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Maandblad
Seniorenvereniging Hilversum
Secretariaat:
Siriusstraat 32
1223 AN Hilversum

Nieuw: Historie-lezingen

Maandag 16 oktober: ‘Patriciërs, pachters en pannenkoeken’
Over de geschiedenis van het dorp Lage Vuursche

In dit nummer

3 Nieuw, Sarita’s Hartkoor
In oktober start een nieuwe Senver-activiteit:
maandelijkse lezingen over de geschiedenis
van Hilversum en omgeving, in samenwerking
met historische kring Albertus Perk.

5 Veiligheid en persoonsalarm

8 Wandelingen over
buitenplaatsen

9 Varen naar Pampus
8 Diverse wandelingen
11 Op bezoek bij een
14

kunstenaar
Samen uitgaan met
Cultuurkring

Oktober

De aftrap is op 16 oktober voor Fred Booy.
Hij vertelt over de geschiedenis, de inwoners,
de historische gebouwen en de toeristische
attracties van het dorp Lage Vuursche.
Bijvoorbeeld over de strijd om de turf en
om het grensgebied tussen de bisschop
van Utrecht en de graaf van Holland in
de Middeleeuwen. Fred Booy is oud-leraar
Nederlands en redacteur van ‘Tussen Vecht en
Eem’, het blad van de gelijknamige organisatie
voor regionale geschiedenis.
Lees verder op pagina 9.

Jaarlijkse dag van de Senioren
Over thema Veiligheid in en rond het huis
Op woensdagmiddag 4 oktober organiseren
de samenwerkende ouderenorganisaties
een informatiemiddag voor alle senioren in
Hilversum. Het onderwerp is Veiligheid in en
rond het huis. De middag wordt geopend door
wethouder Eric van der Want, waarna René
Wollaar, medewerker van Brandweer Gooi en
Vechtstreek het woord zal voeren over brandveiligheid. Daarna zal Maarten van Welie,
oud-politieman het woord voeren. Hij zal
uitvoerig stil staan bij het tegengaan van
inbraken. Na de pauze komt het thema
valpreventie aan de orde waarover Cor Koster,
werkzaam bij Unie Kbo een presentatie zal
geven. Er is ruimschoots tijd om vragen te
stellen.
Deze middag is een initiatief van de Samenwerkende Ouderen Organisaties in Hilversum,
afgekort SBOH, waarin samenwerken de
ouderenorganisaties KBO, PCOB en SENVER.

....................................................................
Datum woensdag 4 oktober
Tijd 14.00 uur tot ca.16.30 uur
Plaats Burgerzaal van het Raadhuis,
Dudokpark 1
Kosten toegang gratis

....................................................................
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Nieuwe leden

Colofon

Mevr. Joke de Brouwer-Ruiter
Mevr. Else Naus-Boshuizen
Mevr. Joke Geijssen
Dhr. Joop van Tubergen
Dhr. Nico Minnaard
Mevr. Ina Minnaard-Versteeg
Mevr. Marja van Tol
Mevr. Henny Jongkind
Mevr. Wil van Staverden
Mevr. Ineke Nieuwenhuis
Dhr. Geert Hofstee
Mevr. Tjallie van Rij
Mevr. Marianne van Wilgenburg
Mevr. Mieke Keller
Mevr. Cobi Kunst
Mevr. Roelie van Es
Mevr. Hilde van Ooijen
Mevr. Marjorie Cramm
Dhr. Peter de Bakker
Mevr. Fransje Lambers
Mevr. Maaike van Eijndhoven van Leijden
Mevr. Ank Stam-Labout
Dhr. Joop de Haan
Mevr. Ellie Fluitsma
Dhr. Gerrit Verweij

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

Wandeling 7 september
Wat heeft Senver toch mooie
wandelingen. Deze was op 7 september,
door de Zanderij Crailo naar en over de
Natuurbrug naar de Bussumerheide
en de Westerheide. Het boekweit op
de Aardjesberg stond er nog, en in de
verte op de nog paarse heide graasden
de schapen.

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
Hulp bij belastingformulieren
Contactpersoon Riny van Stigt,
tel: 06-51154212, of mail naar
belastingen@senver.nl.
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 11 oktober 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

3

Klassieke Muziekochtend ‘Begin’

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

Beginnen is vaak iets feestelijks: het begin
van het culturele seizoen van Senver zijn
de klassieke-muziekochtenden van Claire
Verlinden op 3 en 6 oktober. Vandaar ook haar
keuze voor het thema ‘Begin’. Muziekstukken
hebben vaak een thema dat verbonden is aan
het begin: het begin van de wereld, van het
leven, van het licht. Het begin van muziek,

van een ochtend, van een rivier. Er kan dus
geput worden uit een grote hoeveelheid
diverse stukken die, hoe verschillend ook,
allemaal iets met ‘beginnen’ hebben. Dat
worden ochtenden met veel verschillende
componisten, met overbekende werken en
onbekende pareltjes. Spannend dus.

Data dinsdag 3 en vrijdag
6 oktober.
Tijd 10.30 uur. De kassa
gaat open om 10.00 uur,
dan krijgt u een volgnummer.
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.

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

Niet kunnen zingen en tóch zingen!
FOTO © DJEL KO VAN ES

....................................................................
Wanneer Op de donderdagen 5, 12 en
19 oktober van 13.30 tot 14.45 uur
Waar In wijkcentrum Lopes Dias, Lopes
Diaslaan 213, Hilversum.
Aanmelden met een mailtje naar
saritas.hartkoor@gmail.com en zeg daarin
ook dat u via Senver meedoet. U krijgt dan
verdere informatie toegestuurd.

....................................................................
U zou wel eens willen zingen, maar u durft
niet of u denkt dat u niet kúnt zingen? Dat
komt goed uit, want daarvoor is er Sarita’s
Hartkoor: een koor waar iedereen welkom is.
U hoeft geen noten te kunnen lezen, er is geen
stemtest, geen auditie, maar wel: gewoon
gezellig met elkaar zingen. Doe mee - op drie
donderdagmiddagen - in oktober, en dat kost
totaal maar 15 euro.

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. Met
haar ‘Hartkoor’ wil ze in een ongedwongen
sfeer zingen met mensen die altijd dachten:
‘dat kan ik niet’. Het gaat om het plezier.
Sarita: “Niet alleen is het goed voor je humeur
en geheugen, maar ook wetenschappelijk
bewezen bevorderlijk voor je algehele
gezondheid!” Zingt u mee?
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De Kern van ... over

Religieuze tradities in Afrika
‘De Kern van …’ is een maandelijkse
lezing over een filosofische of
religieuze stroming of persoon.
Op 2 oktober gaat de lezing over
religieuze tradities in Afrika.

Gast is Gerrie ter Haar, emeritus
hoogleraar Religie en Ontwikkeling
aan het International Institute of
Social Studies in Den Haag. Zij is
godsdienst-wetenschapper. De focus
van haar onderzoekswerk ligt in Afrika
ten zuiden van de Sahara.
De lezing gaat over de vraag ‘wat is
religie’, over de verscheidenheid en
specifieke kenmerken van religieuze

tradities van Afrika en over de
verspreiding daarvan buiten het
Afrikaanse continent, in het bijzonder
in Nederland. De middag eindigt
met een discussie: Gerrie ter Haar is
voorstander van een interactieve lezing,
want zoals zij zelf zegt: “Er wordt
genoeg gepreekt in dit land en ik wil er
zelf ook nog iets van opsteken”.
Let op: Bij de start van het nieuwe
seizoen verhuist ‘De Kern van..’ naar
de grote zaal van Sociëteit de Unie.
We gaan dus van de theaterzaal in
de Bibliotheek naar een paar panden
verderop aan de ’s Gravelandseweg.

...........................................................
Datum maandag 2 oktober
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 op dinsdag 17 oktober over

Jean Pierre Rawie
In oktober gaan de maandelijkse
Poëziemiddagen weer van start. Elke
derde dinsdagmiddag van de maand
staat een dichter, een stroming of een
thema centraal in een poëziemiddag die
gehouden wordt in een sfeervolle zaal
van Sociëteit De Unie aan de ’s-Gravelandseweg. Deze eerste keer staat de
dichter Jean Pierre Rawie centraal.

...........................................................
Datum dinsdag 17 oktober
Tijd 15.00 uur
Plaats Sociëteit De Unie,
‘s-Gravelandseweg 57
Kosten M 3,00 voor Senver-leden en
M 4,00 voor niet-leden
Na afloop kan er in de Sociëteit
gegeten worden; kosten M 16,50

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

Rawie werd in 1951 geboren in
Scheveningen. In 1970 ging hij in
Groningen studeren, hij woont daar
nog steeds. Rawie staat bekend om zijn
flamboyante levensstijl. Zijn gedichten
spreken veel mensen aan omdat ze
melodieus en toegankelijk zijn, het
zijn klassieke gedichten op rijm. Met
Annie M.G.Schmidt, Nel Benschop en
Toon Hermans behoort hij tot de meest
gelezen en best verkopende dichters. Er
zijn 150.000 bundels van hem verkocht.

De meeste van zijn gedichten gaan over
vergankelijkheid, liefde, tijd, leven en
dood. Voor Jean Pierre Rawie is poëzie
orde scheppen in de chaos. Tijdens de
poëziemiddag op 17 oktober krijgt u
veel van zijn gedichten te horen. Hij
komt ook zelf in beeld in een interview
voor RTV Noord en in opnamen die
gemaakt zijn tijdens de Nacht van de
Poëzie.
Dichterschap
De dood in het hart, het hart op de tong,
maar waar zijn de liefsten die je bezong?
Sommige stierven, en sommige trouwden,
en nooit ofte nimmer word je weer jong.
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Zelfredzaamheid en persoonsalarm in huis
Wat kun je zelf doen?
Van ons ouderen wordt verwacht dat we zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen. De overheid moet daarvoor de voorwaarden scheppen, maar van ieder van
ons wordt verwacht dat we zelf het initiatief nemen om allerlei praktische zaken
te regelen. Dat kan bijvoorbeeld persoonsalarm zijn. De SeniorenWegwijzers van
Senver krijgen daar regelmatig vragen over. Welke mogelijkheden zijn er, hoe
werkt het en wat kost het? Om hierover duidelijkheid te kunnen bieden hebben
we ons licht opgestoken bij Nanneke de Kuiper van Versa Welzijn. Nanneke biedt
onder meer maatschappelijke ondersteuning aan ouderen. Mensen komen bij
haar terecht via de huisarts, of via het Sociaal Plein. Ook zijn het familieleden van
ouderen, die een beroep op Versa Welzijn doen.

Het persoonsalarm

Bij een persoonsalarm wordt er op
een vaste telefoonlijn een toestel
aangesloten dat permanent is
verbonden met een alarmcentrale.
Het alarm treedt in werking wanneer
je een alarmknop indrukt die aan
een ketting om je hals draagt, of als
een soort horloge om je pols zit. Door
het indrukken van de alarmknop
wordt direct contact gemaakt met de
alarmcentrale. Daardoor kun je direct

vertellen wat er aan de hand is, en
kunnen ze in de centrale vaststellen
wat de hulpvraag is. Wat er met die
hulpvraag gebeurt, hangt af van wat
er aan de hand is en wat je afgesproken
hebt. Als het echt ernstig is zal de
centrale natuurlijk 112 bellen, of de
huisartsenpost. En anders zal de
alarmcentrale een lijstje van contactpersonen afbellen om een vertrouwd
persoon ter plaatse te krijgen. Dat kan
een familielid zijn, of iemand anders uit
je naaste omgeving. Je levert daarvoor
bij de start van de alarmering een
lijstje van drie tot vijf personen die
je vertrouwt. Deze personen moeten
toegang tot de woning hebben.
Natuurlijk kan niet iedereen dag en
nacht bereikbaar zijn, en daarom bevat
het lijstje meerdere personen, zodat er
altijd wel iemand reageert.

Persoonsalarmering in de
basisverzekering

De kosten kunnen vergoed worden
uit de basis-zorgverzekering, mits
aan bepaalde voorwaarden voldaan
wordt. Die voorwaarden houden in dat
er sprake moet zijn van een handicap
waardoor de cliënt in noodsituaties niet
zelf kan telefoneren. Om in aanmerking
te komen voor een vergoeding is daarom
een medische indicatie van de huisarts
nodig. De ziektekostenverzekeraars
vergoeden niet uitsluitend op basis van
zich onveilig voelen maar eisen een
aanvullende medische noodzaak. Denk
bijvoorbeeld aan duizelingen, hartproblemen, benauwdheid of valgevaar als
gevolg van een handicap.
Wat wordt er vergoed

Als de ziektekostenverzekeraar de
aanvraag voor persoonsalarm honoreert
worden de kosten van de aanschaf
en aansluiting -‘de techniek’- en het
abonnement van de alarmcentrale
vergoed. De kosten vallen wel onder
het eigen risico. De verzekeraar bepaalt
bij welke zorgverlenende organisatie
het alarm wordt ingekocht. Het
inschakelen van een van de contactpersonen na het indrukken van de
noodknop is zonder verdere kosten in
de abonnementsservice inbegrepen.
Lees verder op pagina 6.
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Vervolg: Zelfredzaamheid en persoonsalarm in huis
Waar beginnen

Film deze maand:
Victoria and Abdul
Dinsdag 10 oktober 14.00 uur
De nieuwste film van de regisseur
van ‘Philomena’ vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone
vriendschap tussen koningin Victoria
(Judi Dench) en Abdul Karim (Ali Fazal),
een jonge klerk uit India.
Wanneer Abdul Karim vanuit India
afreist om mee te werken aan de
vieringen rond het gouden jubileum
van de koningin, blijkt er een klik
tussen hen te zijn . Terwijl koningin
Victoria steeds meer moeite heeft met
de strenge regels die haar positie als
vorstin met zich meebrengt, wordt de
band tussen de twee hechter. Hoewel
de mensen en bedienden om hen heen
deze band proberen te verbreken wordt
hun vriendschap steeds sterker en de
koningin gaat de wereld met andere
ogen bekijken.
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.

Voor alleenstaande senioren kan
alarmzorg extra zekerheid bieden, ook
als je nog fit en goed ter been bent. Als
je denkt dat persoonsalarm iets voor
jou is, neem dan contact op met de
huisarts om een medische indicatie te
krijgen. Maak, als de huisarts dat niet
zelf doet een afspraak met Versa Welzijn
(Nanneke de Kuiper), telefoonnummer
035 - 6231100, bezoekadres Larenseweg
30, Hilversum. Dit is zeker ook aan te
bevelen als de huisarts geen medische
Heb je geen lijstje van contactpersonen indicatie afgeeft. Versa Welzijn kan
misschien op sociale indicatie aan de
ingeleverd, dan kan er bij alarm
doorverbonden worden met een profes- gemeente adviseren het persoonsalarm
te verstrekken. Informeer bij je
sionele hulpverlener, maar dat is altijd
ziektekostenverzekeraar naar de
voor rekening van de cliënt.
voorwaarden van vergoeding. Bekijk
Als de verzekeraar de medische indicatie alvast wie je zou kunnen en willen
inschakelen als contactpersonen, drie
als onvoldoende afwijst en dus niet
tot vijf vertrouwde personen moeten
vergoedt, is er nog een mogelijkheid
daartoe bereid zijn. Wie handig is met
het persoonsalarm op basis van een
sociale indicatie verstrekt te krijgen. Er internetten kan een kijkje nemen op de
websites van Amaris, Hilverzorg Alert,
moet dan bijvoorbeeld sprake zijn van
of RSVO. Als u meer wilt weten, kunt
eenzaamheid of dreigend isolement.
u ook op 4 oktober naar de informatieDaarover oordeelt de gemeente
bijeenkomst gaan in het raadhuis, zie
Hilversum in het kader van de Wet
de voorpagina van dit blad.
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). De sociale indicatie wordt door
Versa Welzijn gesteld. De gemeente
vraagt in dat geval een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die kan oplopen
tot A 18,50 per maand.
Voor eigen rekening inkopen

GB, VS 2017 Regie Stephen Frears
Met Judi Dench, Olivia Williams, Ruth
McCabe, Fenella Woolgar, Ali Fazal,
Michael Gambon

Als er geen sociale indicatie kan worden
gesteld of als je verwacht het maximum
te moeten bijdragen, kun je evengoed
zelf -voor eigen rekening- alarmzorg
inkopen, bijvoorbeeld door het
inschakelen van, bijvoorbeeld, Amaris
of Hilverzorg Alert. De eenmalige aansluitkosten bedragen ongeveer A 75,en een abonnement kost ongeveer
A 20,- per maand. De kosten van een
opgeroepen professionele hulpverlener
via de alarmcentrale worden sowieso
niet door de verzekeraar vergoed; reken
op een bedrag van tenminste A 60,- per
oproep.
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Vertrek de vorige fietstocht vanaf de Kerkbrink.

Laatste fietstocht
van dit seizoen

Stadswandeling in
Hanzestad Kampen
De laatste stadswandeling van dit jaar gaat naar Kampen, op donderdag 19 oktober. Het Hanze-verleden van de cultuurhistorische stad Kampen is overal terug
te vinden. Meer dan 500 monumentale panden, bijzondere gevels en drie van de
oorspronkelijke twintig stadspoorten zijn overgebleven uit de gouden tijden van de
stad. Vanaf het station wordt u direct al verrast door de prachtige skyline langs de
IJssel en de IJsselbrug met de Gouden Wielen. Gidsen zullen ons rondleiden langs
oude historische gebouwen en inwijden in de rijke geschiedenis van Kampen.
De reis

Vertrek: met de trein van 9.16 uur
vanaf Hilversum Centraal. Graag een
kwartier tevoren in de hal aanwezig
zijn en A 7,00 gereedhouden voor de
gidsen. In Amersfoort stappen we over
op de intercity richting Leeuwarden.
Vervolgens stappen we in Zwolle over
richting Kampen, waar we om 10.28
uur aankomen. Vanaf het station
steken we de IJsselbrug met de Gouden
Wielen over en gaan in de Stadsherberg,
IJsselkade 48, aan de koffie of thee (ca.
A 2,50 - A 2,75), eventueel met gesorteerd
gebak (A 2,75). Iedereen bestelt zelf en
rekent ook zelf af met gepast geld of pin.
Om 11.30 uur komen de gidsen ons
ophalen voor de rondleiding van circa
anderhalf uur.
Na de stadswandeling kunt u doen
wat u wilt. Er is volop horeca, er zijn
leuke winkels en Stedelijk Museum

Kampen is de moeite waard. Vergeet
uw museumkaart niet voor dat laatste.
Eventueel kunt u op uw terugreis
in Zwolle nog museum De Fundatie
bezoeken.
Aan- en afmelden

Aanmelden uiterlijk op 10 oktober bij
Tiny Heijnen. Liefst per e-mail:
tiny.heijnen@kpnmail.nl
Graag ook uw telefoonnummer
vermelden. Bellen kan ook: 035-6856872.
Wanneer u het antwoordapparaat
krijgt, spreek dan even in en vermeldt
ook uw telefoonnummer. Op de dag zelf
heeft Trees van Eimeren de leiding. Zij
is bereikbaar via tel. 06-23472880.
Bij teveel aanmeldingen wordt er geloot.
Maar als u op 11 oktober niets meer van
de werkgroep hoort, kunt u gewoon
mee. Wie zich na 10 oktober afmeldt
moet helaas wel de gemaakte kosten
betalen.

Het fietsseizoen 2017 loopt ten einde.
We gaan nog één keer een korte
fietstocht maken en wel op dinsdag
3 oktober.

Joke Groen en Rinus Klippel hebben de
leiding van deze ongeveer 25 km lange
route. Zij hebben daarvoor een route
uitgezet naar Groenekan en omgeving.
Het vertrek is op dinsdagmiddag
om 13.00 uur vanaf de Kerkbrink. We
stoppen onderweg om een consumptie
te gebruiken.
Opgeven vooraf is niet nodig.
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Korte wandelingen op
woensdagmiddag
Oktober is een heel geschikte maand
om te wandelen, als het weer een beetje
mee zit. Op woensdagmiddagen gaat er
een flinke ploeg wandelen, het vertrek
is steeds vanaf een ander punt. De
wandeling gaat in een rustig tempo en
halverwege is er een stop om even te
rusten en wat te drinken.
Op woensdagmiddag 11 oktober
gaat de wandeling vanaf Aardjesberg
naar La Place in Laren.
Op woensdagmiddag 25 oktober
is het vertrek vanaf Erfgooiersstraat
512, voor een wandeling over de
Westerheide.
Voor meer informatie

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

Pittige boswandeling
Wie zin heeft in een pittige herfstwandeling van 12 km, is welkom om
op donderdag 5 oktober mee te gaan
over stille bospaadjes in het gebied
Hilversum, Hollandsche Rading en
Lage Vuursche. Verzamelpunt en start
is het parkeerterrein in Hollandsche
Rading aan de Vuursche Dreef, links na
het viaduct van de A27.
De wandeling gaat langs het
Hilversums Wasmeer, na twee uur is
er gelegenheid voor koffie in de Lage
Vuursche, daarna langs een kleine
zandverstuiving terug naar ons
startpunt.

Rondwandelingen met uitleg,
over de buitenplaatsen
Op donderdag 5 en donderdag 12
oktober verzorgt Senver-wandelgids
Henk van Rooijen rondwandelingen
over de Hilversumse buitenplaatsen.
Henk weet daar veel van, dus wandel
eens met hem mee. In beide gevallen
start de wandeling bij de Biologische
Tuinderij Land en Boschzigt aan de
Leeuwenlaan. Daar is gelegenheid
om vooraf of na de wandeling iets te
gebruiken. De wandelingen duren
ongeveer 1,5 uur maar kunnen wel eens
wat uitlopen.
Rondwandeling Hilverbeek en
Spanderswoud

Buitenplaats Jagtlust

Rondwandeling op de buitenplaats
Jagtlust

Op donderdagmiddag 12 oktober
gaat de wandeling door het park van
Op donderdagmiddag 5 oktober
de buitenplaats Jagtlust en daarbij
gaan we vanaf de startplaats Land
wandelen we onder andere het Rondje
en Boschzigt deze unieke wandeling
maken over het Landgoed Hilverbeek en van Six. Het is handig om stevige
een deel van het Spanderswoud met zijn schoenen aan te doen want we gaan
een echte boswandeling maken over
lommerrijke watertjes en doorkijkjes.
In de herfst kunnen we genieten van de van allerlei soorten paden. We gaan
een beetje terug in de historie maar
verkleuring van de bomen en wie weet
genieten vooral van al het moois wat
komen we bijzondere paddenstoelen
we tegenkomen in deze kleurrijke
tegen. Later passeren we de boerderij
herfstperiode.
Stofbergen om na ongeveer 1,5 uur
weer terug te keren op onze startplaats.
Kortom een spannende maar vooral een ...........................................................
mooie natuurwandeling.
Data donderdag 5 oktober

Landgoed Hilverbeek

Hilverbeek en Spanderswoud,
donderdag 12 oktober buitenplaats
Jagtlust
Start en verzamelen om 13.30
uur Biologische Tuinderij Land en
Boschzigt, Leeuwenlaan 34
Aanmelden is niet nodig
Kosten Senver leden M 3,50, niet
leden betalen M 4,00
Verdere informatie Henk van
Rooijen 035-6564882

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

...........................................................
Datum donderdag 5 oktober
Vertrek 10.30 uur
Meer informatie
ank.vuijst@hetnet.nl.

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

Rode beuken in de herfst voortuin van
Boekesteyn
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Uitstapjes met de Senverbus
Voor algemene informatie over aanmelden en annuleren, zie pagina 12.

Vervolg van de voorpagina

Nieuw: Historie-lezingen
Lage Vuursche is pas in de 17e eeuw
ontstaan bij een landgoed dat later
Drakenstein zou heten. Het dorp heeft
zich ontwikkeld dankzij ontginningen,
schapenhouderij en bosbeheer van
vele voorname heren zoals de heren
Van Nederhorst en hun pachters en
arbeiders.
Na hen hebben nog andere bijzondere
personen in Lage Vuursche gewerkt
en/of gewoond zoals op Drakenstein
(jonkheren Bosch van Drakestein,
prinses Beatrix en prins Claus en hun
drie zonen), Klein Drakestein (Ploos
van Amstel) en Pijnenburg (Insinger).
Sommigen van hen zijn begraven op het
plaatselijke kerkhof, zoals leden van de
families Insinger, de Vlaamse dichter
en activist René Le Clercq en prins Friso.
Daarnaast zien we de ontwikkeling van
een boerendorp tot een bekende toeristenplaats met mooie wandelingen,
goede pannenkoekenrestaurants en
ander vermaak.

...........................................................
Datum maandagmiddag 16 oktober,
15.00 uur
Plaats theaterzaal van de
bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55 in
Hilversum.
Kosten Senver-leden M 3,00,
niet-leden M 4,00.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk,
bij Marina Slootheer,
marina.slootheer@kpnmail.nl of
035-6284823.

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

Varen naar Pampus +
Rondwandeling

Orchideeënhoeve
Luttelgeest

Forteiland Pampus heeft een
geschiedenis, die teruggaat tot de
VOC-tijd, toen schepen uit de Oost op
weg naar Amsterdam voor Pampus
kwamen te liggen. We bezoeken de
Pampus Xperience en verkennen het
eiland en fort met een routekaart. De
tocht van Muiden naar Pampus duurt
ongeveer 25 minuten met vanaf het dek
een weids uitzicht over het IJmeer. De
boot is gedeeltelijk overdekt, het fort
helemaal maar niet verwarmd, warme
kleding is aan te raden. Forteiland
Pampus en de boten naar Pampus zijn
niet geschikt voor mindervaliden.

We worden op deze dag ontvangen
door het Ouderenfonds. Onder het
dak van de Orchideeën Hoeve bloeien
duizenden orchideeën en fladderen
er prachtige vlinders en papegaaien
rond. Via een wandelpad ontdek je
de verschillende tuinen waarmee je
van werelddeel naar werelddeel reist.
Met een temperatuur van 21°C is het
aangenaam warm in de Orchideeën
Hoeve. Alsof je in een oerwoud
loopt! Er zijn ook apen. Hoogtepunt
is de Zwevende Bloementuin: een
betoverende tuin in de stijl van de
Japanse Kersenbloesemtijd.

........................................................... ...........................................................
Datum Zaterdagmiddag 21 oktober
en donderdagmiddag 26 oktober
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. Vaartocht en
toegang Pampus M 16,50 of M 7,00
met Museumkaart.

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

Datum Dinsdag 7 november en
21 november
Tijd Ophalen tussen 8.45 en 9.45 uur
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 35,00.
Niet-leden M 38,00, inclusief
toegang, lunch en koffie met gebak.

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

Rondrit Utrechtse Heuvelrug
Deze maand maken we ook weer enkele ...........................................................
mooie rondritten met de Senverbus door
de Utrechtse Heuvelrug om te genieten
van de mooie herfstkleuren. Natuurlijk
gaan we ook ergens onderweg een kopje
koffie of thee drinken.

Datum Dinsdagmiddag 24 oktober en
vrijdagmiddag 27 oktober
Tijd Ophalen tussen 12.30 en 13.30
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 15,00.
Niet-leden M 17,00.

...........................................................
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Muziekactiviteiten
Senverbus
Voor algemene informatie over
aanmelden en annuleren, zie pagina 12.

Museumlezingen en museumbezoek komend seizoen
Thema’s van de
lezingen komend jaar

Muziekgebouw IJ
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

November

‘Zuiderburen’, Portretten uit
Vlaanderen 1400 – 1700,
in Mauritshuis in Den Haag

De gratis lunchconcerten zijn een
prachtige reeks om kennis te maken
met het Muziekgebouw IJ, groot jong
talent en fantastische muziek. Het
programma van oktober bevat werk
van Beethoven, Brahms en Schumann
en wordt georganiseerd samen met het
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

...........................................................
Datum Donderdag 19 oktober en
donderdag 16 november
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 16.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 15,00.
Niet-leden M 17,00.

...........................................................
Tivoli/Vredenburgh:
lunchconcert
Deze maand gaan we ook naar een
lunchconcert in Tivoli/Vredenburg.
Tijdens het lunchpauzeconcert spelen
Petra Somlai en Bart van Oort van de
Van Swieten Society sonates voor één
en twee fortepiano’s van Mozart in het
kader van het Mini Mozart Festival. Na
afloop lunchen we samen en vervolgens
rijden we via een mooie route weer naar
huis.

...........................................................
Datum Vrijdag 20 oktober en vrijdag
3 november
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 16.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 15,00.
Niet-leden M 17,00.

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

December

Jean Dubuffet: ‘The Deep End’
in het Mauritshuis
Januari

‘Flora’, één van de Rembrandts die uit
St. Petersburg naar de Hermitage in
Amsterdam komen.
Senver biedt ook het komend seizoen
een serie lezingen over belangrijke
kunsttentoonstellingen, gevolgd door
een bezoek aan die exposities. Er is weer
een aantrekkelijke selectie gemaakt
uit het komende aanbod van de
Nederlandse musea. Hieronder vindt u
alvast de thema’s van de lezingen en het
daaraan gekoppeld museumbezoek. De
lezingen zijn steeds op de dinsdag en
de woensdag. Het museumbezoek is in
de week daarna, op woensdag. De eerste
lezing is nog niet in oktober, maar op
dinsdag 14 november.
De verdere data vindt u
tijdig op de website en
uiteraard bij de aankondiging in het betreffende
maandnummer. De
lezingen worden verzorgd
door onze vertrouwde
inleider Henk Roos en
worden gehouden in
de theaterzaal van de
bibliotheek Hilversum.

‘Hollandse Meesters’
in de Hermitage, Amsterdam
Februari

‘Het Grootste Museum van
Nederland’, een initiatief van het
Catharijneconvent
Maart

‘A Wonderful Journey,
Impressionisten uit de John
and Marine van Vlissingen Art
Foundation’, Singer Laren
April

‘Van Gogh en Japan’
Van Gogh Museum

Jean Dubuffet bij één van zijn beeldhouwwerken.
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Nu alweer?
Door Yvonne Feller

Op bezoek bij een kunstenaar

Eva Kasbergen,
een bijzondere fotografe
In de komende maand pakken we de
bezoeken aan kunstenaars weer op.
Op donderdagmiddag 19 oktober gaan
we op bezoek bij Eva Kasbergen.
Eva is in 2010 als fotografe afgestudeerd
aan de kunstacademie in Breda. Een
terugkerend thema in het werk van de
kunstenares zijn haar - vaak naakte
- zelfportretten. Ze figureert in haar
eigen foto’s. Wat brengt haar ertoe om
zulke foto’s te maken, en zichzelf als
onderwerp te nemen? Hoe kiest ze
de plekken waar ze de foto’s maakt,
meestal in het Gooi.
Op bezoek in het oude
Postkantoor

Eva Kasbergen heeft
haar atelier in het oude
Postkantoor aan de
Oude Torenstraat. Het
Postkantoor is verkocht,
dus binnenkort moet
Eva samen met de andere
kunstenaars daar weg.
Een mooie gelegenheid
om er nog eens rond te
kijken. Het bezoek wordt
begeleid door Christine
Keemink.

...........................................................
Datum donderdag 19 oktober
Verzamelen 15.30 uur, verzamelen
voor het postkantoor
Duur bezoek van 15.30 tot ca.
17.00 uur
Kosten M 3,00 voor Senver-leden,
niet-leden M 5,00
Aanmelden vooraf kan bij
Bep Spaanjaars, via e-mail
bep@spaanjaars.com of
tel. 035-6217315

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

Het valt me, sinds ik wat ouder ben,
steeds meer op dat de tijd zo snel gaat:
als ik de kerstspullen tevoorschijn haal
voelt het alsof ik ze vorige maand op
zolder zette. Wat? Alweer die kliko aan
de straat zetten, is de uitleentermijn
voor de boeken nu al weer verlopen,
waarom had de belastingman gebeld
voor een afspraak, belastingformulier
invullen hoeft toch nog lang niet, huh,
herinnering van de tandarts voor de
halfjaarlijkse controle? Daar was ik pas
toch nog geweest? He, daar ligt alweer
een nieuw Senverblad in de bus!
En wat het allemaal nog versterkt zijn
die speculaasbrokken in september,
paaseitjes in januari en het hele jaar
door sperziebonen en aardbeien. Wat,
nu alweer aardbeien? Is het al zomer
dan ?
Behalve dat het leven veel gejaagder en
met veel meer indrukken is dan vroeger
gaan de seizoenen ook nog op elkaar
lijken. Alleen het weer blijft zichzelf.
Toen ik kind was kon ik in de winkelstraat waar ik opgroeide alleen met
de hulp van mijn neus de seizoenen
bepalen. De scherpe zuurkoollucht uit
het vat van de groenteboer, de lucht van
gebakken speculaas en kerststol, alleen
in december, de zware lucht van rozen
uit de bloemenwinkel van mijn vader
en de geur van nieuwe aardappelen die
geschrapt werden in de zomer. Kersen
waren er alleen rond mijn verjaardag.
Graskaas bij de kaasboer in de lente. In
de herfst begon de slager de worsten
weer te roken en ging de ijsboer dicht.
Niet dat dat allemaal zo veel beter was,
maar ik denk dat je daardoor het jaar
wel bewuster beleefde en dan ervaar je
de tijd misschien ook als in een logisch
en voorspelbaar ritme en misschien
daardoor langzamer.
Maar ik zal het ermee moeten doen
en nu vooral nog al die leuke en fijne
dingen ondernemen die ik altijd nog
van plan was , want voor je het weet is je
tijd om! Wat, nu alweer?
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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

Museumbezoek met de Senverbus
Heilig Landstichting
en bezoek Theetuin
Millingen

035 - 24 00 270
Doe dat bij voorkeur vóór 7 oktober.
Bij teveel aanmeldingen wordt de
excursie of het uitstapje herhaald op
een andere dag. Bij de aanmelding
hoort u of u direct geplaatst wordt of
dat u op de wachtlijst wordt gezet.
Zodra nieuwe data bekend zijn wordt
gevraagd of u dan mee kunt. Wilt
u bij inschrijving melden of u een
rollator wilt meenemen? Betaling
contant (gepast) tijdens het uitje
op een geschikt moment. Lunch en
overige consumpties zijn voor eigen
rekening, tenzij anders aangegeven.
De uitstapjes met de Senverbus
zijn voor alle Senver-leden bedoeld.
Leden kunnen ook niet-leden
meenemen. Mensen die buiten
Hilversum of in de Hilversumse
Meent wonen kunnen ook mee
met de activiteiten, 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.

De kleurrijke wereld van het Jodendom,
Christendom en de Islam komt in het
Museumpark Orientalis Heilig Land
Stichting tot leven. In het uitstapje op
zondag 8 oktober maken we vervolgens
een flinke wandeling door het natuurgebied van de Millingerwaard naar de
theetuin en ook weer terug. U moet dan
stevig kunnen wandelen. Op donderdag
12 oktober rijden we met de bus vanaf
Heilig Landstichting naar de Theetuin
Millingen.

...........................................................
Datum Zondag 8 en donderdag
12 oktober
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 34,00.
Niet-leden M 37,00. Toegangsprijs
M 10,00. Met Museumkaart gratis.

Escher in Het Paleis en
Japanse tuin
De wereldberoemde, fantasievolle
voorstellingen van de kunstenaar M.C.
Escher zijn te zien in het voormalige
winterpaleis van koningin-moeder
Emma. Met ruim honderdvijftig
prenten zijn de bekendste werken
en een selectie van steeds wisselende
grafiek en vlakvullingen uit zijn oeuvre
te zien. Hoogtepunt is de 7 meter lange
Metamorfose
III. Vooraf
of na afloop
maken we
ook nog een
wandeling
in de Japanse
tuin voor
de mooie
herfstkleuren.

...........................................................
Datum Woensdag 18 oktober en
zaterdag 28 oktober
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 35,00.
Niet-leden M 38,00. Toegangsprijs
M 9,50

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

...........................................................
Borduurmuseum en houtsnijwerk Barneveld
...........................................................
Maar liefst 1.500 verschillende
borduurwerken sieren de wanden van
het Borduurmuseum waaronder een
nageborduurde ‘Nachtwacht’. Naast
borduurwerken en merklappen is er een
complete afdeling met houtsnijwerk.
Tijdens uw bezoek krijgt u een korte
levendige en interactieve presentatie
over de geschiedenis van het museum
en het borduren.

Datum Woensdagmiddag 11 oktober
en 1 november
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 25,00.
Niet-leden M 27,00, inclusief toegang
en een kopje koffie of thee.

...........................................................
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Lezing over chimpansee- en mensgedrag

Ontmoet de chimpansee
in de (lach)spiegel
Op maandagmiddag 30 oktober is
er opnieuw een lezing in de serie
Senver-leden over hun passie. Dan
praat Rob Elders, gedragsobservator
op het Chimpansee Complex van de
stichting AAP, opvang voor exotische
zoogdieren in Almere over chimpanseeen mensgedrag.

Museum Ruurlo (Willink)
en rondrit omgeving
Het recent geopende monumentale
museum in kasteel Ruurlo heeft
de grootste collectie werk van Carel
Willink, de grootmeester van het
neorealisme. Vanaf zijn dertigste
groeide zijn reputatie als weergaloos
schilder van monumentale, architectonische decors en onheilspellende
luchtlandschappen. Verder is ook een
aantal jurken te zien van Mathilde
gemaakt door modeontwerpster Fong
Leng. We gaan lunchen in de oranjerie
en na het bezoek maken we nog een
mooie rondrit in de omgeving om te
genieten van de herfstkleuren.

...........................................................
Datum Zondag 22 oktober,
donderdag 2 november en
zaterdag 4 november
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 30,00.
Niet-leden M 33,00. Toegangsprijs
M 12,00. Met Museumkaart gratis.

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

Op internet zijn talloze filmpjes van
chimpansees te vinden: wat gebeurt
daar nou eigenlijk en zijn die filmpjes
wel zo leuk? In ieder geval is de
vergelijking met mensgedrag snel
gemaakt. In deze lezing wil hij je aan
de hand van beeldmateriaal laten zien
dat de mens echt niet zo geweldig
boven de chimpansee is verheven als we
verwachten, misschien denken of zelfs
hopen. Hij zou graag willen dat je met
liefde blijft glimlachen over de relatie
in gedrag met onze naaste primaat: de
chimpansee.
Deze lezing is onder andere gebaseerd
op het werk van Frans de Waal –
Chimpansee politiek, De aap in ons,
Desmond Morris - De naakte aap,
Hannah Homs - Een goed geklede aap en
Jaap van Ginneken - Verleidingen aan de
top. Verder ontmoeten we onder andere
Clinton, Poetin en worden Hitler en
Voltaire geciteerd. En waarom worden
de Dreigroschenoper en de Kama Sutra
aangehaald?
Natuurlijk mag in deze lezing de
huidige alfa (leider) van de wereld
niet ontbreken. Het wordt zeker geen
Trump-lezing, maar tot slot wordt
Trump nog even langs de chimpansee-meetlat gelegd en proberen we
- vanuit chimpanseegedrag - een gok op
de toekomst met Trump te doen.

...........................................................
Datum maandagochtend 30 oktober,
10.30 uur
Plaats bibliotheek Hilversum,
‘s-Gravelandseweg 55.
Kosten Senver-leden betalen M 3,00
en niet-leden M 4,00.
Aanmelden is noodzakelijk, bij Tonny
van Moorst. Tel. 035-6247195 of per
e-mail: tonnyvanmoorst@kpnmail.nl

...........................................................
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Samen uitgaan met
Cultuurkring
De Senver Cultuurkring organiseert bezoeken aan
concerten, theatervoorstellingen, dans, cabaret ed.
Naar aanleiding van het artikel vorige maand hebben
tientallen Senver-leden zich bij de Cultuurkring
aangemeld om daarvan (kosteloos) lid te worden.
Sommige voorstellingen worden alleen bekend
gemaakt onder de leden van de Cultuurkring, andere
komen in dit blad te staan. Het doel van de Cultuurkring
is om echt sámen ergens naar toe te gaan.

Naar Im Weissen Rössl
zondagmiddag 29 oktober

Soldaat van Oranje

In het vorige maandblad peilden we de
belangstelling om naar een voorstelling
van Soldaat van Oranje te gaan in
Katwijk bij Den Haag. Er kwamen zo’n
40 reacties, en op grond daarvan zijn er
kaartjes besteld voor een voorstelling

op 29 november. Er moest snel beslist
worden en daarom is het nieuws over de
voorstelling van 29 november verspreid
via e-mail. De beschikbare toegangskaartjes waren zo snel verkocht dat we
overwegen om nog een tweede keer te
gaan.
Heeft u het bericht niet ontvangen,
dan kunt u zich voor een volgende keer
aanmelden bij Tiny Swetter, via tel.
035- 6214061. Of als u wel e-mail hebt,
via cultuurkring@senver.nl Als uw
e-mail niet bij Senver bekend is, geef het
dan alsnog door, zie het e-mailadres van
Nel Stornebrink in de colofon.

Waar we ook collectief kaartjes voor
bestellen is voor de Gooise Operette: Im
Weissen Rössl, een lichtvoetige operette,
met romantiek, show en vrolijkheid.
De voorstelling is op zondagmiddag
29 oktober in ‘t Spant in Bussum. Het
vervoer regelen we onderling, met eigen
auto’s – u betaalt dan A 2,50 aan degene
met wie u meerijdt. De kosten van de
voorstelling zijn A 29,00 inclusief A 1,50
onkosten voor Senver. Dat zijn dan
kaartjes 1e rang, het scheelt maar 2 euro
met de 2e rang en je zit meteen goed.
Aanmelden kan tot en met 5 oktober,
door een mailtje te sturen naar
cultuurkring@senver.nl – vermeld
naast uw naam ook uw adres en
telefoonnummer. Of bel naar Tiny
Swetter, tel. 035- 6214061.

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 Dagtocht naar noordelijk
Noord-Holland
Bij eetcafé Samen
Wat is er nou gezelliger dan samen
uit eten te gaan? U hoeft niet te
koken, u heeft genoeglijk Senver
gezelschap, u eet lekker en u hoeft
niet af te wassen.
Op 24 en 26 oktober is er de
gelegenheid voor Senver-leden om
samen-uit-eten te gaan in eetcafé
Samen, Leeuwenstraat 21.
Er is een 3-gangen menu
afgesproken voor A 24,50, exclusief de
drankjes. U wordt verwacht tussen
17.45 en 18.00 uur. Ieder rekent
individueel af.

Aanmelden

Kiest u voor dinsdag 24 oktober,
meldt u zich dan aan bij
Catharina Draaijer, tel. 035-77722214
of mail naar catharina@chello.nl
Kiest u voor donderdag 26
oktober, meldt u zich dan bij
Anja Pons, tel. (tussen 19.00 en
21.00 uur) 035-6241866 of mail naar
jmpons@xs4all.nl.

De maandelijkse Senver-dagtocht vindt
plaats op vrijdag 20 oktober. Dat wordt
een mooie tocht door Noord-Holland,
die voert naar Nieuwe Niedorp. Dat
ligt tussen Alkmaar en Medemblik. In
restaurant De Rijd staat een driegangen-menu klaar (drank is voor eigen
rekening). Na het eten volgt een vaartocht per salonboot langs mooie plekken
in de noordkop van de provincie.
Aanmelden

Aanmelden kan vanaf vrijdag 7 oktober:
alleen op woensdag, donderdag en
vrijdag tussen 10 en 12 uur bij
Olga Debbe, tel. 035-6230513, of bij
Sylvia de Haas, 035-6024154.

Datum

Vrijdag 20 oktober.

Kosten

Vertrek

De kosten zijn A 40,00 per persoon.
U betaalt pas als u van Olga of Sylvia
de toezegging hebt dat u meekan.
Het bedrag kunt u dan overmaken op
banknummer nl69 ingb 0007389693
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum
o.v.v. ‘Noordkop’.

- 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.

Naar het voetballen met de Senverbus,
wedstrijden van FC Utrecht
Voetballiefhebbers, opgelet! Eindigt
FC Utrecht als derde in de Nederlandse
Eredivisie ten koste van PSV? Dat kunt
u meemaken door in het stadion live
de thuiswedstrijden van FC Utrecht te
volgen. Op onderstaande data gaan we
op zondagmiddag met de Senverbus
vol voetbalfans naar het sfeervolle
FC Utrecht stadion. We zetten de
bus vlakbij naast het stadion. Een
korte afstand lopen naar een prima
zitplaats met een kopje koffie tijdens
de wedstrijd, bij regen een paraplu en
bij kou een extra dekentje. De spelers
zorgen voor een spannende wedstrijd.

U kunt zich nu al voor alle wedstrijden
of een deel daarvan opgeven.
29 oktober, FC Utrecht – Roda
19 november, FC Utrecht – Excelsior
17 december, FC Utrecht – Heracles
11 maart, FC Utrecht – Vitesse
8 april, FC Utrecht - ADO Den Haag
6 mei, FC Utrecht - VVV Venlo

...........................................................
Tijd Ophalen tussen 12.30 en 13.30
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 20,00,
inclusief toegang. Niet-leden
M 22,00.

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

Agenda

Oktober

Datum

Activiteit

Zondag 1 oktober
Maandag 2 oktober
Dinsdag 3 oktober

Bezoek aan Huis Doorn, Senverbus
‘De Kern van ...’ over religieuze tradities in Afrika
Klassieke-muziekochtend
Korte fietstocht
Dag van de Senioren, over Veiligheid in en om huis
Bezoek Zandsculpturen, Senverbus
Sarita’s Hartkoor
Lange wandeling
Rondleiding Hilverbeek en Spanderswoud
Bezoek Spoorwegmuseum, Senverbus
Bezoek Glasmuseum Leerdam en varen op De Linge,
Senverbus
Klassieke muziekochtend
Bezoek Spoorwegmuseum, Senverbus
Heilig Landstichting en Theetuin Millingen, Senverbus
Film Victoria and Abdul in het Filmtheater
Pannenkoeken op de Pier, Senverbus
Korte wandeling
Bezoek Borduurmuseum, Senverbus
Sarita’s Hartkoor
Heilig Landstichting en Theetuin Millingen, Senverbus
Rondleiding Jagtlust
Eerste Historie-lezing
Poëzie in de Soos, over Jean Pierre Rawie
Escher in Het Paleis en Japanse tuin, Senverbus
Sarita’s Hartkoor
Stadswandeling Kampen
Bezoek aan kunstenaar Eva Kasbergen
Lunchconcert Amsterdam, Senverbus
Dagtocht Noord-Holland
Lunchconcert Tivoli/Vredenburg, Utrecht, Senverbus
Varen naar Pampus en wandeling Senverbus
Museum Ruurlo en rondrit omgeving , Senverbus
Samen-uit-eten
Rondrit Utrechtse Heuvelrug, Senverbus
Korte wandeling
Samen-uit-eten
Varen naar Pampus, Senverbus
Rondrit Utrechtse Heuvelrug, Senverbus
Escher in Het Paleis en Japanse tuin, Senverbus
Naar het voetballen, FC Utrecht, Senverbus
Naar operette Im Weissen Rössl
Lezing over chimpansee- en mensgedrag

Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober

Vrijdag 6 oktober

Zaterdag 7 oktober
Zondag 8 oktober
Dinsdag 10 oktober
Woensdag 11 oktober
Donderdag 12 oktober

Maandag 16 oktober
Dinsdag 17 oktober
Woensdag 18 oktober
Donderdag 19 oktober

Vrijdag 20 oktober
Zaterdag 21 oktober
Zondag 22 oktober
Dinsdag 24 oktober
Woensdag 25 oktober
Donderdag 26 oktober
Vrijdag 27 oktober
Zaterdag 28 oktober
Zondag 29 oktober
Maandag 30 oktober
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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
16 oktober
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 10 en 24 oktober
Scrabblemiddag in wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 3 oktober
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

