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Maandblad Mei ’19
Wilt u Oma worden voor vluchtelingen-kind?
Informatieochtend over 
Mama-Oma-project

Veel kinderen van vluchtelingen zouden 
beter hun weg vinden als ze een oma of opa 
zouden hebben. Maar vaak is die in het land 
van herkomst achtergebleven of overleden, 
zodat deze kinderen niet de oma hebben zoals 
vele kinderen die wel hebben. Een speciale 
stichting (Stichting TalenTonen) is onlangs 
het Mama-Oma project gestart om moeders 
en hun kinderen die als nieuwkomers in 
Nederland zijn komen wonen, te koppelen 
aan Nederlandse oma’s. Voor dit project is de 
stichting in het Gooi op zoek naar mensen die 
de in de rol van ‘oma’ in contact willen komen 
met deze gezinnen. 

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 15 mei 2019, 14.00 uur

Zie pagina 5

Samen met Senver organiseert deze stichting 
op maandagmorgen 13 mei een vrijblijvende 
informatiebijeenkomst om uit te leggen wat 
het inhoudt.  Lees verder op pag. 3

Senver-bikkels
Elke eerste donderdag van de 
maand wordt er gewandeld. 
En hoe. Door weer en wind. 
De wandelaars sturen altijd 
een trotse foto in, voor de 
website. Hier de foto van de 
wandeling van kortgeleden. 
En de fotograaf meldde er het 
volgende bij: 
Code geel getrotseerd! Zestien 
Senver-walkers maakten de 
vijftien kilometer vol van 
Bilthoven naar Hilversum. 
Geen spatje regen, de wind in 
de rug, adembenemende route. 
Voorwaar een puik wandelfeest 
op de eerste donderdag van 
maart. 
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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-stadsauto 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 Jägers, 
tel: 06-51154212, of mail naar 
belastinghulpsenver@gmail.com

Rijbewijskeuring, voor informatie bel met
036-7200911 Rijbewijskeuringsarts, 2 adressen 
in Hilversum: De Koepel of Burg. Gülcherlaan
06-13031321 Keuringsarts dhr. Windgassen, 
wijkcentrum St. Joseph
 
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 juni-nummer vóór woensdag 
8 mei 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’)

Dhr. J. de Vos
Mevr. R. de Vos
Mevr. T.A. Stegeman-Burgstra
Mevr. L. Huese
Mevr. Mevr. T. Blom-Timmer
Mevr. C.G.M. Ruijgrok
Mevr. Y. Lavalette-Stein
Dhr. Pelle
Mevr. P.H. Kastermans
Mevr. B.A.M. Warners
Dhr. H. Hardeman
Mevr. A. Molenaar
Dhr. L.M.A. De Kock
Dhr. R. Bak
Mevr. M. Strik
Mevr. P.C. Coumans
Mevr. M. Sprey
Mevr. L.Sluijter-du Bois
Mevr. A. Middelhoff
Mevr. Y. Meijer

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. 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.

Nieuwe leden
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Binnen Senver kan dat bij onze 
werkgroep de Senioren Wegwijzers. 
Deze groep vrijwilligers bestaat 
sinds 2007 en heeft in al die jaren veel 
kennis vergaard over alle mogelijke 
voorzieningen en instanties o.a. op het 
gebied van de WMO. Ze staan heel goed 
aangeschreven bij het Sociaal Plein van 
de Gemeente Hilversum en Versa. De 
samenwerking met beide instanties is 
dan ook bijzonder plezierig. 

Ondersteuning bij gesprek gemeente
Bij het aanvragen van een voorziening 
bij het WMO-loket, vindt er soms een 
keukentafelgesprek bij iemand thuis 
plaats, de wegwijzers kunnen hierbij 
behulpzaam zijn. Het is tenslotte heel 
prettig een paar extra oren bij zo’n 
gesprek te hebben. Twee horen meer 
dan een en onthouden ook meer. Dat 
kan natuurlijk familie zijn, maar ook 
een van de Senioren Wegwijzers. Zij 
hebben hiervoor een training gevolgd. 

Op bezoek bij de Senver-leden
Ieder jaar bezoeken de Wegwijzers de 
Senver-leden uit een bepaald geboor-
tejaar. Dit jaar is 1935 aan de beurt. 
Nieuwe leden met een ouder geboorte-
jaar krijgen ook een bezoek aangeboden. 
Hoe gaat dat in z’n werk? De leden van 
het betreffende geboortejaar, 1935 dus 
dit jaar, ontvangen een brief waarin 

Wat doen de Senioren Wegwijzers 
van Senver?

de Wegwijzers zich voorstellen en 
waarin staat dat ze zullen opbellen 
om te vragen of je een huisbezoek op 
prijs stelt. Het is dus echt vrijblijvend, 
je kunt gerust nee zeggen. Vind je het 
plezierig dat er iemand langs komt, 
dan wordt een afspraak gemaakt. De 
Wegwijzers zullen zich – op verzoek – 
altijd legitimeren met hun paspoort of 
identiteitskaart. 

Waar gaat zo’n gesprek met de 
Senioren Wegwijzer over? 
Dat gesprek kan over van alles gaan. 
Het begint meestal aan de hand van 
een vragenlijst over onderwerpen als 
wonen, veiligheid, klusjes, vervoer, zorg, 
sociale contacten, tijdsbesteding en 
eventueel financiën. Heb je zelf vragen 
dan kun je die natuurlijk stellen. De 
Wegwijzers weten heel veel op het 
gebied van welzijn en voorzieningen 
en je krijgt meestal direct antwoord. 
Mochten ze het niet weten dan gaan 
ze op onderzoek uit en antwoorden op 
een later tijdstip. Uit ervaring weten 
we dat het vaak gezellige, inspirerende 
gesprekken zijn. Denk niet te snel, ‘dat 
is niets voor mij’.

Meer weten? 
Op pagina 2 van elk maandblad staan 
in het colofon bovenaan de contact-
gegevens vermeld.

Iedereen hoopt gezond oud te worden en lekker zelfredzaam te blijven. Maar 
zoals we allemaal weten geeft het leven garantie tot de deur. Er komt altijd wel 
een moment dat we een zetje in de goede richting of een beetje hulp kunnen 
gebruiken. Maar waar vind je die? 

De oma’s kunnen elk op hun eigen 
manier een bijdrage gaan leveren. 
Belangrijk is het meedenken en 
adviezen geven, samen beter leren 
Nederlands spreken, met de moeder 
van ‘ je kleinkind’ zoeken naar 
oplossingen voor opvoedproblemen, 
maar vooral: er gewoon te zijn voor 
het gezin. 

Ervaringsdeskundige 
Tijdens de informatiebijeenkomst 
zal Simin Sangian spreken, directeur 
van stichting TalenTonen. Zij heeft 
zelf ervaren hoe belangrijk het is dat 
kinderen een oma hebben. Omdat 
zij een Nederlandse oma voor haar 
kinderen had gevonden, werden 
twee culturen aan elkaar verbonden 
en de kloof tussen beide culturen 
verkleind. Het kan de ‘oma’s’ zelf ook 
wat brengen: namelijk een nieuwe 
familie, hier in de buurt.

Praktische informatie
Vindt u het leuk om hier iets meer 
over te horen? Senver en Stichting 
TalenTonen organiseren samen een 
informatieochtend op maandag 
13 mei, aanvang 10.30 uur. U kunt 
daaraan vrijblijvend deelnemen. De 
stichting stelt niet direct eisen aan 
de oma’s, behalve dan dat ze zich voor 
langere tijd willen verbinden aan het 
gezin en er echt voor hen wil zijn.  
Om aan te melden voor de informa-
tie-ochtend, of voor meer informatie: 

Esther Franssen
projectleider Mama-Oma project 
E.franssen@talentonen.nl 
Mobiel 06-12756994

 Vervolg Mama-Oma project
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Dichteres Mieke van 
Zonneveld (1989) heeft 
met haar debuutalbum 
‘Leger’ al diverse 
literaire prijzen gewon-
nen, het meest recent 
de Lucy B. en C.W. van 
der Hoogtprijs. De jury 
omschreef haar werk 
als volgt: ‘Haar poëzie 
balanceert op de grens 
van mysterie en helder-
heid, tussen duisterheid 
en toegankelijkheid’.

Poëzie in de Soos op dinsdag 21 mei
Stadsdichter Mieke van Zonneveld

................................................................................
Datum  dinsdag 21 mei, 15.00 uur
Plaats  sociëteit De Unie, ’s-Gravelandseweg 57, 
Hilversum
Kosten  € 5,00. Na afloop kan in De Unie voor een 
schappelijk bedrag worden gegeten.

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

Rijbewijskeuring, hoe zit dat?

Op dinsdag 21 mei is Mieke van 
Zonneveld te gast bij alweer de laatste 
Senvers ‘Poëzie in de Soos’ van dit 
seizoen. Het eerste deel van haar 
programma gaat over het belang van 
de vorm voor de zeggingskracht van 
gedichten en over dichters die haar 
inspirerende voorbeelden zijn: Leopold, 
Gorter en Menno Wigman. Simon 
Mulder, collega van de groep ‘Feest der 
poëzie’ waar ook Mieke deel van uit-
maakt, zal haar interviewen en zal werk 
van genoemde drie dichters voordragen. 
Het tweede deel van deze middag gaat 
over haar stadsdichterschap. Mieke 
van Zonneveld is na Robert Grijsen de 
tweede stadsdichter van Hilversum. 

Belt u 036-7200911
dan krijgt u de instantie Rijbewijs-
keuringsarts. Daar kunt u een afspraak 
op – naar keuze – twee adressen in 
Hilversum maken: in De Koepel in 
Kerkelanden of op de Burg. Gülcherlaan 
18. Ook kunt u kiezen om online 
afspraak te regelen via de site 
www.rijbewijskeuringsarts.nl u leest 
daar ook alles over de hele procedure.

Belt u 06-13031321
dan krijgt u het secretariaat van 
keuringsarts de heer Windgassen. 
Hij zit tegenwoordig in wijkcentrum 
St. Joseph aan de Minckelersstraat 81 en 
niet meer in Gooierserf.
Let op begin ruim op tijd met aanvra-
gen want het CBR hanteert doorloop-
tijden van wel een half jaar.

Bij de contact telefoonnummers in de colofon op pagina 2 is het 
een en ander gewijzigd. Als u gekeurd moet worden voor een 
nieuw rijbewijs kunt u de volgende mensen bellen.

Twee tips: 
- u kunt ook gewoon terecht bij uw eigen huisarts  
- bent u lid van Vivium dan kunt u het ook daar regelen. Zij hebben zelfs een aan 
huis service.
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Agenda
1. Opening en vaststellen van de 
agenda
2. Het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van woensdag 
12 december 2018
3. Verantwoording over het jaar 2018
- Het inhoudelijk jaarverslag 2018 met 
een verantwoording van het beleid. In 
het verslag worden activiteiten nader in 
beeld gebracht.  
- De jaarrekening 2018 met een 
toelichting van de penningmeester

Naar buiten met de Senverbus
Zie voor informatie over aanmelden pagina 14.

- Verslag controle door 
accountantsbureau
- Verlenen van decharge aan het 
bestuur voor het gevoerde financiële 
beleid.
4. Activiteiten van de vereniging
Leden krijgen de gelegenheid vragen 
te stellen over activiteiten van de 
vereniging. 
5. Rondvraag en sluiting

Na af loop is er nog een informeel 
samenzijn met en een hapje en een 
drankje

Levenstuinen Teuge
In het oostelijke stroomgebied van het 
Veluwe-massief naar het IJsseldal is 1,6 
hectare land vanuit een filosofische 
benadering getransformeerd in een 
bijzonder tuinencomplex volgens het 
Zen principe. Door middel van een geraffineerde 
beplanting, tuinfollies, bouw- en kunstwerken is een 
bijzondere wereld vol westerse en oosterse symbolen 
gecreëerd, waarin op filosofische en symbolische wijze 
het leven van de mens wordt verhaald. Via indrukwek-
kende waterpartijen, een eiland met prieel, tempel, 
stilte centrum, jungle, subtropische vallei, de “Toega-
cirkel”, tuinen op kleur, rotstuin, mineralentuin en 
een irisvallei belandt u uiteindelijk in het hart van de 
Levenstuinen, de witte tuin.

................................................................................
Datum Dinsdag 14, vrijdag 17 en dinsdag 21 mei 
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 uur en ca. 18.00 
uur thuis
Kosten € 35,00, inclusief toegang

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

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

................................................................................
Datum  Dinsdag 11 juni en 9 juli
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur en ca. 17.30 
uur thuis
Kosten € 35,00, inclusief toegang museum, beelden-
tuin, koffie en schermerkoek. 

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

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

Datum woensdag 15 mei 2019
Plaats St. Annagebouw, achter 
de Vituskerk aan de Emmastraat 
tegenover hotel Gooiland. 
Parkeren op het kerkplein, zowel het 
hek aan de Emmastraat als aan de 
Schapenkamp zal geopend zijn om in 
te rijden
Aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf 
13.30 uur. 
Vergaderstukken vanaf 24 april a.s. 
beschikbaar via www.senver.nl. De 
stukken liggen ook gereed bij de 
ingang van de zaal. 

..........................................................
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Wat doet u met een kapotte broodroos-
ter, klok, audio apparatuur, lampen, 
speelgoed of een computer die het niet 
meer doet of met een fiets waarvan 
het wiel aanloopt? Misschien hebt u 
een oude jas waarvan de rits kapot is? 
Weggooien? Mooi niet! 

Maak gebruik van het

      Senver’s   Duurzaamheids-
          hoekje

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

Bingo saai? Vergeet het maar!

Voor het eerst van mijn leven ben 
ik naar de Senver Bingo geweest. 
Nou, dat was een eyeopener. Vroeger 
speelden we bingo op een kartonnen 
kaartje waar je gekleurde plastic 
rondjes op moest leggen. Eén pestkop 
in de buurt en je fiches vlogen in het 
rond. Met vijf broers was dat meer 
regel dan uitzondering. 

Dat gaat bij de maandelijkse bingo-
middag van Senver in Wijkcentrum 
de Koepel héél anders. Bingo spelen is 
een serieuze aangelegenheid. Tussen 

Wijkcentrum De Zoutkeet 
De eerstvolgende gelegenheid is 
zaterdag 11 mei van 11.00-14.00 uur 
(tot 13.30 uur nemen ze reparaties aan) 
in Wijkcentrum De Zoutkeet (bij de 
speeltuin), Zoutmanlaan 3, 
1215 PR Hilversum

de spelletjes door is er veel ruimte voor 
een praatje, een drankje en gezelligheid, 
maar zodra Riet Kuit  de microfoon 
pakt en roept welke rij er gespeelt gaat 
worden, wordt het muisstil.
Bas de Pauw drukt op de knop, de 
balletjes gaan draaien en rollen en 
uiteindelijk valt er een balletje in de 
sleuf. Riet roept het nummer. De stilte 
wordt alleen doorbroken door het 
geklik van de luikjes die dichtgeschoven 
worden op de bingo bordjes. Er wordt 
wat gemompeld, ‘welke nummer was 
het ook weer of welke rij spelen we, hoe 
ver ben jij?’ tot Bas weer op de knop 
drukt voor het volgende nummer. 
Ik kijk mee op de borden van Ineke 
en Janny en verdorie, het word echt 
spannend. Ineke nog ééntje te gaan en 
Janny nog twee. Daar moet toch een 
BINGO! uitkomen? Maar zodra Riet 
het nieuwe nummer opnoemt klinkt 
er BINGO!!! aan de andere kant van de 
zaal. Er ontsnapt een diepe zucht uit 
vele monden, jammer, bijna, volgende 
keer beter. 

Voor A 4,00 speel je zeven rondes mee. 
Na vier rondes is er tijd voor een 

drankje en even ontspannen daarna 
volgen de laatste drie spelletjes. Riet 
en Bas zorgen iedere keer voor leuke 
prijzen, waar iedereen wat aan heeft. 
Meestal pakketjes met lekker dingen, 
maar ook envelopjes met een geldprijsje. 
Bas is een ervaren rot in het vak. 30 jaar 
geleden startte hij de Bingomiddagen 
als eerste activiteit bij de ANBO samen 
met Corrie van Leeuwen. Nu werkt hij 
alweer 5 jaar samen met Riet.
Wil je ook een keertje meedoen? Loop 
op de derde maandag van de maand om 
14.00 uur eens binnen bij Wijkcentrum 
Koepel in Kerkelanden. Dus in mei is 
dat op de 20e. Maar pas op dat je niet 
verslaafd raakt want het is zo leuk!

Henja Kronenburg

Bas en Riet controleren een Bingo-winnaar

Ga naar het Repair Café Hilversum 
waar reparateurs op vrijwillige 
basis samen met u uw kapotte spullen 
repareren. 
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Donderdag 16 mei Stadswandeling door Breda

De route van de stadswandeling voert 
langs een keuze van de belangrijke 
monumenten uit die tijd, zoals de 
Grote of Onze Lieve Vrouwekerk, 
Spanjaardsgat, het Begijnhof, de Waalse 
Kerk en enkele hof huizen. Ook zijn 
er moderne bezienswaardigheden, 
zoals de Bibliotheek van Hertzberger, 
’t Saspleintje, het Kapucijnenhof en de 
intieme Merkxtuin. Oud en nieuw in 
harmonie. De stadsgids vertelt u er alles 
over. We wandelen vanaf het station 
naar restaurant Dickens & Jones, Grote 
Markt 40. Stadsgidsen komen ons na de 
koffie om 12.00 uur ophalen voor een 
ca 1,5 uur durende rondleiding. Hierna 
bent u vrij in uw tijdsbesteding.

Stadswandelingen dit jaar:
20 juni > Arnhem
19 september > Assen
17 oktober > Woerden

..........................................................
Vertrek 9.19 uur vanaf station 
Hilversum, om 9.00 uur verzamelen 
in de hal. Kosten € 6,00, ’s morgens 
contant op het station te betalen. 
Treinreis en consumpties zijn voor 
eigen rekening.
Aanmelden tot uiterlijk 8 mei bij René 
van Helmond, liefst per e-mail aan 
R.van.Helmond2@kpnplanet.nl met 
uw telefoonnummer. Of bel vanaf 
1 mei 06-44608126, eventueel inspre-
ken en naam en telefoonnummer 
vermelden. Bij meer dan 40 aanmel-
dingen wordt geloot. Hebt u 11 mei 
nog niets gehoord, dan gaat u mee.
Afmelden Wanneer u onverhoopt toch 
niet mee kunt, dan kunt u zich tot 
11 mei kosteloos afmelden. Daarna 
afmelden betekent dat u de € 6,00 
toch moet betalen.

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

Foto van de maand

Foto: Jan de Kleijn. 
Thema ‘Markt’

Breda wordt in de 12de eeuw voor het eerst vermeld en krijgt in 1252 stads-
rechten. In de 15de en 16de eeuw wordt het hofstad van de Nederlandse 
Nassaus. 
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Fietstochten in mei 

Dinsdag 7 mei
Op dinsdagmiddag 7 mei om 13.00 
uur staan Ineke Mateman en Hennie 
Zandee u op te wachten om met elkaar 
de Vennen Route van ongeveer 25 à 30 
km te fietsen. 
Halverwege de middag gebruiken we 
ergens een consumptie.

Dinsdag 28 mei
Voor dinsdag 28 mei, met als vertrektijd 
10.00 uur, hebben Hans Kroese en Jan 
Molhuysen een fietstocht van zo’n 
45 à 50 km. bedacht naar Breukelen en 
Nieuwer Ter Aa. Halverwege de ochtend 
stoppen we voor een koffiepauze en 
tussen de middag gebruiken we een 
lunch.

Voetstappenpad 
om Hilversum heen 
wandelen

Heb je altijd al eens willen weten waar 
al die paddenstoelen met witte voetaf-
druk heen gaan? Loop dan op donder-
dag 2 mei met de Senver-wandelploeg 
het Voetstappenpad. Het is een ronde 
van 26 km om Hilversum heen. Ank en 
Cobi hebben er zeven uur over gedaan, 
inclusief pauze. 

Wie dat echt te lang vindt, kan on-
derweg, bijvoorbeeld nabij Hollandse 
Rading op eigen gelegenheid met 
de trein terug reizen. Dan heb je er 
ongeveer de helft opzitten. Horeca is 
dun gezaaid langs de route, we gaan bij 
Groot Kievietsdal koffie drinken, maar 
neem eten en drinken mee.

..........................................................
Datum  donderdag 2 mei
Vertrek  om 9.30 uur vanaf station 
Mediapark, lopen naar de Crailose-
brug en pikken daar de route op
Informatie  Cobi Buschman, 
cobi.buschman@gmail.com, 
035 - 7728939 op 2 mei ook mobiel, 
via 06-45229223. 

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

Breukelen

Pluismeer

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.
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Vorig jaar organiseerden leden van de 
werkgroep stadsgidsen een fietstocht 
langs Hilversumse beelden. Nu komt er 
een vervolg op de eerste tocht, die ons 
voert langs de beelden in het zuidelijke 
stadsdeel. We staan stil bij bekende en 
onbekende beelden die gedurende de 
ambtsperiode van Gerlof Zijlstra, Hoofd 
Cultuurdienst van de Gemeente, zijn 
aangekocht.
Bij elk beeld vertellen de gidsen u 
het verhaal over de betekenis van het 
kunstwerk en wie de maker is, ook 
wordt bij sommige beelden een gedicht 
geciteerd. Tal van beelden vormden voor 
de dichter Anton Gerits. een inspiratie-
bron en zijn gebundeld in het boekje: 
‘Beeldschoon–Hilversum’.
Halverwege de tocht is er een koffie/
theepauze voor eigen kosten. De gidsen 

Marjan Leef lang en Berry van den 
Hoven hopen dat deze fietstocht de 
betekenis van een aantal kunstwerken 
duidelijk maakt en dat u aan het 
eind van de middag zult zeggen: 
Hilversum-Beeldschoon!
De foto’s bij dit artikel zijn van beelden 
die we bij de start tegen komen. 

..........................................................
Datum  maandag 13 mei 
Tijd  13.30 uur
Startplaats  Raadhuis (vijverzijde, 
tegenover Dudokpark)
Kosten  Senver-leden € 3,00.
Aanmelden  noodzakelijk vanwege 
beperkt aantal deelnemers, bij 
Berry van den Hoven, 
pipinet2@hotmail.com of 
tel. 035-6915193

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

Fietsen langs Beelden in Hilversum-Zuid

Op donderdagmorgen 23 mei is er weer een natuurwandeling onder leiding van 
IVN-gidsen, speciaal voor Senver-leden. Buitenplaats Gooilust heeft een rijke 
geschiedenis en vroegere adellijke bewoners hebben hun sporen achtergela-
ten: je vindt op deze buitenplaats in ‘s-Graveland een rododendronvallei, een 
siertuin, een indrukwekkend landhuis, een exotische bomencollectie en een 
sterrenbos.

Geschiedenis van Gooilust
Het huidige Gooilust is gebouwd rond 
1778-1786 door Gerrit Corver Hooft. Mr 
Gerrit Corver Hooft (1774-1807) was o.a. 
bewindhebber van de WIC. Terwijl de 
VOC zich richtte op de handel met Azië 
kreeg de WIC het alleenrecht voor de 
handel tussen Afrika en Amerika. 
We zien op Gooilust ook een ‘folly’, een 
bizar gebouwtje dat diende als decoratie 
van het in de Engelse romantische 
landschapsstijl aangelegde landgoed. 
Op 11 november 1995 werd dit keurige 
schuurtje gebouwd op de Paardenkamp 
met als naam ‘Lapin Botanique’. Het 
kunstwerk is van de beeldhouwer-
hovenier B.I. Witlox. 

Naar de bloeiende rododendrons op Gooilust
..........................................................

Datum en tijd De wandeling op 
donderdag 23 mei begint om 10.30 
uur. Duur van de wandeling ruim 
anderhalf uur. Van tevoren aanmel-
den hoeft niet.
Startplek  bij het hek aan het einde 
van de oprijlaan naar Gooilust vanaf 
het Zuidereinde in ’s-Graveland.
IVN-gidsen Tjepkje Gersjes (06-
50284849) en Hanneke Schreuder. 
Kosten  Er wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van € 2,50. 

..........................................................
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Speciaal voor 
Senver-leden:
‘Red Joan’
Speciaal voor Senver-leden draait op 
dinsdag 14 mei in het Filmtheater de 
film ‘Red Joan’.

‘Red Joan’ met Oscaswinnaar Judi Dench, 
vertelt een bijzonder, waargebeurd 
verhaal. De Britse Joean Stanley is ge-
pensioneerd en leeft een rustig bestaan 
wanneer ze plotseling wordt opgepakt 
door M15. Ze blijkt jarenlang een van 
de meest invloedrijke spionnen voor de 
KGB te zijn geweest. In flashback zien we 
hoe Joan voor onmenselijke keuzes komt 
te staan. Hoe ver zou je gaan om een 
oorlog te voorkomen?

GB, 110 min. Regie Trevor Nunn. Cast: 
Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen 
Campbell Moore, Tom Hughes

Datum  dinsdag 14 mei, 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.

Wie van ons zit er nog in de bus?
Toekomst van het openbaar vervoer wordt 
bepaald

Dat doen ze in een Programma van 
Eisen. Dit gebeurt ter voorbereiding 
op een nieuwe aanbesteding van 
het busvervoer in de regio Gooi en 
Vechtstreek vanaf 2021. Iedereen kan tot 
3 mei reageren. Dat kan via de website 
van de provincie Noord-Holland, maar 
het kan ook via de vertegenwoordigers 
van Senver. Senver heeft namelijk twee 
vertegenwoordigers in de overleggroep 
van consumenten van het openbaar 
vervoer in de provincie Noord-Holland, 
het Rocov. Deze overleggroep heeft 
adviesrecht. 

Wilt u uw mening kenbaar maken over 
het busvervoer, stuur die dan vóór 3 mei 
naar Benno Duiker 
(benno.duiker@gmail.com) of 
Frances Carrière 
(f.carriere30@gmail.com). 

Het probleem is dat te weinig mensen 
gebruik maken van het busvervoer, 
zodat er veel vrijwel lege bussen rondrij-
den. De provincie zet in op busvervoer 
tussen knooppunten en de  fiets voor 
het voor- en navervoer: zo kan het 
aantrekkelijker worden voor mensen 
die nu nog de auto pakken.  Mensen 
die niet kunnen fietsen en ook niet in 
aanmerking komen voor het WMO-
vervoer dreigen dan wel tussen wal en 
schip te geraken. 
Het Rocov let bij het overleg op de 
belangen van die mensen die aange-
wezen zijn op het OV in de regio: zodat 
buslijnen niet zomaar verdwijnen. Het 
busvervoer van en naar Kerkelanden en 
de Hilversumse Meent is in ieder geval 
gegarandeerd in het nieuwe Programma 
van Eisen, de route van lijn 2 helaas 
niet: het is dus opletten geblazen als 
de vervoerder zijn uiteindelijke plan op 
tafel legt. 

De toekomst van het busvervoer in het Gooi staat de komende tijd ter discus-
sie. De gemeenten in het Gooi gaan de eisen afspreken waar het vervoer de 
komende jaren aan moet voldoen. 
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Insectenverjager
Neem een citroen en pers hem uit op 
een schoteltje; neem dan meerdere 
kruidnagels en stamp deze fijn en 
vermeng dit met het citroensap, doe 
er een klein beetje water bij, dek dit af 
met een ander schoteltje en zet dit op je 
tuintafel. Kan ook in de wespenval.

Last van vliegen, muggen 
’s avonds in huis
Maak een spijker of een haakje in het 
midden van je raam en hang er een 
zakje met ijsklontjes aan of een zak met 
ijskoud water.

Last van muggen
Zet een lavendel op je nachtkastje. 
Heb je al muggen, neem lauw-warm 
water, doe er een stukje gist in en twee 
eetlepels bruine suiker roer dit goed 
door, doe het in een doorgesneden f les 
met de hals in de onderkant en zet in je 
kamer. Geen mug kan dit weerstaan.

Ben je gestoken door een wesp, 
hoornaar of hommel
Smeer er tandpasta op. Bij de steek van 
een bij eerst het gifzakje verwijderen.

Bij fruitvliegen
Zet een cornet van papier precies 
passend in een potje of vaasje, knip een 
klein gaatje in de onderkant en leg op 
de bodem van het potje een stukje fruit. 
Zo vang je alle fruitvliegen uit je huis.

Vliegen in de keuken
Zet een potje of vaasje met water en 
kruidnagel in de keuken; geen vliegen 
meer.

Last van mieren
Leg op hun pad hoopjes kaneel. De 
volgende dag kun je ze zo opvegen.

Slakken op de hosta
Een plankje met paneermeel. De 
volgende dag gooi je ze in de gemeente 
tuin of in het openbaar groen. Met 
kattenbrokjes werkt het ook.

Tips van een imker
Op 26 februari gaven Erik en Joke Sonneveld een heel leerzame lezing over 
bijen in de serie: ‘De passie van ...’. Tijdens de lezing gaf Erik verschillende tips 
over het milieuvriendelijk bestrijden van de overlast van insecten en diverse 
aanwezigen hebben gevraagd dat op schrift te zetten en te publiceren in ons 
maandblad.

Hoornaar

Wesp

Rijksmuseum Twente 
De Naakte Waarheid
Met de tentoonstelling ‘De Naakte 
Waarheid’ duikt Rijksmuseum Twenthe 
in de geschiedenis van de Europese 
waarden, om te zoeken naar antwoor-
den op de vragen ‘wie zijn wij en hoe 
zijn we geworden wie we zijn?’. Aan de 
hand van voorstellingen van ‘het naakt’ 
ontrafelen we de ontwikkeling van de 
West-Europese identiteit en onze ver-
anderende kijk op de wereld. ‘De naakte 
mens’ is niet alleen het hoofdmotief van 
deze tentoonstelling, het is bovenal een 
metafoor voor de ‘Europese mens’ die 
in zijn zoektocht naar vrijheid en naar 
zichzelf één voor één zijn zekerheden 
heeft afgelegd en zijn illusies heeft 
afgebroken. 

...........................................................
Datum  Zaterdag 18 mei en donderdag 
13 juni
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis  
Kosten Voor Senver-leden €36,-.

...........................................................
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Uitstapjes, concerten en musea met de Senverbus
Zie voor algemene informatie over aanmelden en annuleren, pagina 14.

Kaasmarkt & Rond-
vaart Alkmaar

Eerst bezoeken we de kaasmarkt op 
het Waagplein in Alkmaar waar al heel 
lang op dezelfde manier kaas wordt 
verhandeld. Reeds in 1365 was hier voor 
de handel een kaasweegschaal. Het 
waagplein is in de afgelopen eeuwen 
wel 8 maal vergroot waaruit het belang 
van de kaashandel voor de stad blijkt.  
Op de markt kunnen we zien hoe de 
kaas wordt aangevoerd op berries, wordt 
gekeurd, verhandeld, gewogen in de 
kaaswaag en weer wordt afgevoerd. 
Na de lunch maken we vanaf het 
Waagplein een rondvaart van een uur 
door de grachten van Alkmaar.  

...........................................................
Datum  Vrijdag 31 mei en 28 juni  
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 40,00, inclusief vaarkosten 

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

Koffieconcerten 
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
27 mei: Songs of Silence met violist 
Robert Cekov
24 juni: Zomerse wandelliederen met 
bariton Rutger van Oeveren
29 juli: Chopin-recital Highlights van de 
piano-poëet
26 augustus: vrolijke f luitmuziek met 
f luitiste Marjolein de Wit 
30 september: Melancholie op de Cello 
met cellist Csabo Erdös
28 oktober: Muziek uit Wenen met 
strijkersensemble The Bach Quartet 

...........................................................
Tijd  Ophalen tussen 8.00 en 9.00 uur 
en ca. 16.00 uur thuis
Kosten  € 20,00. Collecte voor de 
musici na afloop 

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

Bijbelse Zand-
sculpturen Elburg

In een enorme loods in Elburg zijn uit 
zo’n vierduizend kuub zand tientallen 
botters, sfinxen en Bijbelse figuren 
herrezen. Het zijn geen kleine zandkas-
teeltjes die je tegen gaat komen, maar 
tot acht meter hoge zandsculpturen. 
De expositie begint bij het vroege 
christendom, waar de paus de scepter 
zwaaide en in Europa een grimmige 
sfeer vol religie en dreiging hing. Vanuit 
de donkere middeleeuwen leiden de 
zandsculpturen je terug naar de wortels 
van het christendom: de bekende 
bijbelverhalen, zoals het verhaal van 
Jonas in de walvis.  

...........................................................
Datum  Zaterdag 25 en dinsdag 28 mei
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 46,00, inclusief  toegang

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

Wandelend over de Zaanse Schans 
komt u verschillende ambachten tegen 
welke allemaal te bezoeken zijn, zoals 
een kaasmakerij, een klompenmakerij,  
wevershuis en tinnegieterij, een replica 
van de kruidenierswinkel van Albert 
Heijn en een Bakkerijmuseum waar het 
beroemde Zaanse witbrood duivekater 
te koop is en het Zaans museum. 

Zaanse museum en Rondvaart Zaanse Schans
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Tasjesmuseum & 
Museum van Loon 
Amsterdam
Tassen-
museum 
Hendrikje 
heeft de 
grootste 
collectie 
handtassen 
ter wereld, 
met stukken 
vanaf de 16e 
eeuw, nu met 
een tijdelijke tentoonstelling van tassen 
met bloemen. Het Tassenmuseum is 
gevestigd in een prachtig 17e-eeuws 
grachtenhuis. Na de lunch bezoeken 
we Museum van Loon, het woonhuis 
en tuin van de regentenfamilie Van 
Loon waardoor we een glimp kunnen 
opvangen van de wooncultuur van deze 
familie. Willem Van Loon was medeo-
prichter van de VOC. Ook de tuin van 
het grachtenhuis is de moeite waard 
om te bezoeken. Het huis is door de vele 
trappen en treden beperkt toegankelijk 
voor mensen die slecht ter been zijn. 

...........................................................
Datum  woensdag 12 juni en maandag 
17 juni 
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 22,00. Toegang € 13,00 en 
€ 10,00. Met Museumkaart gratis. 

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

Rondrit & pannenkoe-
kenboot Amsterdam

We rijden eerst langs de ontwikke-
lingen en grote veranderingen van de 
Zuid-as. Vervolgens  rijden we naar de 
herinrichting van de Sloterplas en het 
gebied daar omheen en gaan aan de 
koffie. Lunchen doen we op het IJ op de 
pannenkoekenboot. Tijdens de 75 minu-
ten durende vaartocht op het IJ mogen 
we onbeperkt pannenkoeken eten 
terwijl we kunnen zien hoe Amsterdam 
vanaf de waterkant is veranderd. Bij 
mooi weer is het heerlijk uitwaaien op 
het buitendek.  Op de terugweg rijden 
we ook nog een stukje door IJburg.

...........................................................
Datum  Zaterdag 1 en 22 juni 
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 43,00, inclusief de vaartocht 
en pannenkoeken.

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

Hubertusslot Hoge 
Veluwe en Radio 
Kootwijk
Radio Kootwijk of ‘De Kathedraal’ 
zoals het monumentale gebouw wordt 
genoemd was vroeger een belangrijke 
communicatieverbinding tussen 
Nederland en Nederlands-Indië. Dit 
gebouw bezoeken we zonder rondlei-
ding. Na de lunch gaan we naar ‘De 
Hoge Veluwe’ voor een rondleiding 
door het Jachthuis Sint Hubertus. Eén 
van de belangrijkste monumenten van 
ons land en ontworpen door Architect 
H.P. Berlage. Tijdens de rondleidingen 
wordt verteld over de geschiedenis, 
de architectuur en de kunst in het 
Jachthuis. Na af loop  maken we nog een 
mooie rondrit door het park.  Omdat 
de data waarop we Radio Kootwijk 
kunnen bezoeken nu nog niet bekend 
zijn verzoeken wij als u mee wilt u nu al 
aan te melden. Zodra wij de data weten 
bellen wij of u meekunt. 

...........................................................
Datum Eerste helft juni en tijdens de 
zomervakantie  
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 49,00, inclusief toegang

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

De houten gevels met kleine raampjes 
en lage deuren geven een nostalgisch 
gevoel. De huisjes van soms honderden 
jaren geleden worden nog steeds 
bewoond. ’s Middags maken we een 
boottochtje op de Zaan langs de acht 
molens die de Zaanse Schans rijk is. 

..........................................................
Datum  Woensdag 22 mei, donderdag 
6 en maandag 10 juni 
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 35,00 inclusief de 
vaarkosten

..........................................................
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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 6 mei. 
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.

Stap in de Stadsauto 
van Senver

Senver heeft tegenwoordig naast een bus ook 
stadsauto. Daarmee kunt u vervoerd worden binnen 
Hilversum. Ervaringen? Mevrouw Greet van Dijk-
Veenekamp is heel tevreden over haar stadsauto-
ritjes. ‘Je kunt er altijd van op aan! Meestal rij ik alleen 
met de chauffeur in de auto, maar als er meerdere 
mensen tegelijk vervoerd worden dan kom je op 
plekken in Hilversum waar je nog nooit eerder bent 
geweest en dat is erg leuk. Ook maak ik vaak, al is de 
rit maar kort, een gezellig praatje met de chauffeur 
of andere passagiers. En wat ook fijn is: als ik mijn 
rollator wil meenemen, dan is dat nooit een probleem, 
ruimte genoeg achter in de auto.’

Reserveren
U kunt een rit reserveren door uiterlijk een dag 
van te voren te bellen naar de reserveringslijn 
van de bus en de stadsauto. 

  035 - 24 00 270

Elke werkdag tussen 9.00 - 12.00 uur.



Op vrijdag 17 mei kunt u instappen in 
de bus voor een mooie trip via de Veluwe 
in voorjaarstooi, en komen we uit aan 
de IJssel. We gaan aan boord voor een 
lange cruise die de IJsseldelta in al haar 
glorie toont. Vanaf het schip hebben 
we zicht op verrassende panorama’s 
met talloze vogels in de weelderige 
vegetatie van de riet- en moeraslanden, 
het roodbont vee in de uiterwaarden en 
de hanzensteden met hun geschiedenis 
van handel en rijkdom. Aan boord 
komt ook de inwendige mens goed aan 
bod, we drinken koffie met lekkers, 
we krijgen een heerlijke lunch met 
kroket. En ondertussen stroomt de IJssel 
gewoon door onder het schip. Natuur 
wat ben je mooi.

Varen op de IJssel
Met een voorjaarstoer 
over de Veluwe

Senver-leden kunnen op 21 en 23 
mei samen dineren in restaurant De 
Kaars, Havenstraat 14c. Er wordt een 
drie-gangen keuzemenu aangebo-
den voor A 25,00 p.p., exclusief de 
drankjes. U wordt tussen 17.45 en 
18.00 verwacht.

Aanmelden 
Kiest u voor dinsdag 21 mei,
geef u op bij Catharina Draaijer, 
035-7722214 of mail naar 
catharina@chello.nl

Kiest u voor donderdag 23 mei, 
geef u dan op bij Anja Pons, 
035-6241866 (tussen 19 en 21 uur) of 
mail naar jmpons@xs4all.nl

Samen-uit-eten 
in De Kaars

........................................................... 
Datum vrijdag 17 mei 
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 woensdag 1 mei 
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 woensdag 1 
mei tussen 10.00 en 12.00 uur of 
via e-mail kvandenborn@ziggo.nl. 
E-mailen kan op meerdere dagen 
natuurlijk. 
Thuiskomst tussen 17.30 en 18.00 uur
Kosten € 47,50 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. 
Varen op de IJssel. 

........................................................... 
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..........................................................
Datum maandag 13 mei 
Tijd 11.00 uur (ontvangst vanaf 10.30 
uur).
Kosten  met Museumkaart gratis, 
anders € 5,00
Aanmelden bij Veronique Jansen, 
liefst per e-mail: 
communicatie@museumhilversum.nl 
of anders via telefoon 035-5339601.

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

In Museum Hilversum, speciaal voor Senver-leden:
Lezing over BORN FREE – Mandela’s Generation of Hope

Tijdens haar werk in Zuid-Afrika in 2007 raakt de 
Nederlandse fotojournaliste Ilvy Njiokiktjien in de 
ban van de born frees; de generatie die na de afschaf-
fing van de apartheid werd geboren. Njiokiktjien 
brengt de jonge generatie op een eigen, persoonlijke 
en soms intieme manier in beeld. ‘Er is gelijkheid op 
papier, maar een meerderheid van de jongeren gelooft 
dat blanke Zuid-Afrikanen nog steeds betere kansen 
hebben, omdat de erfenis van eeuwen ongelijkheid 
nog niet is uitgewerkt.’



Vaste activiteiten: 
sport, spel & 
ontmoeting

Agenda  Mei
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 
20 mei
Bingo, wijkcentrum 
De Koepel, Kerkelanden, 
aanvang 14.00 uur
Maandagmiddag 
Biljarten elke week in 
wijkcentrum Lopes Dias, 
vanaf 13.30 uur

Dinsdagmorgen
Aqua-sporten in zwembad 
de Lieberg, 
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdagmiddag 
7 en 21 mei 
Scrabblemiddag in wijk-
centrum Lopes Dias, 
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 
7 mei
Fotoworkshop, in Wijk-
centrum Lopes Dias 
van 14.00 – 16.00 uur

Woensdagmorgen 
Seniorencafé op terras, 
Winkelcentrum Kerkelanden, 
vanaf 10.30 uur

Donderdagmorgen 
Seniorencafé in Landgoed-
winkel, De Rading 1b, 
Loosdrecht, vanaf 10.30 uur
Donderdagmiddag
I-pad café in de Bibliotheek 
Hilversum, 
van 14.00 tot 15.30 uur

Vrijdagmorgen 
Breicafé in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 10.30 uur

Donderdag 2 mei Lange wandeling, Voetstappenpad 8

Dinsdagmiddag 7 mei Korte fietstocht 8

Maandag 13 mei Fietsen langs Beelden in Hilversum-Zuid 9

 Informatieochtend over Mama-Oma-project 1 &3

 Lezing BORN FREE, Museum Hilversum 15

Dinsdag 14 mei Levenstuinen Teuge, Senverbus 5

 Film ‘Red Joan’ in filmtheater 10

Woensdag 15 mei Algemene Ledenvergadering Senver 5

Donderdag 16 mei Stadswandeling Breda 7

Vrijdag 17 mei Dagtocht per bus, en cruise over de IJssel 15

 Levenstuinen Teuge, Senverbus 5

Zaterdag 18 mei Rijksmuseum Twente, Senverbus  11

Dinsdag 21 mei Poëzie in de Soos 4

 Samen uit eten 15

 Levenstuinen Teuge, Senverbus 5

Woensdag 22 mei Zaanse museum en Rondvaart Zaanse Schans, Senverbus 12

Donderdag 23  mei Natuurwandeling Gooilust 9

 Samen uit eten 15

Zaterdag 25 mei Bijbelse Zandsculpturen Elburg, Senverbus 12

Maandag 27 mei Koffieconcert Kasteel Vanenburg Putten, Senverbus 12

Dinsdag 28 mei Lange fietstocht 8

 Bijbelse Zandsculpturen Elburg, Senverbus 12

Vrijdag 31 mei Kaasmarkt Alkmaar en Rondvaart, Senverbus 12


