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Maandblad April 2020
Seniorenvereniging Hilversum

In dit nummer

Bomen in Pinetum
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In gesprek met twee
kunstenaars

Activiteiten op tweede paasdag
Op tweede paasdag, maandag 13 april,
zijn er weer enkele leuke activiteiten voor
Senver-leden. Een wandeling, een lunch, en
een bezoek aan Laren.
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De Kern van ... Gustav
Mahler

Wandeling Pinetum
Wie een lekkere wandeling wil maken samen
met anderen, kan vanaf 11.00 uur mee met
een Paas-wandeling. Het vertrek is om 11.00

uur bij het St. Annagebouw, dat is het verenigingsgebouw achter de Vituskerk aan de
Emmastraat. Vandaar lopen we via een leuke
route naar Pinetum Blijdenstein, toegang
A 2,50. We drinken daar koffie (kosten voor
eigen rekening). En dan via een andere, ook
mooie route, terug naar de Emmastraat. Er
zijn aan de wandeling op zich geen kosten
verbonden, wie zin heeft loopt gewoon mee.
Lees verder op pagina 5

Gaan activiteiten wel of niet door?
8

Het fietsseizoen 2020
breekt aan

3 Nieuw: Zondagmiddagclub
4 Poëzie in de soos: Louis
Couperus
5 Historielezing: het Gooi
anno 1880
6 Duurzaamheidshoekje
7 Museumlezing: Van Eyck
10 Rechtswinkel Hilversum
12 Theater Gooiland: ‘Haal
het doek maar op’
13 Stadswandeling Leerdam

Algemene
Ledenvergadering
op 22 april
Het bestuur nodigt u
vooralsnog uit voor een
Algemene ledenvergadering op woensdag 22 april
a.s. aanvang 14.00 uur. De
benoeming van een nieuw
bestuur staat centraal.
Zie verder de agenda op
pagina 11.

Dit blad staat weer vol activiteiten, ook zijn er verschillende níeuwe activiteiten. Of ze allemaal door zullen gaan,
gelet op de dreiging van het Corona-virus, dat weten we
niet op het moment dat we dit blad maken (half maart).
Via e-mail houden we de leden op de hoogte.
Zorgt u dat Senver over uw e-mailadres beschikt, stuur het
aan info@senver.nl.
Ook op de homepage van de website zullen we vermelden
wat wel en niet doorgaat.
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Nieuwe leden

Colofon

Mevr. Margreet van Wingen
Mevr. Ina Vos
Mevr. Anneke Schouten
Mevr. Tiny Brinkerhof-Tensen
Mevr. Geertje Vos-Vonk
Mevr. Yvonn Muijs
Mevr. Bep van der Wijk-Verweij
Mevr. Agnes van Zanden
Mevr. Kitty van Roode
Mevr. Marjan Dorland
Dhr. Harry Bosman

Algemene vragen over diensten in
Hilversum en aanvraag huisbezoek

Bel onze SeniorenWegwijzers, contactpersonen 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

Ook lid worden?
Aanmelden als lid van Seniorenvereniging
Hilversum kan via e-mail: info@senver.nl
Vermeld in de mail

- voor- en achternaam en complete adres
- telefoonnummer en e-mail adres
- geboortedatum
- bankrekeningnummer (tbv. contributie)
Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u
nalezen op onze website.

Werkgroep thuisbegeleiding, Lily Goudsmits,
tel. 035-6214414, dfam.goudsmits@gmail.com.
iPad-café elke donderdagmiddag van
14.00 - 15.30 uur in de bibliotheek.

Voorzitter

Wim Kozijn, tel. 035-6560404,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
voorzitter@senver.nl
Portefeuille: Vervoer en
Informatie & dienstverlening
Secretaris

Vacature

Penningmeester

Vacature
Leden

Ledenadministratie

Jan Ilmer, tel. 06-34374548, op
ma. t/m vrij. van 10-12 uur
janilmer@gmail.com.
Portefeuille: recreatie & ontspanning en beweging & sport

Hulp bij belastingformulieren

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

Voor wijzigingen mailen of bellen naar
Nel Stornebrink,
p.stornebrink@kpnmail.nl of tel. 6281480.

Contactpersoon Riny Jägers,
tel: 06-51154212, of mail naar
belastinghulpsenver@gmail.com
Vervoer en begeleiding bij bezoek aan
dokter en ziekenhuis

Contactpersoon Constance van der Poll,
tel. 06-20483538,
constance.van.der.poll@gmail.com

Marijke Lubberding,
tel. 06-10391854,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
marlub@planet.nl.
Portefeuille: Excursies,
Zomerschool, Vrijwilligers

Vragen over bezorging van dit blad

(alleen na de 1e van de maand):
Bas de Paauw, tel. 06-10632023

Frans Stultiëns, tel. 035-6241520,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
stult@planet.nl
Portefeuille: Cultuur en
Informatie & dienstverlening

Volgend nummer

Vertrouwenspersoon

Kopij voor het meinummer vóór woensdag
8 april naar redactie@senver.nl
Lidmaatschap

Kosten lidmaatschap: M 20,00 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de
jaarcontributie M 15,00.
De redactie behoudt zich het recht voor
bijdragen (tekst en beeld) te redigeren, in
te korten of te weigeren.

Demissionair Bestuur Senver

Bankgegevens

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

Henja Kronenburg,
tel. 035-6247512,
henjakronenburg@hotmail.nl

Redactie
Ineke van de Rotte, Willibrord
Ruigrok, Henja Kronenburg en Marijke
Lubberding
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht
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In gesprek met twee kunstenaars
op bijzondere plek in Noord
Senver pakt de maandelijkse gesprekken met kunstenaars weer op. In april
gaan we op bezoek bij twee kunstenaars: Brigitte van Mechelen en Françoise
Stoop. Beiden houden atelier aan de Jacob van Campenlaan, in het karakteristieke hofje dat door Willem Marius Dudok in de jaren ‘50 werd ontworpen en
waar plek is voor 9 kunstenaars.

Datum Dinsdag
21 april, 10.30 uur
Adres Jacob van
Campenlaan 381
Kosten € 3,00 te
voldoen bij begin
bezoek
Aanmelden noodzakelijk, bij annedelaet@
arthilversum.nl
of tel. 06-20137368

Werk van Françoise Stoop
Françoise Stoop vervaardigt schilderijen
van juten zakken. Ze laat ze loshangen
binnen een raamwerk of boetseert ze
daaromheen als reliëfs. Mondriaan en
Rothko zijn belangrijke voorbeelden
voor haar. Daarnaast maakt ze keramiek, handgedraaid met glazuurcomposities die heel dicht bij de schilderen
liggen. De kom is één van de oudste
vormen van de mensheid, vindt ze.

Brigitte van Mechelen
Brigitte van Mechelen besloot tien jaar geleden te leren draaien, ging in de leer bij meesterpottenbakkers
en volgde glazuurlessen. Ze begon met gebruiksgoed
en nu ze het ambacht beheerst, onderzoekt ze de grenzen ervan. Voortbordurend op de vertrouwde vormen
van kannen en schalen experimenteert ze verder en zo
ontstaan nu autonome objecten.

Nieuw: Zondagmiddagclub, start na Pasen
We gaan starten met de Zondagmiddag-club. Het idee is om bij
elkaar te komen aan het begin van de
middag. We drinken een kopje koffie
of thee. Wie daarna wil gaan wandelen
of fietsen, of bij slecht weer naar de
film, kan dat afspreken met de anderen die aanwezig zijn. Of misschien
vindt u een praatje bij een kopje thee
ook wel genoeg.

Elke maand op een andere plek

De Zondagmiddagclub zit elke maand
op een andere plek. Op 19 en 26 april
komt de Zondagmiddagclub bij elkaar
in restaurant Parc aan de Havenstraat,
aan de kop van de Oude Haven. In mei
zit de club waarschijnlijk in de brasserie
in Zonnestraal, en in juni wéér ergens
anders. Maar dat kondigen we nog
aan. Op zondag 19 en 26 april begint de
Zondagmiddagclub dus in restaurant
Parc.

Datum 19 en 26 april 13.30 uur
Plaats Restaurant Parc,

Havenstraat 58

Aanmelden Omdat we geen idee

hebben (en toch een tafel willen
reserveren) graag even aanmelden
vooraf, bij
ikeheerschop@hotmail.com
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De Kern van ... op maandag 6 april
Over het leven en de muziek van Gustav Mahler
In ‘De Kern van ...’ deze keer staat deze keer een componist centraal. Mahler
(1860-1911) leefde in de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw in Wenen, dat
toen bruiste van de ideeën, bouwkunst en schilderkunst, bijvoorbeeld Gustav
Klimt.

Mahler werkte in New York en Amsterdam. Hij wandelde met Freud door
Leiden om zijn huwelijksproblemen
(Alma Mahler) te bespreken. Kortom:
veel te vertellen. Maar het gaat
natuurlijk vooral om de Muziek van
Mahler. Waarom grijpt zijn muziek
zo aan? Waarom zitten mensen met
tranen in hun ogen te luisteren
naar Kindertotenlieder of naar zijn
symfonieën? Claire Verlinden (van de
Klassieke Muziekochtenden) gaat een
poging doen de vertaling van de diepe
emoties van Mahler over verlies en
dood, ziekte en antisemitisme in zijn
muziek te laten horen. Centraal daarbij
staat het Adagietto uit zijn vierde
symfonie en de liederen die daar de
inspiratie voor waren.

Datum maandag 6 april,
15.00-17.00 uur
Plaats Sociëteit De Unie, ’s-Gravelandseweg 57
Kosten € 5,00. Na afloop kan voor
een schappelijke prijs worden
gegeten in De Unie.
Aanmelden Omdat er veel mensen
verwacht worden en het aantal
bezoekers in Sociëteit De Unie
beperkt moet blijven tot ongeveer
85, werken wij met een inschrijving.
U kunt zich aanmelden bij Ko van
den Bovenkamp. Liefst per e-mail
k.vandenbovenkamp@hotmail.com
of anders telefonisch: 06-30066815.

Al aangekondigd in maart

Deze lezing zal Claire als toegift op
het seizoen ‘Klassieke Muziek’ ook
houden in de bibliotheek op dinsdag
7 april.
Kosten € 3,00. Kaartjes te reserveren
vanaf 14 dagen tevoren via de
website of balie van de bibliotheek,
zie ook pagina 14.

Poëzie in de soos
De gedichten van Louis Couperus

Louis Couperus (1863-1923) was geliefd
en bewonderd om zijn romans, zoals
Eline Vere, De Stille Kracht, Van oude
menschen de dingen die voorbij gaan.
Minder bekend is dat hij een groot deel

van zijn leven ook poëzie heeft geschreven. In zijn gedichten is hij vooral de
estheet die vervuld is van een diep
geworteld verlangen naar schoonheid.
Die schoonheid vond hij bijvoorbeeld in
de schilderkunst en beeldhouwkunst,
maar ook in tot zijn verbeelding
sprekende figuren uit het verleden. In
Italië opende zich voor hem de wondere
wereld van ‘de Antieken’, die hem zó
inspireerden dat hij zich ‘een herboren
Romein’ voelde. De virtuoze taal, de
levendige fantasie en het inlevingsvermogen van de schrijver maken de
kennismaking met zijn gedichten tot
een verrassende ontdekking.

De presentatie tijdens de poëziemiddag
op 21 april wordt gegeven door Frans
van der Linden. Hij is neerlandicus en
medewerker van het Louis Couperus
Museum in Den Haag. ’
Datum dinsdag 21 april,

15.00-17.00 uur
Plaats sociëteit De Unie, ’s-Gravelandseweg 57
Kosten € 5,00. Na afloop kan voor
een schappelijke prijs worden
gegeten in De Unie.
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Vervolg van pag. 1: Activiteiten tweede paasdag

Lunch, zelf verzorgd
Vanaf 12.30 uur kunt u in het Annagebouw terecht
voor een lichte maar toch lekkere lunch. De werkgroep
die de activiteiten van tweede paasdag organiseerde,
heeft gekeken naar de mogelijkheid om bij een
restaurant te lunchen. Mogelijkheden genoeg, maar
het is over het algemeen nogal prijzig en dan ook
overdadig. Daar zit lang niet iedereen op te wachten.
Dus organiseren we het zelf. Een buffet met broodjes,
rozijnenbrood, gevarieerd beleg en drankjes. En er is
de gezelligheid met elkaar natuurlijk.
Tijdstip welkom vanaf 12.30 uur, duurt tot uiterlijk 14.00 uur

Plaats Annagebouw, achter de Vituskerk aan de Emmastraat
Kosten € 7,50 all-in.

Aanmelden kan bij Helmi Duijvestein, liefst via e-mail aan
helmiduijvestein@gmail.com of anders 06-2224 3694.

Naar het paasconcert in Laren
Zoals traditie is, gaan we ook weer naar het paasconcert van de St. Jans Schola op de middag van Tweede
Paasdag. Ga mee, en u hebt een prachtige middag. Het
concert in de Sint Janskerk begint om 15.30 uur, de
deuren gaan open om 15.00 uur. Interesse om dit mee
te maken? Bel dan met gastvrouw Yvonne Mevis, tel.
035-6830469.

Historielezing
Wandeltocht door het Gooi anno 1880
Terug naar 1880. Een Rotterdamse
dominee maakt grote wandeltochten
door Nederland. Hij loopt ook door
het Gooi. In een boek beschrijft
hij wat hij allemaal ziet en wat hij
daarvan vindt. Tijdens de Senverhistorielezing op 20 april volgen we
deze dominee Jacobus Craandijk op
zijn zwerftocht door het Gooi. Wat is
er nog over van wat hij zag? Welke
opmerkelijke zaken zijn verdwenen?

Craandijk bezoekt bijvoorbeeld een
kunstmuseum in Crailo, de ‘belvédères’
in Blaricum en Laren, de ‘bierhalle’
op de Trompenberg. Hij beklimt de
Tafelberg vanwaar hij de vuurtoren
van Marken kan zien. Hij vindt dat
‘Naarden bijzonder weinig aantrekkelijks heeft’, hij spreekt van de wateroverlast en de armoe van de textielarbeiders
en de vele ezels in Hilversum. Hij
loopt langs het pensionaat voor jonge

dames in Bussum, langs Jan Tabak,
langs Valkeveen, de Zuiderzeekust
(‘een romantisch landschap’), Huizen,
Laren (‘voor de arme woningen zien
wij grijsaards, vrouwen en kinderen
bezig met het spinnen van vlas’) en het
St.Janskerkhof (‘een zonderlinge woeste
plek’).
Terug naar 1880 en tegelijk vergelijkend
met 2020, in deze rijk-geïllustreerde
lezing van Willibrord Ruigrok.
Datum maandag 20 april, 15.00-17.00

uur

Plaats bibliotheek Hilversum,

’s-Gravelandseweg 55

Kosten € 3,00

Aanmelden vanaf 6 april via het
inschrijfsysteem van de bibliotheek
of aan de balie van de bibliotheek.
Zie pag. 14.

De ‘belvédère’ die ooit bij Laren stond
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S e nv
Duur er ’s
z a am
h
h o e k e i d sje

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

Koffiedik in de tuin
Wist u dat koffiedik goed is voor de
tuin? Koffiedik bevat waardevolle
voedingsstoffen en sporenelementen
zoals stikstof, fosfor, kalium, magnesium en koper.

Let op: Bewaar koffiedik niet te lang.
Vooral als je het in een afgesloten bak
bewaart, kan het gaan schimmelen.
Dus hergebruik het ’t liefst direct of
bewaar het een paar dagen.

Gooi gebruikte filterzakjes of koffiecups daarom niet zomaar in de vuilnisemmer maar strooi de inhoud uit in
de tuin, bijvoorbeeld over het gazon of
bij hortensia’s. Wormen zijn er dol op
en zullen de koffie snel door de aarde of
door de composthoop mengen. Gebruik
je koffie-cupjes, dan kun je de koffie
eruit halen en de cups zelf gaan dan bij
het plastic.

Op internet schreef iemand: ‘Voor
het eerst in 4 jaar heb ik een mooie
magnolia dankzij de koffiedrab. De
afgelopen jaren had ik bij het uitkomen
witte plankier beestje op de bladeren,
de beestje vraten alle blaren kapot.
Afgelopen winter heb ik om de dag
koffiedrab bij de wortels gegooid, ik heb
niet eerder zo’n mooie groene magnolia
gehad.’ Dus experimenteer er eens mee.

Soms heb je een blikopener nodig om
koffiecups te openen.
Zeker is dat rododendrons en hortensia’s van koffiedik houden, omdat het
een beetje zurig is.

Een elektrische auto delen
‘HET’ is de energiecoöperatie
Hilversumse Energie Transitie, met
nu 220 leden. Van, voor en door
Hilversummers. Dorpsgenoten dus,
die zich zorgen maken over het klimaat, en niet willen afwachten maar
zelf aan de slag gaan. Met verbetering
en verduurzaming van hun eigen huis,
met isolatie en energiebesparing
dus. En met het samen opzetten van
elektrische deelauto’s in Hilversumse
wijken.

Er rijden nu 7 elektrische deelauto’s
rond in Hilversum, 5 in de Heibuurt
(postcode 1215, rond de Heigalerij)
en 2 in Oost, bij de Lorentzweg en de
Minckelersstraat. Meer dan 70 HETleden maken daar al gebruik van. En

de organisatie groeit snel: eind dit jaar
wil men rond de 15 deelauto’s op de
weg hebben. Dat scheelt kosten, zeker
als je weinig rijdt (want dan zijn de
vaste kosten van je auto hoog, tegen
weinig kilometers), het is schoon (want
elektrisch), je rijdt comfortabel (nieuwe
auto’s die erg stil en soepel rijden) en
het scheelt parkeerruimte (want je deelt
met anderen, dus niet iedereen hoeft
meer zijn eigen auto voor de deur te
hebben). Een deelauto kan wel tot 10
eigen auto’s vervangen.
Interesse?

Kijk op www.hetcooperatie.nl.
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Museumlezing door Henk Roos

Van Eyck. Een optische revolutie
Het Museum voor Schone Kunsten
Gent (MSK) brengt de tentoonstelling
‘Van Eyck. Een optische revolutie’.
Dat Jan van Eyck (ca. 1390-1441) een
groot schilderstalent was, is bekend.
Hoe hij zijn werk zo extreem wist te
perfectioneren, kunnen we nu zien op
de grootste tentoonstelling ooit met
dertien van zijn twintigtal bewaard
gebleven werken. Een once-in-lifetime
experience!

Centraal staan de acht gerestaureerde
buitenpanelen van het Lam Gods,
die nu voor het eerst buiten de SintBaafskathedraal worden getoond. Dit
meesterwerk was een opdracht van de
Gentse schepen Joos Vijd, dat Jan van
Eyck na de dood van zijn broer Hubert
van Eyck in 1432 afwerkte.
Daarnaast worden er honderden werken
van tijdgenoten en navolgers getoond.
Henk Roos zal ook zeker aandacht
besteden aan de centrale panelen van
het Lam Gods die nog in de kerk zijn
opgesteld.
Jan van Eyck was hofschilder van de
Bourgondische hertog Filips de Goede.
De flamboyante hertog en zijn gezelschap omringden zich met de beste
kunstenaars. Tezelfdertijd floreerden
de Vlaamse handelssteden Gent en
Brugge. Rijke kooplui en politici
spiegelden zich aan de pracht en praal
van het hof en waren op hun beurt
afnemers van luxeproducten. Dit was
de creatieve omgeving van Jan van Eyck,
tussen hof en stad, en tussen kunst en
ambacht. Van Eyck stak uit boven zijn
tijdgenoten en ontketende een optische
revolutie. Met zijn weergaloze techniek
en observatievermogen tilde hij de
olieverfschilderkunst tot ongekende
hoogten en bepaalde de verdere koers
van de schilderkunst.

Data lezing op dinsdag 14 en woens-

dag 15 april
Tijd 10.30 uur. Zaal open 10.20 uur
Plaats Theaterzaal Bibliotheek
Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00. Kaartjes zijn te koop
vanaf begin april via de website of
aan de balie van de bibliotheek; zie
pagina 14.

Bezoek aan
tentoonstelling
Vanwege de reisafstand en de
daarmee gepaard gaande kosten is
er geen gezamenlijk museumbezoek
met het openbaar vervoer. Een ticket,
incl. audiotour, kunt u het beste
online kopen via www.vaneyck2020.
be u betaalt dan € 25,00 i.p.v. € 28,00
aan de balie. De tentoonstelling
loopt t/m 30 april 2020.

Senver in beweging,
beweegt u mee?
Bewegen is goed voor je motoriek en je
geheugen. Het helpt je om fit te blijven.
Bewegen zorgt er voor dat het verouderingsproces geremd wordt, het verkleint
het risico op botbreuken, het lijkt ook
een positieve invloed te hebben op het
voorkomen/reduceren van dementie en
Alzheimer. Reden genoeg dus om elke
dag te bewegen en het niet bij goede
voornemens te laten. Senver gaat de
komende maanden leuke vormen van
‘bewegen’ onder uw aandacht brengen.
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Het fietsseizoen 2020 breekt aan
Normaal gesproken maken we op de
eerste dinsdag van de maand een korte
tocht, maar vanwege het virus doen we
dat op 7 april niet. Op de vierde dinsdag
van de maand maken we wel 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.
Senver’s fiets-werkgroep heeft voor
het komende fietsseizoen leuke en
gevarieerde fietstochten bedacht.
Naast de vertrouwde gezichten van
Joke, Ineke, Freek, Rinus, Hans, Jan,
Jaap en Hennie hebben drie nieuwe
enthousiastelingen gereageerd op de
oproep om mee te doen in de organisatie. De namen van Nely, Boudewijn
en Pim zullen diverse keren in de
aankondigen worden genoemd.

Langere fietstocht
op 28 april
De lange tocht is op dinsdag 28 april
en start om 10.00 uur. Pim en Jaap zijn
deze dag de begeleiders en hebben een
leuke route bedacht naar Nieuwer Ter
Aa van ongeveer 45 à 50 km. Halverwege
de ochtend drinken we ergens koffie en
tussen de middag stoppen we voor een
lunch.

Tip voor e-bikers

Een tip met name voor de e-bikers onder ons: mocht je lid zijn van de anwb
overweeg dan eens een fietshulppas aan
te schaffen (Wegenwacht Fiets Service).
Deze pas levert vele voordelen o.a. 24/7
hulp van de anwb Alarmcentrale ook
bij je thuis. Zie de uitgebreide informatie op de website van de anwb of
informeer in de winkel.
Hoe langer je lid bent, hoe meer korting
je krijgt op pechhulp voor fietsen, tot
25%. Deze korting geldt alleen op het
basistarief van A 32,- per jaar en is dus
niet van toepassing op Wegenwacht
Fiets Service voor je partner of kind.

Lange wandeling april

Het Gein

In aansluiting op onze wandeltocht van oktober, die in Weesp eindigde, starten
we daar deze nieuwe tocht. We lopen via het riviertje Gein, het Bijlmerbos en de
Gaasperplas naar de bebouwde rand van Amsterdam Zuid-Oost (Bijlmermeer)
waar we dan, na circa 10 km, koffiedrinken. We vervolgen onze tocht door de
Bijlmermeer, langs het monument ter nagedachtenis aan het neergestorte El-Al
vliegtuig, nemen eventueel een kijkje in de hal van het antroposofische hoofdkantoor van de ing bank en eindigen de tocht via het winkelcentrum Amsterdamse
Poort. Om dan na circa 15 km op het station Bijlmer – Arena de trein weer terug
naar huis te nemen. De tocht is overal goed te belopen.
De Gaasperplas
Datum donderdag 2 april

Vertrek Sprinter van 10.16 uur naar

Weesp. Verzamelen om 10:00 uur
in de hal van station Hilversum
Centraal.

Verdere inlichtingen

roncouvee@icloud.com
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Wandelen elke vrijdagmiddag
vanuit Zonnestraal
Leuk voor Senver-leden in Loosdrecht,
maar ook voor de Hilversummers:
voortaan is er elke vrijdagmiddag een
wandeling die start onder de klok op
het parkeerterrein van Zonnestraal.

Plaats vrij voor één
heer, in vakantiereis
Belgisch Limburg
Senver organiseert begin september
een vijfdaagse vakantie met het thema
Drielandenreis.
Het gaat om zaterdag 5 september tot
en met woensdag 9 september.
Op die reis is één plaats vrij voor een
heer. Dat komt omdat er alleen tweepersoonskamers zijn, uiteraard met
gescheiden bedden. En op één van de
kamers is een plek vrij.

Vertrek om 14.00 uur, en we wandelen
een uur. Rond 15.00 uur zijn we terug,
en drinken we een kopje koffie/thee in
Brasserie Zonnestraal.

Introductieworkshop Stoelyoga

Terras aan de kant van het park, M Hotel
Interesse?

Dan zou u vóór die vakantie kunnen
kennis maken met uw eventuele
kamer-maatje en kijken of het klikt.
Het verblijf is in het Enjoy M Hotel in
Genk. Er zijn drie excursiedagen, en ook
op de aankomst-en vertrekdagen zijn er
leuke uitstapjes.
Hebt u interesse in yoga, maar is
het liggen op een matje op de vloer
bezwaarlijk? Daar is een oplossing voor,
namelijk stoelyoga! Liliana Lamme en
Loraine van den Broek verzorgen lessen
stoelyoga, en willen voor Senver-leden
graag een introductie-workshop
verzorgen.
De proef-workshop, speciaal voor
Senver-leden, vindt plaats op 7 april
om 13.30 uur. De workshop duurt tot
14.30 uur daarna is er nog tijd voor thee,
koffie of een drankje voor iedereen.

Datum dinsdag 7 april om 13.30 uur

Plaats Petanqueclub De Gooiers, het

Jagerspaadje 34 1231 KJ in Loosdrecht

Kosten € 5,00

Aanmelden bij Liliana Lamme en
Loraine van den Broek, via
stoelyogawijdemeren
@gmail.com Voor meer informatie
06 - 4258 1120.

De kosten bedragen A 475,00 per
persoon. Daarbij is vrijwel alles inbegrepen. Wie interesse heeft, kan een e-mail
sturen aan vakantiereis@senver.nl.
U ontvangt dan nadere informatie.
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Met een probleem kun je terecht
bij de Rechtswinkel
The singing club

Als het om Senver-leden gaat, denkt
Andele Nauta dat familierecht belangrijk is, vanwege mogelijke problemen
met testamenten bijvoorbeeld, maar
ook consumentenzaken spelen nogal
eens. ‘Vooral door op internet te
kopen, komen er problemen voor.’ De
rechtswinkeliers verwijzen zeker bij
consumentenzaken ook nog wel eens
door naar de Gooi-en Eemlander.

Dinsdag 14 april

Het leven van een vrouw van een
beroepsmilitair kan zwaar zijn.
Gescheiden van geliefden liggen angst
en eenzaamheid op de loer. Kate, de
perfecte officiersvrouw, draagt die
last echter stoïcijns en met stijl. Haar
uitlaatklep is muziek.
Terwijl hun mannen in Afghanistan
vechten weet ze een groep vrouwen op
de basis te overtuigen om een Militair
Vrouwenkoor te starten. Nieuwkomer
Lisa, rebel en rocker in hart en nieren,
kijkt aanvankelijk sceptisch en gegeneerd naar het groepje amateurs, maar
laat zich al snel overtuigen door hun
vriendschap.
Een heerlijke feel good movie met
Kristin Scott Thomas in de hoofdrol,
onder regie van Peter Cattaneo (Full
Monty).

Datum dinsdag 14 april, 14.00 uur
Plaats Filmtheater Hilversum,

Herenplein 5

Kosten € 8,50 inclusief vooraf koffie

of thee met iets lekkers. Alleen met pin
betalen. Reserveren is niet mogelijk, wilt
u zeker zijn van een plaats dan kunt u
wél al van te voren een kaartje kopen.

Adres

Herenstraat 22a

Andele Nauta
Bij een Rechtswinkel kun je terecht
met allerlei problemen, de vrijwilligers zijn juridisch geschoold en zijn
behulpzaam bij het oplossen ervan.

Ook Hilversum heeft al meer dan
45 jaar een Rechtswinkel, deze is te
vinden op een centrale plek in het dorp,
aan de Herenstraat. Andele Nauta is
lid van Senver, en al jaren vrijwilliger
bij de Rechtswinkel. ‘Je denkt dat het
studenten zijn die in een Rechtswinkel
werken en in de beginjaren was dat ook
zo, maar het zijn nu vooral werkenden
en gepensioneerden.’ Andele zelf is
gepensioneerd, was in zijn werkende
leven als advocaat werkzaam en als
bedrijfsjurist.
De Hilversumse Rechtswinkel telt 10
vrijwillige medewerkers die de spreekuren doen op maandag, donderdag en
zaterdag. ‘De meeste zaken die mensen
aan ons voorleggen, gaan over arbeidsrecht, huurrecht en familierecht. We
voeren de gesprekken met z’n tweeën,
en er is altijd een advocaat bij. We
luisteren, en adviseren hoe te handelen.
We nemen geen zaken over. Maar met
een luisterend oor en met een goed
advies zijn de mensen al erg geholpen.’

Online

www.rechtswinkelhilversum.nl
Spreekuren

Zonder afspraak
maandagavond 19.30-21.30 uur
zaterdagmorgen 9.30-12.00 uur
(dit laatste alleen in de oneven
weken)
Kosten

Vrijwillige minimumbijdrage:
€ 10,- voor advies. Ruimere gift
is welkom.

Rechtswinkel in de Herenstraat 22a
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Het dilemma van de ALV op woensdag 22 april
Via de e-mail is een extra ALV aangekondigd op
1 april. Dat lijkt helemaal niet haalbaar. Dus bij
voorbaat verzetten we de datum alvast naar 22
april. Maar ook die datum is niet zeker.

Nog verder opschuiven is bij het ter perse gaan van
dit maanblad echter óók niet ideaal. Het probleem is
namelijk: er is niet echt meer een bestuur actief voor
Senver op dit moment. Senver heeft formeel nog wel
een bestuur, maar feitelijk niet. En een nieuw bestuur
kan alleen van start als het benoemd is door de ALV.
Daarom pakken we het alsvolgt aan: wie naar deze
vergadering wil komen, meldt zich voor 16 april aan
bij info@senver.nl Op grond van het aantal aanmeldingen beslist het bestuur wat er gebeurt. In deze
ALV gaat het vrijwel alleen om de benoeming van het
nieuwe bestuur. Gek genoeg ‘hopen’ we daarom dat
zich niet teveel mensen aanmelden. Dat maakt het
makkelijker deze ALV te organiseren en het nieuwe
bestuur in het zadel te helpen. Als zich méér mensen
aanmelden dan bijvoorbeeld 20, kan er gekeken
worden of er twee vergaderingen gehouden kunnen
worden, beide keren met een kleine ploeg. Een
vreemde situatie, maar nood breekt wet.
Houdt u zich alstublieft aan het verzoek om
vooraf aan te melden als u wilt komen.
De ALV is gepland om te beginnen om 14.00 uur, in het
Annagebouw. De stukken voor de vergadering vindt u
vanaf 16 maart a.s. op www.senver.nl.
Of de jaarrekening gereed zal zijn is afhankelijk van
het accountantskantoor.

Agenda
1. Opening en welkom door de voorzitter van het
(demissionaire) bestuur
2. Vaststellen agenda
3. Notulen algemene ledenvergadering van 11 december 2019
en 22 januari 2020

De notulen van de vergadering van 11 december 2019 en 22
januari 2020 zijn te vinden op de website en bij binnenkomst in
de zaal.

4. Jaarverslag 2019

Inhoudelijk verslag van dit verenigingsjaar met alle activiteiten.
U vindt dit jaarverslag op de website en bij binnenkomst zaal.

5. Jaarrekening 2019

Financieel verslag over boekjaar 2019. U vindt deze jaarrekening
op de website en bij binnenkomst zaal. Afhankelijk van de vraag
of ons accountantskantoor de jaarrekening op tijd gereed heeft.

6. Toelichting op het verslag commissie van goede diensten

Het verslag is te vinden op de website en bij binnenkomst in de
zaal

7. Benoeming nieuwe bestuursleden

Er worden nieuwe bestuursleden voorgedragen:
Als duo-voorzitter: Ineke van de Rotte en Maria Mul
Penningmeester: Harry Bosman
Algemeen bestuurslid: Henk Rutten en Werner Koch
Secretaris: blijft nog even een vacature
Het nieuwe bestuur vraagt toestemming om naar 2 extra
bestuursleden te zoeken en deze al in te werken, en voor
benoeming voor te dragen in de ALV van najaar 2020.
Met de benoeming treedt het demissionair bestuur af.

8. Rondvraag en sluiting
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Theater Gooiland:
speciaal voor Senver-leden

Nieu

w

Senver gaat een samenwerking aan met het Gooiland Theater. Vanaf deze
maand lichten we er iedere maand een voorstelling uit. Senver-leden krijgen
altijd een extraatje: bijvoorbeeld korting op de voorstelling of een gratis kopje
koffie vooraf. Bovendien reserveert Gooiland voor Senver-leden een gezellige
tafel mét stoelen, waar we vooraf en in de eventuele pauze met andere Senver
leden kunnen zitten. Bij binnenkomst kunt u aan de gastvrouwen/heren
(herkenbaar aan zwarte kleding met groene sjaal/stropdas) vragen waar deze
gereserveerde tafel is.

Met de code ‘Senver’
krijgt u A 7,50 korting
op deze fijne musical
in Gooiland Theater. De
korting kunt u met de
code ‘Senver’ verzilveren
bij het bestellen van de
tickets. Op onze website
www.gooilandtheater.nl
selecteert u de voorstelling door op [bestel
tickets] te klikken. Bij stap
1 klikt u vervolgens op
[gebruik promotiecode]
en vult u de code ‘Senver’
in.
Pas daarna selecteert u
het aantal tickets in de
juiste balk met de lagere
prijs. U kunt ook toegangskaartjes kopen aan
de balie van het hotel.
Telefonisch bestellen
kan ook, via 0900 – 9203
(€ 0,45 p/m). Vergeet
in beide gevallen dan
niet de code ‘Senver’ te
vermelden.

Genieten van al die heerlijke liedjes
van vroeger in ‘Haal het doek maar op’

De musical ‘Haal het doek maar op’
is een feest van herkenning. Allerlei
evergreens uit de Nederlandse muziekgeschiedenis passeren de revue.
Geniet mee van nostalgische liedjes
als Spiegelbeeld, Ritme van de regen,
Telkens weer, Sammy, Sophietje, Land
van Maas en Waal, Ik ben gelukkig
zonder jou, Dans je de hele nacht met
mij en Brandend zand.

In deze origineel Nederlandse musical
zien we onder andere Tony Neef en
Mariska van Kolck als artiesten op
schnabbeltour. Hit-zangers Lonneke en
Rolf ontmoeten elkaar op de begrafenis
van een dierbare collega en gaan terug
in de tijd.
Datum zaterdag 11 april 2020
Aanvang 20.15 uur

Reguliere prijs € 39,75

Met de code ‘Senver’ € 32,25
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Eerste stadswandeling dit jaar
naar Leerdam, Glasstad
Op donderdag 16 april gaat de eerste van vijf stadswandelingen van dit jaar
naar Leerdam, gelegen aan het sfeervolle riviertje de Linge, omgeven door
rietwallen en waterlelies.

Posthuys, dat 5 minuten lopen van
het station ligt. Om 12.15 wachten de
gidsen ons op voor een rondleiding van
ongeveer anderhalf uur. De wandeling
eindigt bij de Glasblazerij aan de
Zuidwal.

Zuidwal Leerdam
Nadat Leerdam in 1382 stadsrechten van
Otto van Arkel verkreeg, ontving het in
1407 voor de tweede maal stadsrechten
van Willem VI van Holland. Na een
aantal oorlogen kwam het gebied
halverwege de 15e eeuw in handen van
het Huis van Oranje. De rijke geschiedenis vind je terug in goed bewaarde
historische gebouwen, zoals de Grote
Kerk, de overgebleven en gerestaureerde
stadsmuren van de Zuidwal en het
Oude Raadhuis. Het programma van de
stadswandeling is als volgt:
Na aankomst in Leerdam drinken
we eerst koffie in Gasterij het Oude

Hierna is iedereen vrij om te gaan waar
hij wil. Bij opgave ontvangt u nadere
informatie over de treinreis en wat u
verder die middag in Leerdam kunt
doen.

Vijf stadswandelingen
in interessante
steden
Senver organiseert dit jaar weer een
vijftal stadswandelingen, drie in het
voorjaar en twee in het najaar, steeds
op de 3e donderdag van de maand.
Vanwege de zomerschool niet in juli
en augustus. In dit artikel vindt u de
algemene informatie over de stadswandelingen. In het vorige maandblad
namen we al een lijstje op van de
bestemmingen. Deze maand naar
Leerdam, in mei naar Hoorn, in juni
naar Purmerend, in september naar
Zaltbommel en tenslotte in oktober
Deventer.
Alle plaatsen zijn per trein bereikbaar.
Voor wie een kortingsabonnement
heeft, zijn daarbij de NS-keuzedagen
handig. De werkgroep probeert het
aantal deelnemers per wandeling op
ongeveer 40 te houden. De stadswandelingen worden dit jaar voorbereid door
Renée Beekman, Anneke Brabander,
Jeanne Meiresonne, Trees van Eimeren,
René van Helmond, Anneke Reijn en
Gerard van Well.
Vast patroon bij stadswandelingen

Impressie van een eerdere stadswandeling

Stadswandeling Leerdam 16 april

Vertrek 9.48 uur vanaf station Hilversum, om 9.25 uur verzamelen in de hal.

Kosten 6 euro, ’s morgens contant op het station te betalen. Treinreis en
consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanmelden tot uiterlijk 8 april bij Renée Beekman, liefst per mail reneebeekman44@gmail.com met naam en telefoonnummer. Belt u liever? Dat kan naar
telefoonnummer 035 6249207; bij inspreken duidelijk naam en telefoonnummer
opgeven. Bij 40 aanmeldingen wordt geloot. Als u 10 april NIETS hebt gehoord
dan gaat u mee. Als de wandeling vol zit krijgt u bericht. Mocht u onverhoopt
toch niet mee kunnen, dan kunt u zich tot 10 april kostenloos afmelden. Daarna
worden de kosten van 6 euro in rekening gebracht.

We verzamelen in de stationshal
in Hilversum, waar u kunt betalen
aan wie die dag de leiding heeft. Na
aankomst op de bestemming lopen we
gezamenlijk naar een vooraf uitgezocht
koffieadres. Na de koffie, met of zonder
taart, halen plaatselijke gidsen ons op
en wordt de groep verdeeld. Na afloop,
meestal anderhalf uur, kunt u gaan
en staan waar u wilt. U ontvangt na
inschrijving informatie over activiteiten in de stad en over de thuisreis.
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Informatie over rijbewijskeuring niet meer opgenomen

Algemene informatie voor reserveren
Senver Stadsauto
Wilt u binnen Hilversum een rit boeken met onze stadsauto dan belt
u uiterlijk één dag van te voren.
Reserveringslijn

Bel de reserveringslijn op het nummer dat hieronder staat. Een
rollator meenemen kan. Wel graag opgeven bij aanmelding. De
kosten zijn € 2,50 per rit.

035 - 24 00 270
Elke werkdag tussen 9.00-12.00 uur bereikbaar.

Tot vorig jaar stonden er in de colofon op pagina 2
adressen van keuringsartsen voor rijbewijskeuring.
Al een poosje nemen we geen specifieke informatie
meer op. Er zijn geen keuringsartsen meer waar u
korting krijgt als Senver-lid. Bij veel huisartsen kunt
u terecht, alleen niet bij uw eigen huisarts. Hieronder
enkele mogelijkheden die op internet genoemd
worden.
• Elke tweede donderdag van de maand kunt u tussen

10.00 en 16.00 uur voor rijbewijskeuringen terecht in
Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71.
Wel vooraf een afspraak maken via tel. 06-13031321.
De prijs voor de keuring: A 40,00.
• Bij Huisartsenpraktijk Hilversum Oost kunt u ook
terecht voor een onafhankelijke keuring, Anthony
Fokkerweg 80c, tel. 035-7633388, alleen als dit niet uw
huisarts is.
De kosten zijn A 75,00.
U dient zelf op voorhand (max. een maand van te
voren) uw ogen te laten controleren door een opticien.
En nog een belangrijke tip

De procedure kan heel lang duren, dus begin tijdig
voordat uw rijbewijs verloopt.
Toch nog vragen hierover dan kunt u ook bellen met
de telefoonnummers die op pagina 2 van elk maandblad in het Colofon staan onder de kop: Algemene
vragen over diensten in Hilversum

Informatie inschrijving voor
Senver-lezingen in de bibliotheek
Deze informatie geldt voor de lezingen klassieke muziek, de
Historische lezingen en de Museum-lezingen.
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,
telefoon 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.
Bij de balie van de bibliotheek
Bij de balie van de bibliotheek kunt u vanaf 14 dagen voor de lezing
ook een kaartje kopen.
Let op: alleen met pin betalen.
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Samen-uit-eten
bij San Leo
In de Emmastraat 13

Als het weer kan later in april, gaan
we gezellig samen uit eten. De vrijwilligers van het ‘samen-uit-eten’
hebben gekozen voor restaurant
San Leo aan de Emmastraat 13 te
Hilversum. Ze gaan ons verwennen
met een drie-gangen keuzemenu
van verschillende Italiaanse
gerechten. De kosten bedragen A
27,50 per persoon excl. de drankjes.
We worden op dinsdag 21 en donderdag 23 april tussen 17.30 en 18.00
verwacht.

Dagtocht van maart is opgeschoven naar
donderdag 16 april
De dagtocht van 18 maart is niet doorgegaan vanwege de virus-dreiging.
Toen we dit blad samenstelden was het plan om deze dagtocht op te schuiven
naar 16 april. We weten niet zeker of het dan wél door kan gaan, maar dat geldt
voor alle evenementen in dit blad.

Rondje Krimpenerwaard met een
Chocolade-atelier
Het vertrek is niet te vroeg uit Hilversum, en de bus rijdt dan door naar
Ridderkerk, naar het Chocolade-Atelier van Frits van Noppen. Na de lunch is er
een demonstratie, waar we via een groot videoscherm de chocolatiers letterlijk
op de vingers kunnen kijken. Na de demonstratie maken we met de bus een
tocht door de Krimpenerwaard, waarover de chauffeur veel kan vertellen. Zie
meer informatie in het vorige maandblad.
De kosten
Bedragen A 41,50 p.p., alles inbegrepen.

Er zijn, mede doordat we moesten
opschuiven naar nieuwe datum, nog
zo’n 15 plaatsen beschikbaar voor de
mensen die zich niet al in maart hebben
opgegeven en die dus al op de lijst staan
en betaald hebben.
Aanmelden

Voor de dinsdag 21 april bij
Catharina Draaijer,
telefoon 035-7722214
of mail catharina@chello.nl
Voor de donderdag 23 april bij
Anja Pons, telefoon 035-6241866,
tussen 19.00 en 21.00 uur
of mail jmpons@xs4all.nl

Chocoladetruffels maken staat op het
programma.
Vertrek in Noord

Plaats Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
Tijd 10.15 uur

Aanmelden nieuwe deelnemers per telefoon bij Henny Slim op woensdag 1 april

tussen 10.00 en 12.00 uur, tel. 035-6219414.

Vertrek in Zuid

Plaats Winkelcentrum Kerkelanden bij Cafetaria Jan Kruis
Tijd 10.30 uur.

Aanmelden nieuwe deelnemers per telefoon bij Klara van den Born op woensdag 1

april tussen 10.00 en 12.00 uur, tel. 035-6247016. Of stuur een mail naar Klara van
den Born: kvandenborn@ziggo.nl. Vermeld dan s.v.p. ook uw telefoonnummer.

Voor nieuwe aanmelders

Als u hoort dat u ingeschreven bent, kunt u het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL69 INGB 0007 3896 93 t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum onder
vermelding Dagtocht Chocolade-atelier.

Agenda

April 2020

Datum

Activiteit

Donderdag 2 april

Lange wandeling

8

Maandag 6 april

De Kern van .... Mahler

4

Dinsdag 7 april

Proef-workshop stoel-yoga

8

Muziekochtend: toegift lezing Mahler

4

Wandeling tweede paasdag

1

Lunch, bezoek Laren

5

Museumlezing over Van Eyck

7

Maandag 13 april
Dinsdag 14 april

Filmprogramma The singing club

Pagina
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Woensdag 15 april

Museumlezing over Van Eyck

7

Donderdag 16 april

Stadswandeling door Leerdam

13

Dagtocht Ridderkerk en Chocolade-atelier

15

Zondag 19 april

Start zondagmiddagclub

3

Maandag 20 april

Historielezing

5

Dinsdag 21 april

In gesprek met kunstenaars

3

Poëzie in de Soos

4

Samen uit eten

15

Woensdag 22 april

Algemene Ledenvergadering

11

Donderdag 23 april

Samen uit eten

15

Zondag 26 april

Tweede zondagmiddagclub

3

Dinsdag 28 april

Lange fietstocht

8

Foto van de maand

Vaste activiteiten:
sport, spel &
ontmoeting
Maandagmorgen

SeniorenCafé in De Jonge
Haan, vanaf 10.30 uur
Maandagmiddag

• Klaverjassen in wijkcentrum
St. Joseph, om 13.30 uur.
Er is een wachtlijst
• Biljarten elke week in
wijkcentrum Lopes Dias, vanaf
13.30 uur

Maandagmiddag
20 april

Bingo, wijkcentrum
De Koepel, Kerkelanden,
aanvang 14.00 uur
Dinsdagmorgen

Aqua-sporten in zwembad de
Lieberg,
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdagmiddag

Schaken, in wijkcentrum Lopes
Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag

Fotoworkshop vervalt op
7 april én op 5 mei , in Wijkcentrum Lopes Dias
Dinsdagmiddag
14 en 28 april

Scrabblemiddag in wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 14.00 uur
Woensdagmorgen

Seniorencafé op terras,
Winkelcentrum Kerkelanden,
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
Vrijdagmiddag

In Loosdrecht
• Thee-uurtje: 3 en 17 april ,
om 15.00 uur in de bibliotheek, Tjalk 41
Vrijdagmiddag

• Wandeling: elke vrijdagmid-

Foto: Tineke van Enk
Thema: Oud Hollands

dag om 14.00 uur, Zonnestraal
onder de klok

