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1223 AN Hilversum

In dit nummer

Klassieke-muziek-
ochtend over muziek uit 
Scandinavië

Bezoek aan Draaiorgel 
Museum in de Jordaan

Kom eens langs in het 
iPadcafé 

Film ‘The Post’
Lange wandeling naar 
Den Dolder
Bezoek aan Hilversumse 
kunstenaar, Vincent van 
der Geest
Onze breiclub

3

3

5

6
8

9

15

Zullen we het nieuwe jaar groen beginnen 
en bijdragen aan een gezond en duurzaam 
Hilversum? Doe mee met het Senver-team 
aan de 035 Footprint Challenge en verklein in 
40 dagen uw voetafdruk. Niet uw letterlijke 
voetafdruk, maar de impact van uw levensstijl 
op het milieu door uw energieverbruik, 
eten, mobiliteit etc. Met de Challenge kun je 
ontdekken hoe groen je al bezig bent en wat 
je nog meer kunt doen. 

Met Senver hebben we ons aangemeld om 
als team deel te nemen aan dit Hilversums 
initiatief. Dus het is leuk als u zich als 
Senver-lid inschrijft, via: 
mijnfootprintchallenge.nl/035/. 
Als u uw gegevens daar invoert, moet u 
onderaan een ‘teamkey’ invullen, de Senver 
team-sleutel is SENVER.

  Lees verder op pagina 6

Doe mee met Senver 

De 035 Footprint Challenge

Folder over brandveiligheid
Bij dit maandblad van 
februari treft u een folder 
aan van de brandweer over 
brandveiligheid. De inhoud 
vinden we zo belangrijk dat 
we hem meesturen naar alle 
2200 leden. Met dank aan de 
bezorgers die dit extra klusje 
op zich nemen.

Brand kan namelijk iedereen 
overkomen. Na het ontstaan 
van brand heeft u slechts 
een paar minuten de tijd om 
uzelf en uw medebewoners 
in veiligheid te brengen. Bent 
u ouder of minder mobiel? 
Dan bent u kwetsbaarder als 
er brand uitbreekt. Een goede 
voorbereiding kan levens 
redden.

Maandblad  Februari 2018
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Colofon

Algemene vragen over diensten in Hilversum? 
Bel onze SeniorenWegwijzers, contact-
personen 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 - 15.30 uur in de bibliotheek.

Ledenadministratie
Aanmelding nieuwe leden via www.senver.nl 
of via formulier elders in dit blad. 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Nel Stornebrink, 
p.stornebrink@kpnplanet.nl of tel. 6281480.

Begeleiding en vervoer bij bezoek aan 
dokter en ziekenhuis etc. 
Werkgroep, waarvan Ria en Erik Drenthe de 
contactpersoon zijn, tel. 035-6241052, 
esw.drenthe@kpn.mail 

Hulp bij belastingformulieren
Contactpersoon Riny van Stigt, 
tel: 06-51154212, of mail naar 
belastinghulpsenver@gmail.com

Rijbewijskeuring, voor informatie bel met
mw. Koster 06-51274606 na 19.00 uur
Gooierserf 06-13031321
De Koepel 036-7200911 

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

Volgend nummer
Kopij vóór 7 februari 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’)

Nieuwe leden

Mevr. Ike Heerschop
Mevr. Hilly de Boer
Dhr. Servaas Holthuizen
Mevr. Wies Hekking
Dhr. H.D. Hartgers
Mevr. Gerry van Bokhorst
Dhr. Ton van Bokhorst
Mevr. Liesbeth de Vries
Dhr. Rudolf Vos
Mevr. Gerda van Slooten
Dhr. Ton Philips
Dhr. Yme Jonker
Mevr. Dieuwke Jonker-Wesselius
Mevr. Ida Buitenweg-Moolhuizen
Mevr. Mieke Hanewald-Mekking
Mevr. Caty Pater
Mevr. Emmy Tukker
Mevr. Willy Kenmere
Mevr. Tinka Greebe
Dhr. W.J. Tober
Mevr. Bea Rigter
Dhr. Nico Leerkamp
Mevr. Trees Ploeg-Wilbrink
Mevr. Ans de Gooijer
Mevr. Beppie van Egmond
Mevr. Henny Borstlap-van den Bosch
Dhr. Ad Borstlap
Mevr. Alie Jager
Mevr. Ingeborg van Bork
Mevr. Josine Woestenburg
Mevr. Gerda Reurts
Mevr. Paula de Rooy

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
Kees Boekschoten, 
tel. 035-6561858 of 06-83703430
Hoflaan 32, 1241 XM Kortenhoef
penningmeester@senver.nl

Leden
Jan Ilmer, tel. 06-34374548, 
janilmer@gmail.com. 
Coördinatie leden & contributie 
Portefeuille: recreatie 
& ontspanning en beweging 
& sport

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

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

Foto van de maand

Foto van Tineke van Enk
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De muziek van deze ochtend komt uit 
Scandinavië. Sibelius is dé nationale 
componist van Finland en het is zeer de 
moeite waard zijn muziek te leren kennen. 
Zijn verbondenheid met de natuur is in zijn 
muziek goed te horen en te voelen. Veel 
mensen worden diep geraakt door zijn 
muziekstuk Finlandia. 

Omdat we toch in het hoge noorden zijn 
gaan we ook langs Noorwegen, Zweden 
en Denemarken. De Deen Carl Nielsen 
bijvoorbeeld schreef een klarinetconcert, dat 
nu geweldig wordt gespeeld door Martin 
Fröst. Maar het is ook leuk om de Noorse 
fiddler te horen en de Zweedse klompviool. 
Ter afsluiting klinken muzikale oproepen om 
de prachtige natuur te beschermen. Kortom: 
een heel afwisselende muziekochtend. 

Klassieke Muziekochtend 

Op naar het Noorden

Historie-lezing: Hilversum in oude films

Een blik terug in de tijd! In 
de reeks historielezingen die 
Senver organiseert in samen-
werking met de Hilversumse 
Historische Kring Albertus 
Perk zijn op maandagmiddag 
19 februari oude films over 
Hilversum te zien. 

Ed van Mensch heeft een 
aantal films geselecteerd en 
zal deze toelichten. Het wordt 

.....................................................................
Data  vrijdag 2 en dinsdag 6 februari
Tijd  10.30 uur. De kassa gaat open om 
10.00 uur. Dan krijgt u een volgnummer. 
Neem a.u.b. zo mogelijk gepast geld mee.
Plaats  de theaterzaal van Bibliotheek 
Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55.
Kosten  M 3,00 voor Senver-leden, M 4,00 
voor niet-leden. Dat is inclusief koffie/thee 
in de pauze.

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

............................................
Datum  maandag 
19 februari
Tijd  15.00 -17.00 uur
Plaats  de theaterzaal van 
de Bibliotheek Hilversum, 
’s-Gravelandseweg 55.
Kosten  M 3,00 voor 
Senver-leden, M 4,00 voor 
niet-leden.
Aanmelden  bij Marina 
Slootheer via 
marina.slootheer@
kpnmail.nl of 035-6284823.

............................................een gevarieerd aanbod: van 
stoomtreinen, voormalig 
Hotel Jans, de tapijtindustrie 
tot de oude Hilversumse 
buitenplaatsen. De beelden 
laten zien dat veel charme 
van het oude dorp verdween 
en plaats maakte voor de 
tuinstad en vervolgens voor 
een mediastad. De getoonde 
films geven een uniek beeld 
van Hilversum zoals het 

vroeger was. Ed van Mensch 
(1949) is al vanaf de jaren 
zeventig van de vorige eeuw 
verbonden met de historie 
van Hilversum, was directeur 
van het voormalige Goois 
Museum en schrijft artikelen 
over Gooise historische 
onderwerpen.

Draaiorgel Museum 
Perlee 
in Amsterdam

Omdat het een erg leuk 
uitje is maakt de Senverbus 
opnieuw een uitstapje naar 
het Draaiorgelmuseum. Dit 
museum is gevestigd in de 
werkplaats van Perlee in het 
hartje van de Jordaan. Hier 
bevinden zich vele draaiorgels 
en pierementen zoals o.a. de 
Arabier en de Puntkap.  

Wij kunnen daar zien hoe de 
orgels met de hand gebouwd 
worden met gereedschap uit 
de 19e eeuw. Perlee maakt 
de meeste onderdelen - ook 
de gaatjesboeken - zelf en 
zal dat demonstreren. Als u 
durft mag u zelf draaien. Het 
is een interessant uitstapje 
met veel informatie over een 
uitstervend beroep. 

............................................
Datum Vrijdagmiddag 
16 februari 
Tijd  Ophalen tussen 12.00 
en 13.00 uur en ca. 18.00 
uur thuis
Kosten Voor Senver-leden 
M 22,00 inclusief 
toegangsprijs. Niet-leden 
M 24,00. 
Aanmelden  zie informatie 
over aanmelden 
Senverbus op pag. 11.

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

Sibelius-monument in Helsinki.

Een stukje Hilversumse textielindustrie: de spoelerij en ketting-
scheerderij van tapijtfabriek Arie Veen in de Herenstraat, 1923.
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Vanuit de (Nederlandse) poëzie licht Joop 
toe, hoe dichters door muzikale klanken 
werden geïnspireerd tot het maken van 
gedichten over de klank van een instrument,  
het bespelen ervan, het specifieke gebruik 
in bepaalde genres én de toepassing in 
omvangrijke symfonische werken. Daarbij 
zullen zowel de scheppende dichters, de 
ontwikkeling van de instrumenten als 
de daarmee verband houdende klassieke 
muziek zoveel mogelijk in een chrono-
logisch perspectief worden geplaatst. In dit 
hoorcollege leest Joop gedichten over muziek 
en lardeert die met geluids- en beeldfrag-
menten, zodat oog en oor worden geboeid, 
geprikkeld en verrast.

Joop van Velzen (1951) is een universitair 
opgeleid bioloog/botanicus, is jarenlang 
trainer/coach in het bedrijfsleven geweest,en 

Enneagram: een boeiende 
reis naar jezelf, de ander en 
de Bron waar je vandaan 
komt. Of: een landkaart voor 
onze persoonlijkheid.

Het enneagram biedt een 
cirkel-frame van negen 
punten en verschillende 
lijnen  waarmee we onze 

 Poëzie in de Soos met

Poëzie en klassieke muziek

De Kern van ... 

het enneagram

persoonlijkheid beter kunnen 
gaan verstaan en uitdagen. 
Het helpt onze zelf kennis te 
vergroten en de verschillen 
tussen mensen beter te 
duiden. Iedere mens denkt, 
voelt en handelt anders; 
het enneagram helpt ons 
te verstaan HOE anders dat 
is. Dit leidt tot meer begrip, 
effectievere communicatie 
en een milder verstaan van 
onszelf en anderen.

Wat is het enneagram? Op 
welke manier kunnen wij 
onszelf gaan herkennen? Hoe 
werkt dit model door in de 
persoonlijke ontwikkeling 
en wat voegt het toe naast 

heeft zich ontwikkeld tot een muziek-
historicus die veel lezingen en cursussen 
geeft over talrijke onderwerpen uit de 
klassieke muziek. Thans is hij HOVO-docent 
‘Muziekgeschiedenis’.  Hij heeft een vierdelige 
biografie geschreven over de muzikale 
vriendschap tussen Clara Schumann en 
Johannes Brahms en werkt momenteel aan 
een biografie over componist Hugo Wolf.

............................................ 
Datum  maandag 5 februari
Tijd  15.00 tot 17.00 uur
Plaats  de grote zaal 
van Sociëteit De Unie, 
’s-Gravelandseweg 57, 
Hilversum
Kosten  M 3,00 voor 
Senver-leden, M 4,00 voor 
niet-leden. Na afloop kan 
in de sociëteit gegeten 
worden voor M 50.

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

andere zinvolle modellen? 
Hoe zit het met die negen 
punten of typen? 
Het enneagram is, kortom, 
een gelaagd, dynamisch 
en leerzaam model.  Het 
nodigt uit om juist de 
diepste motivatie van 
handelen, denken en voelen 
te doorgronden zodat 
de overtuigingen en de 
drijfveren er achter kunnen 
worden heroverwogen en 
bijgestuurd. 

Deze middag is Josien van 
Iersel te gast. Zij is opgeleid 
aan het Institute of Spiritual 
Leadership in Chicago 
(1996) en is gecertificeerd 
enneagramtrainer 
(www.zenneagram.nl).

Joop van Velzen
............................................ 

Datum  dinsdag 20 februari
Tijd  15.00 tot 17.00 uur
Plaats  de grote zaal 
van Sociëteit De Unie, 
’s-Gravelandseweg 57, 
Hilversum
Kosten  M 3,00 voor 
Senver-leden, M  4,00 voor 
niet-leden. Na afloop kan 
in de sociëteit worden 
gegeten voor M 16,50.

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

Muziekhistoricus Joop van 
Velzen vertelt hoe in 
gedichten een eerbetoon 
doorklinkt aan de diverse 
instrumenten die de 
klassieke muziek in de loop 
van haar ontwikkeling enorm 
verrijkt hebben. 
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Vanaf 1 maart tot 30 april moeten veel 
mensen weer een aangifte inkomsten-
belasting doen bij de belastingdienst 
over het afgelopen jaar. De belasting-
hulpen van Senver kunnen u helpen 
met het invullen van het belasting-
formulier. Dit kan door uw aangifte 
Inkomstenbelasting helemaal voor u 
te in te vullen, of door u te helpen via 
de computer het aangifteformulier zélf 
in te vullen. Zij maken dan eerst een 
telefonische afspraak en komen dan bij 
u thuis. Voor Wijdemeren heeft Senver 
een aparte ploeg vrijwilligers.

Hulp bij invullen belastingformulier
Heeft u al eerder het belastingformulier 
door een invulhulp van Senver laten 
invullen, dan kunt u wachten tot we u 
bellen om een afspraak te maken. Wilt 
u voor het eerst gebruik maken van 
deze hulp, dan kunt u een mail met 
uw naam en telefoonnummer sturen 
naar belastinghulpsenver@gmail.com 
of u kunt bellen met Riny van Stigt, 
telefoon 06 - 51154212. Zij zorgt dan dat 
er afspraak gemaakt wordt.
De hulp wordt gegeven aan Senver-leden 
met een jaarinkomen tot A 35.000 
voor alleenstaanden en A 55.000 voor 

echtparen/samenwonenden. Voor het 
invullen door Senver is de bijdrage in de 
kosten A 10 per persoon (dus A 20 voor 
gehuwden en samenwonenden). 

Machtigingscode aanvragen
Belastinghulpen gebruiken 
niet uw DigiD, maar een zgn. 
DigiD-machtiging. Daarmee krijgen 
ze toegang tot uw belastinggegevens 
zonder dat ze uw DigiD hoeven te 
weten. U kunt deze machtiging alvast 
aanvragen bij de Belastingdienst via 
internet https://machtigen.digid.
nl, of telefonisch via (088) 1236555. 
Daarbij moet u uw BSN-nummer en 
geboortedatum opgeven. Het duurt 
vijf werkdagen voordat u de machti-
gingscode in huis hebt. Deze ontvangt 
u in een witte envelop.
Als u als echtpaar uw belastingaangifte 
wilt laten verzorgen, dan moet u elk 
apart een machtigingscode aanvragen. 
Heeft u vorig jaar voor het eerst een 
code aangevraagd dan moet u deze weer 
aanvragen. Maakt u al meerdere jaren 
gebruik van een code dan kan het zijn 
dat u hem in januari al automatisch 
opgestuurd hebt gekregen.

Cursus Windows 10 
van drie lessen
In februari is er voor Senver-leden een 
cursus over het besturingssysteem 
Windows 10. Op drie maandag-
middagen leert u hoe u omgaat met 
Windows 10 en welke instellingen 
u kunt aanpassen aan uw eigen 
behoefte. In Windows 10 is het oude 
openingsscherm voor een deel weer 
terug. Het mail programma en de 
browser zijn sterk vernieuwd. Op het 
gebied van privacy zijn er ook de nodige 
aanpassingen gemaakt die u zelf 
kunt veranderen. Ook de beveiliging 
tegen virussen en malware wordt 
besproken. De lessen worden gegeven 
in de computerruimte van Bibliotheek 
Hilversum, en de cursus wordt verzorgd 
door Piet Renes, met assistentie van 
Rina de Ronde. 

........................................................... 
Data  maandagmiddag 12, 19 en 26 
februari, steeds van 15.00 - 16.30 uur. 
Kosten  M30,00 voor drie middagen, 
inclusief een kopje thee of koffie in 
de pauze. 
Aanmelden  bij Nel Stornebrink, via 
e-mail: p.stornebrink@kpnplanet.nl 
of tel. 035-628148. 

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

Belastinghulp voor Senver-leden, 
ook in Wijdemeren

Handig: het wekelijkse iPadcafé 
van Senver
Al ruim twee jaar bestaat de mogelijk-
heid voor Senver-leden om vragen te 
stellen over het gebruik van een iPad 
of andere tablets, zoals bijvoorbeeld 
van Samsung. Ook met vragen over een 
mobiele telefoon kunt u terecht in het 
iPadcafé. De naam ‘iPadcafé’ moet u dus 
ruim opvatten. 
Dit inloopcafé is er elke donderdag-
middag, in de hal van de bibliotheek, 
’s-Gravelandseweg 55. De vragen worden 

individueel behandeld en op volgorde 
van binnenkomst.
Voor diegenen die al eens het iPadcafé 
hebben bezocht: de tijden zijn enigszins 
gewijzigd: vanaf 1 februari kan ieder 
binnenlopen tussen 14.00 uur en 15.30 
uur. Voor Senver-leden is dit bezoek 
gratis, een kleine vrijwillige bijdrage 
voor Senver wordt op prijs gesteld. 



Film deze maand: The Post

Dinsdag 13 februari 14.00 uur
‘The Post’ is een waargebeurd drama van regisseur 
Steven Spielburg (‘Lincoln’, ‘Catch Me If You Can’), 
met geweldige hoofdrollen voor Meryl Streep en 
Tom Hanks, voor het eerst samen in deze film. Een 
meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke 
samenwerking tussen de eerste vrouwelijke uitgever 
van een grote Amerikaanse krant, Katherine Graham 
(Streep) en redacteur Ben Bradlee (Hanks) van The 
Washington Post. 

Entree: Let op, met ingang van 1 januari bedraagt 
de prijs voor de matineekaartjes M 8,00. Voor 
Senver-leden nog steeds inclusief een kopje koffie 
of thee met iets lekkers erbij voorafgaand aan de 
voorstelling. Alleen met pin betalen. Reserveren is niet 
mogelijk, wel kunt u nu al een kaartje kopen.

Ze zijn genoodzaakt al hun meningsverschillen aan de 
kant te schuiven in hun strijd tegen de concurrent The 
New York Times, om als eerste geheime overheids-
documenten te onthullen die drie decennia en vier 
Amerikaanse presidenten omvatten. Ze riskeren 
daarmee niet alleen hun carrière, maar ook hun 
vrijheid en het voortbestaan van The Washington Post.

Met bijrollen voor onder andere Bob Odenkirk 
(‘Breaking Bad’), Sarah Paulson (‘Carol’) en Alison Brie 
(‘Community’), echte karakteracteurs die met Meryl 
Streep en Tom Hanks compleet verdwijnen in hun rol. 
‘The Post’ ontving een uitgebreide staande ovatie na 
afloop van de allereerste vertoning in New York, en de 
Amerikaanse pers is alvast lovend over deze uiterst 
actuele film. 
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Bezoek aan 
Portugese 
Synagoge met 
de Senverbus
Zie voor algemene 
informatie over 
aanmelden excursies 
Senverbus, pag. 11.

In het kader van de 
museumlezing van 
februari bezoeken we de 
Portugese Synagoge en 
ook het Joods Historisch 
Museum. In deze laatste 
bezoekt u de expositie 
van Charlotte Salomon 
en de nieuwe vaste 
tentoonstelling over de 
geschiedenis van joden 
in Nederland van 1600 tot 
1900 met het verhaal van 
joodse migranten die uit 
alle windstreken naar de 
Republiek kwamen.

......................................
Datum  Woensdag-
middag 28 februari 
en zondagmiddag 
18 maart
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 M 17,50. Met 
Museumkaart gratis. 

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

  Vervolg van pagina 1

Na aanmelding maakt u een scan om 
uw huidige voetafdruk in kaart te 
brengen. U ziet direct met welke acties 
u uw voetafdruk een stukje groener 
kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan 
vaker vegetarisch eten, apparaten 
helemaal uitzetten en vaker met de 
fiets of OV. U bepaalt zelf welke acties 
u wilt doen. Bent u al heel groen bezig, 
dan wordt u daarvoor beloond. 
Tijdens de Challenge geeft u wekelijks 
via internet aan welke acties u 
hebt gedaan, daarvoor krijgt u een 
mailtje. U ziet dan gelijk het effect 
op uw voetafdruk en uw plek in de 
tussenstand.  

Kick-off
De 40 dagen van de 035 Footprint 
Challenge gaan in op zaterdag 
3 februari. Om goed beslagen ten 
ijs te komen, beginnen we met een 
inspirerende kick-off. Aan de hand van 
een heuse Footprint quiz komt u meer 
te weten over de voetafdruk en hoe 
kleine acties een groot verschil kunnen 
maken. 

De kick-off is op donderdagavond 
1 februari van 19.30 – 21.30 uur in de 
Burgerzaal van het stadhuis. Als we 
dan samen erheen gaan, zijn we ook 
als ‘Senver-team’ aanwezig. Laat even 
weten aan Ineke van de Rotte via 
i.vanderotte@chello.nl als u meegaat. 

Aanwezigheid op 1 februari is overigens 
niet verplicht om toch als lid van het 
Senver-team in te schrijven.

De Portugese Synagoge
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Museumlezing februari
Het Grootste Museum van Nederland

Basiliek van de Heilige Nicolaas 
Portugese Synagoge
Joods Historisch Museum / Charlotte 
Salomon

Wanneer we op vakantie zijn in het 
buitenland vinden we het heel normaal 
om een indrukwekkende kathedraal 
te bezoeken. Toch lopen veel mensen 
er in Nederland ongemerkt aan 
voorbij. En dat terwijl Nederlandse 
kerken de prachtigste kunstvoor-
werpen herbergen, gemaakt door de 
beste kunstenaars en opgenomen 
‘in situ’, in magistrale decors. Met 
elkaar vormen ze het Grootste 
Museum van Nederland. Museum 
Catharijneconvent, elf kerken en twee 
synagogen staan aan de basis van 
dit bijzondere project: Het Grootste 
Museum van Nederland. De verborgen 
topkunst van Nederland wordt zo 
toegankelijk gemaakt voor iedereen.

Onderwerpen van de museumlezing
De museumwerkgroep van Senver 
heeft 2 van de 13 godshuizen van dit 
project uitgekozen om centraal te 
stellen in de februari-lezing op 13 en 
14 februari. Het gaat om de Basiliek 
van de Heilige Nicolaas en de Portugese 
Synagoge, beide in Amsterdam. Henk 
Roos gaat in op de gebouwen zelf en 
de kunstschatten in deze kerken. 
Daarnaast laat hij ons zien wat er tot 
eind maart geëxposeerd wordt in het 
Joods Historisch Museum, gelegen 

Samen per trein naar 
Amsterdam

Datum Woensdag 21 februari

Het programma ziet er als volgt uit:
10.20 uur  verzamelen in de hal van 
station Hilversum
10.39 uur  intercity naar Amsterdam 
Centraal
11.15 uur  Basiliek van de Heilige 
Nicolaas
12.15 uur  Metro Centraal Station naar 
Waterlooplein
12.20 uur  Portugese Synagoge
13.00 uur Joods Historisch Museum
Het Joods Historisch Museum heeft 
een restaurant, een mooie gelegenheid 
voor de lunch. Daar kunnen we ook 
bespreken of er belangstelling is voor 
een gezamenlijke terugreis.

Kosten
Toegang Basiliek St Nicolaas: gratis, 
audiotour M 3,00.
Toegang Portugese Synagoge en Joods 
Historisch Museum M 15,00
Met museumkaart gratis.

Aanmelden 
Bij Frans Langemeijer, bij voorkeur per 
e-mail: franslangemeijer44@gmail.com 
of anders via tel. 035-7732146.

Charlotte Salomon, zelfportret, 1940

Basiliek van de Heilige Nicolaas

Tip

N.a.v. een vraag bij de vorige 
museumlezing:
Wilt u een kunstwerk nog eens 
tot op de millimeter nauwkeurig 
bekijken? Heel vaak kan dat via 
www.google.com/culturalinstitute 

In deze virtuele tentoonstellings-
ruimte kom je van allerlei moois 
tegen. U kunt zoeken op kunstenaar, 
collectie, enz. Ook kunt u via 
het zoekloepje een kunstenaar/
kunstwerk intypen. Bijvoorbeeld 
Rembrandt Flora. U kunt het dan tot 
op de penseelstreek bestuderen.

naast de Portugese Synagoge. Daar is 
de tentoonstelling ‘Charlotte Salomon 
– Leven? Of Theater?’ voor het eerst 
worden de ruim 800 gouaches die 
Charlotte maakte als een geschilderd 
theaterstuk van haar tragische leven als 
geheel geëxposeerd. 
Tenslotte zal Henk Roos in zijn 
lezing nog aandacht besteden aan 
enkele kunstschatten in onze eigen 
Hilversumse kerken.  

...........................................................
Datum  dinsdag 13 en woensdag 
14 februari
Tijd  10:30 uur. Zaal open 10:15 uur. 
De kassa gaat open om 10:00 uur, 
u krijgt dan een volgnummer.
Plaats  theaterzaal Bibliotheek 
Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten  Senver-leden M 3,00. 
Niet-leden M 4,00. Dat is inclusief 
koffie / thee in de pauze.

...........................................................
In de Portugese Synagoge
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Korte wandelingen 
in februari 

Woensdag 7 februari
Op woensdag 7 februari gaan we 
wandelen naar de Landgoedwinkel. 
We starten daartoe bij Zuiderhof 
aan de Kolhornseweg om 13.30 uur. 
De wandeling wordt geleid door 
Annechien.

Woensdag 21 februari 
De wandelingen op woensdag 21 
februari gaat naar De Paddestoel. 
Verzamelen bij Het Tolhek Cronebos. 
Ook weer om 13.30 uur. De leiding heeft 
Yvonne Ruisch.

Bij twijfel wat betreft het doorgaan 
van de wandeling kun je even contact 
opnemen met Annechien Meijer. 
Telefoon 035 6283812.

Dit uitstapje met de Senverbus naar 
Luttelgeest is op uitnodiging van het 
Ouderenfonds. Onder het dak van de 
Orchideeën Hoeve bloeien duizenden 
orchideeën en f ladderen 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. Dit is de laatste 
kans deze winter voor dit mooie uitje 
met de Senverbus naar de orchideeën.

Lange wandeling 
van station naar station
Het is bij Senver traditie om de eerste 
donderdag van de maand een lange 
wandeling te maken. In februari gaan 
we van het station Hilversum Sportpark 
naar het station van Den Dolder. De 
wandeling is zeer gevarieerd en loopt 
via gebaande en niet gebaande paden, 
bossen en open landschappen naar het 
einddoel. Halverwege en aan het eind 
van de wandeling is er gelegenheid 
voor het nuttigen van een natje en een 
droogje. In Den Dolder nemen we de 
trein terug naar station Hilversum 
Sportpark.

Orchideeënhoeve Luttelgeest, 
Senverbus

...........................................................
Datum  Dinsdag 20 februari en 
dinsdag 27 maart
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. Dit is inclusief 
toegang, lunch en koffie met gebak. 
Aanmelden  Zie pagina 11, algemene 
informatie over aanmeldingen 
excursies met de Senverbus

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

Startpunt wandeling Cronebos

 ..........................................................................................................................
Datum  donderdag 1 februari
Startpunt  11.00 uur
Lengte  12 km
Verzamelpunt  op het pleintje voor het restaurant van het ROC naast het station 
Hilversum Sportpark

 ..........................................................................................................................
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...........................................................
Datum  vrijdag 23 februari, 14.00 uur
Kosten M 3,00
Verzamelen  Atelier Vincent van der 
Geest, Bloemstraat 30A
Aanmelden  Vooraf is noodzakelijk. 
Bij Ineke van de Rotte, 
i.vanderotte@chello.nl of 
telefoon 035-6241880.

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

Op bezoek bij een kunstenaar
Vincent van der Geest, moderne 
kunst met moderne middelen

Vincent van der Geest maakt digitaal 
geconstrueerde af beeldingen, met 
behulp van een 3d-ontwerpprogramma. 
De kunstwerken worden afgedrukt op 
aluminium met plexiglas. Moderne 
kunst met moderne middelen gemaakt. 
Wat drijft een kunstenaar als Vincent 
om dit werk te maken, wat wil hij 
ermee zeggen? 

Vincent, met één van de HEADS

Uit de serie Somewhere

Leer de Gooise vogels 
kennen

Geen Senver-activiteit, maar wél 
interessant: een cursus ‘vogelher-
kenning’ van de Vogelwerkgroep Het 
Gooi. Welke vogel hoor of zie ik daar? 

Een enthousiaste team van ervaren 
vogelaars van de Vogelwerkgroep 
staat vanaf dinsdag 6 maart klaar om 
deelnemers te laten kennismaken 
met de Gooise vogelwereld 
en antwoord te geven op alle 
vogelvragen.
De cursus bestaat uit zes interactieve 
informatie-avonden en vier veld-
excursies. De kosten daarvan zijn 
A 45,- en dat is ook inclusief een jaar 
lidmaatschap van de Vogelwerkgroep, 
vier nummers van het vereni-
gingsblad De Korhaan, en de 
mogelijkheid een jaar lang gratis deel 
te nemen aan tientallen excursies en 
lezingen.
Na deze cursus zal geen wandeling of 
fietstocht meer hetzelfde zijn!

........................................................
Data  zes dinsdagavonden: 
6, 13, 20, 27 maart en 3 en 10 april
Tijd  20.00-22.15 uur
Plaats  Infoschuur GNR, 
Naarderweg 103a te Hilversum
Excursies  zaterdag 17 en 31 maart 
en zondag 25 maart van 8.00 tot 
11.00 uur, en zondag 8 april van 
8.00 tot 14.00 uur
Kosten  M 45,00 inclusief 
lidmaatschap, M 25,00 voor leden 
van WVG
Aanmelden  
cursussen@vwggooi.nl
Informatie  
www.vwggooi.nl/cursussen 

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

Ga mee op bezoek naar het atelier 
van Vincent, op een bijzondere 
plek, Bloemstraat 30a, en hij zal u 
kunstwerken laten zien uit zijn serie 
useless, een zoektocht naar het 
nutteloze, of uit de serie landschappen, 
somewheres, of zijn bijzondere serie 
hoofden, heads. 
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Sinds vorig jaar hebben we, naast de Europese 
parkeervergunning, voor onze Senverbus 
ook een parkeervergunning voor bezoek 
voor mindervaliden in Amsterdam. Beide 
vergunningen hebben een bepaalde geldig-
heidstermijn. Met een dik dossier toog ik naar 
het Stadskantoor in Amsterdam Zuid. Dit 
kon niet misgaan, ik had alles bij me. Volledig 
ingevulde aanvraagformulieren, kopieën 
van het kentekenbewijs, een kopie van de 
Europese kaart, paspoorten van de aanvrager 
en de gemachtigde en nog veel meer.

Ik meld me bij de zes in het zwart geklede 
ordehandhavers en word netjes begeleid naar 
een zitplaats waar ik moet wachten totdat ik 
een piepje met een volgordenummer hoor. 
Het hoofd van de zwart geklede mannen komt 
nog even langs om te horen of het goed gaat. 
Jawel. Maar moet ik me over al die aandacht 
zorgen maken? Afijn, na 10 minuten ben ik 
toch al aan de beurt. Bij de enige autochtone 
baliemedewerkster, de anderen lijken me van 

Wim de Wildt, vrijwilliger coördinatie Senverbus:

De ongeschreven regel 
Turkse af komst. Allemaal zeer vriendelijk 
en efficiënt. De jongens studeren rechten en 
gaan in de advocatuur. Althans, dat verneem 
ik later.

Het gaat goed. Alle formulieren worden 
nagekeken, paspoorten beoordeeld en door 
de scan gehaald. Check, double check, er kan 
niets meer mis gaan. 
Wel dus. De Europese parkeerkaart verloopt in 
april en dan vernieuwen ze, vanwege de korte 
termijn, de bezoekerspas voor bezoek voor 
mindervaliden niet meer. Daar ga ik met al 
mijn ingevulde formulieren. Ik moet opnieuw 
beginnen, eerst in Hilversum, en dan weer 
terug richting Rivierenbuurt in Amsterdam. 
Het zijn de ongeschreven regels…

Terugrijdend naar Hilversum, vang ik op 
de A10 nog een glimp op van de speeltuin 
‘Onderlangs’ met aan de andere kant in 
Duivendrecht, mijn kleuterschool en de 
voormalige smidse. Ik rijd verder over de 
A10 met daaronder, de met zand bedolven 
slootjes waar we vroeger op stekelbaarsjes 
visten en over de slootjes sprongen tussen de 
koeien in het weiland. Ik woonde toen in de 
Schoffelstraat in Betondorp, een echt dorp met 
een Brink en een winkel van De Gruijter. 

Nu eerst even moed verzamelen om de 
geliefde parkeerkaart opnieuw op te mogen 
gaan halen. Ik zoek voortaan zelf de regeltjes 
op, ook de ongeschreven regels, die niet op 
papier staan maar in het hoofd van een echte 
ambtenaar.

Vrijwilligersleed
Vorige keer hadden we het vrijwilligers-
leed van Agnes Schopmann: ‘Een maffe 
bezorgdag.’ Deze keer volgen we Wim de 
Wildt op jacht naar een parkeervergunning.

Brink in Betondorp

Vooraankondiging 
verkiezingsdebat 
voor senioren op 
13 maart

Op 21 maart zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen. 
Wat zijn de plannen van 
de politieke partijen in 
Hilversum voor senioren 
op het gebied van zorg en 
passende en betaalbare 
woningen voor senioren? 

De drie seniorenorgani-
saties (KBO, PCOB, Senver) 
organiseren ter voorbe-
reiding een verkiezingsdebat 
met kandidaat-raadsleden 
van politieke partijen in 
Hilversum. Zij vertellen 
kort wat hun plannen 
zijn voor de senioren in 
Hilversum in de komende 
vier jaar. Vervolgens worden 
ze ondervraagd over hun 
plannen. 

Dat gebeurt door de in de 
zaal aanwezige senioren 
en door de gespreksleider 
mevrouw Jeltien Kraaijeveld, 
oud-burgemeester van 
Hilversum. 

De onderwerpen zorg 
en goede en betaalbare 
woningen zullen daarbij 
centraal staan. Het debat 
zal gehouden worden in de 
Regenboogkerk, Nassau-
laan-hoek Koningsstraat.

Noteer alvast in uw agenda! 
Volgende maand volgt meer 
informatie. 
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Algemene informatie
over de Senverbus

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

  035 - 24 00 270

bij voorkeur voor 10 februari. 
Bij teveel aanmeldingen wordt 
het uitje herhaald op een andere 
dag. Bij de aanmelding hoort u of u 
direct geplaatst wordt of dat u op 
de wachtlijst wordt gezet. Zodra 
nieuwe data bekend zijn wordt 
gevraagd of u dan mee kunt. 

Als u een rollator wilt meenemen 
vragen wij u dat bij de aanmelding 
op te geven. 

Betaling contant (gepast) tijdens 
het uitje op een geschikt moment. 
Lunch en overige consumpties zijn 
voor eigen rekening, tenzij anders 
aangegeven.

De uitjes van de Senverbus zijn 
voor alle Senverleden bedoeld. 
Leden kunnen ook niet-leden 
meenemen. 

Mensen die buiten Hilversum of 
in de Hilversumse Meent wonen 
kunnen ook mee met de uitjes 
maar worden gevraagd naar de 
bibliotheek te komen of een andere 
goed bereikbare opstapplaats in 
Hilversum. 

Bij annuleren later dan een week 
voordat de activiteit plaatsvindt 
betaalt u de kosten tenzij een 
ander in uw plaats meegaat.

Rembrandthuis met 
Ferdinand Bol en Govert 
Flinck 

In het Rembrandthuis is nu te zien de 
tentoonstelling: Ferdinand Bol en Govert 
Flinck Rembrandts meesterleerlingen. 
Bol en Flinck gelden als de twee belang-
rijkste leerlingen van Rembrandt. Hun 
indrukwekkende werk wordt wereldwijd 
bewonderd en na 350 jaar worden 
zij met deze tentoonstelling eindelijk 
uit de schaduw van hun leermeester 
gehaald. Met imposante portretten en 
dramatische voorstellingen gebaseerd 
op de bijbel of de oudheid voorzagen 
Bol en Flinck in een behoefte van hun 
opdrachtgevers, waaronder welvarende 
kooplieden en vertegenwoordigers van 
de maritieme en politieke macht. 

...........................................................
Datum  Zondagmiddag 11 en 
donderdagmiddag 15 februari 
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 M 17,50. 
Met Museumkaart gratis. 

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

Met de Senverbus naar 
tentoonstellingen beeldende kunst
Op deze pagina staan de bezoeken met de Senverbus aan tentoonstellingen 
beeldende kunst. 

Pyke Koch in Centraal 
Museum Utrecht

Pyke Koch is een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van het neo- of 
magisch realisme in Nederland. In 
de tentoonstelling wordt Kochs 
werk getoond in de context van dat 
van zijn tijdgenoten - niet alleen van 
Nederlandse kunstenaars als Carel 
Willink, Raoul Hynckes en Charley 
Toorop, maar ook van Georg Grosz, 
Anton Räderscheidt en Christian Schad, 
als vertegenwoordigers van de Neue 
Sachlichkeit in Duitsland. De tentoon-
stelling beoogt een dieper inzicht te 
geven, zowel in Kochs kunstenaarschap 
als in de politieke complexiteit van het 
Interbellum, de periode tussen de beide 
Wereldoorlogen en bij te dragen aan de 
nuancering van het debat over ‘goed’ of 
‘fout’ dat sinds 1945 niet is verstomd. 

...........................................................
Datum  Zaterdagmiddag 10 en 
donderdagmiddag 15 maart
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 M 13,50. 
Met Museumkaart gratis. 

...........................................................
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Sieraden in Museum 
Volkenkunde
Met deze wintertentoonstelling 
presenteert Museum Volkenkunde de 
grootste verzameling sieraden in een 
Nederlands museum ooit. Sieraden uit 
de museumverzameling aangevuld met 
hedendaagse sieraden van toonaan-
gevende ontwerpers uit de hele wereld, 
meer dan 1000 in totaal, staan garant 
voor volop kijkplezier, verbazing en 
bewondering. Behalve ‘hoe mensen 
zich wereldwijd versieren’, zoomt de 
tentoonstelling ook volop in op de 
makers, maaktechnieken en bijzondere 
verhalen. De sieraden van de tentoon-
stelling zijn gemaakt van goud, zilver, 
glas en natuurlijke materialen. 

...........................................................
Datum  Zaterdag 17 februari en 
zaterdag 3 maart 
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 
11.00 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden M 22,00. 
Niet-leden M 24,00. Toegang M 14,00. 
Met Museumkaart gratis. 

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

BodyWorlds Amsterdam 

De adembenemende anatomietentoon-
stelling vertelt het wonderbaarlijke 
verhaal van ons eigen lichaam en 
de invloed van het fenomeen ‘geluk’ 
op onze gezondheid. Meer dan 200 
anatomische preparaten van echte 
menselijke lichamen tonen de 
complexiteit, de veerkracht en de 
kwetsbaarheid van het lichaam. Ze 
tonen de functie van organen, maar ook 
alledaagse ziektes. Een bij bezoekers 
zeer gewaardeerd anatomisch museum.

...........................................................
Datum  Donderdagmiddag 22 
februari 
Tijd  Ophalen tussen 12.00 en 
13.00 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden M 27,00 
inclusief toegang. Niet-leden 
M 30,00. 

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

Bijzondere tentoonstellingen met de Senverbus
Voor meer informatie over aanmelding voor onderstaande excursies met de Senverbus, zie pag. 11. 

Herhaling bezoek 
tentoonstelling Nineveh 

De Senverbus rijdt opnieuw naar de 
tentoonstelling Nineveh omdat er 
zoveel moois te zien is. Nineveh, 2700 
jaar geleden de grootste stad ter wereld, 
herrijst in het Rijksmuseum van 
Oudheden, te Leiden. Deze tentoon-
stelling neemt u mee naar de bloeitijd 
van de Nieuw-Assyrische hoofdstad in 
Noord-Irak, rond 700 voor Christus. U 
ziet meer dan 250 objecten uit binnen- 
en buitenlandse musea als het British 
Museum en het Louvre, waaronder 
reliëfs, beelden, kleitabletten en 
rolzegels. Bijzonder zijn de grote reliëfs 
uit de stadspaleizen en de reconstructie 
van een zaal uit het paleis van koning 
Sennacherib. 

...........................................................
Datum  Zaterdag 24 februari en 
woensdag 7 maart
Tijd  Ophalen tussen 9.30 en 
10.30 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden M 22,00. 
Niet-leden M 24,00. Toegangsprijs M 
15,00. Met Museumkaart M 2,50. 

...........................................................
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Rondritten en rondleidingen met de Senverbus
Voor meer informatie over aanmelding voor onderstaande excursies met de Senverbus, zie pag. 11. 

Naar Muziekgebouw 
aan ’t IJ 

De lunchconcerten in het muziek-
gebouw worden uitgevoerd door 
jeugdige ensembles van hoge 
kwaliteit in verrassende bezettingen 
met gevarieerd repertoire. Jaarlijks 
spelen zij tien gratis toegankelijke 
lunchconcerten in de Grote Zaal van 
het Muziekgebouw met fantastische 
muziek. De concerten worden georga-
niseerd samen met het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds, het 
Conservatorium van Amsterdam, 
het Prinses Christina Concours en 
de Academie van het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Het programma 
en de optredende ensembles worden 
kort voor de het optreden op de web-site 
geplaatst. 

...........................................................
Datum  Donderdag 1 en 15 maart en 
12 april
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 
11.00 uur en ca. 17.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden M 15,00. 
Niet-leden M 17,00. 

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

Rondleiding Binnenhof 
en Ridderzaal 
Door de eeuwen heen is het Haagse 
Binnenhof het centrum geweest van 
het staatkundig leven in Nederland 
en dat is het nu nog. We volgen een 
rondleiding met enthousiaste gidsen. 
Tijdens deze rondleiding krijgt u een 
korte film te zien over de geschiedenis 
van het Binnenhof, bezoekt u via een 
wenteltrap de tribune van de Ridderzaal 
waar u meer hoort over Prinsjesdag en 
de historie van het gebouw en brengt u 
een bezoek aan de Staten-Passage en de 
publieke tribune van de Tweede Kamer. 
De Ridderzaal en Filmzaal zijn niet 
toegankelijk voor mensen die niet goed 
ter been zijn omdat deze alleen per trap 
bereikbaar zijn. 

Voor mensen die slecht ter been zijn is 
er een aparte rondleiding ‘Binnenhof 
zonder drempels’. Deze rondleiding 
gaat niet door de Ridderzaal, heeft 
een langzamer tempo en maakt een 
rondgang over het Binnenhof. Ook 
bezoekt u de Tweede Kamer. Deze 
rondleiding doen we op een andere dag, 
zie hierna. 

...........................................................
Datum  Donderdag 8 maart voor 
mensen die goed ter been zijn en 
dinsdag 6 maart voor mensen die 
slecht ter been zijn. 
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 
11.00 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden M 34,00, 
incl. rondleiding. Niet-leden M 37,00. 

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

Snerttram plus rondritje 
Rotterdam 

De Snerttram is een bijzondere 
verschijning in Rotterdam. De tram 
ziet eruit alsof ze dwars door een pan 
erwtensoep is gereden. Binnenin is 
de tram aangekleed met lichtjes en 
gordijntjes. We maken een rondrit 
door Rotterdam in deze antieke 
museumtram uit1964 en krijgen tijdens 
de tramrit ook een kop hete erwtensoep 
keurig in een mandje met lepel en 
servet. Tijdens de tramrit vertelt de gids 
amusante weetjes, waarvan zelfs de 
meest doorgewinterde Rotterdammer 
nog nooit van gehoord heeft. Vooraf 
rijden we met de bus ook nog langs 
enkele bezienswaardigheden in de stad 
waar de tram niet komt. 

...........................................................
Datum  Zondag 25 februari en zondag 
4 maart
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 
11.00 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden M 38,00 
inclusief de kosten van de snerttram. 
Niet-leden M 42,00. 

...........................................................
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Stuur naar Ledenadministratie Senver, p.a. Nel Stornebrink, Kerkelandenlaan 29B, 1216 RR Hilversum.
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Activiteiten van anderen Plaatsen vrij in Plus-leesclub, 
met extra begeleiding
Sommige leesclubs hebben een beetje meer 
begeleiding. Bij het uitzoeken van geschikte boeken, 
het lenen ervan bij de bibliotheek en het leiden van 
de gesprekken. Zo’n leesclub heeft Senia in Hilversum 
ook. De groep wordt begeleid door Josée Zuiver en 
Annelies Mersel en komt eens in de zes weken bij 
elkaar. De groep leest prettig leesbare romans en 
bespreekt ze aan de hand van zgn. 
leeswijzers van Senia. De komende 
maanden lezen we onder andere 
Maan en zon van Stefan Brijs. De 
kosten zijn A 34,50 per jaar. 
Meer informatie: Annelies Mersel, 
annelies.mersel@gmail.com of 
tel. 06 - 11097824.

Plaatsen vrij bij leesgroep 
biografieën
In een leesgroep biografieën die al 
wat langer bestaat zijn plaatsen vrij. 
De groep komt meestal op dinsdag-of 
woensdagmorgen bij elkaar. 
De komende maanden lezen en 
bespreken ze biografieën van Mevrouw 
Manet en van Angela Merkel. 
Meer informatie: Annemiek Beckers, 
annemiekbeckers@live.nl, tel. 035-6837091

Start nieuwe leesclub filosofie

In februari start er een nieuwe leesgroep 
filosofie. Met 6 - 8 mensen lees je elke 6 weken 
een boek over een thema in de filosofie en 
je bespreekt dat met elkaar aan de hand 
van discussievragen.  Op maandagavond 12 
februari  is er een informatiebijeenkomst, 
en tevens start van een nieuwe groep. Of die 
groep op de maandagavond bij elkaar blijft 
komen, hangt af van wat de mensen willen die 
zich aanmelden.
De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia. 
Stichting Senia richt in heel Nederland leesgroepen op en brengt 
zo mensen met gelijke interesses bij elkaar. Je hoeft geen filosoof te 
zijn om een leesclub filosofie leuk te vinden. Deskundigen van Senia 
hebben een selectie gemaakt van goed leesbare boeken waaruit je een 
keuze maakt. Denk bijvoorbeeld aan Geluk en wijsheid voor beginners 
van Jos Kessels, of Durf te twijfelen van Leonie Breebaart. Per boek 
ontvangen de deelnemers een leeswijzer met een samenvatting van 
het boek, informatie over de auteur, en de discussievragen. 
Meer informatie over de werkwijze en de kosten is te vinden op 
www.senia.nl, bij leesgroepen.

................................................................................
Datum  maandagavond 12 februari om 18.30 uur 
Plaats  Bibliotheek Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55.
Opgeven  vooraf is niet nodig. Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Ineke van de Rotte, i.vanderotte@chello.nl. 

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



Het ‘seniorencafé’ wil ook andere 
Senver-leden kennis laten maken 
met deze unieke plek, vandaar deze 
uitnodiging om eens op een donderdag-
morgen aan te schuiven voor de koffie. 
Op donderdag 8 februari zal ook Senver-
voorzitter Wim Kozijn met zijn vrouw 
aanwezig zijn in de Landgoedwinkel. 
Dus: wie het leuk vindt eens kennis te 
maken met de vaste groep Senver-leden, 
de voorzitter en de Landgoedwinkel is 
van harte welkom. 

...........................................................
Datum  elke donderdagochtend
Tijd  vanaf 10.30 uur
Plaats  De Rading 1, Loosdrecht

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

Senver en Landgoedwinkel 
de Rading
Wekelijks wordt op donderdagmorgen 
door Senver-leden koffie gedronken in 
de Landgoedwinkel, de Rading 1, in 
Loosdrecht. Het is een uitnodigende 
en sfeervolle ruimte waar het plezierig 
is om elkaar te ontmoeten en waar 
gasten worden geholpen door mensen 
voor wie het niet vanzelfsprekend is dat 
zij gemakkelijk een werkplek vinden. 
Landgoed de Rading is namelijk ook een 
beschermde werkplek voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel 
in de winkel, in de lunchroom als op de 
tuinderij werken zij onder begeleiding 
mee. Omdat er veel afwisselend werk 
is valt er voor deze mensen ook veel te 
leren. De Landgoedwinkel werkt samen 
met de Tomingroep, gemeenten en 
zorginstellingen. 
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In februari kunnen we gezamenlijk 
gaan eten in Taverna De Griek in de 
Havenstraat. Dat gebeurt op 
dinsdag 20 februari en donderdag 
22 februari. Er wordt een drie-gangen 
keuzemenu geserveerd. De Taverna 
noemt zich ‘uw eigen plek uit 
Griekenland in Hilversum’, met 
Griekse gerechten en talloze hapjes 
en met uitgebreide selectie Griekse 
wijnen in de kelder. Dit restaurant, 
van eigenaar Lazos Mylothridis, 
bestaat sinds 2001.

Data  
Dinsdag 20 februari en donderdag 
22 februari
Tijd  
U wordt verwacht tussen 17.30 en 
18.00 uur.
Plaats  
Taverna De Griek, Havenstraat 18, 
Hilversum
Kosten  
A 25,00 per persoon, exclusief 
drankjes. Ieder rekent individueel af.

Aanmelden  
Kiest u voor dinsdag, meldt u zich 
dan aan bij Catharina Draaijer, 
035 - 7722214 of catharina@chello.nl  

Kiest u voor donderdag meldt u 
zich dan aan bij Anja Pons (tussen 
19.00 en 21.00 uur) 035 - 6241866 of 
jmpons@xs4all.nl

Samen-uit-eten 
bij ‘De Griek’

Elke vrijdagmorgen zit de tafel in het 
Lopes Dias Centrum vol met breisters. 
Een ingewikkelde trui voor een dochter, 
een sjaal voor een kleinkind, óf breien 
voor een goed doel, daarvoor zijn de 
dames hier op vrijdag. Of misschien ook 
wel voor een gezellig praatje met een 
kopje koffie. Nieuwelingen zijn welkom 
en worden hartelijk ontvangen. Er zijn 
de laatste tijd verschillende mensen 
bijgekomen, en die zijn enthousiast in 
de club opgenomen.  
Dus als u zin hebt om mee te doen 
aan Senver’s breiclub, ga dan eens op 

vrijdagmorgen kijken in Wijkcentrum 
Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213. Van 10.30 
tot ongeveer 12.00 uur. Het kost niets. 

Senver’s breiclub op vrijdagmorgen



Vaste activiteiten: 
sport, spel & 
ontmoeting

Agenda  Februari
Datum Activiteit Pagina

Maandagmorgen
SeniorenCafé in De Jonge 
Haan, vanaf 10.30 uur
Maandagmiddag 
Klaverjassen in wijk-
centrum St.Joseph, 
om 13.30 uur. Er is een 
wachtlijst
Maandagmiddag 
19 februari
Bingo, wijkcentrum 
De Koepel, Kerkelanden, 
aanvang 14.00 uur
Maandagmiddag 
Biljarten elke week in 
wijkcentrum Lopes Dias, 
vanaf 13.30 uur

Dinsdagmorgen
Aqua-sporten in zwembad 
de Lieberg, 
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdagmiddag 
13 en 27 februari 
Scrabblemiddag in wijk-
centrum Lopes Dias, 
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 6 februari
Fotoworkshop, in Wijk-
centrum Lopes Dias 
van 14.00 – 16.00 uur

Woensdagmorgen 
Seniorencafé op terras, 
Winkelcentrum Kerke-
landen, 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 15.30 uur

Vrijdagmorgen 
Breicafé in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 10.30 uur

Donderdag 1 februari Lange wandeling vanaf H’sum Sportpark - Den Dolder 8

 Naar de Hermitage, Senverbus –

 Startbijeenkomst Foodprint Challenge 1

Vrijdag 2 februari Klassieke muziekochtend 3

 Start cursus iPad –

Zaterdag 3 februari Noord Veluws Museum Nunspeet Vrouwen, 

 Uit de kunst!, Senverbus –

Zondag 4 februari Winterse Rondrit Vecht en Haarzuilens, Senverbus  –

Maandag 5 februari De Kern van…. 4

Dinsdag 6 februari Klassieke muziekochtend 3

Woensdag 7 februari Naar lunchconcert Concertgebouw, Senverbus –

 Korte wandeling, naar de Landgoedwinkel 8

Donderdag 8 februari Naar Paul Delvaux in Kunsthal Rotterdam, Senverbus –

 Kopje koffie met voorzitter Wim Kozijn in Landgoedwinkel 15

Vrijdag 9 februari Naar Tivoli Vredenburg, Senverbus –

Zaterdag 10 februari Teijlers Museum Haarlem, Senverbus –

Zondag 11 februari Tentoonstelling Rembrandthuis, Bol en Flinck, Senverbus 11

Maandag 12 februari Start leesgroep filosofie 14

 Start cursus Windows 10 5

Dinsdag 13 februari Museumlezing 7

 Film The Post 6

Woensdag 14 februari Museumlezing 7

 Noord Veluws Museum Nunspeet Vrouwen, 

 Uit de kunst!, Senverbus –

Donderdag 15 februari Tentoonstelling Rembrandthuis, Bol en Flinck, Senverbus 11

Vrijdag 16 februari Draaiorgelmuseum, Amsterdam, Senverbus 3

Zaterdag 17 februari Sieraden in Museum Volkenkunde, Senverbus 12

Maandag 19 februari Historie lezing 3

Dinsdag 20 februari Poëzie in de Soos 4

 Samen uit eten bij De Griek 15

 Orchideeënhoeve, Senverbus 8

Woensdag 21 februari Bezoek aan ‘Grootste Museum van Nederland’, Amsterdam 7

 Korte wandeling, vanaf Tolhek Cronebos 8

Donderdag 22 februari BodyWorlds Amsterdam, Senverbus 12

 Samen uit eten bij de Griek 15 

Vrijdag 23 februari Op bezoek bij Hilversumse kunstenaar 9

 Naar Tivoli Vredenburg, Senverbus –

Zaterdag 24 februari Tentoonstelling Nineveh, Senverbus 12

Zondag 25 februari Snerttram plus Rondritje Rotterdam Senverbus 13

Woensdag 28 februari Portugese Synagoge en Joods Historisch Museum, 

 Amsterdam. Senverbus 6


