTube maken het ons 
gemakkelijk. En natuurlijk ook een 
stukje Passiemuziek, dat hoort bij deze 
tijd. 

................................................................................
Data vrijdag 1 en dinsdag 5 maart 10.30 uur 
Plaats bibliotheek Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00. Kaartjes zijn te bestellen via de 
website van de bibliotheek, zie pag. 14.

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

De erfgooiers waren niet blij met die 
indringers: hun recht op het gebruik 
van die gronden werd hen afgenomen. 
De kolonisten groeven het zand af en 
vervoerden dat naar Amsterdam, waar 
het gebruikt werd voor de stadsuitbrei-
ding. In de voorwaarden van de Staten 
voor de grondaankopen stond, dat op 
die grond huizen gebouwd moesten 
worden. Het begon met boerderijen, 
die zich ontwikkelden tot de buitens 
die er nu staan. Het waren lusthoven 
voor de zomer; in de winter waren de 
bewoners weer in de stad. Het resultaat 

Proef-bijeenkomst 

Klassiekers-
leesclub

Houdt u van de échte 
klassiekers, maar komt 
u er niet toe om ze weer 
eens te lezen? 
Op 14 maart is er een 
proef-bijeenkomst van 
een Senia-leesclub die de 
toppers uit de wereldlite-
ratuur gaat bespreken. Ze 
bespreken dan ‘De tuin 
van de familie Finzi-
Contini van Giorgio 
Bassani. 

Wilt u meedoen? 
Begin alvast te lezen, 
en laat het weten aan 
ivanderotte@senia.nl 
dan ontvangt u de 
Senia-leeswijzer en 
meer informatie over de 
proef-bijeenkomst.

Hannes Minnaar

Historie-lezing
De ’s-Gravelandse buitenplaatsen en hun bewoners

is dat er nergens in ons land zoveel 
buitenplaatsen bij elkaar staan, met een 
rijke geschiedenis.
In de historielezing van 18 maart vertelt 
Wim Kozijn (die zelf burgemeester van 
Kortenhoef/’s-Graveland is geweest) het 
verhaal over de huizen, de tuinen, de 
bewoners. En over het ontstaan van de 
kerk. Een meeslepend verhaal over een 
uniek gebied.

...........................................................
Datum  maandagmiddag 18 maart
Tijd  15.00-17.00 uur
Plaats  theaterzaal van de biblio-
theek, ’s-Gravelandseweg 55, 
Hilversum
Kosten  € 3,00
Aanmelden  vanaf 4 maart via de site 
van de bibliotheek of aan de balie 
van de bibliotheek, zie pag. 14. 

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

Op 16 maart 1625 kregen zes Amsterdamse regenten 
toestemming van de Staten van Holland en West-
Friesland om een strook grond aan te kopen aan de 
westgrens van het Gooi. Dat werd het begin van de 
rijke buitenplaatsen van ’s-Graveland én het begin 
van het dorp ’s-Graveland.
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In de serie ‘Grote geesten’ staat 
op 4 maart Comenius centraal.  Jan 
Amos Komensky, zoals deze Moraviër 
eigenlijk heette, zou je kunnen 
omschrijven als een universeel genie 
van de geesteswetenschappen. Naast 
een baanbrekende pedagoog was hij 
ook theoloog, filosoof en taalkundige. 
Hij hield zich bovendien bezig met 
politiek en hij organiseerde in de vele 
steden waar hij in Europa verbleef zijn 
eigen drukkerij. 

Gevlucht voor de oorlog
Comenius leidde een lang en veel-
bewogen leven. Als gevolg van de 
verschrikkingen van de Dertigjarige 
Oorlog was hij als protestant genood-
zaakt om meerdere keren te vluchten. 
Desondanks zag hij kans om een 
ongeloof lijk groot aantal boeken te 
schrijven en in verschillende landen 
een onderwijshervorming tot stand te 
brengen. Zijn laatste jaren bracht hij 
door in Amsterdam, in die dagen een 

De Kern van ... op maandag 4 maart
Comenius (1592-1670) - Leven en werk

...........................................................
Datum  maandag 4 maart, 15.00–17.00 
uur
Plaats  sociëteit De Unie, ’s-Grave-
landseweg 57
Kosten  € 5,00 (na afloop kan voor 
een schappelijke prijs worden 
gegeten in De Unie)

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

Poëzie in de Soos op dinsdag 19 maart
Over de dichter Hendrik Marsman

toevluchtsoord voor vrije geesten. In 
1670 stierf hij op 78-jarige leeftijd, en 
werd hij begraven in de toenmalige 
Waalse kerk in Naarden, de plaats waar 
nu nog altijd zijn mausoleum en het 
belendende Comeniusmuseum kan 
worden bezocht. 

Geïnspireerd door Comenius
Inleider Henk Roos is als mede-Sen-
verlid voor ons geen onbekende. Reeds 
in zijn studietijd kwam hij Comenius 
tegen bij de colleges over de geschie-
denis van het tekenonderwijs. Daarna 
volgden vele jaren als tekenleraar op het 
Comenius College. 

De lezing is ingedeeld in drie blokken: 
Comenius’ leven, zijn boeken en zijn 
ideeën. 
Comenius was een pionier op het gebied 
van aanschouwelijk onderwijs en 
beeldende vorming. Voor zover mogelijk 
zal Henk zijn lezing dan ook larderen 
met beeldmateriaal.

Misschien wel het bekendste vers van de 
dichter Marsman. Zoals zo veel dichters 
uit de jaren dertig een vergeten dichter. 
Behalve dat ene vers. Marsman leefde  
maar veertig jaar. Hij verdronk op 
20 juni 1940 toen het schip waarmee hij 
naar Engeland vluchtte getorpedeerd 
werd.
Hij was een gepassioneerd dichter die 
de grote thema’s uit het leven bezong: 
Liefde, dood, landschap. Soms is zijn 
poëzie door de woordenrijkdom nog 
nauwelijks leesbaar, maar ook schreef 
hij gedichten die je een heel leven 
bijblijven. In deze lezing vertelt Wim 
Kozijn over het leven van Marsman, de 

Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig 
laagland gaan …….

Jan Amos Comenius (1592-1670)

thema’s van zijn poëzie en illustreert  
hij dat met het voorlezen van naar zijn 
oordeel de mooiste verzen van Hendrik 
Marsman. Wim Kozijn, voorzitter van 
het bestuur van Senver, presenteerde 
eerder een prachtig programma over Ida 
Gerhardt.

...........................................................
Datum dinsdag 19 maart, 15.00-17.00 
uur
Plaats sociëteit De Unie, ‘s-Grave-
landseweg 57
Kosten € 5,00. Na afloop kan in De 
Unie voor een schappelijk bedrag 
gegeten worden.

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



Museumlezingen door Henk Roos
Erwin Olaf in het Gemeente-
museum Den Haag

5

Samen met de 
Senverbus

..........................................................
Datum  Donderdag 28 maart en 
zaterdag 13 april 
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 26,00. 
Toegang museum € 15,00. Met 
museumkaart gratis.

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

De fotograaf, die afgelopen jaar nog 
veel lof oogstte met zijn portretten 
van de koninklijke familie, wordt dit 
jaar zestig. Een goed moment voor een 
groots overzicht. 
Het Fotomuseum zoomt in op Olafs 
liefde voor het ambacht en de tran-
sitie die hij doormaakte van analoog 
werkende fotojournalist naar digitale 
beeldmaker en verhalenverteller. 
Bovendien brengt hij hier zo’n twintig 
foto’s bijeen van fotografen die een 
inspiratiebron voor hem vormden. 
Ook te zien is het vrije werk van Olaf 
vanaf het jaar 2000 tot aan zijn nieuwste 
series, waaronder de serie die hij maakte 
in Shanghai én zijn meest recente, nog 
niet eerder getoonde serie Palm Springs. 

In zijn lezing zal Henk ingaan op de 
inspiratiebronnen van Erwin Olaf 
(hij bewondert Bernard Eilers, Robert 
Mapplethorpe en Rineke Dijkstra); 
zijn technische ontwikkeling ‘van de 
donkere kamer naar photoshop’; zijn 
maatschappelijke betrokkenheid; zijn 
manshoge installatie Keyhole (2012) 
waarmee hij nieuwe wegen inslaat 
door zijn fotografie te presenteren 

in spannende combinaties van film, 
geluid en sculptuur; zijn meest recente 
serie Palm Springs; en last but not least 
Erwin Olaf als hoffotograaf. 

Erwin Olaf: ‘Wat ik het liefst wil laten 
zien, is een perfecte wereld met een 
barst erin. Ik wil het beeld verleidelijk 
genoeg maken om mensen mijn 
verhalen in te trekken, en dan een klap 
uitdelen.’

.......................................................... 
Data lezing op dinsdag 12 en woens-
dag 13 maart
Tijd 10.30 uur. Zaal open 10.20 uur
Plaats theaterzaal Bibliotheek, 
’s-Gravelandseweg 55, Hilversum
Kosten  € 3,00  Let op: kaartjes te 
koop vanaf 26 februari via de website 
van de bibliotheek of aan de balie 
van de bibliotheek; zie pag. 14

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

Het Gemeentemuseum Den Haag en 
het ernaast gevestigde Fotomuseum 
brengen met een dubbeltentoon-
stelling een eerbetoon aan een van 
Nederlands beroemdste fotografen: 
Erwin Olaf (1959).

Tamed and Anger (Zelfportret) 2015

Samen naar het 
Gemeentemuseum

Samen met andere Senverleden kunt 
u de tentoonstelling in Den Haag 
bezoeken. Dat kan zowel per trein als 
met de Senverbus.

Samen met de trein
Om 9.15 uur verzamelen in de hal van 
station Hilversum. Met de Intercity 
van 9.30 uur via Utrecht naar Den 
Haag. Vandaar met tram 16 naar halte 
Gemeentemuseum. We starten ons 
bezoek met koffie in het Grand Café. 

..........................................................
Datum woensdag 20 maart
Kosten entree museum € 16,00 en 
met museumkaart gratis
Aanmelden bij Marion Kuijper, liefst 
per e-mail: amgkuijper@gmail.com  
of anders via tel. 035-6857438

..........................................................
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Paneermeel  Leg het brood in een oven 
van 150 graden. Tot het uitgedroogd 
is. In een zak, deegroller of f les erover 
rollen. In een potje. Klaar.

Wentelteefjes  Klop een ei met wat 
melk, suiker en kaneel. Leg het brood 
erin. Om en om in de koekenpan bruin 
bakken. Warm opeten. Heerlijk.

 Croutons  Snijd het brood in dob-
belsteentjes. Kruid een beetje olijfolie 
met knof look en mediterrane kruiden. 
Brood erin. Even uitlekken op een stukje 
keukenrol. Uitspreiden op een bakblik. 
In de oven van 150 gr. Krokant laten 
worden. Goed afgesloten bewaren.

Oud brood? Weggooien? Niet doen!

      Senver’s   Duurzaamheids-
          hoekje

Het makkelijkste dat je zelf kunt doen 
als het om duurzame energie gaat

 Brood frietjes  Snijd het brood in 
frietjes. Klop ei, melk, suiker en kaneel. 
Frietjes erin. Knapperig bakken in de 
koekenpan. Warm door de suiker rollen. 
Presenteer staand in een glas of beker 
bij de thee.

Kaasfondue  Snijd het brood in wat 
grotere dobbestenen en prik ze aan het 
vorkje.

Panpizza  Smeer een oude boterham 
in met pesto of tomatenketchup en 
beleg met ui ringetjes, stukjes paprika, 
tomaat, eventueel wat ham, chorizo, 
olijven ,prei, champignons, nou ja alle 
restjes die je kunt vinden en tenslotte 
een paar plakjes kaas. Wat je maar 
lekker vindt. Zet de koekenpan op een 
matig vuur, leg de pan- pizza erin, 
dek af met een deksel en laat de kaas 
smelten. Let op dat de onderkant niet te 
hard gaat. Een heerlijke lunch.

Hartige taart  Bekleed de bakvorm met 
oud brood i.p.v. bladerdeeg en volg 
verder de aanwijzingen van het recept. 
Scheelt ook veel calorieën. 

 Broodmuffins  Snijd het brood in 
dobbelsteentjes en prop ze in een 
muffinvorm. Klop, af hankelijk van de 
hoeveelheid, eieren los met wat melk, 
suiker en kaneel. Dit kan ook hartig 
met Italiaanse kruiden, een beetje ham 
of chorizo. Kaas smaakt ook prima. Giet 
de massa voorzichtig over de muffins 
tot alle brood gevuld is met ei. 
30 minuten in de oven op 150 gr. 

Soms is oud brood lekkerder dan vers. Je kunt er zoveel verrukkelijke dingen 
mee doen dat je de neiging hebt brood oud te laten worden. Hieronder staan 
enkel ideetjes, opgeschreven door Henja Kronenburg. Jammer voor de eendjes 
want die gaan nu op dieet.
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Van 11 tot 17 maart  wordt voor de 
tweede keer de Nationale Week zonder 
Vlees gehouden: mensen worden 
uitgenodigd om het een week lang op 
een leuke manier zonder vlees te doen. 
De organisatie die hierachter zit geeft 
daarvoor een brochure uit met allerlei 
tips en lekkere recepten, die je kunt 
aanvragen via:
info@weekzondervlees.nl. 

Maar op de website weekzondervlees.nl 
staan ook al heerlijke dingen. 
Als je meedoet bespaar je per 
persoon 130 liter watergebruik. 
Wanneer je één week geen vlees eet 
bespaar je 13.3 kg CO2 ongeveer gelijk 
aan 76 kilometer autorijden. 

Van 11 tot 17 maart: 
Een week lang zonder vlees?

Grootouders voor het klimaat
presentatie op vrijdagmorgen 22 maart
Op vrijdagmorgen 22 maart is er een presentatie over ‘Grootouders voor het 
klimaat’. Grootouders zien hoe het klimaat de afgelopen 50 jaar al veranderd 
is. In Nederland zijn er veel grootouders die zich zorgen maken over de wereld 
waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Zij verlangen meer actie om 
klimaatverandering te voorkomen. In een aantal landen is er al een beweging 
van Grandparents for Climate gestart, die aandacht vraagt voor klimaatver-
andering en ook werkt aan de oplossingen. Jogchum Kooi, zie hieronder, komt 
vertellen waarom hij actief is in deze organisatie. 

...........................................................
Datum vrijdag 22 maart, 10.30 uur.
Plaats Annagebouw, het verenigings-
gebouw achter de Vituskerk aan de 
Emmastraat 1. Het zaaltje achterin 
het gebouw.
Kosten € 3,00 per persoon. 
Aanmelden vooraf is niet nodig.

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

Een aantal maanden geleden was ik op be-
zoek bij een kennis. Hij vertelde dat hij lid is 
van Senver en dat hij vaak meegaat met één 
van de leuke uitjes die Senver organiseert. 
Om mij daar beter over te informeren kreeg 
ik een maandblad ter inzage. Al bladerend 
zag ik tot mijn verrassing een artikel met 
een mij zeer bekende kop: ‘Grootouders voor 
het klimaat’. Zelf ben ik één van de actieve 
“grootouders”. Ik vroeg me af of er bij Senver 
belangstelling zou zijn om iets over onze 
groep en haar doel te vertellen. Dat resul-
teerde in een uitnodiging. Hoe de groep is 
ontstaan, wat we doen en wat we willen, dat 
hoop ik u te kunnen vertellen. Natuurlijk 
vertel ik u ook graag waarom ik me twee jaar 
geleden bij de groep ‘grootouders’ heb aange-
sloten en waarom ik sindsdien regelmatig 
naar Den Haag reis. Ik hoop u op 22 maart 
te ontmoeten.

Jogchum Kooi

Foto van de maand

Foto: Ans Roodenburg
Thema ‘Kerst’
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Stevige wandeling 
door de bossen van Bilthoven en 
Lage Vuursche
Op donderdag 7 maart is er alweer de 
derde wandeltocht van 2019. Met wie 
mee wil verzamelen we om ca. 9.45 
bij Station Hilversum Sportpark. Met 
de trein van 10.01 uur gaan we via 
Overvecht naar Bilthoven. De wande-
ling gaat door de Ridderoordse bossen 
via het Eijckensteinse bos naar de Lage 
Vuursche en dan weer retour Sportpark. 
De tour telt 15 km en is dus alleen 
geschikt voor geoefende wandelaars. 
Onderweg wordt halt gehouden bij de 
Mauritshoeve voor de koffie of anders-
zins. Wie vragen heeft, kan een e-mail 
sturen aan Theo Posthouwer: 
tposthouwer@gmail.com 

Senver’s aqua jogging 
sportief en gezellig
Al drie jaar verzamelt op dinsdagmor-
gen om 10 uur een groep Senver-leden 
zich in de Lieberg om onder leiding 
van Gré Imbosch én van Benjamin, ja 
hij is met stip een echte Benjamin, te 
aqua joggen. Zwemmen is de minst 
belastende beweging voor senioren. 
Alle spieren worden op een soepele 
manier gebruikt. 

Koud? Nee, dat is echt niet koud, het 
water is heerlijk warm en het is niet 
nodig dat je goed kunt zwemmen, want 
je kan in het bad staan. Beweeg je wat 
minder makkelijk of heb je reuma dan 
kan de vloer van het bad omhoog zodat 
het trappetje minder stijl wordt en 
iedereen eenvoudig het water in kan.  
Benjamin hupt en springt op de kant 
om de oefeningen voor te doen. Je kunt 
het jezelf zo makkelijk of moeilijk ma-
ken als je wilt, als je maar mee beweegt 
op jouw niveau. Ondertussen worden er 
grapjes gemaakt en gelachen. 

Ridderoordse bos

Lenterondrit Groene 
Hart, Senverbus
De tweede lenterondrit van dit jaar gaat 
door het Groene Hart van Nederland. 
We rijden een stukje langs de Vecht, de 
weilanden en riviertjes in dit gebied. 
Tenslotte drinken we aan de Amstel een 
kopje thee of koffie. Voor aanmelden, 
zie pag. 14.   

...........................................................
Datum  Zondagmiddag 31 maart en 
woensdagmiddag 3 april
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten 18,00. 

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

Als Gré Jan Buisman (87 jaar) de kant op 
ziet klimmen roept ze keihard: ‘geen 
bommetje.’ Maar meestal is ze al te laat 
en golft er een soort tsunami door het 
bad. Ach, een beetje stout zijn is van alle 
leeftijden. Na alle inspanning wordt er 
gezellig samen koffie en thee (gratis) 
gedronken aan de grote tafel in de hal. 
Het is elke keer weer een feestje. Heeft 
een van de leden iets te vieren of is een 
beetje zielig dan komt de lief en leed pot 
in actie. 

Heb je zin om een keertje mee te doen, 
dan ben je van harte welkom. De kosten 
zijn A 5,10 per keer. Het is geen abonne-
ment, kom je niet dan betaal je ook niet. 
Er zijn ook 10 en 20 rittenkaarten met 
korting te verkrijgen. 

Meer informatie? 
Bel Gré, tel. 035-6834428
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Op maandag 18 maart vindt de zevende 
Senverlezing plaats. Dit keer kijken we 
terug naar de beste nieuwsfoto’s van de 
afgelopen 70 jaar. De meest memorabele 
momenten passeren de revue, maar je 
ontdekt ook hoe sterk de nieuwsfoto-
grafie is veranderd, van zwart-wit naar 
kleur, van Koningshuis tot…  
Stef van Breugel en Veronique Jansen 
bespreken de foto’s.

Lezing in Museum Hilversum
Terugblik 70 jaar beste nieuwsfotografie

Het zelfgebouwde huis 
waarin de Nederlandse 
expeditie in 1882-1883 op 
het poolijs overwinterde.

Als deelnemer aan de lezing neem je na 
af loop drie kaarten van je favoriete 

winnaars mee naar huis.

...........................................................
Datum maandag 18 maart, 11.00 uur
Locatie Museum Hilversum, Kerkbrink 
6
Kosten toegang tot het museum en
lezing is € 5,50. Met museumkaart 
gratis.
Aanmelden via 
https://senver.eventbrite.nl

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

‘De passie van…’ meteoroloog Kees Dekker
Nederlandse Poolexpeditie in 1882-1883

De barre overwintering van 
Heemskerck en Barentsz in het behou-
den huis op Nova Zembla van 1596/97 
zit in het collectieve geheugen van 
Nederland. Maar dat bijna 300 jaar 
later een Nederlandse expeditie een 
vergelijkbaar sensationeel avontuur 
meemaakte is bijna vergeten.

In de zomer van 1882 vertrok een schip 
met 10 Nederlandse expeditieleden 
vanuit Amsterdam naar Noord-Siberië 
om daar een jaar lang wetenschappelijk 
onderzoek te doen. Heel Nederland 
was enthousiast en duizenden mensen 
zwaaiden het schip uit. Vol goede 
moed en een schip vol uitrusting ging 
de expeditie op pad. Men had geen 
vermoeden van het ijzingwekkend en 
bizar avontuur dat in aantocht was. 
Het schip verging in het pakijs bij Nova 
Zembla. De bemanning bracht een 
lange poolwinter op het ijs door en wist 
in de volgende zomer na drie weken 
ploeteren over smeltend en kantelend 

Voor Senver-leden geeft Kees Dekker, 
oud-hoofdmeteoroloog van het knmi, 
een lezing over deze pooltocht. Na zijn 
pensionering kwam hij deze vergeten 
expeditie op het spoor en schreef er, 
samen met Frieda van Essen, een 
boek over. Er is heel veel over deze 
expeditie bewaard gebleven: prachtige 
foto’s uit het poolgebied, brieven en 
krantenverslagen. 

...........................................................
Datum dinsdagochtend 26 maart, 
10.30-12.30 uur
Plaats de theaterzaal van de 
bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55, 
Hilversum
Kosten € 3,00
Kaartverkoop vanaf 12 maart via de 
site van de bibliotheek of aan de 
balie van de bibliotheek, zie pag. 14.

...........................................................
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Speciaal voor 
Senver-leden:
‘Can you forgive me?’
Op dinsdag 12 maart draait in het 
Filmtheater speciaal voor Senver-
leden de film ‘Can you forgive me?’.

Als Lee eind jaren ’80 commercieel niet 
meer interessant is en ze haar boeken 
niet langer gepubliceerd krijgt, wordt 
het erg lastig om de huur van haar 
appartement in Manhattan te betalen. 
Niets in haar leven lijkt nog goed te 
lopen. Als ze op een authentieke brief 
van de comedienne en zangeres Fanny 
Brice stuit en ze die voor veel geld weet 
te verkopen aan een pandjeshuis, krijgt 
Lee een idee. Mede opgehitst door haar 
loyale vriend Jack (Richard E. Grant) 
besluit ze haar schrijftalent te gebruiken 
om brieven te vervalsen. Ze verkoopt 
ze als brieven die geschreven zijn door 
gerespecteerde acteurs en schrijvers. 

De film – een bewerking van de memoi-
res ‘Can You Ever Forgive Me?’ van Lee 
Israel – werd genomineerd voor twee 
Golden Globes, waaronder Beste Actrice 
(Drama) en Beste Mannelijke Bijrol. 

Datum  dinsdag 12 maart, 14.00 uur
Plaats  Filmtheater Hilversum, 
Herenplein 5
Kosten  € 8,50  inclusief vooraf koffie 
of thee met iets lekkers. Alleen met pin 
betalen. Reserveren is niet mogelijk, wel 
kunt u al tevoren een kaartje kopen.

Dit seizoen dat loopt van oktober 2018 
tot juni 2019 zijn er vijf opera’s en zes 
balletten te zien in de Vue-bioscoop. 
Enkele opera’s zoals La Traviata zijn al 
geweest. Komende uitvoeringen zijn La 
Forza del Destino op 2 april, en de opera 
Faust, te zien op 30 april. Ballet uitvoe-
ringen door The Royal Ballet waren 
onder meer De Notenkraker en Don 
Quichotte. Nog te zien zijn The Royal 
Ballet Triple Bill op 16 mei en Romeo en 
Julia op 11 juni.

De avondvoorstellingen zijn premières 
van de uit te voeren opera’s of balletten. 
Als bezoeker van de Vue word je dan 
ook getrakteerd op consumpties die bij 
een première horen. De herhaling van 
deze uitvoeringen is later die week in de 
middag.

Het ballet en opera-programma dit seizoen 
In Vue-bioscoop, Hilversums 
operahuis

Kaarten (voor een of meerdere uitvoe-
ringen) en reservering van zitplaatsen 
kunnen makkelijk worden besteld via 
de website van Vue: www.vuecinemas.nl
 en dan doorklikken naar Vue cinema 
Hilversum. In de bovenbalk aanklikken 
op ’special events’ en dan weer op 
’opera’ of ’ballet’. Dan kijken naar het 
programma van Hilversum. Als je een 
opera of ballet hebt geselecteerd dan 
kun je je eigen stoel kiezen, betalen 
en je ticket uitprinten of op je mobiele 
opslaan. Je kunt natuurlijk ook naar de 
kassa gaan en kaartjes kopen. 

Kosten: A 15 ( of vip A 17,60) per plaats 
per persoon. 
Het seizoen vanuit de Royal Opera 
House in Londen is in juni afgelopen. 
In oktober start een nieuwe serie. 
Het programma is op de Vue site te 
vinden en staat ook in het speciale 
programmaboekje. 
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Het bestuur van Senver stelt zich voor 

Wim Kozijn
Voorzitter sinds 
2016, leidt de 
vergaderingen en 
houdt zich bezig 
met het vervoer en 
zaken op gebied 
van informatie en 

dienstverlening. En treedt af en toe op 
als geanimeerd spreker bij Poëzie- en 
Historie lezingen.

Marianne Ruigrok
Secretaris sinds 
2015, eerste 
aanspreekpunt 
voor van alles in 
de vereniging, 
zorgt voor alle 
verslaglegging en 
houdt de regie over alle regelingen en 
realisatie en uitvoering van projecten. 
Onze spin in het web.

Kees Boekschoten
Penningmeester 
sinds 2018, heeft 
zich vastgebeten 
in onze vereni-
gingsfinanciën en 
heeft in één jaar 
kans gezien om 

een goede en inzichtelijke boekhouding 
neer te zetten. En kijkt in het kader van 
de financiën, samen met de voorzitter 
ook speciaal naar het vervoer.

Marijke 
Lubberding
Algemeen bestuurs-
lid sinds 2013, heeft 
in de achterlig-
gende jaren een 
brede kennis van 
de hele vereniging 
opgebouwd. Houdt zich onder andere 
bezig met: Zomerschool, diverse 
excursies, maandblad, vrijwilligers.

Jan Ilmer
Algemeen bestuurs-
lid sinds 2014, in 
zijn rugzak zit het 
pakketje van recre-
atie&ontspanning 
en sport&beweging. 
Hoe leuk kan het 
zijn. En dan ondersteunt hij ook nog de 
penningmeester in zaken als contribu-
tie en kijkt mee bij de bezorging van het 
maandblad.

Marjan Kruimer
Algemeen 
bestuurslid 
sinds 2017, zij 
gaat zich vooral 
concentreren op 
alle werkgroepen 
die onder Cultuur 

vallen en assisteert op onderdeel bij de 
Zomerschool.

Frans Stultiëns
Algemeen bestuurs-
lid en net nieuw 
per 2019, hij gaat 
samen met Marjan 
de grote porte-
feuille Cultuur 
onder zijn hoede 
nemen en ook deelt hij met voorzitter 
Wim de taken binnen Informatie en 
dienstverlening.

Een ervaring met het 
CBR – het duurt alle-
maal héél lang
Vier maanden van tevoren ontvang je 
een brief van de rdw dat het rijbewijs 
op een bepaalde datum verloopt en dat 
het raadzaam is zo snel mogelijk actie 
te ondernemen. Als 75+’er moet je een 
gezondheidsverklaring invullen en 
daarmee naar een keuringsarts gaan. 
De arts beoordeelt of je geestelijk en 
lichamelijk in staat bent om auto te rij-
den. Het verslag van dit bezoek stuurde 
ik op 5 oktober aangetekend naar het 
cbr . En dan begint het grote wachten. 
Ik wist intussen dat het cbr met een 
achterstand kampte van minstens acht 
weken. 
Op 28 november begon ik ongerust te 
worden over het uitblijven van enige 
reactie. Na twee keer een contactfor-
mulier verstuurd te hebben, ontving 
ik op 18 december een e-mail met 
excuses. Het zou nog even duren! Op 
27 december ontving ik zowaar een 
brief, maar wel met een ongunstige 
beoordeling. Ik moest contact opnemen 
met de keuringsarts, er was namelijk 
nog aanvullende informatie nodig en 
er konden fouten gemaakt zijn. Contact 
gelegd, documenten opgestuurd, en dan 
een reactie van het cbr: we kampen 
met enorme verwerkingsachterstanden.  
Weer wachten, contactformulieren 
en ergernis: op 7 januari verliep mijn 
rijbewijs!
Welk advies kan ik geven: begin zeker 
zes maanden voordat je rijbewijs 
verlengd moet worden met de proce-
dure! En het is een misverstand dat de 
eigen huisarts een keuring niet mag 
verrichten. De huisarts wil het soms 
niet omdat bij een negatieve uitslag 
de vertrouwensrelatie geschonden kan 
worden. Probeer het in dit geval bij 
een andere huisarts! De keuring kan 
duurder zijn dan bij de speciale keu-
ringsartsen, maar je kunt vast sneller 
een afspraak maken. 
Hennie Zandee

Vanaf 2019 kent het bestuur zeven enthousiaste leden. Wie zijn dat nou, hoe 
zien ze eruit, kent u ze? En wat doen ze? In dit nummer maken we ruimte voor 
een foto-galerij en een kort overzicht van hun taken

Alle bestuursleden 
met hun contact-
gegevens vindt u ook 
steeds in het colofon 
op pagina 2 van het 
blad.



121212

Met de Senverbus naar musea en muziekvoorstellingen
Zie voor algemene informatie over aanmelden en annuleren, pagina 14.

Philips Museum
Philips is wereldwijd bekend door 
zijn uitvindingen. Maar dat was niet 
altijd zo. Vanuit een klein fabriekje 
in Eindhoven groeide het uit tot een 
wereldberoemd concern. In dit leuke en 
interactieve museum leer je het verhaal 
achter Philips kennen. 

Museum More 
met Barraud
De gebroeders Barraud zijn waarschijn-
lijk het best bewaarde geheim van 
Zwitserland. Vier zeer getalenteerde 
schilders binnen één familie. De 
Barrauds zijn het waard om ontdekt te 
worden buiten Zwitserland, omdat hun 
schilderijen belangrijke vertegenwoor-
digers zijn van het Europese realisme 
uit de jaren ’20 en ’30. Nederland kan 
in 2019 voor het eerst kennis maken 
met de Barrauds en tientallen van hun 
imposante figuurstukken, verstilde 
stillevens en indringende portretten. 

...........................................................
Datum Zondag 24 maart en donderdag 
4 april  
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 28,00. Toegang € 18,50. Met 
Museumkaart € 3,00.

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

Caravaggio en 
Medusa  
We gaan opnieuw naar Caravaggio in 
Utrecht. Deze keer met het topstuk 
Medusa. Caravaggio vernieuwde de 
schilderkunst met zijn realisme, gevoel 
voor drama en een kenmerkend con-
trast tussen licht en donker. Hij kreeg 
veel navolgers, kunstenaars die bekend 
staan onder de term ‘caravaggisten’ 
waaronder de drie Utrechters.

...........................................................
Datum Vrijdagmiddag 1 maart en 
zaterdagmiddag 16 maart
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 16,00. Toegang € 18,00. Met 
Museumkaart € 6,00. Bankgirokaart 
gratis.

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

Boymans Co Westerik
Co Westerik is vooral bekend als 
schilder, maar hij heeft ook veel 
getekend. Met onder meer pen, potlood, 
krijt, aquarelverf en Oost-Indische 
inkt tekende hij scènes die aan de 
werkelijkheid zijn ontleend. Door het 
poëtische karakter roepen zijn tekenin-
gen gevoelens en emoties op. Anders 
dan zijn schilderijen, die de kunstenaar 
zorgvuldig opbouwde en lange tijd 
aan werkte, zijn de tekeningen snel en 
vluchtig.

...........................................................
Datum  Woensdag 13 maart en zondag 
7 april
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 25,00. Toegang € 17,50. Met 
Museumkaart gratis.

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

...........................................................
Datum Woensdag 27 maart
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 30,00. Toegang € 7,00. Met 
Museumkaart gratis.

...........................................................
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Palingmuseum en 
Lenterondrit 
Omdat de lente begint maken we een 
mooie rondrit in oostelijke richting. 
Tijdens deze rondrit stoppen we in 
Harderwijk voor een kort bezoekje aan 
het Palingmuseum. Daar leren we door 
middel van een korte animatiefilm 
alles van het mysterieuze leven van de 
paling tot aan de verwerking van deze 
fijne delicatesse, inclusief de rokerij. 
Het proeven van de paling is bij de prijs 
inbegrepen.  

...........................................................
Datum Dinsdag 19 en maandag 25 
maart 
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 17.00 uur thuis
Kosten € 25,00, incl. toegang museum. 

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

Muziekgebouw IJ   
De lunchconcerten zijn een prachtige 
kans om kennis te maken met het 
Muziekgebouw IJ, groot jong talent en 
fantastische muziek. Het programma 
wordt uitgevoerd door de beste 
studenten met het Conservatorium 
van Amsterdam of jonge, getalen-
teerde musici die door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds in staat 
zijn om op uitmuntende instrumenten 
te spelen die anders voor hen financieel 
onbereikbaar zijn. Vooraf drinken we 
koffie, na af loop gaan we lunchen en 
rijden daarna door een mooi stukje 
Amsterdam en vervolgens naar huis.

...........................................................
Datum  Donderdag 21 maart, 2 mei en 
16 mei  
Tijd Ophalen tussen 9.30 en 10.30 uur 
en ca. 17.30 uur thuis
Kosten € 18,00.

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

Domkerk zaterdag-
middagmuziek

Voorafgaande aan Pasen gaan we ook 
naar een aantal zaterdagmiddagconcer-
ten van 15.30 – 16.30 uur  in de Domkerk 
van Utrecht. We rijden er via een mooie 
route naartoe en drinken vooraf koffie 
of thee in het Domcafé.  

...........................................................
Datum 
Zaterdag 23 maart met Miserere mei 
van Allegri door de Domcantorij. 
Zaterdag 6 april Johannes 
Passion van Demantius door 
Solistenensemble Cantores Martini
Tijd Ophalen tussen 12.30 en 13.30 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 14,00. Collecte na afloop.

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

In 1935 bracht de we-
tenschapper dr. Minoru 
Shirota de eerste f lesjes 
Yakult in Japan op de 
markt. In 1994 werd 
Yakult voor het eerst in 
Europa geproduceerd, 
in Almere. Sinds die 
tijd staat hier de 

...........................................................
Datum  Dinsdagmiddag 12 maart en 
woensdagmiddag 10 april
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten €16,00. 

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

Rondleiding Yakultfabriek  
productielocatie voor de 
hele Europese markt. Het 
bijzondere is dat je deze 
fabriek zelf kunt bezoe-
ken! We zijn van harte 
welkom voor een rondlei-
ding en als we naar huis 
gaan ontvangen we een 
goodiebag.
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Algemene informatie 
Senver Stadsauto en Senverbus
Aanmelden en annuleren
Stadsritten
Wilt u een rit boeken binnen Hilversum met onze nieuwe stadsauto? 
Bel dan uiterlijk een dag van te voren naar de reserveringslijn van 
de Senverbus, op het telefoonnummer dat hieronder staat. Als u 
een rollator wilt meenemen, graag bij aanmelding opgeven. 
Wat de ritten binnen Hilversum betreft: Senver-vrijwilligers vervoe-
ren u graag naar elke bestemming, als het maar binnen Hilversum 
is. De kosten zijn € 2,50 per rit. 

Reserveringslijn stadsritten en uitstapjes

  035 - 24 00 270

Elke werkdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Uitstapjes
Voor uitstapjes meldt u zich bij voorkeur aan voor 5 maart . 
De uitstapjes kunnen door alle leden van Senver worden geboekt. 
Ook bij uitstapjes geldt graag opgeven als u een rollator wilt 
meenemen. 
Bij teveel aanmeldingen wordt het uitstapje herhaald op een 
andere dag. Bij de aanmelding hoort u of u direct geplaatst wordt 
of dat u op de wachtlijst wordt gezet. Zodra nieuwe data bekend 
zijn wordt gevraagd of u dan mee kunt. U kunt ook zelf uw voorkeur 
aangeven. 
Betaling contant tijdens het uitje op een geschikt moment met 
gepast geld. 
Lunch en overige consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij 
anders aangegeven. Bij uitstapjes die vanaf 12.00 uur beginnen met 
ophalen gaan we niet ergens lunchen. U kunt desgewenst wel zelf 
een broodje meenemen. 
Mensen die buiten Hilversum of in de Hilversumse Meent wonen 
kunnen ook mee met de excursies maar worden gevraagd naar de 
bibliotheek te komen of een andere goed bereikbare opstapplaats 
in Hilversum. 
Bij annuleren later dan een week voordat de activiteit plaatsvindt, 
betaalt u de kosten tenzij een ander in uw plaats meegaat.

Algemene informatie 
inschrijving voor Senver-
lezingen in de bibliotheek 
Deze informatie geldt voor de lezingen klassieke 
muziek, de Historische lezingen, de serie Senver-leden 
over hun Passie, en de Museumlezingen. 
Op internet bestellen via de website van bibliotheek 
Hilversum: www.bibliotheekhilversum.nl  

• U komt op de 
homepage en kiest daar 
in het midden van het 
blad het blokje: Online 
kaartverkoop. 
• Kies in lijst lezingen de juiste lezing of zoek het op 
via het zoekblokje ‘Vind…’ Let op de juiste datum, 
sommige lezingen worden meerdere keren gegeven en 
kies het juiste aantal kaarten. 
• Kies betalen met iDeal en log in.
Bent u bibliotheeklid, gebruik dan uw pasnummer, zo 
niet maak dan eenmalig een account aan. 
• Betalen via iDeal en ticket uitprinten. Ook kunt u het 
ticket downloaden op uw smartphone, als u daarop 
ook mail kunt ontvangen.
Online inschrijven en bestellen kan steeds vanaf 
14 dagen voor de lezing plaatsvindt.

Hulp hulp nodig bij online aanmelden, bel dan de 
bibliotheek, tel. 035 - 621 29 42. Bereikbaar van 
9.00 tot 20.00 uur. De medewerkers zijn bekend met 
het inschrijfsysteem en helpen u graag op weg. 

U kunt ook een kaartje gaan kopen bij de balie van de 
bibliotheek, dat kan ook vanaf 2 weken voorafgaand 
aan de lezing. 



De commissie van de dagtochten 
begint het jaar met een dagtocht over 
de Veluwe via een schitterend stukje 
Veluwezoom en over de Posbank. 
Wist u dat het hoogste punt maar 
liefst op 110 meter boven NAP ligt 
waardoor u bij mooi weer een prachtig 
uitzicht heeft over het IJsseldal en de 
Achterhoek.

Voorjaars-dagtocht over de Veluwe 

We gaan op dinsdag 19 en op 
donderdag 21 maart uit eten bij 
Oh Lobo, Groest 55 te Hilversum.
Ze maken voor ons een 3 gangen 
menu met verschillende hapjes. 
U wordt verwacht tussen 17.45 en 
18.00 uur. We gaan er van uit dat het 
weer lekker en gezellig wordt.

Aanmelden 
Voor de dinsdag bij: Truus 
Lankreijer, 035-6284504
Of via e-mail bij: 
Catharina@chello.nl

Voor de donderdag aanmelden bij: 
Anja Pons, 035-6241866 (tussen 19 en 
21uur) 
Of per mail bij: jmpons@xs4all.nl

Samen-uit-eten 
bij Oh Lobo
Ha lekker!

De tocht 
gaat eerst 
naar 
Brasserie 
KriebelZ in 
Terwolde, 
waar de 

bus rond 12.30 uur aankomt. Niet om te 
lunchen maar om aan te schuiven voor 
een ouderwets lekkere  warme maaltijd 
van twee soorten stamppotten met 
garnituur.

...........................................................
Datum woensdag 20 maart
Vertrek Wijkcentrum Lopes Dias 
Tijd 10.15 uur
Als u hier opstapt dan per telefoon 
aanmelden bij Henny Slim, 
tel. 035-6219414 op maandag 4 maart 
tussen 10.00 en 12.00 uur.
Vertrek Cafetaria Jan Kruis 
Kerkelanden
Tijd 10.30 uur
Als u hier opstapt dan per telefoon 
aanmelden bij Klara van den Born 
tel. 035-6247016 op maandag 4 maart 
tussen 10.00 en 12.00. Klara kunt u 
desgewenst op een ander tijdstip 
ook mailen kvandenborn@ziggo.nl 
Kosten € 32,50 per persoon. 
Nadat u hebt gehoord dat u meekan, 
kunt u het bedrag overmaken op 
NL69 INGB 0007 3896 93 
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum 
o.v.v. Dagtocht Veluwe.

...........................................................
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De Rabobank wil graag een bijdrage geven aan 
het lokale verenigingsleven en is daarom een paar 
jaar geleden gestart met de Clubkas Campagne. De 
hoogte van de bijdrage is af hankelijk van het aantal 
uitgebrachte stemmen. Stemrecht hebben leden van 
de Rabobank. Als u lid van de Rabo bent ontvangt u 
binnenkort opnieuw een brief van de bank met een 
unieke persoonlijke code waarin staat dat u tussen 5 
en 25 maart drie stemmen mag uitbrengen waarvan 

Rabo Clubkas Campagne
Rabo leden: Stem op de Senverbus!

maximaal twee op dezelfde organisatie. Draagt u de 
Senverbus een warm hart toe breng dan uw stem uit. 
In voorgaande twee jaren heeft de vereniging door uw 
stem een mooi bedrag ontvangen. Laat ook dit jaar uw 
stem niet verloren gaan! 
Als u wel een rekening bij de Rabobank hebt maar 
geen lid bent kunt u eenvoudig via de website van de 
bank gratis lid worden. Dan kunt u volgend jaar ook 
meestemmen. 



Vaste activiteiten: 
sport, spel & 
ontmoeting

Agenda  Maart
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 
18 maart
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 maart 
Scrabblemiddag in wijk-
centrum Lopes Dias, 
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 
5 maart
Fotoworkshop, in Wijk-
centrum Lopes Dias 
van 14.00 – 16.00 uur

Woensdagmorgen 
Seniorencafé op terras, 
Winkelcentrum Kerkelanden, 
vanaf 10.30 uur

Donderdagmorgen 
Seniorencafé -tijdelijk- bij 
Intratuin, Kromme Rade 2a, 
Kortenhoef 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 maart Muziekochtend: Bach! 3

 Caravaggio en Medusa, Senverbus 12

Maandag 4 maart De Kern van ….. Comenius 4

 Naar Koffieconcert Amersfoort, Senverbus *

Dinsdag 5 maart Muziekochtend: Bach! 3

 Naar Voorlinden Wassenaar, Senverbus *

Woensdag 6 maart Fries Museum, Rembrandt en Saskia, Senverbus *

Donderdag 7 maart  Lange wandeling 8

 Naar Sal Meijer Elburg, Senverbus *

Zaterdag 9 maart Naar Paleis Soestdijk, Senverbus *

Zondag 10 maart Paleis op de Dam met Guriev servies, met Senverbus *

Dinsdag 12 maart Museumlezing: Erwin Olaf 5

 Filmmiddag in  het Filmtheater 10

 Rondleiding Yakult-fabriek 13

Woensdag 13 maart Museumlezing: Erwin Olaf 5

 Naar Boymans Co Westerik, Senverbus 12

Donderdag 14 maart Naar Museum Bronbeek, Senverbus *

Zaterdag 16 maart Caravaggio en Medusa, Senverbus 12

Zondag 17 maart Naar Louwmanmuseum, Senverbus *

Maandag 18 maart Historielezing, ’s Gravelandse buitenplaatsen 3

 Lezing Museum Hilversum, 70 jaar beste nieuwsfotografie 9

Dinsdag 19 maart Poëzie in de Soos, Marsman 4

 Samen uit eten 15

 Palingmuseum en Lenterondrit, Senverbus 13

Woensdag 20 maart Voorjaarsdagtocht over de Veluwe 15

 Samen naar tentoonstelling Erwin Olaf, met de trein 5

 Concertgebouw  lunchconcert Grote Zaal, Senverbus *

Donderdag 21 maart Samen uit eten 15

 Muziekgebouw IJ, Senverbus 13

Zaterdag 23 maart Domkerk zaterdagmiddagmuziek 13

Zondag 24 maart Naar Museum More met Barraud, Senverbus 12

Maandag 25 maart Palingmuseum en Lenterondrit, Senverbus 13

Dinsdag 26 maart De passielezing: Nederlandse Poolexpeditie in 1882/83 9

Woensdag 27 maart Naar Philips Museum, Senverbus 12

Donderdag 28 maart Naar tentoonstelling Erwin Olaf, Senverbus 5

Zondag 31 maart Lenterondrit Groene Hart, Senverbus 8

 *  Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver


