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Maandblad
Seniorenvereniging Hilversum
Secretariaat:
Siriusstraat 32
1223 AN Hilversum

Korte cursus:
veilig omgaan met
uw DigiD
Om iets te regelen met de
gemeente, de Belastingdienst,
of de verzekering, heb je al
gauw je DigiD nodig. Het is
belangrijk dat anderen niet
over gegevens beschikken en
dat je er veilig mee omgaat.

In dit nummer
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Senver wenst u prettige feestdagen
en een heel gelukkig en gezond 2018
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Het koor gaat door
iPad-cursus
Ik herinner mij: de Groest
Een prijs voor
Senia-leesclubs
Een maffe bezorgdag
Samen-uit-eten bij
‘Oh Lobo’

Januari 2018

Om elkaar een goed jaar te
wensen en de contacten weer
eens aan te halen is er elk
jaar onze gezellige en druk
bezochte nieuwjaarsreceptie.
Het bestuur nodigt u van
harte uit, om het jaar goed te
beginnen op vrijdagmiddag
12 januari, van 15.00 tot 17.00
uur in het Sint Annagebouw,

Senver organiseert voor
mensen die hier niet zo
bekend mee zijn, een kleine
dat is het verenigingsgebouw cursus van twee ochtenden
waarin ‘veilig omgaan met
áchter de Sint Vituskerk aan
je DigiD’ centraal staat. Hoe
de Emmastraat. U kunt op
vraag je gebruikersnaam en
het kerkplein parkeren.
wachtwoord aan, hoe bewaar
je de gegevens veilig, wat kun
Dirigente Sarita komt ook
langs, om met de aanwezigen je er allemaal mee?
– en met de koorleden die zij De cursus vindt plaats op
meeneemt – een half uurtje te vrijdagochtend 19 en 26
zingen. Dat geeft extra sfeer. januari in de computerruimte van de bibliotheek,
vanaf 10.30 uur De cursus
wordt verzorgd door Frans
van Geest en Rina de Ronde.
Er kunnen 6 mensen meedoen. Aanmelden kan bij Nel
Stornebrink,
p.stornebrink@kpnplanet.nl
of tel. 035-6281480.
De kosten bedragen A 20,00
voor de twee ochtenden,
inclusief koffie/thee.
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Nieuwe leden

Colofon

Bestuur Senver

Mevr. Ietje Zonneveld
Dhr. Willem Kroon
Mevr. Ans Voorhaar
Mevr. Wies Bos
Mevr. Ans van Koppen-Rutten
Mevr. Anneke van den Berg
Mevr. Adri Huiting
Mevr. Thérése van Leeuwen
Mevr. Jannie van Haren
Mevr. Henny Hageman-van Herwijnen
Mevr. Ineke de Bay
Mevr. Morena Mauro
Mevr. Lien van Agterveld-Calis
Mevr. Dini Bouwers-de Zwart
Mevr. Beppy Elias-Tielemans
Mevr. Anneke Binnerts-Hoog Antink

Algemene vragen over diensten in Hilversum?
Bel onze SeniorenWegwijzers, contactpersonen Hennie Zandee, tel. 035-6218132 en
Corrie v.d. Horst, tel. 035-5446974

Voorzitter
Wim Kozijn, tel. 035-6560404,
voorzitter@senver.nl.
Portefeuille: vervoer

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

Secretaris
Marianne Ruigrok – van der Valk
Siriusstraat 32
1223 AN Hilversum
Tel. 035-6850442 of
06-51038921, op di. t/m vrij.
van 9.00 – 21.00 uur.
secretaris@senver.nl.
Portefeuille: cultuur & excursies

Uitleg van iPads en tablets
Werkgroep thuisbegeleiding, Lily Goudsmits,
tel. 035-6214414, dfam.goudsmits@gmail.com.
iPad-café elke donderdagmiddag van
14.00 - 16.00 uur in de bibliotheek.
Ledenadministratie
Aanmelding nieuwe leden via www.senver.nl
of via formulier elders in dit blad.
Voor wijzigingen mailen of bellen naar
Nel Stornebrink,
p.stornebrink@kpnplanet.nl of tel. 6281480.
Begeleiding en vervoer bij bezoek aan
dokter en ziekenhuis etc.
Werkgroep, waarvan Ria en Erik Drenthe de
contactpersoon zijn, tel. 035-6241052,
esw.drenthe@kpn.mail
Hulp bij belastingformulieren
Contactpersoon Riny van Stigt,
tel: 06-51154212, of mail naar
belastinghulpsenver@gmail.com
Rijbewijskeuring, voor informatie bel met
mw. Koster 06-51274606 na 19.00 uur
Gooierserf 06-13031321
De Koepel 036-7200911
Vragen over bezorging van dit blad
(alleen na de 1e van de maand): Bas de Paauw,
tel. 035-6832434 of 06-10632023

Deze foto van een zgn. tonderzwam is gemaakt
tijdens de natuurwandeling onder leiding van
IVN-gidsen in november. Onderweg kwamen
ze ook nog tegen: spekzwoerdzwam, judasoor,
tondelzwam, kleine geweizwammetjes en
koraalzwammetjes.
Zie pagina 8 voor wandelingen in januari.

Volgend nummer
Kopij vóór 10 januari naar
redactie@senver.nl

Penningmeester
Kees Boekschoten,
tel. 035-6561858 of 06-83703430
Hoflaan 32, 1241 XM Kortenhoef
penningmeester@senver.nl
Leden
Jan Ilmer, tel. 06-34374548,
janilmer@gmail.com.
Coördinatie leden & contributie
Portefeuille: recreatie
& ontspanning en beweging
& sport
Marjan Kruimer,
tel. 035-7722888 of 06-25563148
m.kruimer@chello.nl
Marijke Lubberding,
tel. 06-10391854,
marlub@planet.nl.
Portefeuille: cultuur & excursies
Evie Postma, tel. 06-12748239,
postma.senver@gmail.com
Portefeuille: beweging & sport
en recreatie & ontspanning
Vertrouwenspersoon
Henja Kronenburg,
tel. 035-6247512,
henjakronenburg@hotmail.nl

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’)

Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht
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Klassieke Muziekochtend

Nieuwe reeks:
zingen in Sarita’s
HARTKOOR

Cello centraal
‘Cello centraal’ is het thema
van de klassieke muziekochtenden van Claire Verlinden
in januari. In november
hoorden we al hoe belangrijk
de cello is in de filmmuziek.
Maar de variatie in de rol
die de cellist heeft in de
muziek is zo groot dat een
aparte ochtend gemakkelijk
gevuld wordt. Er zullen
grote namen langskomen,
beroemde solostukken,
de geschiedenis van het
instrument, de cellobiënnale
van Amsterdam. Ooit 120
cellisten samen horen spelen?

Cellisten sjouwen hun
instrument graag altijd met
zich mee, praten er tegen als
zij of hij in een hoekje van de
kamer staat. Maar het gaat
natuurlijk allemaal om de
betoverende klank van de
cello, die zo dicht ligt tegen
de menselijke stem.

.............................................................................................
Data dinsdag 2 en vrijdag 5 januari
Tijd 15.00 uur. De kassa gaat open om 10.00 uur, dan krijgt u
een volgnummer. Neem a.u.b. zo mogelijk gepast geld mee.
Plaats de theaterzaal van de Bibliotheek Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55
Kosten M 3,00 voor Senver-leden en M 4,00 voor niet-leden.
Dat is inclusief koffie/thee in de pauze.

Op donderdag 11 januari start
Sarita’s HARTKOOR Hilversum
met een nieuwe reeks van zes
zangmiddagen: voor mensen
die graag zingen en voor
mensen die denken dat ze dat
niet kúnnen of dúrven. Samen
zingen in dit HARTKOOR is
laagdrempelig, ongedwongen
en vooral hartstikke leuk! Er
zijn geen verplichte optredens
of uitvoeringen. Er is geen
toelatingstest, en je hoeft geen
noten te lezen: je kunt gewoon
lekker meedoen

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

Historie-lezing: de erfgooiers

Erfgooiers staan met stembiljetten klaar voor een algemene
ledenvergadering van ‘Stad en
Lande van Gooiland’ op het
Hilversums sportpark, ca. 1962.
Foto E. van Zachten.

De Senver-historielezing
op 15 januari gaat over de
erfgooiers. De erfgooiers:
Gooise boeren en veehouders
die gezamenlijk gebruiksrechten hadden op gemeenschappelijke gronden als
weilanden of ‘meenten’,
heiden, bossen, venen,
moerassen en jachtvelden.

Op tal van plaatsen kom je in
het Gooi nog herinneringen
aan de erfgooiers tegen. Om
maar wat te noemen: het
standbeeld De Erfgooier
en de Erfgooiersstraat
in Hilversum; het Graaf
Wichman-complex, zwembad
De Meent, bejaardencentrum
De Marke en het Erfgooiers
College in Huizen; de
eng-restanten (akkers) in
Laren; de Hilversumse
meent bij Bussum; de door
Blaricum en Huizen gedeelde
Bijvanck; de Naarder eng bij
Oud-Naarden.
In de lezing op 15 januari
vertelt Anton Kos over dat
typisch Gooise instituut
erfgooiers. Wie en wat waren
erfgooiers? Waar kwamen
hun gebruiksrechten
vandaan, en hoe hielden zij
die maar liefst tien eeuwen

overeind? Hoe groot was het
oorspronkelijke erfgooiersgebied? Aan de hand van een
groot aantal kunstwerken
wordt de geschiedenis van de
erfgooiers en de erfgooiersorganisatie(s) ontvouwd. Ook
schenkt Kos aandacht aan de
ontwikkeling van Hilversum:
van esdorp tot mediastad.

............................................
Datum maandagmiddag
15 januari
Tijd 15.00 uur
Plaats de theaterzaal van
de bibliotheek, ‘s-Gravelandseweg 55 in Hilversum
Kosten Senver-leden
M 3,00, niet-leden M 4,00
Aanmelden bij Marina
Slootheer, marina.
slootheer@kpnmail.nl
of 035-6284823.

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

In de komende reeks worden
weer allerlei verschillende
liedjes gezongen, ook
meerstemmig. Repertoire
wordt door deelnemers zelf
aangedragen en bestaat uit
popsongs en evergreens, hits
van toen & nu, door Sarita
bewerkt voor het koor. Als u
wilt meedoen, stuur dan een
berichtje naar
saritas.hartkoor@gmail.com
en u krijgt alle benodigde
informatie toegezonden.

...........................................
Data zes donderdagmiddagen, vanaf 11 januari
t/m 22 februari
Tijd 13.30 tot 14.45 uur
Adres Wijkcentrum Lopes
Dias, Lopes Diaslaan 213
Kosten M 33,00 p.p. voor
deze reeks

............................................
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De Kern van ... over leven en werk van

Vaclav Havel
Vaclav Havel (1936-2011) was schrijver,
dissident in het communistische
Tsjechoslowakije, was de laatste president
van dit land en daarna de eerste president
van de nieuwe staat Tsjechië. Op maandag 8
januari staat hij centraal in ‘De Kern van…’

In 1978 schreef Havel zijn essay ‘Poging
om in waarheid te leven.’ Het leverde hem
jarenlange gevangenisstraf op. Havel klaagde
een totalitaire communistische ideologie
aan, die mensen opsloot in een dode,
leugenachtige wereld waarin niet meer te
leven viel. Je kunt je voegen, je aanpassen, zei
Havel, en proberen te overleven. Maar dan
zul je je corrumperen, zul je ‘slaapdronken’
worden gemaakt en uiteindelijk je vrijheid, je
menselijkheid verliezen. Je kunt in opstand
komen, Havel deed dat, maar dan moet je
sterk in je schoenen staan, een ‘horizon’
hebben, een soort ster in de verte, die je
oriënteert en je behoedt voor cynisme en
moedeloosheid.

Om deze ‘horizon’ gaat het deze keer in
‘De Kern van…’ waar André Roes gast en
presentator is. Hij gaat uitvoerig in op het
leven en werk van Havel, maar wijst ook
op diens blijvende, actuele betekenis, ook
in onze maatschappij, waar de menselijke
vrijheid steeds weer bedreigd wordt door
totalitaire, onderdrukkende, leugenachtige
systemen, met valse horizonnen, die mensen
manipuleren, hun waardigheid ontnemen.
Er zal ook beeldmateriaal te zien zijn van
belangrijke momenten in het leven van Vaclav
Havel.
André Roes (1946) is historicus. Hij
promoveerde in 1984 op de katholieke
emancipator Anton van Duinkerken.
Hij schreef o.a. een studie over Charles
Dickens (2012) en recent (2017) schreef hij
Kierkegaard en Andersen, de filosoof en de
sprookjesdichter.

............................................
Datum maandag 8 januari
Tijd 15.00 tot 17.00 uur
Plaats de grote zaal
van sociëteit De Unie,
’s-Gravelandseweg 57 in
Hilversum
Kosten M 3,00 voor
Senver-leden en M 4,00
voor niet-leden.
Na afloop kan in de
sociëteit worden gegeten
voor M 16,50.

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

Poëzie in de Soos met

Robert Grijsen, stadsdichter van Hilversum
Op dinsdag 16 januari is de stadsdichter van
Hilversum te gast bij ‘Poëzie in de Soos’:
Robert Grijsen. Robert is een buitengewoon
veelzijdig man - hij is schrijver, dichter,
vertaler, performer, theatermaker en dramadocent.
............................................
Datum dinsdag 16 januari
Tijd 15.00 uur
Plaats Sociëteit De Unie,
’s-Gravelandseweg 57,
Hilversum
Kosten M 3,00 voor
Senver-leden en M 4,00
voor niet-leden. Na afloop
kan in de Sociëteit worden
gegeten voor M 16,50.

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

Voor Senver gaf hij enige tijd geleden een
workshop acteren. Van zijn hand verschenen
inmiddels vijf gedichtenbundels en een groot
aantal theaterteksten.
‘Een dichter met een groot relativeringsvermogen’, zo is hij wel eens genoemd. Hij
schrijft heldere, toegankelijke gedichten, vaak
met een licht filosofische ondertoon en een
verrassende wending. Ontwapenende poëzie,
die direct te vatten is.
In 2016 werd Robert Grijsen benoemd tot
(de eerste) stadsdichter van Hilversum.

De afgelopen twee jaar heeft hij op eigen
poëtische wijze gereageerd op verschillende
grote en kleine gebeurtenissen. Per jaar
schreef hij voor de gemeente acht gedichten
en wekelijks bracht hij een ‘tweet’ naar
buiten, een kort gedicht gerelateerd aan de
actualiteit. Op 25 januari 2018 beëindigt hij
zijn ‘dienstverband’ en zal hij het stokje
doorgeven aan een nieuwe stadsdichter.
Tijdens zijn optreden in de Soos zal Robert
terugkijken op zijn periode als stadsdichter.
Alle gedichten en ook de poëtische tweets
worden voorgedragen en tussendoor vertelt
hij over zijn ervaringen. Daarnaast klinkt ook
andere poëzie van hem. Zoals gebruikelijk
gaat hij in gesprek met zijn publiek en als
het even kan wordt er samen ter plekke een
gedicht gemaakt.
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Ik herinner mij …

Het stukje Groest vanaf de Herenstraat
t/m restaurant de Karseboom

Cursus: werken met iPad

t
Foto van kinderen van de Groes
Wonend in dit stukje speelden de
kinderen van café Bus op het hoekje
vaak in ons grote huis. Naast het café,
dus richting Kerkstraat, was een brede
gang, waar later een tapijtzaak zich
vestigde en nu een biercafé zit. Die gang
ging naar de bewoners boven de Brilmij
(er zit nog steeds een brillenwinkel). Die
zaak zat onder één dak met postzegelhandel Gosse. Beide gezinnen hadden
twee kinderen, die ook regelmatig bij
ons speelden.
Dan was er weer een brede gang die
toegang gaf tot een grote stenen loods,
waar, naar zeggen, sekteleider Lou de
Palingboer met zijn Mien en gevolg
heerste. Die loods stond achter ons
buurhuis met de familie Sluijter. Hij
pianostemmer, zij coupeuse bij de
Bonneterie, met Juliana als klant (ze
had een foto van haar met handtekening) en nicht Riekie, coupeuse bij
New England.
Vervolgens had je het reisbureau en
touringcarbedrijf De Gooilander, dat
mijn man runde. Onze winkel annex
woonhuis zat met de Sluijters onder één

In februari is er weer een cursus voor
mensen die graag willen leren werken
met een iPad, een tablet van Apple. De
cursus is uitdrukkelijk bedoeld voor
hen die niets of nauwelijks iets weten
over het gebruik hiervan. Behalve
uiteraard de basisvaardigheden leert
u o.a. ook e-mailen, iets opzoeken op
het internet en foto’s bewaren die u
kap. Saillant detail: het huisnummer
krijgt toegestuurd. De cursus van vier
van Sluijters was 86 en dat is nu nog het vrijdagmiddagen wordt gegeven door
huisnummer van Hilvertshof. Daarna
Lily Goudsmits, samen met twee andere
kreeg je weer een brede gang naar
vrijwilligers. U kunt zich telefonisch
voormalig galvaniseerbedrijf Brandsma, aanmelden tot 15 januari. Er kunnen 6
later opslagplaats van Vervetal.
deelnemers inschrijven Na 15 januari
Vervolgens kreeg je daar de beroemde
wordt, indien nodig, geloot. Mensen
Koepelzaal voor feesten en partijen
die uitgeloot worden, kunnen aan een
van de Karseboom en aanpalend het
volgende cursus, waarschijnlijk in
prachtige terras van de Karseboom van maart, meedoen.
de familie Cramm. Twee broers , één
...........................................................
zus. Eén broer spoot regelmatig met
een dikke slang het terras schoon. Er
Data de vrijdagmiddagen 2, 9, 16 en
was een vijver en een paar voorjaars23 februari
bloeiende bomen.
Tijd 14.00 -16.00 uur.
Dan was er weer een brede gang waar
Plaats de computerruimte van
wat woninkjes stonden. Achteraan
Bibliotheek Hilversum, ’s-Gravewoonde een mijnheer Poelgeest en opzij
landseweg 55
twee zussen met hun gezin. Ook hun
Kosten M 25,00 voor de hele cursus,
kinderen (3) speelden regelmatig bij ons
inclusief koffie/ thee en eenvoudig
in het tuintje, met de loods van Lou als
lesmateriaal.
erfafscheiding.
Aanmelden Meer informatie en
De meeste kinderen (3 niet) staan
aanmelding bij Lily Goudsmits,
op de foto. Let op de borden met
tel. 035-6214414.
aangekondigde uitstapjes en door de
...........................................................
struiken heen zie je de Karseboom.
Lies van den Broek

6

Hoe veilig is de
Vue-bioscoop?
Film deze maand:
The Leisure Seeker
Dinsdag 9 januari 14.00 uur
Oscar-winnaar Helen Mirren (‘The Queen’) en Golden
Globe-winnaar Donald Sutherland (‘JFK’) schitteren in
de romantische tragikomedie ‘The Leisure Seeker’ als
een ouder stel dat op zoek is naar avontuur tijdens een
onstuimige en bitterzoete laatste roadtrip.
Entree: Let op, met ingang van 1 januari is de prijs voor
de matineekaartjes aangepast, deze is nu € 8,00. Voor
Senver-leden nog steeds inclusief een kopje koffie
of thee met iets lekkers erbij voorafgaand aan de
voorstelling. Alleen met pin betalen. Reserveren is niet
mogelijk, wel kunt u nu al een kaartje kopen.

Ella en John zijn allebei ernstig ziek. Ella is stervende
door kanker en John lijdt aan de ziekte van Alzheimer.
Geen van tweeën is geïnteresseerd in stilletjes
verdwijnen terwijl ze omringd zijn door dokters,
verplegers en machines die hun leven onnodig
verlengen. Daarom ontvlucht het stel de benauwende
bemoeienis van hun dokters en volwassen kinderen.
In hun oude camper, The Leisure Seeker, maken ze een
tocht vol verrassingen van Boston naar Florida. Terwijl
ze door steden en dorpen reizen, zien ze hoezeer
de wereld die zij kennen is veranderd. Onderweg
vinden ze hun liefde voor het leven en voor elkaar
terug. Ondanks de sombere reden achter de reis van
Ella en John, bruist de film van humor, genegenheid,
observatie en meer dan een beetje satire.
‘The Leisure Seeker’ is het Engelstalige debuut van
regisseur Paolo Virzì (‘La Pazza Gioia’) en is gebaseerd
op de gelijknamige roman van Michael Zadoorian.
De film ging met veel succes op de filmfestivals van
Venetië en Toronto in première.
Italië, Frankrijk 2017 112 min. Regie Paolo Virzì Met
Helen Mirren, Donald Sutherland

De Werkgroep Belangenbehartiging van Senver is
geïnteresseerd in het welzijn, het wonen, vervoer,
en de veiligheid van onze leden. Zijn er problemen,
vragen, onduidelijkheden e.d. dan gaat de werkgroep
erop af en zoekt het uit.

Hennie Zandee en Henja Kronenburg zijn op
onderzoek gegaan naar veiligheid in de VUE bioscoop.
Een paar jaar geleden was op verzoek van Senver een
trapleuning aan de linkerkant van de zaal geplaatst.
Nu zien ze tijdens hun onderzoek dat een leuning
aan de rechterkant eveneens noodzakelijk is mede
vanwege de brede treden. De manager van de Vue had
dit ook al geconstateerd en hij heeft hen beloofd ook
aan deze kant een leuning te plaatsen.
Brandveiligheid

Hoe snel komen we beneden als er brand uitbreekt,
was hun vraag. De kans dat er brand uitbreekt is
uiterst gering, legde de manager uit aan het Senverbezoek. Tijdens de bouw en de inrichting is gebruik
gemaakt van de allernieuwste materialen en middelen
die brandwerend zijn. Als er een brandende kaars
omvalt op de vloerbedekking of tegen gordijnen, dan
dooft het vlammetje onmiddellijk. Steekt er iemand
in het toilet stiekem een sigaret op en dat gebeurt een
keer of drie per jaar, dan gaan alle lichten aan, de film
stopt, alle deuren openen, het alarm in de brandweerkazerne gaat af, die direct op volle sterkte uitrukt, alle
aanwezige personeelsleden, dat zijn er altijd minimaal
5, ondernemen actie, starten de ontruiming en gaan
op onderzoek uit naar de vuurhaard. Als de dader
tenminste nog niet gevlucht is. Natuurlijk kan er
altijd wel wat gebeuren, maar de maatregelen die bij
de bouw genomen zijn, gaven de Senver-onderzoekers
een veilig gevoel.
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Museumlezing januari
Hollandse Meesters uit de Hermitage
Oogappels van de tsaren
In de museumlezing
van januari staat de
tentoonstelling in de
Hermitage in Amsterdam
centraal. Er is lang naar
uitgekeken: voor het
eerst in haar bestaan
Wilt u niet met anderen
heeft de Hermitage vele
samen met de trein,
Hollandse Meesters uit
maar liever met de
de beroemde collectie in
Senverbus naar de
Hermitage in Amsterdam? St. Petersburg zijn naar
Nederland gehaald. De
Dat kan ook. Zie voor
algemene informatie over Keizersvleugel staat in
het teken van de belangreserveren Senverbus
rijkste verzameling
pagina 9.
Hollandse schilderkunst
...................................... buiten Nederland. Maar
liefst drieënzestig werken
Datum Woensdagvan vijftig schilders
middag 17 en zondagkomen naar Amsterdam.
middag 21 januari
Een buitengewone
Tijd Ophalen tussen
tentoonstelling, die de
12.00 en 13.00 uur en
schilderijen voor het eerst
ca. 18.00 uur thuis
in tweehonderdvijftig
Kosten Voor
jaar weer even ‘thuis’
Senver-leden M 12,00.
brengt.
Niet-leden M 14,00.
Veel bekende namen
Toegang Hermitage
De ongekend rijke selectie
M 25,00. Met
voor deze tentoonstelling
Museumkaart M 10,00.

Met de
Senverbus naar
de Hermitage

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

bevat, naast maar liefst
zes schilderijen van
Rembrandt, wereldberoemde namen als Frans
Hals, Gerard ter Borch
en Jacob van Ruisdael.
Onze vaste inleider Henk
Roos zal in zijn lezing ook
ingaan op het werk van
de misschien iets minder
bekende meesters, maar
ook die mogen in dit
verhaal over de Hollandse
schilderkunst van de
Gouden Eeuw niet
worden overgeslagen.
Het wordt ook een

mooi overzicht van de
verschillende genres,
zoals die in de 17e eeuw
werden beoefend. Er
waren grootheden die
vele genres beheersten,
zoals Rembrandt deed.
Maar veel andere
schilders richtten zich
op één schildergenre
zoals stillevens van
Bol, landschappen van
Ruisdael en Van Goyen,
stadsgezichten van Van
der Heyden.

...........................................................
Data dinsdag 9 en woensdag
10 januari
Tijd 10.30 uur, zaal open 10.15 uur.
De kassa gaat open om 10.00 uur;
u krijgt dan een volgnummer.
Plaats Bibliotheek Hilversum aan de
’s-Gravelandseweg.
Kosten Senver-leden M 3,00;
niet-leden M 4,00. Dat is inclusief
koffie/thee in de pauze.

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

Samen met de trein naar de Hermitage
Hoe koopt u een ticket?
U kiest op de site van de Hermitage
voor een bezoek op 17 januari
aan het museum met het tijdslot
11.15-11.30 uur. Tijdens de lezingen
hoort u of er nog voldoende tickets
open staan! Is dit niet het geval,
dan kunt u een ander moment op
eigen gelegenheid naar het museum
gaan. Ook belangrijk om te weten:
de toegang tot de tentoonstelling
bedraagt M 25,00 euro; met
museumkaart M 10,00.

Woensdag 17 januari kunt u samen met
andere Senverleden de tentoonstelling
in de Hermitage bezoeken. Het is een
simpele reis, met de trein en de metro.
Koop tijdig via internet een toegangskaart voor de tentoonstelling.
Als u gezellig met de anderen mee
reist, kunt u zich aanmelden bij
Janny Schouten; liefst per e-mail:
jannyschouten@gmail.com of anders
via tel. 035-6859639.

We verzamelen om 9.20 uur in de
centrale hal van station Hilversum
en nemen de trein van 9.39 uur naar
Amsterdam Centraal. In Amsterdam
nemen we de metro naar het
Waterlooplein en arriveren daar om
10.15 uur. We hebben dan ruim de
tijd om koffie te drinken alvorens het
museum te bezoeken.
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IVN-wandeling voor Senver-leden

Zanderij, natuurbrug en Westerhei

Een eerdere wandeling met Bert Ruisch
als wandelleider

Korte wandelingen
in januari
Afscheid van Bert Ruisch

Jarenlang hebben Bert en Yvonne
Ruisch de korte wandeling georganiseerd. Hij moet nu vanwege
lichamelijk ongemak dat opgeven.
De wandelaars zullen zijn zorgzame
leiding heel erg missen. Maar hij
heeft laten weten dat wanneer hij
zich goed genoeg voelt hij nog graag
eens wandeling meegaat. Bert, heel
erg bedankt voor het leiden van de
wandelingen, zo’n lange tijd. Gelukkig
zijn er vier vrouwen bereid gevonden
om om de beurt een wandeling te
leiden. Het zijn Yvonne Ruisch, Wil de
Groot, Anneke Weverink en Annechien
Meijer.
Wandeling op 10 januari

We gaan op 10 januari wandelen naar
Vliegveld Hilversum, vertrekken vanaf
Zuiderhof om 13.30 uur. Bij twijfel of het
doorgaat vanwege het weer, neem even
contact op met Annechien Meijer, tel.
035-6283812. De wandeling wordt geleid
door Anneke Weverink.
Wandeling op 24 januari

Op 24 januari wandelen we naar La
Place. Verzamelen Erfgooiersstraat 512.
De wandeling wordt geleid door Yvonne
en Annechien. Ook hier geldt weer: bij
twijfel even bellen met Annechien.

Een interessante wandeling ten
noorden van Hilversum, op donderdagmiddag 18 januari: vanaf de Infoschuur
GNR gaat de tocht via het vlonderpad
door de Zanderij en over de Natuurbrug
naar de Westerheide. De IVN-gidsen
Tjepkje Gersjes en Hanneke Schreuder
zullen de wandeling begeleiden.
De natuurbrug Zanderij Crailo is
het grootste ecoduct ter wereld, 800
meter lang, 50 breed. In het Goois
Natuurreservaat verbindt hij het
Spanderswoud en de Bussumerheide,
en overbrugt een provinciale weg, een
spoorweg, een sportpark en het terrein
van Railpro. Er lopen ook een fiets- en
ruiterpad overheen.
De Westerheide is archeologisch een
interessant gebied. Er zijn zeventien
grafheuvels waarin archeologische
vondsten zijn gedaan. Het was de
Hilversumse notaris Albertus Perk
die het archeologisch belang van
de heuvels inzag. Rond 1855 vond
hij in de grafheuvels 32 urnen, veel
scherven, een paar bronzen armringen
en een bronzen speld. Later hebben
archeologen nog andere vondsten

gedaan in de grafheuvels, die al zo’n
5000 jaar bakens zijn op de Gooise heide.

...........................................................
Datum donderdagmiddag 18 januari,
start om 13.30 uur.
Startpunt de parkeerplaats van
de Infoschuur GNR, Naarderweg
103, 1217 GL Hilversum. Dat is
halverwege Hilversum en Bussum,
net na het ecoduct links.
Kosten Er wordt een bijdrage
gevraagd van 2,50 euro. Vooraf
aanmelden hoeft niet.
Informatie Tjepkje Gersjes,
06-50284849

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

Via slingerpaadjes van Hollandsche
Rading naar Lage Vuursche
In januari wordt de boswandeling
herhaald die in oktober vanwege de
zeer slechte weersvoorspelling door
nog geen handvol enthousiastelingen
is gelopen. Dat betekent: op donderdag
4 januari is er een pittige wandeling
van 12 km vanaf Hollandsche Rading,
die via onbekende smalle bospaadjes
gaat langs het Hilversums Wasmeer
naar Lage Vuursche, waar gelegenheid
is voor koffie, thee, etc. En daarna gaat
het via een slingerende route door het
Maartensdijkse Bos en kleine zandverstuiving terug naar het startpunt.

...........................................................
Datum donderdagochtend 4 januari
Vertrek om 10.30 uur vanaf het
parkeerterrein in Hollandsche
Rading aan de Vuursche Dreef (links
ná het viaduct van de A27).
Informatie ank.vuijst@hetnet.nl

...........................................................
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Naar het
Spakenburgs
Museum
In januari kunt u met de
Senverbus mee naar het
Spakenburgs Museum.
Er is een tentoonstelling
te zien over klederdrachten waarbij de
verschillen te zien zijn
tussen de plaatsen aan
de vroegere Zuiderzee.
Veel stoffen zijn in het
verleden meegenomen
door de schepen van de
Verenigde Oost-Indische
Compagnie. Dat verklaart
de oosterse motieven
van de glanzende sits
waarvan de kraplappen
zijn gemaakt. De collectie
omvat verder meer
dan 120 poppen, die de
historie en tradities in
de dracht laten zien, van
originele dooppakken
tot huwelijksdracht en
rouwkleding.

......................................
Datum
Donderdagmiddag
11 januari en
woensdagmiddag
31 januari
Tijd Ophalen tussen
12.00 en 13.00 uur en
ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senverleden M 12,00.
Niet-leden M 14,00.
Toegang M 6,00. Met
Museumkaart gratis.

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

Algemene informatie
over de Senverbus

Met Senverbus
naar concerten

Voor activiteiten met de Senverbus
kunt u zich tussen 9.00 -12.00 uur
aanmelden op werkdagen bij de
reserveringslijn

Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
......................................
Ook in januari gaan we

035 - 24 00 270
bij voorkeur voor 6 januari. Bij
teveel aanmeldingen wordt het
uitstapje herhaald op een andere
dag, tenzij er geloot wordt. Als
u aanmeldt, 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. Wilt
u bij aanmelding aangeven of u
een rollator meeneemt? Betaling
contant (gepast), tijdens het
uitstapje op een geschikt moment.
Lunch en overige consumpties zijn
voor eigen rekening, tenzij anders
aangegeven.
De uitstapjes en excursies van
de Senverbus staan open voor
alle Senverleden, en u kunt ook
niet-leden meenemen. Mensen
die buiten Hilversum of in de
Hilversumse Meent wonen
kunnen ook mee met de uitjes
maar worden gevraagd naar de
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.

weer naar het zaterdagmiddagconcert van
15.30 – 16.30 uur in de
Domkerk van Utrecht.
Deze keer luisteren we
naar de Fluitsonates van
het Bach Barokensemble
o.l.v. Jan Hage. We rijden
er via een mooie route
naartoe en drinken
vooraf koffie of thee in
het Domcafé. Geadviseerd
wordt warme kleding aan
te trekken.

Datum Zaterdagmiddag 20 januari
Tijd Ophalen tussen
12.30 en 13.30 uur en
ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor
Senver-leden M 12,00.
Niet-leden M 14,00.
Toegang gratis,
collecte bij de deur.

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

Lunchconcerten Tivoli/Vredenburg

In het nieuwe jaar
gaan we opnieuw naar
de lunchconcerten in
Tivoli/Vredenburg.
Laat u verrassen
door aanstormend
talent! Tijdens de
lunchpauzeconcerten
betreden studenten
van conservatoria uit
heel Nederland het
grote podium. Klassieke
muziek in allerlei
vormen, en af en toe een
uitstapje naar jazz of pop:
elk lunchpauzeconcert is
anders. Op 26 januari zijn
de zangeressen, zangers
en pianisten studenten
van het Koninklijk

Conservatorium in Den
Haag en op 9 februari van
het Conservatorium in
Utrecht. Na afloop gaan
we lunchen en vervolgens
rijden we via een mooie
route weer naar huis.

......................................
Datum Vrijdag 26
januari en 9 februari
Tijd Ophalen tussen
10.00 en 11.00 uur en
ca. 16.00 uur thuis
Kosten Voor Senverleden M 15,00. Nietleden M 17,00. Toegang
gratis.

......................................
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Stichting Senia wint landelijke prijs

Leesclubs en muziek-luistergroepen
die boeken over geschiedenis lezen, of
biografieën. ‘Ik zit zelf hier in Hilversum in
een leesgroep geschiedenis, en ik vind dat
hartstikke leuk. Ik lees veel meer dan ik zou
doen als ik niet in zo’n club zat, en je komt ook
nog eens leuke mensen tegen.’
Muziek-luistergroepen

Deelnemers van een leesgroep bespreken een boek
aan de hand van discussievragen.
Stichting Senia is winnaar van de landelijke
Jan van Luxemburg Prijs, die toegekend
wordt aan een organisatie of persoon die
dat jaar het meeste het ‘leesplezier’ heeft
bevorderd. Wat is dat ‘Senia’ eigenlijk dat
regelmatig in dit maandblad genoemd wordt?
We vragen het aan Ineke van de Rotte, die aan
de wieg ervan stond.

‘Senia is een landelijke organisatie die
door het hele land leesgroepen opricht, of
sommigen zeggen ‘leesclubs’. Er zijn nu
bijna 7.400 mensen bij aangesloten. Ook
in Hilversum, hier bestaan van Senia 18
leesgroepen en 2 muziek-luistergroepen;
in onze buurgemeente Baarn zijn er 15, in
Amersfoort 70 en ga zo maar door tot aan
Delfzijl en Terneuzen toe.’ Ineke legt uit dat
ze er een jaar of 10 geleden met vriendinnen
mee begonnen is, oud-collega’s die allemaal
ontslagen waren bij ouderenorganisatie
Anbo. ‘Van oorsprong heeft Senia dus iets met
de Anbo te maken, en Senver heeft dat ook,
vandaar dat ik wel eens zeg dat Senia de grote
zus is van Senver.’
Bijzonder aan de leesgroepen van Senia is,
dat je als groep een keuze maakt uit een
boekenlijst die door deskundigen is opgesteld,
en dat je bij elk boek dat je bespreekt een
‘leeswijzer’ krijgt met discussievragen.
Zo verzandt de discussie niet snel. Er zijn
groepen die literatuur/romans lezen, andere

Het werk van Senia wordt voor het grootste
deel gedaan door de 120 vrijwilligers. Er zijn
veel Hilversummers betrokken bij Senia.
‘Daar zal ik wel schuldig aan zijn’, lacht
Ineke, die zelf geen vrijwilliger is maar in
dienst is bij Senia. ‘Als ik iemand tegen kom
die geïnteresseerd lijkt, dan kijk ik altijd of
we zijn of haar kennis kunnen gebruiken.
Claire Verlinden is bijvoorbeeld actief in een
Senia-werkgroep van muziek-deskundigen,
die samen de luisterwijzers maken voor
de muziek-luistergroepen. We zijn er vorig
jaar mee begonnen, en er zijn er nu 45 in
Nederland. Leuk toch?’
Belangstelling

Hoe werkt het nou als je zin hebt om mee
te doen? ‘We richten regelmatig nieuwe
groepen op. Overal in Nederland heeft Senia
mensen die dat in hun eigen omgeving
doen, en ik ben de oprichter in Hilversum.’
In november werden er nieuwe leesgroepen
biografieën opgericht, en in december een
leesgroep geschiedenis. Het is de bedoeling
om op vrijdagmorgen 26 januari een literaire
leesgroep op te richten. In de bibliotheek van
Hilversum is er een startbijeenkomst om
10.30 uur. ‘Je leest romans die je met elkaar
uitkiest uit een boekenlijst van Senia. Mooie,
toegankelijke boeken waarover veel te praten
valt. En als je een ander soort leesgroep zoekt,
bijvoorbeeld filosofie of Engels of Duits
bijvoorbeeld, of je wilt in een muziek-luistergroep, stuur mij dan een mailtje, aan
i.vanderotte@chello.nl dan ga ik kijken wat er
mogelijk is.’

Meedoen met
belastinghulp aan
Senverleden?
In de maanden maart en
april moeten veel mensen
weer een aangifte doen voor
de Inkomstenbelasting over
2017. Veel Senver-leden willen
daar hulp bij hebben. Een
flinke ploeg vrijwilligers
staat klaar om die hulp te
bieden, zowel in Hilversum
als in Wijdemeren. Ze helpen
niet alleen met de aangifte
Inkomstenbelasting, maar als
dat nodig is ook met zaken
die verband houden met
huurtoeslag en zorgtoeslag.
De werkgroep zou het prettig
vinden als er weer nieuwe
mensen zouden meedoen. Die
kunnen dan rustig ingewerkt
worden, en het jaar daarná
volledig meedraaien. Wilt u
er meer over weten, of zich
aanmelden?
Dat kan via mevr. Riny van
Stigt, door een e-mail te
sturen aan
belastinghulpsenver@gmail.
com,
of door te bellen naar
tel. 06-51154212.
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Met Senverbus naar musea
Op deze pagina staan de bezoeken met de Senverbus aan tentoonstellingen
beeldende kunst. Zie voor algemene informatie over aanmelden pagina 9.

Teijlers Museum
Haarlem Sieb Posthuma

Dordrechts Museum
Jongkind en zijn vrienden
De tentoonstelling in het Dordrechts
Museum toont schilderijen van
Jongkind (1819-1891) en van zijn
Franse vrienden zoals Monet,
Boudin en Daubigny, uit museale
en particuliere verzamelingen in
binnen- en buitenland. Een kleine
selectie aquarellen laat zijn virtuositeit
van zijn vlugge, rake penseelstreek
zien. Jongkind schilderde naast
stadsgezichten vooral kust- en
rivierlandschappen.

Bij het grote publiek is illustrator Sieb
Posthuma (1960-2014) vooral bekend
van de vrolijke tekeningen voor
kinderen. De grappige foxterriër Rintje
bijvoorbeeld, Aadje Piraatje en Mr
Finney. Maar de tekenaar deed meer,
hij maakte ook boekcovers en decors en
illustreerde voor diverse tijdschriften.
In het Prentenkabinet is een selectie
tekeningen uit Werk te zien. Een feest
van kleur, humor en originaliteit dat
toont dat Posthuma tot de echt grote,
klassieke illustratoren behoort.

Vanwege het 25-jarig jubileum van de
kunsthal is er nu een grote overzichtstentoonstelling van Paul Delvaux
(1897-1994), één van de belangrijkste
schilders uit de Belgische kunstgeschiedenis. Met negentig werken,
waaronder schilderijen, tekeningen
en aquarellen, brengt de Kunsthal
een eerbetoon aan deze kunstenaar.
Delvaux verenigt in zijn werk expressionisme, symbolisme en surrealisme.

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

........................................................... ...........................................................
Datum Donderdag 25 en zaterdag
27 januari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 22,00.
Niet-leden M 24,00. Toegang M 12,00.
Met Museumkaart gratis.

Paul Delvaux in
Kunsthal Rotterdam

Datum Donderdagmiddag 1 en
zaterdagmiddag 10 februari
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 15,00.
Niet-leden M 17,00. Toegang M 12,50.
Met Museumkaart gratis.

Datum Donderdag 8 en zondag
11 februari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 23,00.
Niet-leden M 25,00. Toegang M 12,00.
Met Museumkaart gratis.

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

........................................................... ...........................................................
Museum Fundatie Neo Rauch (1993-2017)
...........................................................
Neo Rauch (Leipzig, 1960) is één van de belangrijkste
kunstenaars van dit moment. Zijn werk, dat de
kunstwereld zo stormachtig veroverde, onttrekt
zich volledig aan het voorspelbare ritme waarin de
kunsten zich de afgelopen decennia lijken te hebben
ontwikkeld. Vanaf 21 januari 2018 zijn in Museum de
Fundatie 66 werken van Neo Rauch uit internationale
kunstverzamelingen te zien.

Datum Woensdag 24 januari en
donderdag 15 februari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 23,00.
Niet-leden M 25,00. Toegang M 11,-.
Met Museumkaart gratis.

...........................................................
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Een maffe bezorgdag
van bezorger Agnes Schopmann
Samen met Ineke Marijt hadden we alle te
versturen maandbladen ingepakt. Mij werd
gevraagd om een paar bijzondere adressen per
auto te bezorgen omdat de bezorger van die
wijk niet kon lopen.
Oké … ik weet waar de 3e Havenarm is, maar
waar is nummer 10?
Na veel rondjes voer ik het adres in op Google
Maps, die komt meteen met de route maar
dan wel met stippels, en dat betekent ... alleen
te voet bereikbaar!
En dan ook nog eens midden in water!
Schiet mij maar lek.
Na nog een rondje 3e Havenarm zie ik ineens
een bordje met: 3e Havenarm 1 t/m 15.
Ha ... ik heb het gevonden ... dacht ik. Het is
een steeg tussen twee bedrijfsgebouwen waar
wel een kleine auto door kan. Ik mijn auto
ergens illegaal neergezet en de steeg in.
Ik zie alleen een brievenbus
met 7, maar er gaat daar een
poort open.
Wens die meneer een goede
morgen en zeg dat ik op zoek
ben naar nr. 10.
Uhh … dat is aan de andere
kant ...
Ohh ... uhh ... welke andere
kant???
Ik moet terug en dan rechtsaf
de Nieuwe Havenweg op en
vlak voor de benzinepomp is
ook zo’n steeg. Daar zijn de
even nummers. Je kan er met
de auto inrijden.
Kun je daar ook weer uit?
Ja, … achteruit ….
Illegaal geparkeerd en de
steeg ingelopen. Moet bijna achteraan zijn.
Wat blijkt ... in de 3e Havenarm liggen
allemaal arken maar niet zichtbaar.
Oké ... klus geklaard … ben inmiddels wel
zeiknat. Dan op weg naar de Beresteinseweg
… ook daar moeten een paar adressen voorzien

worden van ons maandblad. Dan moet ik dus
wel eerst via de Vaartweg om de benzinepomp
heen om op de Beresteinseweg te komen.
Ook daar bijna helemaal achteraan.
Als ik weer in de auto wil stappen komt er
een grote dubbele vrachtwagen van Pilkinton
voorbij. Die levert glasplaten/ramen af voor
die kozijnenman. Ik rijd wat door om bij het
bospad te keren en wat zie ik: Pilkinton staat
midden op de weg.
Dan maar via het Zuidereind terug naar huis
want ik lig bijna flauw van de honger. Thuis
een grote bak lekkere warme zelfgemaakte
kippensoep genomen. Als ik wat bijgekomen
ben weer in de auto voor mijn eigen wijk.
Dat doe ik alleen per auto als het echt alleen
maar regenweer is. Ik vind het belangrijk dat
iedereen op tijd ons blad in de bus heeft.
Mijn wijk liep gewoon voorspoedig tot nu
toe ....
Ik parkeer mijn auto half op de stoep voor
Hoge Naarderweg 63, ik laat de motor lopen
zoals ik al vaker gedaan heb en stap uit om
het blad in de brievenbus te stoppen.
Terug wil ik mijn autodeur open doen ...
noppes!
Het ding wil niet open ... ook de andere
deuren niet!!!
Wat blijkt?
Heb met mijn suffe kop het deurknopje
ingedrukt en daardoor alles op slot gezet...
met draaiende motor! Ten einde raad ga ik
naar nummer 63 en bel aan. Een aardige man
wil wel helpen. Gelukkig stonden mijn ramen
een stukje open en hebben we samen met
heel veel kunst en vliegwerk uiteindelijk het
deurknopje omhoog kunnen trekken.
Hij moest wel drie keer naar zijn schuurtje
lopen voor attributen.
We hebben nog wat staan giebelen en
zwaaiend afscheid genomen.
Ik heb die familie een mooie Hallmarkkaart
gestuurd als dank voor hun hulp, op deze
maffe bezorgdag!
Agnes Schopmann
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Excursies Senverbus
Zie voor algemene informatie over aanmelden pagina 9.

Noord Veluws Museum
Nunspeet
Vrouwen, Uit de kunst!

Winterse Rondrit
Vecht en Haarzuilens
We maken een mooie rondrit door
het Vechtgebied. Natuurlijk rijden
we ook een groot deel langs de Vecht
waardoor we een blik kunnen werpen
op de statige buitenhuizen en fraaie
theekoepeltjes. Tenslotte rijden we naar
de omgeving van Haarzuilens en een
rondje rond het kasteel en het landgoed
en gaan we in het sfeervolle dorp een
kop koffie of thee drinken.

...........................................................
Datum Zondagmiddag 14 januari en
4 februari
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 15,00.
Niet-leden M 17,00.

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

Vanaf 1880 komen vele kunstschilders
naar de ongerepte noordelijke Veluwe.
In eerste instantie lijken het alleen
mannelijke kunstenaars te zijn.
Minder bekend is dat ook vrouwen
in deze omgeving als kunstenaar
actief zijn geweest. In de periode
1880-1950 werken zeker vijfenvijftig
vrouwelijke kunstenaars voor kortere
of langere tijd op de Noordwest Veluwe
waaronder Sientje Mesdag-van Houten
(1834-1909). De tentoonstelling laat
zien dat vrouwen in die tijd niet alleen
fijnzinnige bloemstillevens schilderen.

...........................................................
Datum Zaterdagmiddag 3 en
woensdagmiddag 14 februari
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 15,00.
Niet-leden M 17,00. Toegang M 9,00.
Met Museumkaart gratis.

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

Activiteiten van anderen
Alzheimer Cafe
Hilversum op 10 januari
In het Alzheimer Café op 10 januari
staat centraal welke ondersteuning
mogelijk is als de dementerende thuis
blijft wonen, zijn er dan praktische
hulpmiddelen?
Elke tweede woensdagavond van de
maand is er een ‘Alzheimer Café’ in
Wijkcentrum de Koepel in Kerkelanden.
Het Alzheimer Café Hilversum is een
trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden en vrienden.
In een stimulerende leefomgeving
ervaren mensen met dementie dat
de kwaliteit van leven langer in
stand blijft en zelfs kan verbeteren.
Wanneer we hen ondersteunen bij
het beter omgaan met beperkingen
en onderhouden van sociaal contact
met familie en verzorgers, bevordert
dat een emotioneel evenwicht. Wat
zijn mogelijkheden van bestaande
hulpmiddelen?
Gastspreker is Jacqueline Rempt, van de
Dementiewinkel in Huizen.
Tijd: van 19.30-21.00 uur, parkeren,
entree en het eerste kopje koffie/thee
zijn gratis.
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Activiteiten van anderen
Cursus: Kennismaken
met filosofie
Hans Beuk verzorgt weer
een cursus ‘moderne en
hedendaagse filosofie’. De
Duitse filosoof Immanuel
Kant heeft het terrein van
de filosofie samengevat
in de volgende vragen:
Wat kan ik weten? Wat
mag ik hopen? Hoe
moet ik handelen? Wat
is de mens? Met deze
vragen in het achterhoofd maakt u een rondgang
door de geschiedenis van de westerse filosofie:
vanaf de klassieke periode tot heden. Aan het eind
van de cursus heeft u een globaal overzicht van het
domein van de Westerse filosofie, haar inhoud en
geschiedenis. U verdiept zich niet alleen in het denken
van anderen, u gaat ook zelf aan de denkslag!

................................................................................
Data maandagmiddag 5 en 19 februari, en
5 en 19 maart van 13.30 - 15.30 uur
Plaats wijkcentrum De Koepel in Kerkelanden
Kosten M 30,00 per cursus excl. consumpties
Inschrijven stuur een e-mail aan Hans Beuk:
jtabeuk@hetnet.nl.

Cursus: Hannah
Arendt over
vrijheid
Hannah Arendt is een
politiek filosofe die vooral
bekendheid verwierf
door haar verslaglegging
van het Eichmannproces in 1961 en de film die
hierover uitkwam in 2012. Maar Hannah Arendt is
ook en vooral de politiek filosofe die uit haar ervaring
met nazisme en statenloosheid een prachtig en
inspirerend begrip van vrijheid smeedde. Over kwaad,
vrijheid, handelen en burgerschap gaat deze cursus.
Het denken van deze filosoof zal verrassend actueel
blijken. Bij elke bijeenkomst wordt een inleidende
tekst besproken en wordt deze verder uitgewerkt.

................................................................................
Data maandagochtend 5 en 19 februari, en
5 en 19 en 26 maart, van 10.30 - 12.30 uur
Plaats wijkcentrum De Koepel in Kerkelanden
Kosten M 37,50 per persoon, excl. consumpties
Inschrijven stuur een e-mail aan Hans Beuk:
jtabeuk@hetnet.nl.

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

................................................................................
Aanmelding als lid van Seniorenvereniging Hilversum
U kunt zich aanmelden via www.senver.nl. Als dat niet lukt kan het ook via dit bonnetje.
Ik word lid van Seniorenvereniging Hilversum
Dhr / Mw (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Voorletters
Adres

Roepnaam

Achternaam

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

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

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

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

Postcode en woonplaats

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

Telefoon
E-mail

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

@

Geboortedatum

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

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

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

Stuur naar Ledenadministratie Senver, p.a. Nel Stornebrink, Kerkelandenlaan 29B, 1216 RR Hilversum.
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Samen-uit-eten Op bezoek bij een kunstenaar
bij ‘Oh Lobo’
Wouter Stips, schilderijen vol
fantasie
In januari kunnen we gezamenlijk
uit eten gaan in restaurant ‘Oh
Lobo’ op de Groest 55. Dat gebeurt
op dinsdag 16 januari en donderdag
18 januari. ‘Shared food tastes
better’ staat er op de gevel, oftewel:
wat je samen eet smaakt lekkerder.
Dat gaan we beleven bij ‘Oh Lobo’,
waar we zullen worden verrast met
heerlijke hapjes.
De kosten zijn A 25,-, exclusief
drankjes. U wordt verwacht tussen
17.30 en 18.00 uur. Ieder rekent
individueel af.

Aanmelden

In januari is er weer een bezoek aan
een Hilversums beeldend kunstenaar
gepland. Deze keer staat een bezoek
aan Wouter Stips op het programma.
Wouter Stips heeft internationale
bekendheid gekregen, en zijn stijl is zeer
herkenbaar. In zijn werk neemt Stips
je mee in zijn associatief fantasierijke
domein van wonderlijke mens-dieren,
cupido’s, paarden, vissen, appels, vogels
en andere bizarre voorstellingen.
We gaan in zijn nieuwe atelier aan
de Jonkerweg op bezoek, en met hem
in gesprek. Hoe komt hij aan al die
fantasieen, raakt zijn fantasie nooit
uitgeput? Werkt hij voor opdrachten,
of is het allemaal ‘vrij werk’. Het atelier
van Stips is niet zo groot, waardoor het
aantal mensen dat mee kan beperkt is.

...........................................................
Datum vrijdag 26 januari, 14.00 uur
Plaats Atelier Wouter Stips,
Jonkerweg 4
Kosten M 3,00 voor Senver-leden
Aanmelden vooraf is nodig, bij
Ineke van de Rotte, liefst via
i.vanderotte@chello.nl of anders
tel. 035-6241880.

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

Kiest u voor dinsdag 16 januari,
meldt u zich dan aan bij Catharina
Draaijer, 035-7722214 of
catharina@chello.nl.
Kiest u voor donderdag 18 januari,
meldt u zich dan aan bij Anja Pons
(tussen 19 en 21 uur), 035-6241866 of
jmpons@xs4all.nl

Oh lala, le trompettiste!

Agenda

Januari

Datum

Activiteit

Dinsdag 2 januari

Klassieke muziekochtend

Pagina
3

Woensdagmiddag 3 januari Van Goghmuseum, Senverbus

–

Donderdag 4 januari

Lange boswandeling

8

Vrijdag 5 januari

Klassieke muziekochtend

3

Zaterdag 6 januari

Arnhem Openluchtmuseum, Senverbus

–

Zondag 7 januari

Van Goghmuseum, Senverbus

–

Maandag 8 januari

De Kern van … Vaclav Havel

4

Dinsdag 9 januari

Museumlezing

7

Film The Leasure Seeker

6

Museumlezing

7

Korte wandeling

8

Naar lunchconcert in Concertgebouw met Senverbus

–

Start Sarita’s Hartkoor

3

Naar museum Spakenburg, Senverbus

9

Vrijdag 12 januari

Nieuwjaarsreceptie

1

Zaterdag 13 januari

Bezoek Museum de Pont, Senverbus

–

Zondag 14 januari

Winterse rondrit Senverbus

Maandag 15 januari

Historielezing

3

Dinsdag 16 januari

Poëziemiddag met Robert Grijsen

4

Woensdag 10 januari

Donderdag 11 januari

Samen uit eten
Woensdag 17 januari

Donderdag 18 januari

13

15

Samen met de trein naar Hermitage

7

Met Senverbus naar de Hermitage

7

Samen uit eten

15

IVN-wandeling

8

Zaterdag 20 januari

Naar zaterdagmiddagconcert Domkerk, Senverbus

9

Zondag 21 januari

Met de Senverbus naar de Hermitage

7

Woensdag 24 januari

Korte wandeling

8

Museum de Fundatie in Zwolle, Senverbus

11

Donderdag 25 januari

Dordrechts Museum, Senverbus

11

Vrijdag 26 januari

Senia: oprichting literaire leesclub

10

Naar lunchconcert Tivoli, Senverbus

9

Bezoek aan kunstenaar Wouter Stips

15

Zaterdag 27 januari

Dordrechts Museum, Senverbus

11

Woensdag 31 januari

Senverbus naar Museum Spakenburg

9

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
Maandagmiddag
15 januari
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 januari
Scrabblemiddag in wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 2 januari
Fotoworkshop, in Wijkcentrum Lopes Dias
van 14.00 – 16.00 uur
Woensdagmorgen
Seniorencafé op terras,
Winkelcentrum Kerkelanden, vanaf 10.30 uur
Donderdagmorgen
Seniorencafé in
Landgoedwinkel,
De Rading 1b, Loosdrecht,
vanaf 10.30 uur
Donderdagmiddag
I-pad café in de Bibliotheek
Hilversum,
van 14.00 tot 16.00 uur
Vrijdagmorgen
Breicafé in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 10.30 uur

