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Bijeenkomst over Schenken, Erven
en de Belasting
Belastingvrij erven, dus zonder het betalen
van erfbelasting, is mogelijk onder bepaalde
voorwaarden. Allereerst natuurlijk tot aan
de vrijstelling. Voor een erfenis boven de
vrijstelling is een testament nodig waarin het
een en ander goed is geregeld.

Op woensdag 27 september organiseert de
Senver-werkgroep voorlichting een bijeenkomst over Schenken, Erven en Belasting.
Schenken en erven lijken op elkaar en hebben
veel met elkaar te maken. Schenken doet u bij
leven. Erven is pas aan de orde bij overlijden.
Schenkt u een bedrag dat boven de vrijstelling
uitkomt dan moet er schenkbelasting worden
betaald. Mr. drs. J.B. Mulder, werkzaam
bij Groenendaal Juridisch Advies bv, zal
ingaan op de voorwaarden en de praktijk van
belastingvrij schenken en van belastingvrij
erven. De inhoud van de lezing is voor
iedereen zonder enige voorkennis goed te
volgen. Na afloop kunt u vragen stellen.

Schenken en het Levenstestament

Belastingvrij schenken en erven

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

Bent u van plan om te gaan schenken,
bijvoorbeeld aan uw kinderen, dan wilt u
graag zo min mogelijk schenkbelasting
betalen. Belastingvrij schenken tot maar
liefst honderdduizend euro is onder bepaalde
voorwaarden mogelijk. Daarnaast kunt u
ook ‘schenken op papier’. Daarbij behoudt u
het door u geschonken bedrag maar moet er
alleen jaarlijks een bepaalde rente worden
betaald.

Het kan gebeuren dat u dement wordt of
in coma raakt. In zo’n situatie is schenken
lastig. Schenkt u jaarlijks bijvoorbeeld aan uw
kinderen en wilt u dat voortzetten als u zelf
niet meer wilsbekwaam bent? Dan moet u dit
laten vastleggen in een levenstestament. Een
levenstestament werkt tijdens uw leven.
Datum woensdag 27 september van
14.00 tot ca. 16.00 uur
Aanmelden niet nodig. Gezien de
te verwachten belangstelling is het
verstandig om op tijd te komen.
Kosten voor Senver-leden zijn er geen
kosten aan verbonden. Niet-leden betalen
M 2,50
Plaats Annagebouw Hilversum (achter de
St. Vituskerk)

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

Colofon

Dhr. Paul Eetgerink
Mevr. Lies Rijnveld
Mevr. Henriette Kinket
Dhr. Henk de Haas
Mevr. Toine Teunissen
Dhr. Ab Egels
Mevr. Lenie Egels-Kempkes
Mevr. Tineke Rogmans
Mevr. Zita Koot
Mevr. Els Schapers-Buikx
Mevr. Karen van den Winkel
Dhr. Harrie Dekker
Mevr. Coby Delcour
Dhr. Thijs van Dijk
Mevr. Janet Brinkhoff-Huizenga
Mevr. Bea Dieben
Mevr. Trui Nouwen-Verloop
Mevr. Hanny Splint
Mevr. Dinie van de Werve
Mevr. Wil van den Bos-Oostendorp
Mevr. Lucy Baas
Mevr. Joke Staal
Mevr. Greet van der Ploeg
Dhr. Wim van Schalkwijk
Mevr. Lida Schenk-van den Brink
Mevr. Rita de Jong
Mevr. Thea Bak
Mevr. Kitty Dehue-Smit
Mevr. Joke Moret-Oudmaijer
Mevr. Mariette Koopman-Gilissen
Dhr. Theo Koopman
Mevr. Marguerite Jonathan

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
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

Hebben wij uw juiste
mailadres?

Vragen over bezorging van dit blad
(alleen na de 1e van de maand): Bas de Paauw,
tel. 035-6832434 of 06-10632023

Wij sturen regelmatig e-mails aan onze
leden en vrijwilligers. Om dat goed te
kunnen doen hebben wij actuele mailadressen nodig. Krijgt u een nieuw e-mail
adres, dan graag doorgeven aan: Nel
Stornebrink, p.stornebrink@kpnplanet.nl.
t.b.v. de ledenadministratie.

Volgend nummer
Kopij vóór 13 september 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.

Aan leden die ook vrijwilliger zijn vragen
wij middels CC dit ook door te geven aan:
Evie Postma, postma.senver@gmail.com.
t.b.v. de vrijwilligersadminstratie.

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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Senver-leden over hun passie

Ko van den Bovenkamp over Taal
In de reeks bijeenkomsten waarin Senverleden vertellen over hun passie, was het
eerder dit jaar al de beurt aan Ko van den
Bovenkamp; hij vertelde over zijn passie
voor taal. Omdat lang niet iedereen deze
presentatie heeft kunnen volgen, herhalen we
hem nog een keer op woensdagmorgen
27 september. Ko van den Bovenkamp
kennen we als medeorganisator van de
poëziemiddagen in Sociëteit De Unie, en de
filosofiebijeenkomsten onder de titel ‘De Kern
van…’.
Ko zal ingaan op een groot aantal taalaspecten. Op onder meer taalirritaties, taalvondsten en taalgroepen. Verder laat hij u
misverstanden in en met taal zien, ‘nomen
est omen’, creatieve vertalingen en de mooiste
gedichten. Daarbij gebruikt hij ook cabaretfragmenten van onder meer Koot en Bie, Freek
de Jonge en Toon Hermans.

....................................................................
Datum woensdag 27 september, 10.30 uur
Aanmelden vooraf is noodzakelijk, via
mevrouw Tonny van Moorst, per e-mail
tonnyvanmoorst@kpnmail.nl of telefonisch
tel. 035-6247195
Plaats Bibliotheek Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55
Kosten M 3,00 voor leden van Senver en
M 4,00 voor niet-leden

....................................................................
Hebt u een passie waar
u graag een presentatie
over wilt geven? Neem
dan contact op met Peter
van Wingerden, via
arizonaplus.nl@gmail.com

Nieuw: Serie Socratische gesprekken

Standbeeld van Socrates

Zin in een filosofisch gesprek? Lijkt het u wat
om tijd en rust te nemen voor verdieping?
De mogelijkheid hiervoor wordt u geboden
in de vorm van Socratische gesprekken.
Deze gespreksvorm geeft structuur aan
een filosofisch gesprek. Zonder een goede
structuur dooft een filosofisch gesprek snel
weer uit, hoe geanimeerd het ook begint. Je
verliest de greep op het gesprek, ziet door de
bomen het bos niet meer en raakt de hoop
kwijt dat verder praten nog iets van belang
oplevert.
Een filosofisch gesprek volgens de
Socratische methode is een dialoog op
basis van samenwerking in de groep. Een
gezamenlijk zelfonderzoek aan de hand van
een uitgangsvraag die als een rode draad
door het gesprek loopt en die we koppelen
aan een eigen ervaring. Socrates ging het om
zelfkennis, inzicht krijgen in onze eigen aard,
in de doelen en drijfveren van ons handelen.
Daar zal het in deze gesprekken ook om

gaan. Daarnaast bieden inzichten van de
anderen ons een bredere en diepere kijk op
levensvragen.
De gesprekken worden geleid door Frances
Admiraal. Zij is lid van Senver en heeft
veel ervaring in het leiden van Socratische
gesprekken tussen volwassenen. Ze geeft ook
filosofie op de basisschool waar ze voorheen
als leerkracht werkzaam was.

....................................................................
Data woensdagmiddag 20 september,
18 oktober,15 november,13 december 2017
en 24 januari, 21 februari 2018
Plaats Tuinzaal van Gooierserf, Van Riebeeckweg 50
Aanmelden bij Yohanna Hermans, tel.
06-43193023 of per email hertaal@tele2.nl.
Kosten M 36,00 voor de 6 bijeenkomsten,
over te maken op NL69 INGB 0007 3896 93
van de Seniorenvereniging Hilversum,
o.v.v.serie Socratische gesprekken.

....................................................................
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Senver-bestuur stelt
vertrouwenspersoon in
Het Senver-bestuur heeft besloten
om ten behoeve van de leden een
Vertrouwenspersoon in te stellen. De
Vertrouwenspersoon kan bemiddelen
als er sprake is van ongenoegen of
onenigheid, onderling met andere
leden, in contact met vrijwilligers of
met het bestuur van de vereniging.
Het bestuur heeft voor het vervullen
van deze functie gezocht naar iemand
die goed kan luisteren, vragen durft
te stellen en de organisatie goed kent.
Iemand met die eigenschappen is
gevonden in de persoon van Henja
Kronenburg, oud-secretaris van het
bestuur.
De gegevens van Henja vindt u voortaan
elke maand in de colofon op pagina 2

In 2012 waren er al ideeën voor een
meerdaagse vakantiereis naar het
buitenland. Daarna is dit verder
uitgewerkt en zo gingen we in 2013
naar De Harz, in 2014 naar Biltstein in
het zuiden van Sauerland, in 2015 naar
Luxemburg en de Ardennen, in 2016
naar de Duitse Oostzeekust en dit jaar
hadden we de reis voorbereid richting
Regensburg in Zuid-Beieren.

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

035 - 24 00 270

Henja Kronenburg
onder het kopje: Vertrouwenspersoon.
Alle Senver-leden kunnen Henja bellen
of mailen. Ze behandelt alle verzoeken
uiteraard strikt vertrouwelijk.
Telefoon 035- 6247512
E-mail henjakronenburg@hotmail.nl

Senver stopt met meerdaagse
buitenlandreizen

Regensburg

Algemene informatie
over de Senverbus

Maar wat in 2013 spontaan ontstond,
bleek in de loop der jaren steeds lastiger
om uit te voeren. Het vinden van een
geschikt hotel met verantwoorde
voorzieningen voor senioren en een
goede keuze uit menu’s en vooral ook
veel éénpersoon kamers en dat tegen
een redelijke prijs is een struikelblok. De
geplande reis naar Regensburg hebben
we noodgedwongen wegens te weinig
deelname moeten annuleren.
En er komt ook nog een ander facet
om de hoek kijken: het risico en de
juridische aansprakelijkheid richting
de vereniging bij het organiseren van
dit soort reizen wordt dermate groot dat
het bestuur besloten heeft niet langer
de meerdaagse vakantie binnen de
Senver-activiteiten op te nemen.
Helaas een afscheid van mooie reisjes,
die we graag voor onze leden hebben
georganiseerd en waar de deelnemers
hopelijk nog fijne herinneringen aan
hebben.

Doe dat bij voorkeur vóór 6 september.
Bij teveel aanmeldingen wordt de
excursie herhaald op een andere
dag. Bij de aanmelding hoort u of u
direct geplaatst wordt of dat u op
de wachtlijst komt. 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 aan te geven. Betaling is
contant tijdens het uitstapje zelf, op
een geschikt moment.
De activiteiten 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 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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Naar musea met de Senverbus
Voor aanmelden en annuleren, zie het algemene artikel op pag. 4.

De ontdekking van
Mondriaan, Gemeentemuseum Den Haag

Huis Doorn en
tentoonstelling Eerste
Wereldoorlog

Het Gemeentemuseum bezit de
grootste collectie werken van Piet
Mondriaan (1972-1944). Er zijn nu
meer dan 300 werken van hem te zien.
Goed te volgen is zijn ontwikkeling
van figuratief werk, waaronder
veel landschappen zoals ‘Bomen bij
het Gein’, naar zijn abstracte werk,
bijvoorbeeld de ‘Victory Boogie
Woogie’.

Huis Doorn is vooral bekend door de
Duitse ex-keizer Wilhelm II die er
van 1920 tot 1941 woonde. Dit jaar is
het 100 jaar geleden dat de Russische
tsaar Nicolaas II (1868-1918) van zijn
troon werd gestoten. Museum Huis
Doorn belicht met deze ‘special tour’ de
band tussen de Russische tsaar en zijn
aangetrouwde neef de laatste Duitse
keizer Wilhelm II. Het huis is niet
toegankelijk voor mensen die slecht
ter been zijn. De oranjerie, het park
(rozentuin) en de tentoonstelling wel.

...........................................................
Datum Zondag 10 september en
donderdag 14 september
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur weer thuis
Kosten Voor Senver-leden M 24,00.
Niet-leden M 26,00. Toegang museum
M 14,50, maar met Museumkaart
gratis. Consumpties zijn voor eigen
rekening.

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

...........................................................
Datum Woensdagmiddag
13 september en zondagmiddag
1 oktober
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 13,00.
Niet-leden M 15,00. Toegang museum
M 12,00 of gratis met Museumkaart.
Consumpties voor eigen rekening.

...........................................................
Glasmuseum Leerdam en
varen over De Linge
Eerst bezoeken we het Glasmuseum
met de grootste collectie glas vanaf
1880. Naast de vaste collectie is nu de
tentoonstelling Cities of Glass: Venetië,
Novy Bor en Leerdam. Na de lunch
maken we een vaartocht van anderhalf
uur over de Linge, een van de mooiste
riviertjes van ons land.

Mondriaanhuis en varen
in Amersfoort
In het geboortehuis van Piet Mondriaan
is werk uit de vroege figuratieve periode
van hem tentoongesteld. De tijdelijk
expositie gaat in op de relatie tussen
Mondriaan en de ‘De Stijl’ en er zijn
sculpturen van Boris Tellegen te zien.
Na bezoek aan het museum maken we
een vaartocht van drie kwartier met een
open boot door de oude binnenstad van
Amersfoort. De Westroute is toegankelijk voor iedereen. De Oostroute is
niet geschikt voor mensen die moeilijk
ter been zijn.

...........................................................
Datum Zaterdag 23 september
de Oostroute en woensdag
27 september de Westroute
Tijd Ophalen tussen 10.30 en 11.30
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 22,00.
Niet-leden M 24,00. Toegang museum
M 10,00 of gratis met Museumkaart.
Consumpties zijn voor eigen
rekening.

...........................................................
...........................................................
Datum Donderdag 28 september en
vrijdag 6 oktober
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 30,00
inclusief vaarkosten. Niet-leden
M 33,00. Toegang museum M 9,00
of gratis met Museumkaart.
Consumpties zijn voor eigen
rekening.

...........................................................
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Uit-club wordt Cultuurkring
Film deze maand: Maudie
Een voorpremière. Maudie gaat 14 september officieel uit in Nederland maar
is dinsdag 12 september alvast te zien
speciaal voor Senver-leden.
Dinsdag 12 september 14.00 uur
Sally Hawkins (‘Blue Jasmine’,
‘Happy-Go-Lucky’) en Ethan
Hawke (‘Boyhood’) schitteren in dit
ontroerende drama van regisseur
Aisling Walsh. De film volgt het indrukwekkende levensverhaal van Maud
Lewis en haar verrassende ontwikkeling
tot bekende volksschilder.
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.

Maud is een tengere vrouw met een
sterke wil. Ondanks haar fysieke
mankementen verlangt ze ernaar
onafhankelijk te zijn, zich los te
maken van haar bezorgde familie en
te schilderen. Met dit doel neemt ze
een baan als huishoudster bij visboer
Everett Lewis. Hij is een stugge,
afstandelijke man die gewend is om
alleen te wonen in zijn afgelegen huisje
in Nova Scotia. Toch lukt het Maud om
zijn vertrouwen te winnen met haar
optimisme en levenslust. Wat begint als
een moeizame relatie groeit uiteindelijk
uit tot een bijzonder huwelijk.
Ierland, Canada, 2016 115 min.
Regie Aisling Walsh, met Sally Hawkins,
Ethan Hawke

Senver heeft een eigen uitgaans-club,
eigenlijk een vereniging bínnen de
vereniging. Het gaat om Senver-leden
die samen naar voorstellingen gaan van
toneel, cabaret, dans en muziek. Tot nu
toe droeg deze club de naam Uit-club.
Maar die naam zorgde voor verwarring,
omdat er ook een groep gekomen is die
‘uitjes’ organiseert met de Senverbus.
Maar dat is niet hetzelfde. Daarom
heeft de oudste Uit-club nu haar naam
veranderd in Cultuurkring.
Hoe werkt het

De Cultuurkring heeft een coördinatiecommissie, die per maand
een uitgaansprogramma verspreidt
per e-mail. Daarin staan allerlei
voorstellingen en optredens, zowel in
Hilversum als daarbuiten. Je kunt daar
een keuze uit maken, en dan worden de
kaartjes centraal ingekocht. De coördinatiecommissie bestelt de kaartjes,
en die ontvang je thuis, samen met de
rekening en een overzicht van wie er
nog meer gaan. Met die personen maak
je vooraf afspraken hoe je zult reizen.
Eén van mensen die naar de betreffende
voorstelling gaat wordt verzocht om
gastvrouw/gastheer te zijn, en krijgt
een Senver-badge, zodat zij/hij ook echt
herkenbaar is.

Aanmelden?

Lijkt het u leuk om mee te doen? Stuur
dan een e-mail naar:
cultuurkring@senver.nl
Organisatorisch is het helaas niet te
doen om dit te organiseren voor mensen
die niet over e-mail beschikken. Maar er
is vast wel iemand die helpen kan, of u
gaat even langs in het Senver-iPad-café
op donderdag.
Wilt u eerst meer informatie?

Bel dan met Annelies Mersel, lid van de
coördinatiecommissie, tel. 035-5386847.

Interesse in Soldaat van Oranje?
De Cultuurkring van
Senver organiseert ook
wel eens bezoeken aan
grote musicals zoals
aan de Lion King of aan
optredens als van André
Rieu. Nu is er een verzoek
gekomen om een bezoek
aan de voorstelling
Soldaat van Oranje te
organiseren. Voordat
we dat doen, willen we
eerst de belangstelling

M 55 (het kaartje) M 3,50
(servicekosten) + M 15
(vervoer) bedragen.

daarvoor peilen. De
kosten voor een kaartje
2e rang zullen ongeveer

Hebt u belangstelling –
uiteraard zonder dat u
zeker weet of u kunt op
de datum dat wij kaartjes
inkopen – stuur dan een
e-mail naar:
cultuurkring@senver.nl
of bel naar Tiny Swetter,
035-6214061.
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Fietstochten in
september
De korte fietstocht op de eerste dinsdag
van de maand, en de lange fietstocht op
de vierde dinsdag van september staan
hieronder. Het vertrek is altijd vanaf de
Kerkbrink. Opgeven vooraf is niet nodig.

Stadswandeling Alkmaar –
historische binnenstad en hofjes
Tijdens de stadwandeling op donderdag
21 september gaan we, samen met onze
gidsen, kennismaken met de historische
binnenstad en enkele hofjes. Alkmaar
waar de Victorie begon, daar zullen
we het nodige over horen maar vooral
ook over de gebouwen en woningen
die belangrijk zijn of waren. Er zijn
in Alkmaar nog acht hofjes waarvan
er twee te bezoeken zijn. De andere
worden bewoond en daar wil men geen
bezoekers toelaten. Jammer maar wel
begrijpelijk.
De reis, de wandeling en daarna

We gaan met de trein van 9.09 uur vanaf
Hilversum Centraal. Graag ruim van
tevoren in de hal aanwezig zijn en
A 11,- gereed houden. Dat is voor de
koffie met gebak en de gidskosten. Na
een overstap in Amsterdam komen we
om 10.16 uur aan in Alkmaar en voor
de koffie lopen we in een kwartier naar
het Gulden Vlies, mooi gelegen aan
de Lindengracht. De gidsen komen
ons om 11.30 uur ophalen voor de
wandeling die tot ongeveer 13.00 uur
zal duren. Daarna bent u vrij om ergens
te lunchen of de stad nog verder te
bekijken.
Een aanrader is het Kaasmuseum,
het Stedelijk museum of zelfs het
Beatles- en Nationaal Biermuseum.

Korte fietstocht
5 september
We starten om 13.00 uur onder leiding
van Rinus Klippel en Jan Molhuysen.
De route heet Rondje Hilversum.
Tussendoor stoppen we voor een
consumptie. De lengte van de tocht is
ongeveer 25 km.

Overigens heeft de binnenstad een
aantal schattige straatjes met heel
leuke winkels. Bij goed weer is ook een
rondvaart mogelijk door de grachten. Er
worden 22 bruggen gepasseerd waarbij
de meeste zo laag zijn dat iedereen moet
bukken, heel leuk!
Praktische gegevens

Aanmelden tot en met 11 september
bij Jeanne Meiresonne/Anneke
Brabander. Liefst per email: jeanne.
meiresonne@chello.nl, graag ook uw
telefoonnummer vermelden. Bellen
kan ook: 035-6234584. Wanneer u
het antwoordapparaat krijgt, spreek
dan even in en vermeld uw telefoonnummer. Bereikbaarheid op de dag zelf:
06-44710302. Bij teveel aanmeldingen
volgt loting. Heeft u op 14 september
niets gehoord, dan kunt u gewoon mee.
Wie zich ná 11 september afmeldt moet
wel de gemaakte kosten betalen zoals te
doen gebruikelijk.

Lange fietstocht
26 september
Freek Buné en Rinus Klippel staan
om 10.00 uur klaar om met ons naar
Soesterberg te fietsen, waarbij ook het
vliegveld wordt aangedaan. De lengte
van de route is ongeveer 45 km. In de
ochtend maken we een koffiestop en
tussen de middag gebruiken we ergens
een lunch.
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Korte wandelingen op
woensdagmiddag
In september starten ook de korte
wandelingen van Senver weer. De
wandelaars trekken erop uit op de
tweede en vierde woensdagmiddag
van de maand. De start is om 13.30 uur,
telkens vanaf een andere plek.
Op woensdagmiddag 13 september
is begraafplaats Zuiderhof het
startpunt, waarna de wandeling over de
heide gaat naar het vliegveld, en na een
pauze met consumptie weer terug naar
het beginpunt.
Op woensdagmiddag 27 september
start de wandeling op de parkeerplaats
van Sint Janskerkhof van Laren, voor de
‘Geologische wandeling’.
Voor meer informatie

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

De heide staat weer in bloei
IVN-wandeling, over Natuurbrug naar de
Bussumer- en Westerheide
Op donderdag 7 september verzorgen
Tjepkje Gersjes en Hanneke Schreuder
weer een interessante IVN wandeling
voor Senver-leden. De wandeling voert
ons over Natuurbrug Zanderij Crailoo
naar de Bussumer- en Westerheide.

Vanaf ’t Pandje lopen we over de
Natuurbrug Zanderij Crailo. Deze
natuurbrug is met 800 m lengte en
50 m breedte het grootste ecoduct ter
wereld. Het overspant de Naarderweg,
de spoorlijn Hilversum-Weesp, het
terrein van Stapelplaats Crailoo en het
terrein van Golfpark Spandersbosch. De
natuurbrug is aangelegd om planten
en dieren meer overlevingskansen
te bieden. Na de natuurbrug hebben
we goed zicht op de Bussumerheide,
waar de heide nog in volle bloei
staat. Als we de Nieuwe Crailoseweg
oftewel het ‘Gebed zonder end’ zijn

overgestoken zijn we op de Westerheide.
De Aardjesberg op deze heide is een
vindplaats van vuurstenen werktuigen,
mogelijk 90.000 tot 100.000 jaar geleden
gemaakt door de Neanderthalers. Via
de Crailosebrug komen we weer bij
ons beginpunt waar we bij ’t Pandje
eventueel wat kunnen drinken.

...........................................................
Datum donderdag 7 september
Vertrekpunt 10.30 uur vanaf eetcafé
’t Pandje, Mies Bouwman-boulevard
131, Hilversum.
Duur De wandeling duurt ruim
anderhalf uur. Van tevoren aanmelden hoeft niet.
Kosten M 2,50
Informatie Tjepkje Gersjes
06-50284849

...........................................................
Wandelploeg trekt erop
uit naar Ginkelse Heide
De wandelploeg trekt er weer op uit,
en wel op donderdag 7 september. De
wandelaars verzamelen om 10.00 uur bij
de bibliotheek aan de ’s-Gravelandseweg
en gaan dan - mits er voldoende auto’s
beschikbaar zijn - naar het startpunt bij
Schaapskooi aan de Arnhemseweg aan
de N224 (Ede-Arnhem). We raden aan
om zelf een broodje en een thermoskan
koffie mee te nemen, omdat we alleen
bij de start en aankomst een café-restaurant tegenkomen.
Zin in? En ben je in staat om 10 of
12 km te wandelen? Dan zien we je
bij de bibliotheek. Meld je aan als je
wilt chauffeuren bij Theo Posthouwer
tposthouwer@gmail.com
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Naar Fruit-en Bloemencorso’s,
met Senverbus Zie voor algemene informatie pagina 4.
Rondrit Betuwe met
praalwagens Fruitcorso

Fruitcorso Tiel
Het Fruitcorso is een jaarlijks
terugkerend evenement in Tiel dat al
53 jaar plaatsvindt. Op zaterdag is de
grote optocht door de straten van Tiel
waar we tribuneplaatsen reserveren
zodat u het goed kunt bekijken. Deze
praalwagens, opgebouwd uit fruit,
worden gebouwd door vrijwilligers
in Tiel en verschillende dorpen in de
Betuwe. Bij teveel aanmeldingen zullen
we loten.

...........................................................
Datum Zaterdag 16 september
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 42,00
incl tribune. Niet-leden M 46,00.
Consumpties voor eigen rekening.

Op de zondag en maandag na het
fruitcorso gaan we de praalwagens
bewonderen die tentoongesteld worden
in de binnenstad van Tiel. Wij maken
daarnaast nog een mooie rondrit over
een deel van de Betuweroute waarbij
we het fruit nog aan de bomen kunnen
zien hangen. Onderweg gaan we
lunchen op een mooie plek. Bij teveel
aanmeldingen zullen we loten.

Dit jaar gaan we voor het eerst ook naar
het bloemencorso in Winkel met ruim
twintig wagens, vooral met dahlia’s.
Er is een wedstrijd georganiseerd over
de mooiste wagen en er is een muziekpodium. Omdat de plekken op de
tribune niet kunnen worden gereserveerd zorgen we dat we er vroeg zijn. Bij
teveel aanmeldingen wordt er geloot.

...........................................................
Datum Zondag 24 september
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 30,00.
Niet-leden M€33,00. Consumpties zijn
voor eigen rekening.

...........................................................
...........................................................
Datum Zondag 17 september en
maandag 18 september
Tijd Ophalen tussen 10.30 en 11.30
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 27,00.
Niet-leden M 30,00. Consumpties
voor eigen rekening.

........................................................... ...........................................................
Spoorwegmuseum in Utrecht
............................................................
Het Spoorwegmuseum gaat over
175 jaar geschiedenis op het spoor. In
Stalen Monsters draait alles om de
gigantische treinen, waaronder de
eerste stoomlocomotief in Nederland.
De acteurs van ‘Droomreizen’, geven
ons een inkijkje in de Oriënt Express en
er is een spectaculaire presentatie van
Rutger Hauer over de hoogtepunten uit
de spoorgeschiedenis.

Bloemencorso Winkel

Datum Donderdagmiddag 5 oktober
en zaterdagmiddag 7 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. Toegang museum
M 16,00 of gratis met Museumkaart.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

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

10

Een dag uit het leven van onze Senverbus,
de bus vertelt!
Nog half slapend op mijn vaste rustplaats bij de Hilversumse Bibliotheek
word ik gewekt door de sleutel die
in mijn deur wordt gestoken. Vrolijk
kwekkend komen Willem Nieuwendijk
en Gert Vossers binnen en vleien zich
op mijn voorstoelen neer. ‘We gaan er
een gezellige dag van maken’, hoor ik
ze tegen elkaar zeggen, een opmerking
die ik vaker hoor aan het begin van
mijn werkdag. Ik laat mijn motor
lekker pruttelen en heb er ook zin in.
Eerst rij ik met Willem een rondje door
Hilversum. Langzaam worden mijn
stoelen gevuld. Vandaag maar één
rollator achterin. Ben benieuwd waar ik
ze naar toe moet brengen?

Automuseum? Daar wonen toch mijn
voorouders? Van de spanning beginnen
mijn cilinders een beetje te dieselen.
Aangekomen bij het museum stapt
iedereen uit en gaat naar binnen. Ik
roep nog: ‘Ik wil mee naar mijn oma!’
Maar iedereen loopt door. Niemand
hoort het en ik blijf alleen achter in de
ijzige vrieskou en wacht geduldig tot ze
terugkomen. Dat is mijn lot... Ik haal,
breng en wacht. En dan maar niet aan
mijn voorgeslacht denke...

Om 4 uur word ik weer gewekt en komt
het gezelschap enthousiast terug in
mijn cabine. Ik hoor ze vertellen over
een prachtig gebouw met ca. 250 unieke
auto’s van 1900 tot nu. Ook Nederlandse
Dan geeft Willem mij de sporen en ik
zoals Daf, Spijker en Eysink. Ik luister
snor lekker over ’s Heeren wegen. Voorin met rode buitenspiegels naar de
de bus wordt uitvoerig bericht waar
verhalen. Was mijn grootvader er ook???
we allemaal zijn en al snel is het een
En mijn moeder – die rooie! Ik zal het
gezellige boel in mijn cabine. We rijden nooit weten...
binnendoor via een mooie route. Mijn
Dan maar weer aan het werk en ik doe
gasten genieten! Wat is Nederland toch mijn uiterste best voor Gert – die nu
mooi! Gelukkig geen snelweg want
chauffeur is – om zijn gasten zo snel
dat is voor een eenvoudige Senverbus
en comfortabel mogelijk naar huis te
als ik maar hard werken. Plots hoor ik
brengen. In Hilversum moet ik weer het
iets over Den Haag en het Louwman.
Ik denk: Toch niet het Louwman

rondje rijden en zetten we iedereen voor
de deur af. Samen met Gert en Willem
rij ik het laatste stukje terug naar de
bibliotheek. ‘We hebben een gezellige
dag gehad met een leuk stel mensen’
zeggen ze tegen elkaar. Ik wil zeggen
dat ik dat ook vindt maar ja, ze luisteren
of horen mij niet. Gert parkeert mij
voorzichtig op mijn vaste plekje bij de
bibliotheek en zegt: ‘Dit doen we nog
een keer Willem.’ Ik wil roepen: ‘Ja, ja
en dan wil ik ze ook zien!’ Terwijl ze
weglopen overdenk ik de dag. Wat werk
ik toch voor een leuke vereniging, die
Senver maar wat jammer dat ik zo dicht
bij mijn voorouders was en dat ik ze
niet heb kunnen zien en spreken. Wel
hoorde ik dat ze mooi en oud waren.
Dat is fijn te weten. Langzaam kom
ik tot rust. Morgen weer een nieuwe
Senverbus dag. Heb er zin in!! Rijdt u
ook een keer mee?
Geschreven voor de bus door chauffeur
Gert Vossers

s
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Het verhaal achter ...

Sociëteit De Unie
Door Yvonne Feller
Ik heb het altijd een prachtig, statig
maar ook geheimzinnig gebouw
gevonden, dat hoge witte huis aan de
‘s-Gravelandseweg. Maar sinds ik daar
via Senver al een poosje over de vloer
kom weet ik dat er niets geheimzinnigs
aan is, maar dat het een goed geoliede
organisatie is, waar het de hele dag en
avond een komen en gaan is, van, ja dat
is waar, voornamelijk mannen.
‘Hoe is dit ooit begonnen?’ vraag ik aan
Martin Nieuwenhuijse, manager van De
Unie.

‘Ieder dorp van enige betekenis had
vroeger een sociëteit naar Engels model
waar heren de courant van twee dagen
geleden kwamen lezen en de handel
bespraken onder het roken van grote
sigaren. Dat was hier in Hilversum
in de Herenstraat, achter Hof van
Holland. Daar zat de ‘Heeren Sociëteit’
die vanaf 1874 ook onderdak bood aan
de Katholieke Schutterij. Die moest
hun eigen gebouw verlaten omdat
op die plek de Vituskerk gebouwd
zou gaan worden. Het werd dus een
grotere vereniging en heette vanaf 1889

Vereniging Sociëteit
de Unie. De huur
van dat gebouw
werd steeds maar
hoger en in 1905
werd besloten tot
de aankoop van
het woonhuis
van de familie
Christiaan van
Lennep, zoon van
de schrijverdichter Jacobus
van Lennep voor
ƒ 25.000. Zij sloten
daartoe een lening af en konden het
grote bovenhuis, opgedeeld, verhuren
voor ƒ 800 per jaar. Een heel bedrag toen’,
lacht Martin.
Hij vertelt ook over het aanbouwen van
de biljartzaal en kegelbaan en in 1912
kwam de grootste zaal, de noenzaal
genoemd, onder architectuur van
Hanrath erbij. In 1942 confisqueerden
de Duitsers het gebouw, de Wehrmacht
trok erin. De Vereniging verkaste naar
het Palace Hotel (nu appartementsgebouw Palace Residence) en later naar
Hof van Holland. Maar in augustus
1942 werd vanwege het samenscholingsverbod de Vereniging helemaal
verboden.
Op 7 mei 1945 kregen ze weer
toestemming om terug te komen
maar de inventaris was leeggeroofd en
het interieur gesloopt. De vereniging
telde toen 200 leden en met man en
macht werd eraan gewerkt om de boel
weer te herstellen. Martin: ‘Een grote
verandering kwam door het toelaten
in de jaren 60 van buitengewone leden,
dat waren veelal gemengde clubs zoals
de Rotary en de Lions. Er kwamen dus
vrouwen het mannenbolwerk binnen.’
Martin Nieuwenhuijse, manager De Unie

Het is stijlvol dineren in De Unie
Op mijn vraag wat het verschil is tussen
buitengewoon en gewoon lid legt
Martin uit: “een buitengewoon lid, man
of vrouw, mag alleen op afgesproken
uren naar binnen, zoals ook jullie van
Senver. Een lid, altijd een man, mag
altijd naar binnen en kan deelnemen
aan alle activiteiten en diners. Leden
komen hier om koffie te drinken of te
biljarten, bridgen, schaken, kegelen.’
Het lidmaatschap kost A 380 per jaar
en A 190 eenmalig entreegeld. Maar
de inmiddels 400 leden hebben de
inkomsten van de 770 buitengewone
leden heel hard nodig, want het is een
duur gebouw om te onderhouden en te
verwarmen en er werken vijf fulltime
personeelsleden, twee in deeltijd, twaalf
oproepkrachten en twee stagiaires.
Het is hard werken heb ik gezien,
soms zitten alle zalen vol met eters,
drinkers aan de bar, biljarters, maar
Martin vindt het heerlijk: ‘Geen
dag is hetzelfde, wij hebben zoveel
leuke terugkerende evenementen,
het Heerendiner, stamppotterie,
filmavonden, vader/dochter diners, de
poëziemiddagen, haring- en aspergeavonden. Soms hebben we wel 250 man
binnen. Ik ben trots op De Unie’.
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Quality time of
gewoon gezellig
Door Henja Kronenburg

Voorstelling
‘Alz...enzo...’
Op donderdagmiddag 28 september
wordt de theaterproductie ‘Alz...enzo…’
gespeeld, op initiatief van het Ouderen
Pastoraat van de kerken in Hilversum.
In de één uur durende voorstelling
neemt Kees van der Zwaard, schrijver
theatermaker en theoloog, zijn publiek
mee op de zoektocht naar herkenning
en begrip, wanneer Alzheimer bij jou
of bij een naaste het dagelijkse leven
verandert. Hij doet dat zowel realistisch
als humoristisch. Na de voorstelling
is er gelegenheid om met elkaar in
gesprek te gaan.

...........................................................
Datum donderdag 28 september
Aanmelden wordt op prijs
gesteld maar niet verplicht, via
connyroozendaal@hetnet.nl
Waar De Morgenster, Seinstraat 2
te Hilversum
Aanvang 14.30 uur, zaal open om
14.00 uur. Toegang gratis

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

‘Oma, vroeger gingen we wel eens
samen uit,’ zegt Janneke, kleindochter
van bijna 17. Dat klopt, maar bij het
opgroeien, groeit ook hun agenda dicht
en is er minder tijd voor oma. Kennelijk
is er weer ruimte. ‘Gezellig, gaan we
doen, zeg maar waar je naartoe wilt.’
’Amsterdam’. Even later volgt een appje,
toch maar Utrecht. Oma’s zijn flexibel,
dus op naar Utrecht.
De twee dames naast ons zitten
gezellig te kletsen en terwijl Janneke
en ik de route doornemen zegt ze
ineens richting de dames ‘Hollandsche
Rading.’ Hé, je zit toch met mij te
praten en de dames zeggen, ‘luister
je nu ons gesprek af?’ Janneke lacht
stralend, ‘dat is multitasking,’ en zit
nergens mee. In Utrecht nemen we
hartelijk afscheid van onze reisgenoten.
Ik wil een kaart kopen voor een
vergeten verjaardag en de eerste winkel
is raak. Ik ben klaar voor vandaag nu
Janneke nog…
In de eerste winkel is niet zoveel naar
haar zin, maar toch schuift ze met een
paar spijkerbroeken een kleedhokje in.
Net wat ze dacht. Drie keer niks.
De volgende winkel is iets beter. ‘Ik ga
voor basic, oma,’ zegt ze en verdwijnt
met 10 spijkerbroeken, naar mijn
idee allemaal dezelfde, het pashokje
in. Gelukkig staat er een bankje.
Drie broeken kunnen direct terug. De
vierde heeft ze aan als ze voor me komt
staan. ‘Hoe vind je deze? Lubbert hij
niet een beetje?’ ‘Lubberen? Het is een
godswonder dat je hem aangekregen
hebt.’ ‘Ja, maar hier bij mijn enkel?’ Ik
kijk en ja dat stukje pijp zit niet strak op
de huid, maar misschien een millimeter
wijder. Goh heet dat lubberen?
‘Dat kan niet anders, anders kan hij
niet over je voet, volgens mij is dat bij je
oude broek ook zo.’ Ze lijkt overtuigd.
Op naar de volgende winkel. Die
hanteren een ander systeem. Je mag

maar een beperkt aantal hangertjes
meenemen. Daar heeft Janneke wel een
oplossing voor. Zij neemt 5 hangertjes
en geeft mij de andere vijf.’ Als je nou
achter mij in de rij gaat staan en in
een pashokje gaat zitten, kom ik steeds
bij jou ruilen.’ Ik denk niet dat dat de
bedoeling van het bedrijf is maar ik
kan wel even rustig zitten. Ze heeft
haar keuze gemaakt en we lopen voor
de zekerheid nog even rond. Stel dat we
iets gemist hebben. En ja ze ontdekt een
paar witte gympen met geborduurde
rode rozen erop. ‘Dat zijn sneakers,
oma,’ word ik gecorrigeerd. ‘Dat mag
vast niet van mama, die vind witte
schoenen niks in de winter.’ Goh ik wist
niet dat mijn dochter zo streng was.
Maar ja zij moet opvoeden en oma’s
mogen verwennen. ‘Neem ze maar, als
je ze zo mooi vind.’ ’Ze zijn echt het
absolute einde, oma.’
Inmiddels zijn we behoorlijk hongerig
en belanden bij Brasserie Spoor.
Boven in de stationshal. Kennen
jullie dat. Een echte aanrader. Geen
bleke afbakbroodjes, nee een robuust
knapperig stokbrood gevuld met
veel groenvoer en verder alles wat je
erop wilt. De tafeltjes staan tegen een
glazenwand waardoor je ziet wat er
beneden in de stationshal gebeurd. En
dat is veel waardoor we nog bijna onze
trein missen.
In de trein terug wordt de zoveelste
selfie gemaakt . ‘Thuis ga ik dírect
mijn kast restylen, zegt ze blij. Toen
mijn dochter die leeftijd had werd haar
kast nog uitgemest. Restylen klinkt
wel leuker, vind ik. Opeens krijg ik
een geweldige knuffel, gevolgd door
een stevige high five. Dit was de beste
oma-kleindochter quality time ooit,
oma,’ zegt ze blij. Ze heeft gelijk, maar
ik vind het gewoon heel gezellig.
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Uitstapjes met de Senverbus
Zie voor algemene informatie over aanmelden en annuleren pagina 4.

Varen Den Bosch
Binnendieze

Zandsculpturen in
Garderen
Het thema van de zandsculpturen dit
jaar is ‘Erop uit in eigen land’. Wat is er
nog leuker dan Nederland in één dag
te ontdekken. Al die mooie gebouwen,
streken en bekende attracties die
Nederland rijk is, worden uitgebeeld
in zand. In het overdekte deel van het
festijn vindt u ca. 40 sculpturen die
een gezelschapsspel uitbeelden. Kleine
taferelen die overduidelijk een verhaal
vertellen. De uitdagende opdracht:
bedenk welk spel elk zandsculptuur
uitbeeldt. Wie ze allemaal goed
heeft, maakt kans op leuke prijzen.

...........................................................
Datum Zaterdagmiddag 9 september
en woensdagmiddag 4 oktober
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 24,00,
dit is inclusief toegang. Niet-leden
M 26,00. Consumpties voor eigen
rekening.

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

Een rondvaart over de Binnendieze
door hartje Den Bosch is een magische
tour! Het ene moment varen we in
het aardedonker onder een gebouw
door, het andere moment bewonderen
we eeuwenoude stadsmuren. Met de
boot verkennen we de binnenstad en
varen we onder historische huizen en
bruggetjes door. We bezoeken ook nog
de Sint-Janskathedraal met zo’n 600
beelden, veelal met een symbolische
betekenis. Aan de buitenzijde zijn
vooral dieren, monsters en mensen te
zien.

...........................................................
Datum Woensdagmiddag 20
september en zaterdag 30 september
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.30
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 35,00
dat is inclusief varen. Niet-leden
betalen M 38,00. Consumpties voor
eigen rekening.

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

Pier Scheveningen plus
pannenkoek
We gaan opnieuw naar de Pier in
Scheveningen. De bekendste attractie
aan de Nederlandse kust is inmiddels
een ware foodboulevard geworden met
een eigentijds aanbod van streetfood,
restaurants, bars, terrassen, overdekte
winkels en exclusieve hotelsuites met
panoramisch zicht op de Noordzee. Met
attracties als het reuzenrad, Bungy
Scheveningen, de Zipline en Tasty
Comedy. Natuurlijk kunnen we ook
gewoon genieten van het geweldige
uitzicht op zee en ouderwets
‘pierewaaien’! Bij aankomst worden we
ontvangen met koffie en gebak en de
lunch bestaat uit een pannenkoek met
een glaasje melk.

...........................................................
Datum Dinsdag 10 oktober
Tijd Ophalen tussen 8.45 en 9.45 uur
en ca. 17.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden M 39,00.
Niet-leden betalen M 42,00, dit is
inclusief genoemde consumpties.

...........................................................
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Start van nieuwe cursussen
filosofie
Dit najaar verzorgt Hans Beuk voor Senver-leden weer
verschillende cursussen over filosofie. De data zijn zo
gepland dat zij niet samenvallen met de lezingenreeks
‘De Kern van ...’ op de eerste maandag van de maand.
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en
een passend artikel aangeboden. Speciale voorkennis
is niet nodig. Er is veel ruimte om tot een gesprek
te komen. De cursus ‘Hoe ouder, hoe wijzer’ staat
voor de laatste keer op het programma. U kunt zich
inschrijven voor beide cursussen bij Hans Beuk via:
jtabeuk@hetnet.nl.

Cursus Hoe ouder, hoe wijzer!

Een filosofische blik op ‘de kunst van het oud(er)
worden’

Vanaf de Griekse tijd tot heden hebben filosofen zich
al met dit onderwerp beziggehouden. Wat is hun
visie daarop? En wat is uw visie? In de cursus wordt
allereerst de vraag gesteld naar ‘het goede leven’.
Ook is er ruime aandacht voor het thema
‘uitburgeren’. We bewandelen ook wegen buiten
de filosofie en oriënteren ons op actuele literatuur
en publicaties. We besteden ook aandacht aan ‘het
nieuwe ouder worden’ en aan ontwikkelingen
in de samenleving. Er is ruimte om thema’s en
vraagstukken met elkaar te bespreken.

......................................
Data maandagmorgen
25 september,
9 en 23 oktober en
6 en 20 november,
van 10.30 – 12.30 uur
Locatie Wijkcentrum
De Koepel in Kerkelanden
Kosten M 37,50

Tweedelige cursus:
Kennismaken met
filosofie
De Duitse filosoof Immanuel Kant heeft
het terrein van de filosofie samengevat
in de volgende vragen:
Wat kan ik weten? Wat mag ik hopen? Hoe
moet ik handelen? Wat is de mens?
Met deze vragen in het achterhoofd
maakt Hans Beuk in acht bijeenkomsten een rondgang door de
geschiedenis van de westerse filosofie:
vanaf de klassieke periode tot heden.
De cursus is opgedeeld in twee delen
(niet verplicht qua deelname): najaar
2017: klassieke en middeleeuwse
filosofie, en voorjaar 2018: moderne en
hedendaagse filosofie

...........................................................
Cursusdata maandagmiddagen
deel 1: 25 september, 9 en 23 oktober
en 6 november
deel 2: 22 en 29 januari, 12 en 26
februari, telkens van 13.30 - 15.30 uur
Locatie Wijkcentrum De Koepel in
Kerkelanden
Kosten M 30,00

......................................
Inschrijving én
betaling van beide
cursussen is
rechtstreeks aan
Hans Beuk.

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

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
Bij Lai Do in de
Kerkelanden
Na de eetpauze van juli en augustus
gaan we in september weer
gezellig samen uit eten. Dit keer
bij het Chinese Restaurant Lai Do
in de Kerkelanden. Het adres is
Kapittelweg 309g. We hebben een
viergangen menu afgesproken. De
kosten bedragen A 25,00 per persoon,
excl. de drankjes. We gaan op dinsdag 19 en op donderdag 21 september
en we hopen weer met velen hiervan
te genieten. U komt tussen 17.45 en
18.00 uur. Ieder rekent individueel af.

Aanmelden

Voor dinsdag 19 september bij
Catharina Draaijer, tel. 035-7722214,
of mail naar catharina@chello.nl
Voor donderdag 21 september
bij Anja Pons, tel. (tussen 19.00 en
21.00 uur), 035-6241866 of mail naar
jmpons@xs4all.nl.

Speel mee in het Globe Senioren
Ensemble
Er gaat weer een nieuw seizoen van start van het Globe Senioren
Ensemble. Zin om mee te doen? Dit ensemble speelt iedere dinsdagochtend samen onder deskundige leiding.

Werkelijk alle instrumenten op
elk niveau zijn welkom in deze
muziekgroep. Er is geen wachtlijst. Dat
resulteert in een bonte verzameling
(blok)fluiten, klarinetten, mandolines,
gitaren en piano’s. Voor wie geen
instrument speelt, maar toch graag
mee wil doen is er slagwerk en mooie
liederen om mee te zingen. Dirigente
Christine Brandenburg zoekt geschikte
muziek uit die zoveel mogelijk aan
ieders individuele capaciteiten aan
te passen is. Diverse muziekstijlen
komen aan bod, van (licht)klassiek tot
volksmuziek en nostalgische musicals.
Senver werkt actief mee om dit
ensemble tot stand te brengen.

Praktische informatie

Vanaf dinsdagochtend 12 september
staat om 10.00 uur de koffie klaar in
de grote hal van het Muziekcentrum
van de Omroep, en van 10.30 tot 12.00
wordt er gemusiceerd. Er wordt gewerkt
in twee projecten van 15 repetities, die
worden afgesloten met een eindpresentatie, meestal een koffieconcert
voor familie en andere genodigden.
Ontspannen speelplezier staat
voorop. Om de drempelwaarde zo laag
mogelijk te houden, heeft de gemeente
Hilversum wederom een subsidie
verleend, waardoor de eigen bijdrage
van de deelnemers zeer schappelijk
geprijsd is. Voor meer informatie en
aanmelden, kunt u bellen met Globe
CKC tel. 035-6886800. U kunt zich ook
inschrijven via www.globeckc.nl.

Dagtocht september: Varen op het Sneekermeer
Op vrijdag 15 september gaat de
maandelijkse dagtocht per touringcar
naar de Friese meren. In Sneek, met
haar beroemde waterpoort, stapt u
aan boord van de comfortabele boot
van Rederij Van der Werf, voor een
ontspannende vaart.
Het panorama is afwisselend.
Watervogels, zeilboten, of skûtsjes
trekken aan u voorbij. Aan boord
genieten we van een lunch.

Aanmelden kan vanaf woensdag
30 augustus. Van woensdag t/m vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur bij
Olga Debbe tel. 035-6230513 of bij
Sylvia de Haas tel. 035-6024154.
Kosten A 43,- per persoon. Als Olga of
Sylvia toegezegd hebben dat u meekan
kunt u het bedrag overmaken op:
NL 69 INGB 0007 3896 93 ten name
van Seniorenvereniging Hilversum
o.v.v. Sneekermeer.

Vertrek
- om 10.15 uur vanaf wijkcentrum
Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213 en
- om 10.30 uur bij cafetaria Jan
Kruis aan de zijkant van Winkelcentrum Kerkelanden.
Omstreeks 17.30 uur weer in Hilversum.

Agenda

September

Datum

Activiteit

Zondag 3 september

Bezoek Hortus, Senverbus

-

Dinsdag 5 september

Korte fietstocht, Rondje Hilversum

7

Donderdag 7 september

IVN-wandeling Westerheide

8

Lange Wandeling Ginkelse heide

8

Drents museum Assen, Senverbus

–

Zaterdag 9 september

Naar Zandsculpturen Garderen, Senverbus

Zondag 10 september

Senverbus gemeentemuseum Den Haag

Dinsdag 12 september

Start Senioren Ensemble
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Film Maudie

6

Korte wandeling

8

Naar Huis Doorn, Senverbus

5

Donderdag 14 september

Senverbus gemeentemuseum Den Haag

5

Vrijdag 15 september

Dagtocht Varen Sneekermeer

Zaterdag 16 september

Naar Fruitcorso Tiel, Senverbus

9

Zondag 17 september

Rondrit Betuwe en praalwagens, Senverbus

9

Maandag 18 september

Rondrit Betuwe en praalwagens, Senverbus

9

Dinsdag 19 september

Samen uit eten

15

Woensdag 20 september

Varen in Den Bosch, Senverbus

13

Woensdag 13 september

Donderdag 21 september

15

Start Socratische gesprekken

3

Stadswandeling Alkmaar

7

Samen uit eten

15

Zaterdag 23 september

Mondriaanhuis en varen door Amersfoort, Senverbus

5

Zondag 24 september

Bloemencorso Winkel

9

Maandag 25 september

Start cursussen Hans Beuk

Dinsdag 26 september

Lange fietstocht, richting Soesterberg

7

Woensdag 27 september

Passie voor Taal, Ko van den Bovenkamp

3

Korte wandeling

8

Voorlichting over Schenken, Erven en Belastingen

1

Mondriaanhuis en varen door Amersfoort, Senverbus

5

Donderdag 28 september

Glasmuseum en varen op de Linge, Senverbus

5

Zaterdag 30 september

Varen in Den Bosch, Senverbus

14

13

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
18 september
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 12 en 26
september
Scrabblemiddag in wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 13.30 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

