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Activiteiten op Tweede Paasdag

Gezamenlijke gezellige 
Paaslunch
Om 13.00 uur start de gezamenlijke 
Paaslunch. Het personeel van Lapershoek 
heeft beloofd om er een feestelijk tintje aan 
te geven. Er zijn zachte broodjes met lekkere 
dingen belegd, verder soep, een hartige snack, 
en koffie, thee, melk en vruchtensap voor 
de duur van de lunch.  De kosten voor deze 
feestelijke Paaslunch bedragen A 20,00 per 
persoon. Vooraf aanmelden is voor de lunch 
wél noodzakelijk. Dat kan tot uiterlijk 12 april 
bij Henny Jongkind. Liefst per e-mail naar 
hennyhermien@gmail.com. U kunt haar ook 
bellen, tel. 06-50511000 (graag tussen 8.30 en 
9.30 uur).

 Lees verder op pag. 3.

Het is traditie aan het worden bij Senver: 
activiteiten op Tweede Kerstdag en Tweede 
Paasdag. Ook dit jaar organiseert een 
actieve werkgroep op Tweede Paasdag weer 
verschillende leuke activiteiten. De meeste 
activiteiten zijn deze keer in de omgeving 
van hotel Lapershoek en station Sportpark. 

Wandeling en fietstocht
Om 11.30 uur start een wandeling vanaf 
station Sportpark, aan de zijde van het 
Laperspark, naar het bosgebied dat begint 
bij Station Sportpark. De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf uur en staat onder leiding 
van Cobi Buschmann en Henny Jongkind. 
Aanmelden van te voren hoeft niet, wandel 
lekker mee.

Om 12.00 uur start er ook een fietstocht en 
fiets-rondleiding naar de nieuwste wijk van 
Hilversum op Anna’s Hoeve. Verzamelen 
bij station Sportpark, aan de kant van het 
Laperspark. De fietstocht wordt voorbereid en 
geleid door Claire Verlinden en Ella van den 
Bogaard. Ook hier is aanmelden niet nodig. 
Als we met veel mensen zijn, splitsen we de 
groep.

Anna’s Berg
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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 mei-nummer vóór woensdag 
10 april naar redactie@senver.nl

Lidmaatschap
Kosten lidmaatschap: M 17,50 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de 
jaarcontributie M 12,50. 

Bankgegevens
IBAN: NL 69 INGB 0007 3896 93
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum. 
(Let op: dus niet overmaken op ‘Senver’)

Nieuwe leden
Mevr. J.M.E. Vlug-Smet
Dhr. J. Vlug
Dhr. M. Thor
Mevr. M.A.M. Hebink
Mevr. W.H. Hinterding
Dhr. M. Pannevis
Dhr. L. Stumpel
Mevr. A. Goedhart
Dhr. L.P.V. Back
Dhr. B.W. van Daalen
Dhr. W. Wallenburg
Dhr. W. Puik
Dhr. J. Wester
Mevr. E .van den Brink
Dhr. M.J. Enkelaar
Mevr. Th.W. Hellenthal
Dhr. M.L.Steenbeek
Mevr. E.J. Steenbeek-Havekes
Mevr. M. van Willige
Dhr. P.J.M. Holdorp
Mevr. P.W.B. Holdorp-Eekhof
Mevr. I.Kreuning-Mikkers

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?
Aanmelden als lid van Seniorenvereniging 
Hilversum kan via e-mail: info@senver.nl 

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

Vanaf nu zijn de ledenpasjes afgeschaft, we 
maken ze niet meer aan en leden hoeven 
ook geen pasje meer bij zich te hebben of 
te tonen. 

U bent lid zolang u contributie betaalt.
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Is cremeren milieuvriendelijker dan 
begraven? En waar kunnen we nog 
meer aan denken om een uitvaart 
duurzamer te maken? Speciaal voor 
de leden van Senver houden uitvaar-
tondernemers Martine van Vuure en 
Susanne Duijvestein op dinsdagmor-
gen 16 april een lezing over duurzame 
keuzes bij uitvaarten. 

We worden ons steeds meer bewust 
van de gevolgen van onze leefstijl voor 
het milieu. En die gevolgen zijn er niet 
alleen tijdens ons leven, maar ook na 

onze dood. Van 
eco-kisten tot 
graftuintje, van 
milieuvriende-
lijk bloemenplan 
tot lage-emissie 
staatsievervoer, 
van paddenstoe-
lenwade tot slow 

Welke voetstap laat ik achter na mijn dood?
Twee experts over duurzaam 
uitvaren

 Vervolg Activiteiten op Tweede Paasdag

Dit concert op de middag van Tweede 
Paasdag in Laren is altijd heel sfeervol. 
Het concert in de Sint Janskerk begint 
om 15.30 uur, de deuren gaan open om 
15.00 uur. Het concert is gratis met 
na af loop een deurcollecte. Vindt u 
het leuk om mee te gaan? Bel dan met 
Yvonne Mevis, tel. 035 - 6830469. Als het 
mogelijk is reist u dan samen. Het is de 
bedoeling om na af loop ergens wat te 
gaan drinken.

Lente in het kasteel! Voor de paasdagen 
haalt het Muiderslot de tulpenvazen 
van zolder, met speciale aandacht voor 
de tulp in de Gouden Eeuw. Met de 
exotische, van oorsprong Turkse tulp 
werd in de zeventiende eeuw gepronkt 
door de nieuwe rijken in de Republiek. 
Met Pasen is ook de valkenier aanwezig 
met roofvogeldemonstraties. Voor dit 
uitje moet men vanwege de vele trappen 
goed ter been zijn.

Het Paasconcert van 
de St. Jans schola

Een natuurvriendelijke mand kan een 
alternatief zijn

...........................................................
Datum  Zondag en maandag 21 en 
22 april 
Tijd  Ophalen tussen 12.30 en 13.30 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  € 16,00.Toegang € 15,50. Met 
Museumkaart gratis. 
Aanmelden  zie informatie op pagina 14

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

Met de Senverbus naar het Muiderslot

Cursus Windows 10 
van drie lessen

In april organiseren we weer eens een 
cursus over het besturingssysteem 
Windows 10. Op drie vrijdagochtenden 
leert u hoe u Windows 10 gebruikt en 
wat de belangrijkste verschillen zijn 
met eerdere versies van het besturings-
systeem Windows. Daarnaast leggen 
we uit wat de functie is van de Cloud 
(OneDrive) in Windows 10. Het oude 
openingsscherm van Windows 7 is voor 
een deel weer terug, en de tegels die 
Microsoft had ingevoerd bij Windows 8 
hebben een minder prominente plaats 
gekregen.

Waar  computerruimte van 
Bibliotheek Hilversum
Cursusleiding  Piet Renes, met 
assistentie van Rina de Ronde
Wanneer  vrijdagmorgen 12, 19 en 
26 april, steeds van 10.15 en 12.00 uur
Kosten  € 30,00 voor drie ochtenden, 
inclusief een kopje koffie in de 
pauze. Aanmelden bij Nel Storne-
brink, tel. 035 - 6281480

food catering. Er zitten heel veel kanten 
aan een duurzame uitvaart en u zult 
verrast zijn hoe eenvoudig het is om 
minder belastende keuzes te maken. 
Hopelijk laten we uiteindelijk allemaal 
iets groens achter op de planeet van 
onze toekomstige generaties. Martine 
van Vuure, uitvaartondernemer, en 
Suzanne Duijvestein, van ‘Suzanne bij 
Afscheid’ verzorgen samen, op verzoek 
van Senvers werkgroep Duurzaamheid, 
een inleiding over dit onderwerp. Eigen 
ervaringen met dit thema kunnen ook 
aan de orde komen. 

...........................................................
Wanneer  dinsdag 16 april, 10.30 uur
Waar  St. Annagebouw, het vereni-
gingsgebouw áchter de Vitus
Kosten  € 4,00, dat is inclusief koffie/
thee 
Aanmelden  is niet noodzakelijk, maar 
wel prettig (via duurzaam@senver.nl) 
zodat we een idee hebben hoeveel 
mensen er komen

...........................................................
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Hallo, is daar iemand?
Zou er nog ergens in het heelal leven 
zijn of zijn wij de enigen? Dat is een 
vraag die veel mensen zich stellen. 

Als er leven elders is, hoe zou dat er 
dan uit kunnen zien. We weten het 
gewoon niet. Toch kunnen we uit het 
ontstaan van het leven op aarde al veel 
te weten komen over de noodzakelijke 

De Kern van ... op maandag 1 april
Speuren naar leven in het heelal

...........................................................
Datum  maandag 1 april, 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.
Inleider  Henny Lamers

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

Poëzie in de Soos op dinsdag 16 april
Over de dichter Herman de Coninck

voorwaarden voor leven; en niet alleen 
voor aard-achtig leven! De laatste jaren 
zijn op aarde levensvormen gevonden 
die wel heel bijzonder zijn en die aan-
tonen hoe zelfs onder extreme omstan-
digheden leven zich kan ontwikkelen. 
Als we die kennis nu eens toepassen op 
planeten?

Onze gast is prof. dr. Henny Lamers, 
die eerder voor De Kern van…een 
enthousiast ontvangen inleiding 
heeft gehouden over het thema:  De 
mens tussen de sterren: hoe wij zijn 
gemaakt van sterrenstof. Henny Lamers 
(1941) studeerde natuurkunde en 
sterrenkunde in Nijmegen, Utrecht en 
Princeton(USA). Hij is emeritus hoogle-
raar Astrofysica en Ruimte Onderzoek 
aan het Sterrenkundig Instituut van de 
Universiteit van Utrecht. Hij zal op een 
begrijpelijke wijze en met veel mooie 

Herman de Coninck (1944-1997) was 
lange tijd de meest geliefde dichter 
van Vlaanderen. Hij staat bekend als 
de man die zijn volk poëzie leerde 
lezen. Hij herwaardeerde de gewone 
taal en dus ook het gewone leven. 
Onderwerp in zijn werk is de alle-
daagse, waarneembare werkelijkheid. 
Voor zover er sprake is van romantiek 
is dat romantiek met beide voeten op 
de grond.

De Coninck wordt wel gezien als de 
vader van het neo-realisme van de 
Zestigers, een stroming in de poëzie 
die gezien kan worden als reactie op de 
Experimentelen.
Vanaf zijn debuut De Lenige Liefde 
uit 1969 werden zijn gedichten veel 

gelezen; de eenvoudige, verstaanbare, 
emotionele maar nooit banale poëzie 
sprak veel mensen aan. Zijn poëzie valt 
te vergelijk met die van Rutger Kopland, 
met wie hij bevriend was en met wie 

...........................................................
Datum  dinsdag 16 april, van 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 
worden gegeten

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

beelden laten zien wat we weten over 
het ontstaan van het leven op aarde 
en vertellen over de zoektochten naar 
exo-planeten en leven in het heelal. 
Daarbij komen ook de allernieuwste 
ontdekkingen ter sprake.

hij een ironische houding tegenover 
de gebreken van de schepping gemeen 
heeft.
Laat u verrassen door werk en leven 
van Herman de Coninck. Ko van den 
Bovenkamp vertelt u in beeld, geluid 
en woord over deze boeiende en promi-
nente figuur.



Museumlezing door Henk Roos
‘Hockney – Van Gogh: 
The Joy of Nature’

5

De monumentale Yorkshire-landscapes 
van Hockney staan centraal. In totaal 
zijn zo’n 120 werken te zien, waaronder 
hoogtepunten als het imposante The 
Arrival of Spring in Woldgate, bijna 10 
meter breed! 
Het werk van Hockney wordt gepre-
senteerd naast schilderijen van Van 
Gogh. Zo ervaar je hun gebruik van 
felle kleuren, het experimenteren met 
perspectief en hun beider fascinatie 
voor de natuur. De expositie heeft niet 
voor niets de titel The Joy of Nature 
meegekregen. 
Hockney experimenteerde ook met zijn 
iPad en maakte sprankelende land-
schappen op dat apparaat. Twintig van 
deze iPad-tekeningen zijn op fors for-
maat te zien in de tentoonstelling. Ook 
wordt aandacht besteed aan Hockney’s 
schetsboekjes en zijn er losse bladen te 
zien die onmiskenbaar aanleunen tegen 
Van Goghs tekenstijl.

Naar aanleiding van deze tentoon-
stelling houdt Henk Roos twee muse-
umlezingen, waarin hij ook ingaat op 

Hockney’s vroegere werk (popart) en op 
diens curieuze theorie over ‘de geheime 
technieken van de oude meesters’.

Hockney zelf verblijft dit voorjaar in 
zijn huis in Normandië, om opnieuw 
de komst van de lente te schilderen. De 
81-jarige schilder peinst er niet over om 
te stoppen: ‘Ik heb nog veel te doen. De 
wereld is kleurrijk en prachtig, vind 
ik. De natuur is geweldig. Van Gogh 
aanbad de natuur. Van Gogh was niet 
alleen maar ongelukkig, kijk maar 
naar zijn werk. Er zijn altijd dingen die 
je depressief kunnen maken, maar we 
moeten vrolijk naar de wereld kijken.’ 

...........................................................
Data  dinsdag 9 en woensdag 10 april
Tijd  10.30 uur. Zaal open 10.20 uur
Plaats  theaterzaal Bibliotheek 
Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten  € 3,00 Kaartjes zijn alleen 
te koop vanaf twee weken voor 
de lezing via de website van de 
bibliotheek of aan de balie van de 
bibliotheek; zie pag. 14

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

De laatste museumlezing van dit seizoen staat in het teken van de lente. De 
Engelse kunstenaar David Hockney is namelijk dol op de lente en dat zullen we 
weten ook. Want in het Van Gogh Museum is t/m 26 mei de dubbeltentoonstel-
ling te zien van David Hockney en Vincent van Gogh. 

David 
Hockney 
schildert 
‘Bloeiende 
meidoorns 
langs de 
Romeinse 
weg’, 2009

Samen met de 
Senverbus

..........................................................
Datum  Maandagmiddag 15 april en 
woensdagmiddag 17 april 
Tijd  Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  € 15,00. Toegang € 19,00. Met 
Museumkaart gratis.
Aanmelden  zie informatie op pagina 14

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

Samen naar het Van 
Goghmuseum

U kunt samen met andere Senverleden 
de tentoonstelling in Amsterdam 
bezoeken. Dat kan zowel per trein op 17 
april als met de Senverbus op 15 en 17 
april

Samen met de trein
Om 9.10 uur verzamelen in de hal van 
station Hilversum en met de Intercity 
van 9.23 uur naar Amsterdam-Zuid. 
Vandaar nemen we tram 5 naar het 
Museumplein. We starten ons bezoek 
met koffie in het museumrestaurant. 

..........................................................
Datum  woensdag 17 april
Kosten  entree museum € 19,00 en 
met museumkaart gratis.
Koop tijdig via internet een toe-
gangskaartje en kies voor starttijd 
10.30 uur.
Aanmelden  bij Janny Schouten, liefst 
e-mail: jannyschouten@gmail.com of 
anders via tel. 035-6859639

..........................................................
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Vrijwilligers adviseren u 
Er staat een nieuw team van enthousi-
aste vrijwilligers klaar om je wegwijs te 
maken in het woud van de Ledlampen. 
Ze helpen je graag te onderzoeken wat 
voor jou geschikt is. In overleg wordt 
besloten welke lampen er aangeschaft 
kunnen worden,  en ook heel belangrijk, 
geïnstalleerd. 
Ledlampen zijn heel erg zuinig in 
gebruik en dat merk je direct in de 
energierekening, die inmiddels behoor-
lijk in de prijzen loopt. 

Meer weten of een afspraak maken? 
Bel of mail Henja Kronenburg: 
035-6247512 
henjakronenburg@hotmail.nl 

Ledlampen, welke zijn duurzaam?

      Senver’s   Duurzaamheids-
          hoekje

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

Natuurlijk willen we graag zo duurzaam mogelijk ons huis verlichten zodat onze 
kinderen en kleinkinderen ook nog een toekomst hebben op deze aarde. 
Maar als je naar al die verschillende lampen op de foto kijkt, zakt de moed je 
bij voorbaat in de schoenen. Welke lamp wel, welke niet? Zijn er wel Ledlampen 
voor mijn oude sche-
merlamp? In sommige 
gevallen zijn die er 
inderdaad niet. Maar 
hoe kom je daar achter? 

Hebt u een herinnering 
aan Hilversum, liefst mét 
foto? Leuk om te plaat-
sen in ons blad. 
Stuur uw artikel naar: 
redactie@senver.nl

Ik herinner mij: de stegen…

Ik sluit graag aan op een ‘Ik herinner mij…’ in een eerder Senver-blad:

Hilversum kent ook nog de Biersteeg. Dat kan verband houden met de kroeg die er in het 

verleden was. De Kruissteeg is bij de Laanstraat en bij de Jonge Graaf van Buren. In de 

Kruissteeg had je vroeger de Kruidenfabriek van Van Dorp. Daar werd gemalen en verpakt. 

Peper, nootmuskaat, kaneel, enz. Een medewerker (volgens mij heette hij de heer Koolwijk) 

was in Hilversum raadslid van de Communistische partij. Een zeer aardige rustige man.

Wat ook velen niet weten is, dat achter Havenstraat 42 (daar waar vroeger het 

transportbedrijf van Bonnema was) er nog een koeienstal en een hooiberg was. 

In de koeienstal zat een bedrijf die autobanden verkocht en ze ook Kufferden. Ik 

hoop dat ik het goed schrijf, want dat wordt tegenwoordig volgens mij niet meer 

gedaan. Het is het opsnijden van nieuwe gleuven in een autoband. Onder het dak 

van de hooiberg stonden de gasf lessen van Bonnema. Bonnema was namelijk 

ook het adres voor het uitgeven van gas- en zuurstoff lessen (volgens mij van het 

bedrijf ‘Loos’. Rien Bonnema (de oudste en grootvader van Douwe) is zijn trans-

portbedrijf begonnen op de transportfiets, handkar en met de trein naar en van 

Amsterdam. Je had in Hilversum meer van dat soort transportbedrijven, zoals 

Bekius (familie van Bonnema en beiden oorspronkelijk komende uit Friesland) en 

ook Snelle Visser.

   Gerard Schulting
De Biersteeg



7

Stadswandelingen weer van start

Stadswandeling in Zwolle

De eerste stadswandeling van dit jaar 
vindt plaats in Hanzestad Zwolle, op 
donderdag 18 april. De historische 
binnenstad is nog steeds omgeven 
door een stadsgracht. Er zijn ook nog 
wat gedeeltes van de middeleeuwse 

stadswallen en verdedigingstorens te 
zien. Tot de oudste gebouwen behoren 
de Onze Lieve Vrouwe-basiliek met 
toren De Peperbus, de Grote Kerk en de 
Sassenpoort, de enige stadspoort die in 
zijn geheel bewaard is gebleven.

Senver organiseert stadswandelingen in het zomerseizoen, van april tot en 
met oktober, op de 3e donderdag van de maand. Vanwege de zomerschool 
niet in juli en augustus. In dit artikel de algemene informatie over de 
stadswandelingen.

De plaatsen die gekozen worden zijn 
per trein bereikbaar. Voor wie een 
kortingsabonnement heeft, zijn daarbij 
de NS-keuzedagen handig. We proberen 
het aantal deelnemers per wandeling op 
ongeveer 40 te houden. De werkgroep 
bestaat dit jaar uit Renée Beekman, 
Anneke Brabander/Jeanne Meiresonne, 
Trees van Eimeren, René van Helmond 
en Anneke Reijn.

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

Stadswandelingen dit jaar

Soms met een thema, als we er al 
eerder gewandeld hebben.

18 april > Zwolle
6 mei > Breda
20 juni > Arnhem
19 september > Assen
17 oktober > Woerden

Een eerdere stadswandeling

aankomst op de bestemming lopen we 
gezamenlijk naar een vooraf uitgezocht 
koffieadres. Soms is er een koffie/thee-
arrangement met gebak. Andere keren 
bepaalt en betaalt u zelf wat u neemt. 
Na de koffie komen plaatselijke gidsen 
ons ophalen en wordt de groep verdeeld. 
Na af loop, meestal anderhalf uur, kunt 
u gaan en staan waar u wilt.

Informatie over de reis en aanmelden
Op donderdag 18 april nemen we 
de trein van 9.16 uur vanaf station 
Hilversum. Graag twintig minuten 
tevoren aanwezig zijn in de hal van het 
station en A 7,00 gereedhouden voor 
de gidsen. Verdere informatie over de 
reis ontvangt u als u zich aanmeldt per 
e-mail. 

Aanmelden kan tot 10 april bij Trees van 
Eimeren, liefst per e-mail: 
t.eimeren@chello.nl 
Vermeld a.u.b. ook uw telefoonnummer. 
U kunt Trees ook bellen tussen 13.00 en 
20.00 uur op nummer 035 - 6215479. 

Bij meer dan 40 aanmeldingen moet er 
helaas worden geloot. Als u op 12 april 
nog niets heeft gehoord kunt u gewoon 
mee. Meld u even af als u toch niet mee 
kunt. Dit kan kosteloos t/m 10 april. 
Afmelden daarna betekent dat u de 
A 7,00 voor de gids moet betalen.
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10 jaar Nordic-groep 
10 jaar sport en gezelligheid
Lopen met stokken is nog geen nordic-
cen. Vóor de informatiemiddag in 
februari van 2009 wist niemand het 
verschil. Na de video en uitleg van 
de trainers Wim, Maarten en Henja 
was het de aanwezigen duidelijk dat 
Nordiccen een serieuze sport is, 
geschikt voor alle leeftijden. 
Snel daarna startte een groep enthousi-
astelingen onder leiding van de trainers 
in het Spanderswoud.  Na acht lessen 
ging het Nordiccen behoorlijk goed en 
werd er besloten een wekelijkse groep 
op te richten. Wim zou tijdelijk om de 
week een training geven om de puntjes 
op de i te blijven zetten. 

Opstappen!
Het fietsseizoen begint weer
In april begint weer het seizoen voor 
de Senver-fietstochten. De organi-
serende werkgroep heeft diverse 
gevarieerde fietstochten bedacht.

Op de eerste dinsdag van de maand 
fietsen we telkens een korte tocht, en 
op de vierde dinsdag van de maand 
een lange fietstocht. Het vertrekpunt 
is altijd vanaf de Kerkbrink. Vooraf 
opgeven is niet nodig. De consumpties 
die we onderweg gebruiken zijn voor 
eigen rekening.

Lange wandeling
Huizen-Hilversum

Op donderdag 4 april is er weer de 
maandelijkse lange wandeling voor 
Senver-leden. Deze keer wordt gelopen 
vanaf Huizen via mooie natuur èn over 
de klinkerstraatjes van het prachtige 
Blaricum naar Hilversum. De route is 
ca. 15 km. lang en dus alleen geschikt 
voor geoefende wandelaars. Uiteraard 
is er onderweg een pleisterplaats voor 
koffie en/of lunch. 
Verzamelen om 10 uur in de hal van 
het station Hilversum. Daarna met bus 
320 van 10.14 uur naar Huizen. Voor 
vragen kunt u terecht bij Ron Couvée: 
roncouvee@icloud.com. 

De eerste tocht vindt plaats op dinsdag-
middag 2 april met als vertrektijd 13.00 
uur. Joke Groen en Hans Kroese gaan 
met ons een rondje Hilversum fietsen 
van 25 à 30 km. Onderweg stoppen we 
om een consumptie te gebruiken.
De lange tocht is op dinsdag 23 april en 
start om 10.00 uur. Freek Buné en Rinus 
Klippel hebben de Gein-route samen-
gesteld van 45 à 50 km. Halverwege de 
ochtend drinken we ergens koffie en 
tussen de middag stoppen voor een 
lunch.

Dat is nu 10 jaar geleden. Reden voor 
een feestje, vorige maand, in het 
restaurant van Natuurmonumenten in 
’s-Graveland, een locatie waar regel-
matig getraind wordt. De oud-trainers 
Wim (ja die, hij is er nog steeds) Henja 
en Maarten haalden herinneringen 
op samen met de andere deelnemers, 
er waren hapjes en drankjes, het 
werd een gezellige middag met veel 
herinneringen. Bij het afscheid werd er 
al geroepen: ‘dat doen we nog een keer 
bij 12,5 jaar’. En dat gaat deze club zeker 
halen. 
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In april starten we weer met het 
bezoek aan kunstenaars, samen met 
ART Hilversum. We starten met een 
heel bijzonder bezoek, namelijk aan 
Eric Tiggeler.  

Eric is winnaar van de landelijke 
competitie ‘Schilderij van het jaar 
2018’ met het werk ‘Mahlerlaan, 
maandagmorgen’, zie foto. Omdat Eric 
in april exposeert in het Brinkhuis 
Laren, gaan we daar bij hem op bezoek. 
In zijn expositie ‘Hart voor de stad’ laat 
hij ons op vrijdagmorgen 26 april zijn 

Historielezing:
Hilversum in de 
oorlog

gedetailleerde, realistische stadsge-
zichten zien. Wilt u mee, en in gesprek 
gaan met de kunstenaar? Stuur dan een 
e-mail aan annedelaet@arthilversum.nl 

..........................................................
Datum  vrijdagmorgen 26 april, 
10.30 uur. We verzamelen daar, ieder 
gaat op eigen gelegenheid naar Laren.
Plaats  Brinkhuis Laren, Brink 29
Kosten  Er zijn geen kosten aan dit 
bezoek verbonden. Koffie/drankjes in 
het Brinkhuis voor eigen rekening

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

In gesprek met een kunstenaar:
Bezoek aan Eric Tiggeler 
Winnaar ‘Schilderij van het jaar 2018’

De Senver-historielezing op maandag 
15 april gaat over Hilversum tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezet-
ting liet Hilversum niet ongemoeid. De 
stad kreeg in 1940 als eerste in het land 
een NSB-burgemeester. In oktober 1944 
voerden de Duitsers tijdens een razzia 
een paar duizend mannen als dwan-
garbeider weg naar Duitsland. En aan 
het einde van de oorlog werd de wijk 
Trompenberg twee keer gebombardeerd 
door geallieerden.

In Hilversum werd het hoofd-
kwartier gevestigd van de 
‘Wehrmachtsbefelhaber’, generaal 
Christiansen. Het raadhuis werd 
geconfisqueerd en gecamouf leerd. 
De Wehrmacht maakte de wijk 
Trompenberg tot ‘Sperrgebiet’ en 
bouwde er de grootste bunker van 
de Atlantikwall. Van daaruit reed de 
Duitse generaal Blaskowitz in mei 1945 

naar Wageningen om daar de capitu-
latie van de Duitse troepen te tekenen. 
Waarom koos generaal Christiansen 
voor Hilversum? Wat betekende zijn 
aanwezigheid voor Hilversum en zijn 
bewoners? Hoe was hier het verzet 
tegen de bezetting? Daarover vertelt 
historicus Pieter Hoogenraad voor de 
2e maal tijdens de maandelijkse lezing 
van Senver, in samenwerking met 
Historische Kring Albertus Perk. 

‘Mahlerlaan, maandagmorgen’

De toren van het raadhuis: tijdens de oorlog gecamouf leerd door de Duitsers.

..........................................................
Datum maandag 15 april, 15.00-17.00 
uur
Plaats de theaterzaal van de biblio-
theek, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Aanmelden vanaf 1 april via het 
inschrijfsysteem van de bibliotheek 
of aan de balie van de bibliotheek, 
zie pag. 14

..........................................................
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Speciaal voor 
Senver-leden:
‘Gloria Bell’
Speciaal voor Senver-leden draait op 
dinsdag 9 april in het Filmtheater de 
film ‘Gloria Bell’.

Gloria is 58 jaar maar voelt zich nog elke 
dag een jonge dertiger en blijft op zoek 
naar haar grote liefde. Ondanks haar 
eenzaamheid probeert ze het beste van 
haar leven te maken en duikt ze het 
vrijgezellen-nachtleven in, op zoek naar 
de ware. Wanneer ze Arnold ontmoet 
lijkt haar zoektocht voorbij… 

Met ‘Gloria Bell’ maakt Oscarwinnende 
regisseur Sebastián Lelio zelf een geheel 
nieuwe versie van zijn succesvolle 
Chileense film ‘Gloria’, met deze keer 
Oscarwinnares Julianne Moore (‘Still 
Alice’) in de titelrol.
VS, 2018, 102 min. Regie Sebastián Lelio 
Met Julianne Moore, John Turturro. 

Datum  dinsdag 9 april, 14.00 uur
Plaats  Filmtheater Hilversum, 
Herenplein 5
Kosten  € 8,50 inclusief koffie of thee 
met iets lekkers. Alleen met pin betalen. 
Reserveren is niet mogelijk, wel kunt u 
tevoren al een kaartje kopen.

Nieuwe reeks van Sarita’s Hartkoor

Al drie jaar bestaat nu Sarita’s Hartkoor, 
waarin Senver-leden met elkaar zingen, 
en dan vooral mensen die denken dat 
ze niet kunnen zingen! In april en mei 
is er een nieuwe reeks koormiddagen: 
geen auditie, je hoeft geen noten te 
kunnen lezen, alleen maar  gezellig 
meezingen in een ongedwongen sfeer. 
Evergreens en popliedjes, hits van toen 
en nu, Engels- en Nederlandstalig, alles 
komt voorbij, onder leiding van Sarita 
Lemmens.

..........................................................
Data 8 donderdagmiddag van 4 april 
t/m 23 mei, van 13.30 tot 14.45 uur
Plaats wijkcentrum Lopes Dias, Lopes 
Diaslaan 213
Kosten € 46,00 voor de hele reeks
Betaling op NL28 INGB 00044293609 
t.n.v. Sarita’s Zingdingen, met vermel-
ding van je voornaam en ‘Hartkoor 
Hilversum april-mei’, of contant 
betalen op de eerste zangmiddag.

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

Senver-leden over hun passie
De cultuur van de Navajo-indianen in Arizona

Peter van Wingerden is de serie De 
Passie van… in september 2016 als eerste 
gestart met zijn lezing over de Navajo-
indianen en hij sluit daarmee ook deze 
serie af. Hij laat in zijn laatste lezing de 
natuur (denk o.a. aan de Grand Canyon) 
en de indianen in het zuidwesten van 
de Verenigde Staten de revue passeren. 
Hij heeft er gewoond en gereisd en veel 
contacten opgebouwd met de Navajo-
indianen aldaar en hij zal vertellen over 
de prachtige cultuur van deze ‘native 
Americans’ zoals zij liever worden 
genoemd. 
Een mooi slot aan een reeks van drie 
winterseizoenen waarin meerdere 
Senver-leden en soms een interessante 
spreker van buitenaf hun passie met 
ons hebben gedeeld. 

..........................................................
Datum dinsdagochtend 23 april, 
10.30-11.30 uur
Plaats de theaterzaal in de biblio-
theek, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Kaartverkoop vanaf 9 april via de site 
van de bibliotheek of aan de balie 
van de bibliotheek. Zie pag. 14

..........................................................
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Foto van de maand

Foto: Tineke van Enk. Thema ‘Winter en water’

Vacature secretaris 
van het bestuur
Aan het einde van dit jaar loopt de 
bestuursperiode van vier jaar af van 
secretaris van het bestuur Marianne 
Ruigrok. Marianne heeft besloten om 
zich niet herkiesbaar te stellen voor 
een volgende periode. Het bestuur 
gaat ruim op tijd op zoek naar een 
nieuwe secretaris, om de overdracht 
en opvolging soepel te laten verlopen. 
De opvolgster of opvolger krijgt op 
deze manier ruim de tijd om zich in te 
werken. 

De functie
Het bestuur is op zoek naar iemand 
die actief wil worden in het bestuur 
en de activiteiten rond het secretariaat 
op zich wil nemen. Tot de taken van 
de secretaris behoren het voorbereiden 
en verslagleggen van de maandelijkse 
bestuursvergaderingen, en van de 
Algemene Ledenvergaderingen, twee 
maal per jaar. Verder is de secretaris 
aanspreekpunt voor algemene zaken 
aangaande de vereniging en de leden.

Wat biedt de functie
Senver is een dynamische vereniging 
waarin meer dan 200 vrijwilligers 
actief zijn. Er is een gevoel van trots 
onder leden en vrijwilligers over ‘onze’ 
vereniging. In die sfeer is het leuk om in 
deze unieke vereniging een bestuurlijke 
en ondersteunende functie te vervullen. 

Informatie
Voor nadere informatie kun je terecht 
bij Marianne Ruigrok. 
Telefoon 035 - 6850442. 
Zij vertelt je graag over nadere bijzon-
derheden van haar taak.

Vrijdagmiddag 26 april
Loosdrecht: contact tussen Senver-leden?

Bijna 100 leden van Senver wonen in Loosdrecht. Veel van hen doen aan Senver-
activiteiten mee in Hilversum. Maar vaak weet je dat niet van elkaar. Terwijl 
je makkelijk met elkaar zou kunnen meerijden. Een van de Senver-leden uit 
Loosdrecht heeft gevraagd om eens iets te organiseren voor leden in Loosdrecht, 
misschien zou meer onderling contact gezellig zijn. We willen graag daarover 
praten met Senver-leden in Loosdrecht, en we nodigen u uit voor vrijdagmiddag 
26 april, om 15.00 uur in de bibliotheek. Het adres is Tjalk 41. 

Bent u verhinderd maar vindt u het wel leuk om te weten wat er uitgekomen 
is? Stuur dan een mailtje naar de redactie van dit blad, naar Ineke van de Rotte, 
redactie@senver.nl  of bel naar Ineke, 06-24866749.

Er gaat een nieuwe leesclub van start 
in Loosdrecht, op woensdagmiddag 
17 april, om 15.00 uur in de bibliotheek. 
Het initiatief komt van leesclub-orga-
nisatie Senia, waarmee Senver samen-
werkt. In een leesclub van Senia lees je 
elke 5 of 6 weken een roman, en je kiest 
daarbij uit een lijst met goed toegan-
kelijke boeken, moderne Nederlandse 
en vertaalde literatuur. Senia levert bij 
elk boek een uitgebreide leeswijzer, met 
discussievragen. 

Woensdagmiddag 17 april 
Nieuwe literatuur-leesclub in Loosdrecht

Interesse? 
Kom dan woensdag 17 april naar de 
bibliotheek. Bent u verhinderd? Laat het 
dan weten aan info@senia.nl dan wordt 
u op de hoogte gehouden.
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Lente-tochten met de Senverbus
Zie voor algemene informatie over aanmelden en annuleren, pagina 14.

Keukenhof
Het park is aangelegd in de Engelse 
landschapstijl met als architect Zocher. 
Het Keukenhof thema voor 2019 is 
‘Flower Power’. Het mooiste lentepark 
ter wereld, met een zee van bloemen, 
brengt u in een romantische lentesfeer. 
Dit voorjaar staan meer dan 7 miljoen 
bloembollen in bloei met wel 800 
verschillende soorten tulpen. Naast de 
ruim 32ha aan bloemen kunt u genie-
ten van spectaculaire bloemenshows, 

Hortus Bulborum 
Limmen 
De hortus Bulborum waar inmiddels 
meer dan 4500 verschillende voor-
jaarsbolgewassen zijn verzameld, is 
uniek in zijn soort. De collectie bestaat 
hoofdzakelijk uit historische tulpen, 
narcissen en hyacinten. Daarnaast 
zijn er prachtige en waardevolle 
verzamelingen van kievitsbloemen en 
krokussen gemaakt en in de museum-
tuin geplant. Onderweg verwachten we 
ook nog van de bollenvelden te kunnen 
genieten langs de binnenduinrand. 

...........................................................
Datum  Vrijdag 19 en donderdag 
25 april
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 17.00 uur thuis
Kosten  € 32,00 inclusief toegang

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

Bloembollenvelden 
Flevoland 
Dit jaar maken we ook weer een rondrit 
langs de bollenvelden in Flevoland en 
brengen we daar een bezoek aan een 
boerderij voor aardappelen en fruit. 
Deze keer gaan we lunchen in het 
middeleeuwse vestingstadje Elburg. 

...........................................................
Datum  Dinsdag 16 en 23 april
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 17.00 uur thuis
Kosten  € 26,00 

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

Bloesemvaartocht 
Betuwe en 
pannenkoeken 
We varen vanaf Leerdam langs het 
Appeldijkje met volle bloesems en 
kasteel Heukelum totdat we in de 
verte de hoge dijk van de Hollandse 
Waterlinie zien opdoemen waar we 
keren. Onderweg zien we grienden, 
rietvelden, knotwilgen en een haast 
ontelbare variatie aan water en oever-
vogels. We rijden ook nog langs een 
aantal boomgaarden die in de lente het 
landschap bedekken met een wit-roze 
bloesemdeken. Vooraf gaan we pannen-
koeken eten bij de Stapelbakker van de 
Heerlijkheid Mariënwaerd. Op 26 april 
doen we dat na af loop van het varen. 
We gaan dan later weg en zijn ook later 
thuis. Bij teveel aanmeldingen zullen 
we loten.

...........................................................
Datum  Donderdag 18, zaterdag 20 en 
vrijdag 26 april
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis op 18 en 20 
april  
Ophalen tussen 12.00 en 13.00 uur en 
ca. 20.00 uur thuis op 26 april 
Kosten  € 38,00 inclusief vaarkosten

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

verrassende inspiratietuinen, unieke 
kunstwerken en de Tulpomania 
tentoonstelling in het Juliana Paviljoen.

...........................................................
Datum Woensdag 24 april en zaterdag 
4 mei
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  € 46,00, inclusief toegang

...........................................................
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Stoomtram naar 
Bakkerijmuseum 
Medemblik
We rijden eerst met de Senverbus naar 
Hoorn. Daar stappen we op de histori-
sche stoomtrein waarin we via Wognum 
tussen de bloeiende bollenvelden 
door naar Medemblik boemelen. Bij 
aankomst is het 100 meter lopen naar 
het Bakkerijmuseum waar we lunchen 
en een rondleiding krijgen. In dit 
‘lekkerste museum van Nederland’ zijn 
dagelijks koek-, marsepein-, choco-
lade- en andere demonstraties te zien. 
Na af loop rijden we met de bus langs 
weiden en bollenvelden weer naar huis. 

...........................................................
Datum  Dinsdag 30 april en vrijdag 
3 mei
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 17.30 uur thuis
Kosten € 30,00. Toegang stoom-
tram en museum € 19,00 of met 
Museumkaart gratis.

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

Koffieconcert Kasteel 
Vanenburg Putten
Elke laatste maandag van de maand 
speelt Wouter Harbers de mooiste com-
posities voor piano op de Steinway-D 
concertvleugel van het kasteel. De 
concerten starten om 10.30 uur en duren 
ongeveer een uur. Vooraf drinken we 
koffie in de oranjerie van het kasteel en 
na af loop gaan we via een mooie route 
onderweg naar huis op een gezellige 
plek lunchen.  

...........................................................
Datum  en programma 29 april, 
muzikale kennismaking met de 
mooiste pianomuziek
Tijd Ophalen tussen 8.00 en 9.00 uur 
en ca. 16.00 uur thuis
Kosten  € 20,00. Collecte voor de 
musici na afloop.

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

Het Rijksmuseum beheert de grootste 
collectie Rembrandt-schilderijen ter 
wereld en bovendien het meest repre-
sentatieve overzicht van zijn gehele 
oeuvre. Het is een unicum, gezien 
de kwetsbaarheid van de tekeningen 
en etsen, dat de hele collectie samen 
wordt getoond. De tentoonstelling Alle 
Rembrandts geeft een weergaloos beeld 
van Rembrandt als kunstenaar, als 
mens, als verhalenverteller en laat zien 
hoe vernieuwend hij was.

...........................................................
Datum    Maandagmiddag 8 en 
vrijdagmiddag 12 april
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 15,00. Toegang € 17,50. Met 
Museumkaart gratis

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

Alle Rembrandts 
in het Rijks

Hermitage 
Schatkamer
Vanwege het 10 jarig bestaan van de 
Hermitage in Amsterdam zijn nu de 
mooiste werken te zien uit de schatka-
mers van de Hermitage in St-Petersburg 
met de oude collecties van de tsaren. 
Honderden kunstwerken, van grote na-
men als Van Dyck, Matisse, Rembrandt, 
maar ook van kunst uit de prehistorie 
en uit het oude Egypte. 

...........................................................
Datum  maandag-en vrijdagmiddag 
6 en 10 mei.  
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 16,00. Toegang Hermitage 
€ 18,00. Met Museumkaart € 2,50.

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

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

Zeesluis en rondvaart 
IJmuiden

We bezoeken eerst een 
presentatie over de bouw 
van de grootste zeesluis ter 
wereld met een rondleiding. 
Na de lunch in het visres-
taurant Kop van de Haven 
met schitterend uitzicht gaan we mee 
met een rondvaart door de havens en 
sluizen van IJmuiden. De tocht voert 
ons langs het Forteiland en bij gunstig 
weer varen we zelfs de Noordzee op. 

...........................................................
Datum  Dinsdag 7 mei en zaterdag 
18 mei
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  € 45,00 inclusief rondleiding 
en varen

...........................................................
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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 8 april . 
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.

Medio maart wordt een uitschuifbare trede en stang om je aan 
vast te houden in de bus aangebracht. Daardoor kan ieder weer 
gemakkelijker in- en uitstappen. 

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. 

Passagiers van onze Stadsauto

Onze vereniging heeft niet alleen een Senverbus, 
maar ook een Stadsauto. Dagelijks maken Senver-
leden daar gebruik van. Mevrouw Overhagen 
bijvoorbeeld. Eens in de 14 dagen brengen 
onze chauffeurs haar met de Stadsauto naar de 
bibliotheek. Ze geniet van de gezelligheid van 
het koffiedrinken, het praatje met de chauffeur, 
en ze zoekt nieuwe boeken uit. De Stadsauto is er 
voor ritjes binnen Hilversum, voor alle leden van 
Senver.



Op woensdag 17 april maken we een 
mooie dagtocht met de touringcar. We 
vertrekken naar Leiderdorp en maken 
van daaruit een boottocht van circa 
drie uur op de Kagerplassen en langs 
het Kagereiland met zo’n 14 gerestau-
reerde molens. 

Deze dagtochten zijn extra geschikt 
voor als je niet meer zo goed kunt 
lopen. Door eerdere deelnemers is deze 
tocht bekroond als één van de mooiste 
tochten door Nederland. Heerlijk 
gezeten achter de panorama-ruiten 
informeert de kapitein ons uitgebreid 
over datgene wat aan ons voorbij trekt! 
Aan boord van de geriefelijke salonboot 
gaan we genieten van de lunch met soep 
en bij mooi zonnig weer is het op het 
bovendek ook heerlijk toeven.

Molencruise door het Groene Hart 

Op 16 en 18 april kunnen Senver-
leden samen dineren in Japans 
restaurant Ai Uchi, Emmastraat 
2 in Hilversum (in het Gooiland-
complex). Daar heeft men een mooi 
gevarieerd menu samengesteld 
voor A 25,00 p.p. exclusief drankjes. 
Deelnemers worden verwacht tussen 
17.45 en 18.00 uur.

Aanmelden 
Kiest u voor dinsdag 16 april,
geef u op bij Catharina Draaijer, 
035-7722214 of mail naar 
catharina@chello.nl
Kiest u voor donderdag 18 april, geef 
u dan op bij Anja Pons, 035-6241866 
(tussen 19 en 21 uur) of mail naar 
jmpons@xs4all.nl

Samen-uit-eten 
Japans, 
bij Ai Uchi

..........................................................
Datum  Woensdag 17 april 
Vertrek Noord  Wijkcentrum Lopes 
Dias, Lopes Diaslaan 213 om 
10.15 uur. Als u hier opstapt dan per 
telefoon aanmelden bij Henny Slim 
tel. 035-6219414 op maandag 1 april 
tussen 10.00 en 12.00 uur.
Vertrek Zuid  Cafetaria Jan Kruis 
Kerkelanden, om 10.30 uur. Als u hier 
opstapt dan per telefoon aanmelden 
bij Klara van den Born, tel. 
035-6247016 op maandag 1 april tus-
sen 10.00 en 12.00 uur of via e-mail 
kvandenborn@ziggo.nl (mailen kan 
op meerdere dagen natuurlijk)
Thuiskomst tussen 17.30 en 18.00 uur
Kosten € 48,50 per persoon. 
Nadat u hebt gehoord dat u meekan, 
kunt u het bedrag overmaken op 
NL 69 INGB 0007 3896 93 
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum 
o.v.v. Molencruise Groene Hart. 

..........................................................
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We worden ontvangen met koffie en 
gebak. Daarna wordt er door verschil-
lende mannequins en ladyspeakers een 
eigentijdse modeshow gepresenteerd 
met muziek en accessoires, gevolgd 
door een lunch met belegde broodjes. 
Na de lunch kunt u een kijkje nemen 
in de winkel en eventueel iets kopen en 
meedoen aan de gratis bingo met leuke 
prijsjes. Tot slot is er een feestelijke 
afsluiting met een advocaatje met 
slagroom. Bij teveel aanmeldingen 
zullen we loten.

Modeshow en bingo Boskoop, Senverbus
..........................................................

Datum  Woensdag 8 mei en dinsdag 
18 juni
Tijd Ophalen tussen 8.30 en 9.30 uur 
en ca. 17.00 uur thuis
Kosten  € 25,00 inclusief lunch en 
overige consumpties. 
Aanmelden zie informatie op pagina 14

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



Vaste activiteiten: 
sport, spel & 
ontmoeting

Agenda  April
Datum Activiteit Pagina

Maandagmorgen
SeniorenCafé in De Jonge 
Haan, vanaf 10.30 uur
Maandagmiddag 
Klaverjassen in wijkcentrum 
St.Joseph, om 13.30 uur. 
Er is een wachtlijst
Maandagmiddag 
15 april
Bingo, wijkcentrum 
De Koepel, Kerkelanden, 
aanvang 14.00 uur
Maandagmiddag 
Biljarten elke week in 
wijkcentrum Lopes Dias, 
vanaf 13.30 uur

Dinsdagmorgen
Aqua-sporten in zwembad 
de Lieberg, 
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdagmiddag 
9 en 23 april 
Scrabblemiddag in wijk-
centrum Lopes Dias, 
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 
2 april
Fotoworkshop, in Wijk-
centrum Lopes Dias 
van 14.00 – 16.00 uur

Woensdagmorgen 
Seniorencafé op terras, 
Winkelcentrum Kerkelanden, 
vanaf 10.30 uur

Donderdagmorgen 
Seniorencafé -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

Maandag 1 april De Kern van: leven in het heelal 4
Dinsdag 2 april Korte fietstocht 8
Woensdag 3 april  Lenterondrit Groene Hart, Senverbus *
 Nog 3 plaatsen vrij
Donderdag 4 april Start nieuwe serie Sarita’s Hartkoor 10
 Lange wandeling 8
 Museum More met broers Barraud, Senverbus *
Zaterdag 6 april Domkerk- Johannes Passion, Senverbus *
Zondag 7 april Boymans met Co Westerik en Bauhaus  *
Maandag 8 april Alle Rembrandts in het Rijks, Senverbus 13
Dinsdag 9 april Museumlezing: Hockney – Van Gogh 5
 Film Gloria Bell 10
Woensdag 10 april Rondleiding Yakult Almere, Senverbus *
 Museumlezing: Hockney – Van Gogh 5
Vrijdag 12 april Start cursus Windows 10  3
 Alle Rembrandts in het Rijks, Senverbus 13
Zaterdag 13 april Gemeentemuseum Den Haag met Erwin Olaf,Senverbus *
Zondag 14 april Voetbal Stadion Galgenwaard FC Utrecht, Senverbus *
Maandag 15 april Historielezing, Hilversum in de oorlog 9
 Naar Van Gogh museum, Senverbus 5
Dinsdag 16 april Lezing over duurzaam uitvaren 3
 Samen uit eten 15
 Poëzie in de soos, Herman de Coninck 4
 Bloembollenvelden Flevoland, Senverbus 12
Woensdag 17 april Samen met de trein naar Van Gogh museum, 
 en met de Senverbus 5
 Dagtocht met de touringcar, en boottocht Kagerplassen 15
Donderdag 18 april Stadswandeling Zwolle 7
 Samen uit eten 15
 Bloesemvaartocht Betuwe, Senverbus 12
Vrijdag 19 april Hortus Bulborum Limmen, Senverbus 12
Zaterdag 20 april Bloesemvaartocht Betuwe, Senverbus 12
Zondag 21 april Pasen in Muiderslot, Senverbus 3
Maandag 22 april Paasactiviteiten 1 & 3
 Pasen in Muiderslot, Senverbus 3
Dinsdag 23 april Lange fietstocht 8
 Senver-leden over hun Passie, Indianen in Arizona 10
 Bloembollenvelden Flevoland, Senverbus 12
Woensdag 24 april Keukenhof, Senverbus 12
Donderdag 25 april Hortus Bulborum Limmen , Senverbus 12
Vrijdag 26 april Bezoek expositie kunstenaar Eric Tiggelaar 9
 Bloesemvaartocht Betuwe, Senverbus 12
 Ontmoeting Senver-leden Loosdrecht 11
Zondag 28 april Voetbal Stadion Galgenwaard FC Utrecht, Senverbus *
Maandag 29 april Koffieconcert Kasteel Vanenburg, Senverbus  13
Dinsdag 30 april Stoomtram naar Bakkerijmuseum Medemblik, Senverbus 13

 *  Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver


