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Naar de Kerstmarkt in Münster
Altijd al een keer naar een van de mooiste
kerstmarkten van Duitsland gewild ? Dan is
dit een mooi uitstapje met de bus van Jan
van Dijk op woensdag 13 december naar de
kerstmarkt in Münster. Vijf verschillende
kerstmarkten met rond 300 kraampjes
nodigen je uit te slenteren, te verbazen en te
genieten.

Vertrek

Woensdag 13 december om 8.45 uur bij
wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
en om 9.00 uur bij cafetaria Jan Kruis aan de
zijkant van Winkelcentrum Kerkelanden.
Omstreeks 20.30 uur weer terug in Hilversum.
Aanmelden

Vanaf woensdag 1 november t/m vrijdag
10 november bij Klara van den Born per email:
Naast de mooiste kerstspullen kunt u er ook
heerlijk eten en van glühwein genieten. Wilt u kvandenborn@ziggo.nl of tel. 035-6247016
daarna nog meer kerstinkopen doen? Dat kan tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Bij aanmelding
per email of bij het inspreken van haar
in de vele winkels rondom de markt. U gaat
antwoordapparaat ook uw telefoonnummer
geheel op eigen gelegenheid genieten, in de
bus krijgt u gratis koffie of thee. De terugreis vermelden.
vanuit Münster is om 16.30 uur. Onderweg
wordt er gestopt in de laatste Raststätte
Kosten
in Duitsland, alwaar u eventueel op eigen
De kosten zijn A 18,00 per persoon. U betaalt
rekening iets kunt gebruiken.
pas als u van Klara de toezegging hebt dat u
meekan. Het bedrag kunt u dan overmaken
op banknummer nl69 ingb 0007 3896 93 ten
name van Seniorenvereniging Hilversum
o.v.v. Kerstmarkt Münster.

Activiteiten met Kerst, wat wilt u?
Dit jaar valt Kerst op
maandag en dinsdag. Dus
er zijn drie zondagen achter
elkaar. Als je niemand hebt
om je bij aan te sluiten, is
dat knap lang. In zo’n grote

vereniging als Senver moet
het toch lukken om daar met
elkaar iets op te verzinnen.
Willen we weer een echt
traditioneel kerstdiner door
in een restaurant te gaan

eten? Of een inloopmiddag
met thee en lekkere hapjes?
Of zou u graag een flinke
wandeling op die dag maken?
Of een scrabble-concours?
Lees verder op pagina 2
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Nieuwe leden

Colofon

Mevr. Anna Maria Dieren-van Bork
Mevr. Herma Visser
Dhr. Herman Kaldenhoven
Mevr. Aleid Honing
Mevr. Marije Kaart-Joosten
Mevr. Annelies Steneker
Mevr. Els Zieck- Verkammen
Mevr. Neeltje Boon
Mevr. Joke Roos
Mevr. Els Galen
Dhr. Jan Hinke
Mevr. Wendy Hinke- Michels
Mevr. Liesbeth Lopes Condozo-de Wit
Mevr. Paula Romijn
Mevr. Wil Breedveld
Dhr. Frans Stultiens
Dhr. Bob Broek
Dhr. Hans Benniks
Mevr. Caroline Meijs
Mevr. Greet Liesker

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

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

Senver-bus voor alle Senver-leden
Kosten per rit M 2,50.Telefonisch reserveren
op ma. t/m vrij, van 9.00-12.00 uur,
tel. 035-2400270 uiterlijk een dag van te voren.
Individuele ritten alleen binnen Hilversum
Uitleg van iPads en tablets
Werkgroep thuisbegeleiding, Lily Goudsmits,
tel. 035-6214414, dfam.goudsmits@gmail.com.
iPad-café elke donderdagmiddag van
14.00 - 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,
ria.drenthe@kpnmail.nl

Vervolg van pagina 1
Activiteiten met Kerst, wat wilt u?

De vraag in dit november-nummer
is: wie heeft er een idee voor Senveractiviteiten met Kerst? En een
tweede vraag is: wie wil er helpen
organiseren? Bijvoorbeeld door een
wandeling te organiseren of iets
lekkers te bakken voor bij de thee?
Met ideeën of het aanbod om mee te
denken kunt u terecht bij de contactpersoon van de kerstcommissie,
Ineke van de Rotte, via e-mail
i.vanderotte@chello.nl of door te
bellen naar 035-6241880.
Liefst voor 7 november, want we
moeten vóór het volgende maandblad
naar de drukker gaat de plannen klaar
hebben.

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
Volgend nummer
Kopij vóór 8 november naar
redactie@senver.nl
Lidmaatschap
Kosten lidmaatschap: M 17,50 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de
jaarcontributie M 12,50.
Bankgegevens
IBAN: NL 69 INGB 0007 3896 93
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum.
(Let op: dus niet overmaken op ‘Senver’)

Bestuur Senver
Voorzitter
Wim Kozijn, tel. 035-6560404,
voorzitter@senver.nl.
Portefeuille: vervoer
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
Penningmeester
Jan Rensen, tel. 06-1066 4983
Oude Amersfoortseweg 175
1212 AB Hilversum
penningmeester@senver.nl
Portefeuille: informatie
& dienstverlening
Leden
Sjouk van Boeijen,
tel. 06-41153377,
sjouk.senver@gmail.com
Portefeuille: vervoer en
informatie & dienstverlening
Jan Ilmer, tel. 06-34374548,
janilmer@gmail.com.
Coördinatie leden & contributie
Portefeuille: recreatie
& ontspanning en beweging
& sport
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
............................................................................
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht
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Klassieke Muziekochtend

Mahler te heftig? Kom eens echt luisteren
Voor veel
mensen
zijn de
symfonieën
van Mahler
wat te heftig
en te lang.
Daar gaan
we wat aan
doen. Muziek
herkennen
is een feest
voor onze
hersenen en
we krijgen daar een goed gevoel door. (zegt
de wetenschap.) Als we nu eerst luisteren
naar liederen van Mahler en die gaan
herkennen in een symfonie, dan wordt het
makkelijker. Bijvoorbeeld Vader Jacob in de

eerste symfonie, of volksliedjes in andere
symfonieën. De weemoedige liederen van
Mahler passen trouwens prachtig bij deze
eerste novemberdagen. En u zult verbaasd
zijn te horen hoeveel kwinkelende vogeltjes in
deze muziek zitten. Claire Verlinden laat het
horen.

....................................................................
Data vrijdag 3 en dinsdag 7 november.
Tijd 10.30 uur. De kassa gaat open om 10
uur, dan krijgt u een volgnummer. Neem
a.u.b. zo mogelijk gepast geld mee.
Plaats De Theaterzaal van 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.

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

600 jaar Hilversumse kerken
De tweede historie-lezing van Senver, op 20
november, gaat over het religieuze leven in
Hilversum. Meer dan een eeuw liepen de
Hilversumse gelovigen ’s zondags over de
heide naar de kerk in Laren. Maar in 1416
verhief bisschop Frederik van Blankenheim
hun kapel op de Kerkbrink in Hilversum tot
parochiekerk. Lange tijd bleef het religieuze
palet van het dorp heel overzichtelijk. Er
waren rooms-katholieken, gereformeerden,
oudkatholieken, joden en een handjevol
lutheranen. Maar na de komst van het spoor
in 1874 stroomde het dorp vol met forenzen en
arbeiders die nieuwe denominaties introduceerden. Rond 1970 telde Hilversum vijftig
kerken!
Deze lezing wordt gegeven door Pieter
Hoogenraad, auteur van het boek Zes eeuwen
Hilversummers en hun kerken, 1416-2016, dat
in juni j.l. uitkwam en waarin hij vertelt over
600 jaar Hilversumse kerkgeschiedenis.

Grote Kerk op de Kerkbrink

....................................................................
Data maandagmiddag 20 november
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 vooraf is noodzakelijk.
Dat kan bij Marina Slootheer,
marina.slootheer@kpnmail.nl of
035-6284823.

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

De Groest omstreeks 1970
rechts Leeuwenstraat

Ik herinner mij...
Op de Groest voor het
politiebureau stond dagelijks
de haringkraam van Poepjes.
Zijn haring was beroemd en
hij had ook altijd klanten aan
de kraam.
Zijn broer, die politie
agent was, heeft ooit zijn
achternaam laten veranderen.
Dat stond wat beter op de
bonnen die hij uitdeelde…
Ook op de Groest stond jaar
in jaar uit een bloemenstal.
Je vond hem net achter de
rooilijn, op de hoek van de
Spoorstraat.
En in die Spoorstraat zat
paardenslager Piet de Bruin
met zijn druk beklante zaak.
Hij zocht dan ook zelf zijn
paarden uit voor ze geslacht
werden. Zo wist men wat voor
vlees men in de kuip had.
Lies van den Broek
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Ik herinner mij...
Ik herinner mij de fietstochten
over de hei van Bussum
naar de Hilversumse markt
met mijn moeder . Vooral de
stoffenkramen hadden mijn
belangstelling. Al die ‘lapjes’
wat kon je daar van maken!
Heel veel is er helaas niet
van terecht gekomen. Twee
jaar huishoudschool-naailes
bleek toch niet genoeg voor
mooie creaties. Mijn laatste
zelf gemaakte kleding waren
mij positiejurken, nu 47 jaar
geleden. Daar groeide ik, hoe
dan ook, wel in.
Cobi Buschman

De Kern van ... over het gedachtengoed van

Augustinus van Hippo (354-430)

Augustinus geldt als een van
de belangrijkste kerkvaders
en theologen van de christelijke kerk. Bron hiervoor
vormen de Belijdenissen die
Augustinus schreef rond
397/398.

Gast is Henny Molenaar. Zij
is opleider aan de Hogeschool
van Amsterdam en kunsthistorica. Door haar studie
naar 15e eeuwse frescocycli
in de Augustijner kloosters
in Toscane raakte zij geïnteresseerd in én geïnspireerd
door het gedachtengoed
van Augustinus. In de
lezing komt aan de orde
wie Augustinus was, zijn
leven en de belangrijkste
kantelpunten daarin, de
filosofische achtergrond en
belangrijke thema’s uit zijn
werk.

............................................
Datum maandag 6
november
Tijd 15.00 tot 17.00 uur
Plaats de grote zaal van
Sociëteit De Unie aan de
’s Gravelandseweg 57.
Kosten M 3,00 voor
Senver-leden en
M 4,00 voor niet-leden. Na
afloop kan in de Sociëteit
gegeten worden voor
M 16,50.

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

Poëzie in de Soos over

Anton Gerits
De markt op het Langgewenst
in Hilversum in de jaren 60

Hebt u een herinnering om
te vermelden? Stuur deze
aan redactie@senver.nl
Of bel Ineke van de Rotte,
redacteur van dit blad,
tel. 035-6241880.

In ‘Poëzie in de Soos’ staat op 21 november
Anton Gerits in de schijnwerpers. Anton
Gerits (geboren in 1930 in Den Haag en
tegenwoordig woonachtig in Veenstate in
Kortenhoef ) is bij vele Senver-leden bekend;
hij kan gerust de hofdichter van Senver
worden genoemd. Hij is een trouw bezoeker
van onze ‘Poëziebijeenkomsten in de Soos’ en
levert daar ook regelmatig bijdragen aan.
Anton is van beroep antiquair en debuteerde
in 1953 als dichter en schrijver van korte
verhalen. Sindsdien verschenen er een kleine
twintig dichtbundels van zijn hand. In 2017
zagen zijn Verzamelde Gedichten het licht.
Jos van Hest, poëziedocent, presentator en
auteur, zal Anton Gerits op deze poëziemiddag interviewen over zijn werk en leven
en vele gedichten van hem lezen.
Bezoekers van de bijeenkomst worden ook
van harte uitgenodigd om een gedicht van
Anton voor te lezen. Wilt u dat dan wel even
tevoren melden bij Ko van den Bovenkamp,
via k.vandenbovenkamp@hotmail.com of
telefonisch via 06-30066815 of 035-6241587 .

....................................................................
Datum Dinsdag 21 november
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 leden en M 4,00 voor
niet-leden. Na afloop kan er in De Unie
worden gegeten voor M 16,50

....................................................................
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Met de Senverbus
op de muzikale tour
Kaarslichtconcert
Portugese Synagoge
Domkerk Adventsconcert
en Kerstliederen
In december gaan we weer naar het
zaterdagmiddagconcert van 15.30 16.30 uur in de Domkerk van Utrecht.
In het Adventsconcert hoort u werk
van Benjamin Britten (1913-1976),
Elke maand zorgen de honderden
Herbert Howells(1892-1983) en James
brandende kaarsen en de prachtige
MacMillan (1959) met koor en solisten
akoestiek voor unieke concertavonden
in de Portugese Synagoge. Op 30 novem- en barokorkest van de Domcantorij. De
ber speelt het Jacques Thibaut Ensemble Kerstliederen van Hendrik Andriessen
(1892-1981) en Albert de Klerk (1917-1998)
muziek van componisten die in de
worden uitgevoerd door solist en
Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd of
Domorganist Jan Hage. We rijden er via
vermoord. De Synagoge is niet vereen mooie route naartoe en drinken
warmd. Warm aankleden is daarom
vooraf koffie of thee in het Domcafé.
nuttig. Vooraf is er gelegenheid om
in de buurt van de Synagoge voor een
...........................................................
broodje en/of kop soep.

...........................................................
Datum Donderdagavond 30
november
Tijd Ophalen tussen 15.30 en 16.30
uur en ca. 22.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 34,00,
inclusief toegangsprijs. Niet-leden
M 37,00. Consumpties voor eigen
rekening.

...........................................................
Draaiorgel Museum Perlee
Het draaiorgelmuseum is gevestigd in
de werkplaats van Perlee in het hartje
van de Jordaan. Hier bevinden zich vele
draaiorgels en pierementen zoals o.a.
de Arabier en de Puntkap. Wij kunnen
daar zien hoe de orgels met de hand
gebouwd worden met gereedschap uit
de 19e eeuw. Perlee maakt de meeste
onderdelen -ook de gaatjesboekenzelf en zal dat demonstreren. Als u

Datum Zaterdagmiddag 2 en 30
december
Tijd Ophalen tussen 12.30 en 13.30
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 13,00.
Niet-leden M 15,00. Bij de uitgang
wordt een collecte gehouden.
Consumpties zijn voor eigen
rekening.

...........................................................
durft mag u zelf draaien. Het is een
interessant uitje met veel informatie
over een uitstervend beroep.

...........................................................
Datum Woensdagmiddag 6 en
zaterdagmiddag 9 december
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 22,00.
Niet-leden M 24,00. Dat is inclusief
toegangsprijs.

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

Algemene informatie
over de Senverbus
Voor de activiteiten die we met de
Senverbus organiseren kunt u zich
tussen 9.00 - 12.00 uur aanmelden
op werkdagen bij de reserveringslijn
van de Senverbus

035 - 24 00 270
Doe dat bij voorkeur vóór 7 november. Bij teveel aanmeldingen wordt
het uitje herhaald op een andere
dag. Bij de aanmelding hoort u of u
direct geplaatst wordt of dat u op de
wachtlijst wordt gezet. Zodra nieuwe
data bekend zijn wordt gevraagd of
u dan mee kunt. Als u een rollator
wilt meenemen vragen wij u dat bij
de aanmelding op te geven. Betaling
contant (gepast) tijdens het uitje
op een geschikt moment. Lunch en
overige consumpties zijn voor eigen
rekening, tenzij anders aangegeven.
De uitjes van de Senverbus zijn voor
alle Senverleden bedoeld. Leden
kunnen 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.
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Vertelkringen Levensverhalen
in Gooierserf en Wijkcentrum Lopes Dias
Film deze maand: C’est la vie!
Dinsdag 14 november 14.00 uur
De nieuwe film van de makers van ‘Intouchables’ en
‘Samba’.
Max runt al dertig jaar een cateringbedrijf en heeft
zodoende honderden feesten en partijen georganiseerd. Zo ook de bruiloft van Pierre en Helena, die
trouwen in een prachtig achttiende-eeuws kasteel.
Een ongecompliceerde komedie van het regisseursduo
achter ‘Intouchables’ met een prachtige hoofdrol voor
de Canadeze steractrice Suzanne Clément die we in
Nederland voornamelijk kennen uit de films van Xavier
Dolan, zoals ‘Laurence Anyways’ en ‘Mommy’.
Entree: M 7,00 inclusief vooraf een kopje koffie of
thee met iets lekkers erbij. Alleen met Pin betalen.
Reserveren is niet mogelijk, wel kunt u nu al een
kaartje kopen.

Dit najaar zijn er
opnieuw vertelkringen
waar u levenservaringen kunt vertellen
en delen met anderen.
Al eerder waren er van
deze vertelkringen, en
de deelnemers waren
er enthousiast over.
‘Nu groet ik je als ik je
tegenkom, ik weet wie je
bent’, vertelde iemand na
afloop. En een ander vond
dat door naar iemand
anders te luisteren,
er bij hem ook mooie
herinneringen naar
boven waren gekomen.
‘Dan heb ik toch iets te
vertellen, merk ik.’ De
vertelkringen worden
ondersteund door Versa
Welzijn en HilverZorg.

Waar en wanneer

Bij voldoende opgaven worden er
twee vertelkringen opgericht op twee
verschillende plekken in Hilversum.
Gooiers Erf, de Tuinkamer
elke 2e en 4e donderdagmiddag van de
maand. In november dus op 9 en
23 november, van 14.30-16.30 uur.
Wijkcentrum Lopes Dias, aan de Lopes
Diaslaan
op de 1e en 3e dinsdagmiddag van de
maand, dus in november op 7 en
21 november, van 14.30-16.30 uur.
Opgave en informatie bij

Ellen Sterkenburg, 035-7724929 of
06-37301636, e-mail aan:
lechaim.e@gmail.com
Marianne Ruigrok, 035-6850442 of
06-51038921, e-mail aan
secretaris@senver.nl

Foto van de maand

De geroutineerde cateraar Max heeft een heel team
van bedienden, koks en afwassers samengesteld,
het koppel geadviseerd over een fotograaf, de
band gereserveerd en de bloemen geregeld. Alle
ingrediënten om het feest tot een succes te maken
lijken aanwezig, totdat een paar onfortuinlijke
tegenslagen roet in het eten gooien en ieder moment
van geluk verandert in totale chaos. Lukt het Max’
team datgene te doen waar ze allemaal goed in zijn?
Namelijk het geven van een waanzinnig feest?
Frankrijk 2017 115 min. Regie Eric Toledo en Olivier
Nakache Met Gilles Lellouche, Suzanne Clément,
Jean-Paul Rouve

Dit is de Foto van de Maand, gemaakt door Mariette Koopman.
De Foto van de Maand is een initiatief van de maandelijkse Fotoworkshop van Senver. Elke eerste dinsdagmiddag van de maand,
in Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213. Aanvang 13.30 uur.
Voor tips en uitwisseling om tot betere foto’s te komen.
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Museumbezoek
Mauritshuis, tentoonstelling ‘Zuiderburen’

Hendrik van Wueluwe, Zelfportret
met echtgenote, 1496

Museumlezing
‘Zuiderburen’, portretten
uit Vlaanderen 1400-1700
De eerste museumlezing van
het nieuwe seizoen belicht de
tentoonstelling ‘Zuiderburen’ in
het Mauritshuis in Den Haag. In de
Zuidelijke Nederlanden zijn tussen
1400 en 1700 prachtige portretten
geschilderd. Edellieden en rijke burgers
lieten zich graag vereeuwigen door
de beste Vlaamse kunstenaars van
hun tijd. De tentoonstelling toont
belangrijke werken van onder meer
Rogier van der Weyden, Peter Paul
Rubens en Anthony van Dyck.
Henk Roos, die zoals gewoonlijk de
lezing verzorgt, zal ook ingegaan op
het portretgenre in het algemeen en op
andere werken in de vaste opstelling
van het Mauritshuis.

...........................................................
Datum Dinsdagochtend 14 en
woensdagochtend 15 november.
Tijd Aanvang 10.30 uur, kassa
open om 10.00 uur, u krijgt dan een
volgnummer.
Plaats De theaterzaal van
Bibliotheek Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55.
Kosten Senver-leden M 3,00 en
niet-leden M 4,00. Dat is inclusief
koffie/thee in de pauze.

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

Samen per trein

Met de Senverbus

In de week volgend op de lezing kunt
u op woensdag 22 november met
onze museumwerkgoep mee naar het
museum Mauritshuis in Den Haag.
Een bezoek aan de tentoonstelling
‘Zuiderburen’ met Vlaamse portretten
uit de periode 1400-1700 staat dan op
het programma. Frans Langemeijer
heeft de leiding, u kunt zich bij hem
aanmelden. Liefst per e-mail franslangemeijer44@gmail.com of anders via
tel. 035-7732146.

U kunt ook met de Senverbus naar
de tentoonstelling van de Vlaamse
Meesters in het Mauritshuis. Zie voor
algemene informatie over aanmelden
voor een uitstapje met de Senverbus,
pagina 5.

Vertrek we verzamelen om 9.15 uur
in de centrale hal van het station
Hilversum en nemen de trein van 9.30
uur naar Utrecht. In Utrecht nemen we
-met 11 minuten overstaptijd- de trein
naar Den Haag. In Den Haag gaan we
met tramlijn 3 naar het Mauritshuis.
Het museumbezoek begint (voor de
liefhebbers) met een kopje koffie in
de Brasserie van het museum. Daar
bespreken we of er ook liefhebbers zijn
voor een gezamenlijke terugreis.
Kosten

Toegang museum A 14,00.
Met Museumkaart gratis.
Multimediatour A 3,50

...........................................................
Datum woensdag 22 en zaterdag
25 november
Tijd ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 24,00.
Niet-leden M 26,00. Toegangsprijs
M 14,00. Met Museumkaart gratis.

...........................................................
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NS-wandeling van
Bilthoven naar Utrecht

Korte
wandelingen
in november
De natuur is prachtig,
Fietspad langs de Maliebaan
dus wandel eens mee met
de groep die er twee keer
per maand op woensdagmiddag op uit trekt. Op
woensdag 8 november
IVN-wandeling
is het vertrekpunt om
13.30 uur de begraafplaats Zuiderhof aan de
Kolhornseweg, en dan
gaat de wandeling naar
de Landgoedwinkel, vlak
voorbij Zonnestraal. Op
woensdag 22 november
vertrekt de ploeg ook
om 13.30 uur, maar dan
vanaf Aardjesberg in
Hilversum-Noord, om
dan te wandelen naar Het
Bluk. De wandelingen
zijn in een rustig tempo.
Halverwege wordt er een
stop gemaakt voor een
kopje koffie/thee.

Op de eerste donderdag van november
gaat de lange wandeling van NS station
Bilthoven naar Utrecht centraal. De
wandeling in herfstkleuren voert ons
van het station Bilthoven via wegen,
lanen, paden, oude vestingwerken,
stadsparken en oude straatjes naar
Utrecht. In de buitenwijken van
Utrecht aangekomen, lopen we via
de Maliebaan naar het station. De
maliebaan was vroeger een kaatsbaan.
Langs de maliebaan loopt het eerste en
oudste fietspad van Nederland. Aan
het eind van deze straat hebben we de
keus om via de oude binnenstad of via

voor Senver-leden

Paddenstoelen en zwammen

Data

Woensdag 8 en 22
november, 13.30 uur
Voor meer informatie

Yvonne en Bert Ruisch,
a.ruisch1@kpnmail.nl,
of tel. 035-6836102

Op donderdag 9 november is er weer
een IVN-wandeling voor Senver-leden
en hun introducés. Deze keer staan
paddenstoelen en zwammen in het
Spanderswoud centraal.

Is een paddenstoel hetzelfde als een
zwam? Een paddenstoel is een zwam,
maar een zwam hoeft geen paddenstoel
te zijn. Je kunt niet zeggen ‘de paddenstoelen schieten als zwammen de
grond uit’, maar wel ’de zwammen
schieten als paddenstoelen de grond
uit’! Over de verschillen zal het gaan
bij deze wandeling, en over de wijze
van verspreiden en groeien, over de
zwamvlok: het wortelstelsel van fijne
schimmeldraden die meestal niet met
het blote oog te zien zijn. En ook over
het eten van paddenstoelen.
Sommige veel gegeten paddenstoelen
kunnen gemakkelijk verward worden
met zeer giftige soorten, zoals met de
groene knolamaniet die niet altijd zo
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Tompouce
Column van Henja Kronenburg
het stadspark ons einddoel te bereiken.
Van Utrecht CS nemen we de trein terug
naar Hilversum. Aanmelden mag, maar
hoeft niet.

...........................................................
Datum donderdag 2 november
Verzamelen hal van station
Hilversum om 10.00 uur
Vertrek om 10.30 uur van perron 2
Overstap op station Utrecht
Overvecht van perron 2 naar 1
Reisleider Henk van der Wal, tel.
035 - 6247430 of 06 - 36052940

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

groen is en dan enigszins lijkt op een
eetbare champignon!
Er zullen in het Spanderswoud heel
wat paddenstoelen te ontdekken zijn,
op de bodem rond de bomen, op dode
maar ook op levende bomen. Ze hebben
allemaal een andere functie. Om ze
goed te kunnen bekijken is het handig
een spiegeltje mee te nemen.

...........................................................
Datum donderdagochtend 9
november, aanvang 10.30 uur. Duur
wandeling ongeveer anderhalf uur.
Startpunt parkeerplaats restaurant
Robert, Spanderslaan 1. Voor
navigatie: Bussumergrintweg 67
Kosten M 2,50.
Informatie Tjepkje Gersjes,
06-50284849. Van tevoren
aanmelden hoeft niet.

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

Bezoek aan een ziekenhuis is meestal
vervelend, spannend, verdrietig of eng.
Soms leuk. Maar je kan altijd wel wat
troost gebruiken.
De koffiehoek in Tergooi Hilversum
is voor mij zo’n plek. Niet vanwege de
gezellige uitstraling, want die is er
niet, maar de verrukkelijke gebakjes
vergoeden een hoop. Terwijl Maarten
richting apotheek loopt sluit ik
achteraan de rij aan voor de koffie.
Precies naast de vitrine met de gebakjes.
Tjonge, wat een geweldig uitzicht. Maar
nee, vandaag alleen maar koffie, er is
geen troost moment nodig. En ik ben
reuze sterk.
Het kleine meisje bij het buffet kan
moeilijk kiezen tussen Cola en Fristi. En
daarna tussen Fristi banaan of aardbei.
En ja zo sterk ben ik nou ook weer niet,
dus.. terwijl ik de koffie en de gebakjes
op het tafeltje zet, zie ik Maarten al
aankomen. Dan mag ik vast wel een
heel klein stukje voorproeven.
‘Dat ziet er goed uit.’ Ik draai me om
en knik ‘ja, die is de zonde waard.’ De
jongeman kijkt verlekkerd naar mijn
tompouce.
De jonge vrouw die aan zijn tafeltje
aanschuift heeft een stapeltje papieren
in haar hand en kijkt niet vrolijk. Die
kan duidelijk wat troost gebruiken.
Voorzichtig schuif ik wat van de dikke
roze glazuur op mijn vorkje en doop
hem in de slagroom. Zááálig.
Ik bestudeer met zorg mijn tompouce
en probeer te bedenken hoe ik die op
een beschaafde manier naar binnen
krijg. De jongeman kijkt over mijn
schouder mee.
Een tompouce is eigenlijk een
thuisgebakje. Een vorkje en een
tompouce zijn geen handige combinatie
dus besluit ik dat een tompouce in de
categorie ‘finger food’ thuis hoort en
deel hem in tweeën. Met 1 hand houd
ik de bodem vast en met de andere hand
schuif ik de bovenkant inclusief een

flink stuk vulling eraf. Verzaligd ga ik
zitten smikkelen.
‘Lekker?’ vraagt Maarten terwijl hij
zijn hazelnootgebakje netjes hapje voor
hapje met zijn vorkje eet.
‘Wil jij ook iets lekkers bij de koffie?’
hoor ik achter me. ‘Hmm ja misschien
wel,’ zegt ze terwijl ze mijn tafelmanieren bekijkt. ‘Maar dan geen
tompouce, want dat is zo moeilijk eten.’
‘Ik zoek wat lekkers voor je uit,’
Er staat geen rij dus hij is zo terug.
Voorzichtig zet hij de kopjes koffie neer
en voor zichzelf een tompouce. Hij kijkt
haar blij lachend aan, ‘Kijk eens, deze
vind je vast heel erg lekker.’
En zet een grote moorkop bedekt met
een glanzende laag donkere chocolade
met bovenop een enorme toef slagroom,
voor haar neer.
‘Eet smakelijk lieverd,’ zegt hij terwijl
hij haar het klein vorkje geeft.
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Museumbezoek met Senverbus
Zie voor algemene informatie over aanmelden en annuleren pagina 5 van dit blad.

Gemeentemuseum Den
Haag: Art Deco-Parijs

Museum van
Oudheidkunde Leiden:
Tentoonstelling Nineveh

Nineveh, 2700 jaar geleden de grootste
stad ter wereld, herrijst in het
Rijksmuseum van Oudheden, te Leiden.
Deze tentoonstelling neemt u mee naar
de bloeitijd van de Nieuw-Assyrische
hoofdstad in Noord-Irak, rond 700 voor
Christus. Er zijn meer dan 250 objecten
Art Deco is de stroming in de toegepaste uit binnen- en buitenlandse musea
kunst en architectuur die van circa 1915 als het British Museum en het Louvre,
tot 1939 grote nadruk legde op decoratie waaronder reliëfs, beelden kleitabletten
door middel van geometrische vormen en rolzegels te zien. Bijzonder zijn de
en het gebruik van kostbare materialen, grote reliëfs uit de stadspaleizen en de
reconstructie van een zaal uit het paleis
zoals exotische houtsoorten, email,
van koning Sennacherib.
goud en lak. De tentoonstelling omvat
mode, schilder- en beeldhouwkunst,
fotografie, en film met specifieke
bruiklenen van het Metropolitan
Museum of Art. Te zien is ook werk van
de Haagse juwelier Steltman.

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

Rijksmuseum Amsterdam:
Johan Maelwael
In de tentoonstelling over Johan
Maelwael (ca. 1370-1415) is een topstuk
te zien dat bij hoge uitzondering
door het Louvre wordt uitgeleend.
La Grande Pietà (ca.1400) wordt vaak
beschouwd als sleutelstuk van de
Franse schilderkunst. Het paneel uit
het Louvre wordt gepresenteerd met 50
andere middeleeuwse adembenemende
kunstschatten van Hollandse en Franse
meesters waaronder edelsmeedwerk uit
diverse buitenlandse musea.

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

Datum Woensdag 8 november en
zondag 12 november
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 24,00.
Niet-leden M 26,00. Toegangsprijs
M 14,50. Museumkaart gratis.

Datum Woensdagmiddag 15
november en donderdag 7 december
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 12,00.
Niet-leden M 14,00. Toegangsprijs
M 17,50. Museumkaart gratis.

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

...........................................................
...........................................................
Datum Donderdag 9 november en
zaterdag 11 november
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. Toegangsprijs
M 15,00. Museumkaart M 2,50.

...........................................................
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Senver-leden over hun passie

Peter van Wingerden
over Arizona en
Navajo indianen
In de reeks ‘Senver-leden
over hun passie’ heeft Peter
van Wingerden begin dit
jaar al over dit onderwerp
gesproken, maar aangezien
de zaal ‘uitverkocht’ was
herhalen we deze sessie nog
een keer op 29 november.
Peter vertelt over de natuur
en de indianen in het
zuidwesten van de Verenigde
Staten. Hij heeft voorafgaande aan zijn pensioen een

aantal jaren in Arizona in de
USA gewoond en gewerkt en
is onder de indruk geraakt
van de overweldigende
natuur (denk o.a. aan de
Grand Canyon) in met name
Arizona en Utah. Ook heeft
hij veel contacten opgebouwd
met de Navajo indianen
aldaar en zal vertellen over de
prachtige cultuur van deze
‘Native Americans’ zoals zij
liever worden genoemd.

Zingen
alleen maar voor je plezier!
In oktober kon op drie donderdagen worden meegezongen met
Sarita’s Hartkoor. Dat viel in goede aarde bij Senver-leden!
Vandaar dat deze ‘try out’ een vervolg krijgt: acht wekelijkse
zingmiddagen vanaf 2 november.

Sarita’s Hartkoor is voor mensen die graag zingen en voor
mensen die denken dat ze dat niet kunnen of durven. Het is
laagdrempelig en gezellig. Er zijn geen verplichte optredens
of uitvoeringen, je hoeft geen noten te kunnen lezen en er is
geen auditie. Alleen maar gezellig samen zingen! Iedereen is
welkom.
Sarita’s Hartkoor is er in Laren, in Huizen en nu ook in
Hilversum: inmiddels telt het koor hier zo’n 20 enthousiaste
zangers, ook mensen die nooit gedacht hadden nog in een
koor te kunnen gaan zingen. En het aardige is: het klinkt ook
werkelijk leuk!
In deze komende reeks worden allerlei verschillende liedjes
gezongen, popsongs en evergreens, hits van toen & nu, door de
deelnemers zelf aangedragen en door Sarita bewerkt voor het
koor.
Het koor wordt geleid door Sarita Lemmens, gediplomeerd
zangpedagoge en zangeres, die lesgeeft aan muziekscholen en
die koren leidt. Sinds 2003 heeft ze haar eigen lespraktijk.
Antelope Canyon
in Arizona

.............................................................................................
Datum woensdag 29 november om 10.30 uur
Waar theaterzaal bibliotheek, ‘s-Gravelandseweg 55
Kosten Senver-leden betalen M 3,00 en niet-leden M 4,00.
Aanmelden verplicht, bij mevrouw Tonny van Moorst, per
e-mail: tonnyvanmoorst@kpnmail.nl of tel. 035-6247195

.............................................................................................
Wanneer Op acht donderdagmiddagen van 2 november
t/m 21 december, van 13.00 tot 14.45 uur.
Waar In wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213,
Aanmelden mail naar saritas.hartkoor@gmail.com
krijgt u alle benodigde informatie toegezonden. Meld bij
opgave dat u via Senver meedoet. Telefonisch aanmelden
kan ook, bel dan naar Marianne Ruigrok, tel. 035-6850442.

............................................................................................. .............................................................................................
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Rondritten met de Senverbus

Cultuurkring, programma

Voor algemene informatie over aanmelden of annuleren van uitstapjes
van de Senverbus, zie pag. 5.

Senver heeft een Cultuurkring die een
gezamenlijk bezoek aan voorstellingen
en concerten coördineert. De coördinatiecommissie van deze Cultuurkring
is al weer bezig met het programma
van januari en februari. Zo ver vooruit
plannen is nodig om aan goede kaarten
te komen. Hieronder enkele voorstellingen daaruit.

Beeldenroute door
Hilversum
Hilversum
is behalve
Mediastad ook
een Beeldenstad!
Tal van pleinen,
plantsoenen en
Rondvaart Amsterdam en gebouwen worden
opgesierd door kunstwerken die dienen
Rondrit
ter verfraaiing of die de herinnering
Dit najaar maken we opnieuw een rond- aan een speciale gebeurtenis levend
houden. Tijdens deze bustocht vertellen
rit door Amsterdam. Naast de historiwij u de achtergrond verhalen en de
sche binnenstad en de typische bouwbetekenis van de kunstwerken. Leidraad
werken in de stijl van de Amsterdamse
vormt het boekje Beeldschoon – Hilversum
School-stijl zijn er veel nieuwe ontwikmet gedichten van Anton Gerits voor
kelingen die de moeite waard zijn zowie de beelden een inspiratiebron
als de renovaties van de IJ-oevers, de
vormden. Heeft u zin in een middag
vernieuwde Wibautstraat en de veranderingen rond de Sloterplas. Omdat niet cultuur snuiven en Hilversum weer
alles mogelijk is bepalen we de route in eens van een andere kant te leren
kennen geef u dan snel op. Tijdens
onderling overleg. We lunchen ergens
de rit stoppen we voor een koffie of
aan het IJ en maken tenslotte ook een
theepauze.
rondvaart door de grachten.

U kunt zich aanmelden voor deze
voorstellingen (voor 7 november) of
voor de Cultuurkring in het algemeen,
door een mailtje te sturen naar
cultuurkring@senver.nl. Vermeld naast
uw naam ook uw adres en telefoonnummer. Bellen kan ook, naar Tiny
Swetter, tel. 035-6214061. Bij de prijs
komt nog een opslag van A 1,50 per
kaartje voor onkosten Senver.

........................................................... ...........................................................
Datum Zaterdag 18 en donderdag 23
november
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 29,00,
inclusief het varen. Niet-leden
M 32,00

Datum Zondagmiddag 26 november,
en 10 december
Tijd Ophalen tussen 13.00 en 14.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 8,00.
Niet-leden M 10,00. Consumpties
voor eigen rekening

........................................................... ...........................................................
Kerstshow Eurofleur Leusden
waar u nog even kunt nagenieten.
U kunt de kerstshow bezoeken om
Consumpties zijn voor eigen rekening.
alvast heerlijk in de sfeer van de van
de feestdagen te komen en er zelf op
...........................................................
uw eigen tempo fijn winkelen. Te zien
zijn een kerststal met ezels, schapen
Datum Vrijdagmiddag 8 december +
en een kameel prachtig opgetuigde
dinsdagmiddag 12 december
kerstbomen, een band die bestaat uit
Tijd Ophalen tussen 12.30 en 13.30
ijsberen een kerststallenmuur meerdere
uur en ca. 18.00 uur thuis
panoramadorpen en zelfs een verhalen
Kosten Voor Senver-leden M 13,00.
vertellende kerstman ontbreekt niet. Na
Niet-leden M 15,00. Toegang gratis.
het winkelen is er een gezellig tuincafé ...........................................................

Zaterdag 10 februari, 20.15 uur,
’t Spant, Bussum, toneelvoorstelling
‘Wat ik moest verzwijgen’

Prijs: A 30,00 incl. drankje. Met Anne
Wil Blankers, Christo van Klaveren,
Willemien Slot en Eva Damen. Een
nieuw aangrijpend toneelstuk van
Edwin de Vries (Soldaat van Oranje)
i.s.m. Mette Bouhuijs, over de Joodse
onderduikster Jet, gebaseerd op de
roman die Ariëlla Kornmehl schreef
naar aanleiding van de verhalen van
haar grootmoeder.
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januari en februari 2018

Activiteiten van anderen

Start nieuwe leesgroep biografieën
Houdt u van biografieën, leest u graag ‘waar-gebeurd’ en dan liefst over de levens
van interessante mensen? Dan is een leesgroep die biografieën leest misschien
iets voor u. Op maandagmorgen 6 november is er in de bibliotheek een informatiebijeenkomst voor de start van een leesgroep die zich gaat richten op biografieën.
Het initiatief voor de leesgroep komt van de landelijke stichting Senia, waarmee
Senver samenwerkt. Senia richt in heel Nederland leesgroepen op.
Boekenlijst

Dinsdag 20 februari 20.15 uur
De Speeldoos in Baarn, toneelvoorstelling ‘Ma’ met Eric Corton

Een zoon over zijn moeder; naar het
boek ‘Ma’ van Hugo Borst.
Kosten A 22,50.
Ma stond altijd klaar voor haar zoon.
Nu draait ‘meneer Alzheimer’ de
rollen om. Maar hoe zorgt een zoon
voor zijn moeder? De tragikomische
solovoorstelling Ma is gebaseerd op het
boek dat Hugo Borst schreef over de
aftakelende geest van zijn moeder en
haar onvermijdelijke verhuizing naar
een verpleeghuis.

Was getekend, Annie M.G. Schmidt

In mei 2018 komt de musical ‘Was
getekend, Annie M.G. Schmidt’ naar
Gooiland.
We gaan daar collectief kaartjes voor
inkopen. Volgende maand meer
informatie.

De nieuwe groep maakt een keuze uit
de boekenlijst die deskundigen van
stichting Senia hebben opgesteld. Op de
lijst staan biografieën van bijvoorbeeld
Annie M.G. Schmidt, Angela Merkel en
de dochter van Stalin. Daarnaast kan
de groep ook kiezen voor familiegeschiedenissen zoals die van Alexander
Münninghoff.
Leesgroepen van Senia komen
gemiddeld eenmaal in de zes weken bij
elkaar, en bespreken de boeken aan de

hand van ‘leeswijzers’ met discussievragen. Deze vragen voorkomen dat je
als leesgroep afdwaalt, en helpen om
het gesprek te verdiepen.
De informatiebijeenkomst wordt
gehouden in bibliotheek Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55, en begint om
11.00 uur. De bijeenkomst is vrijblijvend
en gratis, en aanmelden vooraf hoeft
niet. Bent u verhinderd maar hebt u wel
interesse, laat het dan weten aan Ineke
van de Rotte, via i.vanderotte@chello.nl

Op bezoek bij een kunstenaar

Mark van Praagh, gedreven kunstenaar
We zetten op vrijdagmorgen
24 november de serie bezoeken aan
kunstenaars voort met een bezoek aan
Mark van Praagh (1957) schilder en
graficus, afgestudeerd aan de Gerrit
Rietveldacademie in Amsterdam. Velen
kennen hem van zijn series van natuur,
bomen, letters, brieven en mensen. In
alle composities spelen herhalingen
en ritmes van licht en schaduw, van
vlakken, vlekjes, lijnen of letters steeds
een belangrijke rol.
Mark is geraakt door het vraagstuk
van vluchtelingen, en geeft dit vorm
in zijn kunst. Deze zomer werkte hij
in een vluchtelingenkamp op Lesbos.
Hij vertelt daarover als we bij hem op
bezoek gaan op 24 november en laat
recent werk zien dat daar tot stand
gekomen is. Dat zijn ook objecten: van
(strand)hout, takken en papier waarbij
weer het ritme van letters, lijnen en
herhaling terugkomen.

...........................................................
Datum vrijdag 24 november
10.30 uur
Verzamelen bij Mark voor de deur,
Hilvertsweg 9A
Kosten M 3,00 voor Senver-leden,
niet-leden M 4,00
Aanmelden graag vooraf, dat kan
bij Ineke van de Rotte, via e-mail
i.vanderotte@chello.nl of
tel. 035-6241880.

...........................................................
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Het verhaal achter ...

Wijkcentrum St. Joseph
Door Yvonne Feller
Ik was natuurlijk al eerder in dit
wijkcentrum en toen viel het me op
dat van alles en iedereen door elkaar
heen rommelde en dat dat heel gezellig
aanvoelde. Vanmiddag is het betrekkelijk rustig, alleen de klaverjasclub van
Senver zorgt voor wat reuring. Maar dat
is een uitzondering vertelt mij Tukkie
Tuk, welzijnswerkster in Hilversum
Oost. Zij laat mij een programma zien
met een scala aan activiteiten, de hele
week door, ook ‘s avonds. Een klein
voorbeeld uit het aanbod: Er is een
wandelgroep, een mantelzorgkoor,
ontmoetingsdagen voor ouderen die
zelfstandig wonen en wat aanspraak
zoeken, een bordspellenclub, koffieochtend voor mensen met joodse
achtergrond, buitenschoolse opvang,
iedere donderdag een eucharistieviering, yogalessen en er wordt ook nog
gekookt, elke dag. Op het schoolbord bij
de ingang staat het menu voor vandaag:
bietjes met speklap, en een lekker
toetje, stevige Hollandse kost gemaakt
door twaalf Sherpa medewerkers
onder leiding van een echte kok en een
begeleider. Je kunt tussen de middag

zo aanschuiven, dat kost je rond de zes
euro, en als je liever ‘s avonds warm eet
kan dat op dinsdag. Tukkie (niet haar
echte naam maar zo wil ze genoemd
worden) neemt me mee naar boven
waar een hele grote bibliotheek is, niet
een gewone die is er niet meer, maar
een ‘geef en neem bibliotheek’. Geen
uitleentermijn, je pakt een boek of zet
er een neer zoals het je uitkomt.

Tukkie Tuk bij de ingang wijkcentrum

Tukkie laat me zien dat er een directe
verbinding is met de 200 appartementen die eraan vast gebouwd zijn, je
kunt als je hier woont zo binnen lopen
als je gezelschap zoekt. Op mijn vraag
of het appartementen voor ouderen zijn
zegt Tukkie: ‘Oh nee, er woont van alles,
een afspiegeling van de maatschappij.’
De bouw had destijds nogal wat voeten
in aarde vertelt Tukkie: na de oorlog
stond hier een katholiek bejaardenhuis,
nonnen bestierden het en de Marimba
school zat eraan vast. Het gebouw werd
gesloopt omdat het niet meer aan de
eisen van de tijd voldeed en stond op
vervuilde grond. Die vervuiling was
veroorzaakt door de Venetafabriek en
inktfabriek van Van Son. Een vijfde deel
van de wijk Liebergen werd gesloopt

en herbouwd dus veel emoties op de
inspraakavonden. Alles bij elkaar
duurde het ongeveer tien jaar voordat
met de bouw begonnen kon worden en
sinds vijftien jaar staan de gebouwen
er nu. Weinig oorspronkelijke bewoners
keerden terug want ze kregen wel een
verhuisvergoeding om weg te gaan
maar niet om terug te komen, dus
er ontstond een hele ander sociale
structuur. Het nieuwe wijkcentrum
verving het oude buurthuis Ons Huis
aan het Zwaluwplein, vast gebouwd aan
de Minckelersschool. Het is duidelijk
dat St. Joseph in een behoefte voldoet.
Tukkie: ‘Ik ben trots op de gemêleerdheid aan mensen, jong oud, met of
zonder problemen. Iedereen heeft
talenten maar de maatschappij sluit
zoveel mensen uit. Hier mag je gewoon
jezelf zijn.’

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
Afghaans!
Senvers ‘Samen-uit-eten’ gaat op
21 en 23 november aan tafel in het
gastvrije Afghaans restaurant Darya,
Havenstraat 75, Hilversum. Er wordt
een buffet geserveerd voor A 25,00
p.p. excl. de drankjes. Er zijn vleesen vegetarische gerechten met een
milde smaak. Voor elk wat wils, en:
weer eens iets heel anders! U wordt
verwacht tussen 17.45 en 18.00 uur.
Ieder rekent individueel af.

Aanmelden

Kiest u voor dinsdag 21 november,
meldt u zich dan aan bij
Catharina Draaijer, tel. 035-7722214
of mail naar catharina@chello.nl;
kiest u voor donderdag 23
november, meldt u zich dan aan
bij Anja Pons, tel. (tussen 19.00 en
21.00 uur) 035-62418666 of mail naar
jmpons@xs4all.nl

Dagtocht naar de Kagerplassen
De maandelijkse Senver-dagtocht per
bus voert op vrijdag 17 november naar
de Kagerplassen. Het wordt een bezoek
aan het oude land tussen akkerbouwpolders, de kust, de bollenstreek en de
stad Leiden. Via grote vaarwegen en
kleine sloten kom je diep in het gebied.
De Kagerplassen liggen, samen met het
Braassemermeer, in de streek met de
meeste molens en zelfkazende boeren
van Holland.

In restaurant Kaagzicht in Buitenkaag
staat een koffietafel klaar. Bij het
restaurant begint een boottocht over
de Kagerplassen. Als er tijd genoeg is
kunnen we nog naar de boulevard van
Noordwijk rijden.

...........................................................
Datum vrijdag 17 november
Vertrek om 10.15 uur vanaf
wijkcentrum Lopes Dias, Lopes
Diaslaan 213, en om 10.30 uur vanaf
cafetaria Jan Kruis aan de zijkant
van Winkelcentrum Kerkelanden.
Omstreeks 17.30 uur weer thuis
Aanmelden vanaf vrijdag 3
november - alleen op woensdag,
donderdag en vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur bij Olga Debbe,
tel. 035-230513,
of bij Sylvia de Haas, 035-6024154.
Kosten M 39,50 per persoon.
U betaalt pas als u van Olga of Sylvia
de toegezegging hebt dat u meekan.
Het bedrag kunt u dan overmaken op
banknummer
NL69 INGB 0007 3896 93
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum,
met vermelding van ‘Kagerplassen’.

...........................................................
Activiteiten van anderen

Operetteconcert met meer dan 100 muzikanten
Het City Orkest Hilversum geeft op zondagmiddag
12 november een bijzonder operetteconcert met
medewerking van ‘t Koor uit Kortenhoef. Solisten zijn
sopraan Maya Roodveldt en tenor Jeroen Bik.
Het programma is uitzonderlijk voor het City
Orkest, dat in zijn bijna 70-jarige bestaan vooral
ervaring opdeed in de modernere lichte muziek.
‘Operettemuziek vraagt een andere benadering en
daardoor merk je dat de muzikanten toch net wat
meer op het puntje van hun stoel zitten’, zegt dirigent
Pieter van den Dolder. Het operetteconcert in het
Muziek Centrum van de Omroep begint om 14.30 uur.

Adres
MCO, Heuvellaan 33
Tijdstip
zaal open vanaf 14.00 uur.
Entree
A 15,-, incl. koffie/thee in
de pauze.
Reserveren
www.mcogebouw.nl/
agenda

Agenda

November

Datum

Activiteit

Woensdag 1 november
Donderdag 2 november

Naar Borduurmuseum Barneveld met Senverbus
Lange wandeling Bilthoven Utrecht
Sarita’s Hartkoor
Naar Museum Ruurlo en rondrit Senverbus
Klassieke Muziekochtend
Naar lunchconcert Tivoli/Vredenburg, Senverbus
Naar Museum Ruurlo en Rondrit Senverbus
De Kern van ... Augustinus
Klassieke Muziekochtend
Vertelkring in Lopes Dias
Korte wandeling
Gemeentemuseum Den Haag: Art Deco-Parijs, Senverbus
IVN-wandeling Paddenstoelen
Sarita’s Hartkoor
Vertelkring in Gooiers Erf, Tuinkamer
Museum van Oudheidkunde Leiden, Senverbus
Museum van Oudheidkunde Leiden, Senverbus
Gemeentemuseum Den Haag: Art Deco-Parijs, Senverbus
Film: C’est la vie!
Museumlezing over ‘Zuiderburen’ in Mauritshuis
Museumlezing over ‘Zuiderburen’ in Mauritshuis
Senverbus naar Rijksmuseum Amsterdam
Sarita’s Hartkoor
Dagtocht Kagerplassen
Senverbus Rondvaart Amsterdam en Rondrit
Historie-lezing: Kerken in Hilversum
Poëzie in de Soos: Anton Gerits
Samen uit eten
Vertelkring in Gooiers Erf, Tuinkamer
Bezoek aan het Mauritshuis
Senverbus naar Mauritshuis
Korte wandeling vanaf Aardjesberg
Samen uit eten
Sarita’s Hartkoor
Vertelkring in Gooiers Erf, Tuinkamer
Rondvaart Amsterdam en Rondrit, Senverbus
Op bezoek bij een kunstenaar
Senverbus naar Mauritshuis
Beeldenroute door Hilversum, Senverbus
Bezoek aan Soldaat van Oranje
Lezing Peter van Wingerden: Arizona en Navajo indianen
Senverbus naar Kaarslichtconcert Portugese Synagoge
Sarita’s Hartkoor

Vrijdag 3 november
Zaterdag 4 november
Maandag 6 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november
Donderdag 9 november

Zaterdag 11 november
Zondag 12 november
Dinsdag 14 november
Woensdag 15 november
Donderdag 16 november
Vrijdag 17 november
Zaterdag 18 november
Maandag 20 november
Dinsdag 21 november

Woensdag 22 november

Donderdag 23 november

Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
Zondag 26 november
Woensdag 29 november
Donderdag 30 november
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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
20 november
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
Dinsdag 14 en 28 november
Scrabblemiddag in wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 7 november
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

