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Alg. Ledenvergadering 
op woensdag 12 december
Alvast voor uw agenda: op woensdag-
middag 12 december wordt de tweede 
algemene Senver-ledenvergadering van 
dit jaar gehouden. De plaats: het St. Anna-
gebouw, achter de St. Vituskerk aan de 
Emmastraat. De aanvang is om 14.00 uur 
en de zaal gaat open om 13.30 uur. 
In het maandblad van december volgt de 
uitnodiging voor deze ledenvergadering 
mét de agenda.

Minister Hugo de Jonge in Hilversum

Verenigingen als Senver belangrijk bij 
tegengaan eenzaamheid
Begin oktober kwam minister Hugo de Jonge 

naar Hilversum om over eenzaamheid te 

praten op een door CDA Hilversum georga-

niseerde thema-avond. Hoe voorkom je 

ernstige eenzaamheid, ook in Hilversum zijn 

de cijfers schrijnend. Ontmoeting organiseren 

is de beste remedie volgens De Jonge. En 

daar hadden de aanwezige Senver-leden hun 

antwoord wel op klaar: ‘Wij hebben Senver, 

en dat werkt prima tegen eenzaamheid.’

Versterken van het samenleven en zinvolle 
relaties leren aangaan, was het belangrijkste 
advies dat de minister had om eenzaamheid 
tegen te gaan. Daar kunnen verenigingen als 
Senver een grote rol in spelen. Hij kreeg die 
stelling van verschillende kanten bevestigd: 
‘Wie lid wordt van onze seniorenvereniging 
kan de hele week aan activiteiten meenemen. 
De vereniging zorgt dat nieuwe leden een 
warm welkom krijgen, en dat oudere leden 
thuis opgezocht worden.’ Rik Brugman, lid 
van Senver, en het afgelopen jaar weduwnaar 
geworden, vond zelf dat hij tot groep behoort 
die het risico loopt op eenzaamheid. ‘Maar 
gelukkig heb ik via Senver een grote kennis-
senkring, en dat is erg veel waard.’
De minister realiseerde zich dat het er niet 
alleen om gaat om eenzaamheid te voorko-
men, maar ook dat er meer voorzieningen 
moeten komen om het langer thuis blijven 
wonen mogelijk te maken. Ook hebben 
mantelzorgers goede ondersteuning nodig. 
Samen met Ben Hammer, directeur van 
Hilverzorg, concludeerde de minister dat 
nieuwe woonvormen voor ouderen hard nodig 
zijn, zeker omdat het aantal 75-plussers het 
komende decennium fors gaat toenemen. 
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Colofon

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 - 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@kpnmail.nl of tel. 6281480.

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

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

Vervoer en begeleiding bij bezoek aan 
dokter en ziekenhuis
Contactpersoon Constance van der Poll, 
tel. 06-20483538, 
constance.van.der.poll@gmail.com

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

Volgend nummer
Kopij voor decembernummer vóór 14 novem-
ber 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. Hetty van Ginkel-Bijlsma
Mevr. Wil Serno-Pieneman
Dhr. Pieter Jan Hegenbart
Dhr. Jan Kuijper
Dhr. J. Helmonds
Mevr. Jeannette Zagt
Mevr. Tine Stultiëns
Mevr. Joke Vlaar-van Loendersloot
Mevr. Tini Dekker-van de Berg
Mevr. Yvonne Carmiggelt
Dhr. Dirk Deij
Mevr. Nicolien Bos-Jacobs
Mevr. Fieke van der Schaft
Mevr. Dieuwke van Oostrum

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: informatie & 
dienstverlening 

Penningmeester
Kees Boekschoten, 
tel. 035-6561858 of 06-83703430
Hoflaan 32, 1241 XM Kortenhoef
kees.boekschoten@ziggo.nl
Portefeuille: vervoer

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

Marjan Kruimer, 
tel. 035-7722888 of 06-25563148
m.kruimer@gmail.com
Portefeuille: cultuur & excursies 
en informatie & dienstverlening

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

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

Redactie 
Ineke van de Rotte, Willibrord Ruigrok 
en Marijke Lubberding
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht

Foto van de maand

Najaar, slakken op paddenstoel, 
gemaakt door Henk Roos

Uw foto in dit blad?

De redactie vind het leuk als Senver-
leden foto’s maken voor dit blad. 
Let daarbij wel op de volgende zaken:
•  Je kunt prima foto’s maken met een 
 mobiel of i-pad
•  Zorg dat de foto’s scherp zijn. Gebruik 
 waar mogelijk een muur/tafel/boom 
 als ondersteuning, bij wijze van statief.
•  Geef de foto een logische naam (liever 
 geen nummer)
•  Belangrijk: mail de foto’s op hoogste 
 kwaliteit (= ware grootte) naar 
 redactie@senver.nl
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Muziek lezingen door Claire Verlinden 

Verdi: Va pensiero - Vlieg, gedachten

..........................................................
Data vrijdag 2 en dinsdag 6 novem-
ber
Tijd 10.30 uur
Locatie bibliotheek Hilversum, 
’s-Gravelandseweg 55
Aanmelden via de site 
www.bibliotheekhilversum 
of tevoren aan de balie van de 
bibliotheek, zie pag. 14
Kosten 3 euro (inclusief koffie/thee 
in de pauze)

..........................................................
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Het is weer 

november 

en tradi-

tioneel 

herdenken 

wij onze 

doden op 2 

november: 

Allerzielen. 

Dus wat is 

er mooier 

dan een 

muziekochtend over Verdi beginnen 

met zijn Requiem? Veel zangers 

konden afgelopen jaar het Requiem 

meezingen met het Groot Omroepkoor 

in Vredenburg. Het bleek een indruk-

wekkende ervaring voor deze ama-

teurzangers. En komend seizoen staan 

operakoren van Verdi op het meezing-

programma van het Groot Omroepkoor.

Verdi schreef 26 opera’s in zijn leven. 
Waarom zijn veel mensen zo dol op 

Vooraankondiging 
Muziekochtend 
december: 
Amerikaanse muziek

Vanaf 20 november kunt u zich 
aanmelden voor de muziekoch-
tenden op 4 en 7 december, over 
Amerikaanse muziek – veelzijdiger 
dan u op het eerste gezicht denkt! 

Zie voor aanmelden pag. 14.

Heeft u een iPad? En? Hoe bevalt dat? 

Alles duidelijk, of heeft u nog vragen 

waar u niet uitkomt? Dan kan het iPad-

café de oplossing zijn.

Het iPad-café is een initiatief van 
Senver. Speciaal voor onze leden is het 
gratis (een kleine vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld). Niet-leden zijn 
ook welkom. Voor een bijdrage van 
A 2,50 helpen wij ook hen verder, met 
vragen als: Hoe stel ik WiFi in? Als ik 
per ongeluk iets weggooi, is het dan 
definitief weg? Mijn mail doet ‘raar’. 
Ik kan wel mails ontvangen maar 
niet sturen. Hoe werkt YouTube? Hoe 
kan ik mijn foto’s ordenen? Wat zijn 
cookies? Hoe herken ik phishingmail? 

Verdi? Omdat we aria’s en koorwerken 
zo vaak horen of zit er echt iets heel 
meeslepends in zijn muziek? Denk 
bijvoorbeeld aan het Slavenkoor. Ligt 
de muziek zo gemakkelijk in het 
gehoor of is hier een bijzonder geniale 
componist aan het werk? Het antwoord 
van presentator Claire Verlinden op die 
laatste vraag - het zal u niet verwonde-
ren - is ‘ ja!’

Het iPad-café kan u helpen

Overigens gaan we niet in op vragen 
over geldzaken.
  
Iedere donderdagmiddag kunt u in de 
bibliotheek in Hilversum terecht met 
vragen over uw iPad. Vragen over een 

iPhone kunnen meestal ook beantwoord 
worden. Twee vrijwilligers van Senver 
helpen u verder. De vragen worden 
individueel behandeld en op volgorde 
van binnenkomst. Vragen over tablets 
en telefoons die werken op Android 
kunnen helaas niet altijd opgelost 
worden. 
Wilt u tevoren weten of wij uw vraag 
kunnen beantwoorden, bel dan even 
met Lily Smit-Goudsmits, 035-6214414. 
Maar beter is natuurlijk om gewoon 
donderdagmiddag naar de bieb te gaan! 
Welkom!

..........................................................
Wanneer  elke donderdagmiddag van 
14.00 tot 15.30 uur
Waar  in de hal van de bibliotheek, 
’s-Gravelandseweg 55, Hilversum

..........................................................
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Op 5 november staat het dagelijks 

leven van Kierkegaard centraal in de 

serie De Kern van…Wat is daar eigenlijk 

zo bijzonder aan? Het dagelijks leven is 

toch gewoon het leven van iedere dag, 

het gewone leven. Ongewoon is dat je 

bij een filosoof en schrijver daaraan 

denkt. Kierkegaards schrijverschap kent 

twee polen; de pseudonieme werken 

en de werken die hij schreef onder zijn 

eigen naam, de zogenaamde opbou-

wende toespraken bestemd voor een 

veel groter lezerspubliek.

Maar er is meer. Uit zijn brieven weten 
we vrij veel over Kierkegaards eigen 
dagelijks leven. Hoe hij rondliep in de 
straten van Kopenhagen, als een psy-
chologisch waarnemer, geïnteresseerd 
in het wel en wee van gewone mensen. 
En hoe hij daar wandelde samen met 

De Kern van... 

Kierkegaard (1813-1855) en/in het dagelijks leven

anderen die hij 
toevallig op 
zijn voet-
tochten tegen-
kwam. Ook 
aan dat soort 
ontmoetingen 
hebben we 
brieven van 
hem te danken, 
die vaak een verrassende kijk geven op 
zijn alledaagse leven.

Waarover schreef hij 

En dan de onderwerpen waarover hij 
graag schreef: liefde en angst, vertrou-
wen en vertwijfeling. Geen alledaagse 
onderwerpen, maar wel over het men-
selijk leven, over zaken waar iedereen 
in zijn leven mee te maken heeft of 
krijgt. Schrijver over het menselijke, zo 
beschouwde hij zichzelf het liefst.

In het vierde en laatste deel van zijn 

serie Poëzie en Beeldende kunst wil 

Henk Roos ons nogmaals laten zien 

hoe in gedichten sprake is van ‘lyrische 

kunstbeschouwing’. En hoe in de 

tweede helft van de 20e eeuw vele 

dubbeltalenten zich zowel met poëzie 

als met beeldende kunst bezig hielden.

Programma

In dit deel van de reeks zijn we aange-
komen in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog. We naderen het einde van 
een lange reis door de kunstgeschiede-
nis. Henk neemt ons mee langs een aan-
tal van zijn favoriete kunstwerken en 
gedichten. Dichtkunst en tekenkunst 
werden door essayist Rudy Kousbroek 
aangeduid als ‘zuster-kunsten’. En 
wanneer je erop gaat letten vind je 

Dinsdag 20 november

Poëzie en Beeldende kunst
steeds meer voorbeelden 
van verwantschap tussen 
poëzie en beeldende 
kunst.
Enkele van de dubbelta-
lenten die aan bod zullen 
komen: Lucebert, Willem 
Hussem, Pierre Kemp, 
Armando, Peter Vos, Jan 
Wolkers, Herman Brood. 
En nog iets: In hoeverre zijn songtek-
sten in de popmuziek poëzie?
We lezen de gedichten en kijken naar de 
beelden. Enkele combinaties die we zul-
len tegenkomen: Budé/Pollock, D’Hont/
Gerits, Kelly/Dijkshoorn, Dumas/Krog 
(zie de af beeldingen), Klein/Visser, 
Hockney/Zuiderent.

..........................................................
Datum dinsdag 20 november 15.00 – 
17.00 uur. Na afloop kan er gegeten 
worden in De Unie tegen een 
schappelijke prijs.
Plaats Sociëteit De Unie, ’s-Grave-
landseweg 57
Kosten € 5,00

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

De combinatie Dumas/Krog

Inleider

De inleider is Andries Visser. Andries 
studeerde wiskunde, filosofie en theo-
logie. Hij was o.a. twintig jaar docent op 
het Comenius College in Hilversum. Al 
jaren houdt hij zich bezig met het werk 
van Kierkegaard en vertaalde samen 
met zijn vrouw meer dan tien werken 
van Kierkegaard uit het Deens. Recent 
verscheen een nieuwe vertaling van Het 
begrip angst.

..........................................................
Datum maandag 5 november
Tijd van 15.00 tot 17.00 uur. Na 
afloop kan er gegeten worden in De 
Unie tegen een schappelijke prijs.
Kosten € 5,00 
Plaats Sociëteit De Unie, ’s-Grave-
landseweg 57

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



Historische schoolplaten van Isings
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Waar hingen ze níet aan de muur aan 

de muur in de lagere-school-klas: 

de ‘schoolplaten voor de vader-

landse geschiedenis’ van J.H. Isings. 

Over Noormannen, hagepreken, 

Muiderkring, stadsleven in de middel-

eeuwen, Leidens ontzet, kruisvaarders, 

de slag bij Nieuwpoort, enzovoort. 

Deze platen waren gemaakt door Johan 
Herman Isings (1884-1977). Hij was een 
kundige en geliefde illustrator, die 
vooral bekend is geworden door zijn 
bijbel-illustraties en die schoolplaten. 
Isings en zijn werk staan centraal in de 
historie-lezing van Senver op maandag 
19 november.

Vincent van Poortvliet komt vertellen 
over Isings: wie was hij als mens en 
als kunstenaar? Hij zal ook in zijn 
persoonlijke herinnering duiken: hoe 
hij als zevenjarige jongetje ‘oorlogsge-
schiedenisplaten’ beleefde, en geeft aan 
waarom Isings niet voor dát onderwerp 
koos. Daarna komen de ’echte’ Isings-
platen aan bod. Via een selectie van pla-
ten wordt een reis door de vaderlandse 

geschiedenis gemaakt. In de platen van 
Isings staan de 16e en 17e eeuw centraal, 
en dat is in deze lezing ook het geval.
Het wordt dus een geïllustreerde 
terugkeer naar de geschiedenisles van 
vroeger én een genieten van de kunst 
van Isings en van de verhalen die vaak 
verbonden zijn met herinneringen uit 
de eigen schooltijd.

Een Isings-schoolplaat: de Noormannen veroveren Dorestad

De Cultuurkring van Senver zorgt ervoor 

dat Senver-leden naar allerlei voorstel-

lingen en optredens kunnen gaan. Elke 

maand verschijnt er een programma 

waar leden van de Cultuurkring op 

kunnen intekenen. Interesse? Stuur een 

e-mail naar cultuurkring@senver.nl.

Musicals

Naast dat maandprogramma orga-
niseert de Cultuurkring bezoeken 
per bus naar populaire musicals. In 
het vorige maandblad peilden we de 
belangstelling voor The Lion King en 
Soldaat van Oranje. Voor beide musicals 
bleek veel belangstelling te bestaan. Op 
woensdagmiddag 28 november gaat de 

bus met 52 mensen naar The Lion King 
in Scheveningen, en op 2 januari gaan 
er net zoveel mensen naar de Soldaat van 
Oranje in de theaterhangar in Katwijk. 
Wilt u op de wachtlijst voor een vol-
gende keer, stuur dan een e-mail, of bel 
met Ike Heerschop, tel. 035-6857016.

Gooiland

De Cultuurkring-leden gaan bijvoor-
beeld naar bijzondere voorstellingen 
in Gooiland. We noemen er hier twee, 
het zijn aanraders, als je van het genre 
houdt. Mail of bel vóór 4 november als 
u mee wilt, zie de gegevens hiervoor, 
onder ‘musicals’.

Nieuws van Senvers Cultuurkring

• Het Charkov Staats Ballettheater met 
De Notenkraker op dinsdagavond 
11 december 19.15 uur. Kosten kaartjes 
1e rang A 42,00. 

• Arjen Lubach LIVE op donderdagavond 
7 febr. 2019, aanvang 20.15 uur. Kosten 
A 31,00. 

..........................................................
Datum maandag 19 november, 
15.00-17.00 uur
Locatie Bibliotheek Hilversum, 
’s-Gravelandseweg 55 
Kosten € 3,00
Aanmelden vanaf 5 november via de 
site www.bibliotheekhilversum.nl of 
aan de balie van de bibliotheek, zie 
pag. 14.

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



Film deze maand: 
Voorpremière: 
The Wife

Dinsdag 13 november om 14.00 uur

Veertig jaar lang heeft Joan Castleman 
haar eigen talenten, dromen en ambities 
opzij gezet voor de succesvolle literaire 
carrière van haar man, de overspelige 
Joe. Maar op de avond dat hij naar 
Stockholm afreist om de Nobelprijs voor 
Literatuur in ontvangst te nemen, besluit 
Joan dat het genoeg is en onthult ze 
haar grote geheim. 

De prijs voor een matineekaartje 
bedraagt € 8,00 inclusief een kopje 
koffie of thee met iets lekkers erbij voor-
afgaand aan de voorstelling. Alleen met 
pin betalen. Reserveren is niet mogelijk, 
wel kunt u nu al een kaartje kopen.

‘The Wife’ is een speelfilm van de 
Zweedse regisseur Björn Runge naar de 
bestseller van Meg Wolitzer. De kritieken 
voor de vertolking van actrice Glenn 
Close als Joan zijn juichend. 

Zweden, VS, GB 2017 100 min Regie 
Björn Runge Met Glenn Close, Jonathan 
Pryce, Christian Slater, Max Irons, 
Elizabeth McGovern

‘The Wife’ gaat 22 november officieel 
uit in Nederland, maar is dinsdag 13 
november speciaal voor SENVER leden 
alvast te zien!
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Senver’s Duurzaamheids-hoekje

Als je het doet moet je het goed doen, dacht Lies de 
Loos en ze maakte via Henja Kronenburg een afspraak 
met Peter van de Tweel voor het vervangen van 
ongeveer 12 gloeilampen. Peter bekeek alle armaturen 
en maakte een lijstje. Er zijn zoveel verschillende 
soorten dat je door de bomen het bos niet meer 
ziet. Dat is voor hem geen probleem. Hij had al wat 
voorwerk gedaan en wist ongeveer de prijs en waar de 
lampen in de aanbieding waren. Lies gaf het geld mee 
en Peter ging op pad. Na de koffie klom hij de trap op 
en met Lies als aangeef assistente monteerde hij snel 
en deskundig alle lampen. 
Lies vertelde dat ze nu meer en prettiger licht heeft in 
de huiskamer dan voorheen. ‘Ja,’ voegt Peter toe, ‘en als 
je alle lampen aanzet verbruik je nog steeds minder 
dan één gewone gloeilamp. Over besparen gesproken.’

Er zijn veel grootouders die zich zorgen 
maken over de wereld waarin hun 
kinderen en kleinkinderen opgroeien. 
Zij verlangen meer actie om klimaat-
verandering te voorkomen. Klimaat 
en energie zouden voor alle politieke 
partijen topprioriteit moeten zijn bij de 
komende verkiezingen. 
Interesse? Kijk dan eens op: 
www.grootoudersvoorhetklimaat.nl 

Hulp bij het installeren van LED lampen

Je verbruikt veel minder energie

Senver’s werkgroep duurzaamheid heeft in het blad van oktober uitgebreid 
beschreven waarom we er goed aan doen om LED lampen te gebruiken. Er 
is hulp mogelijk om de lampen te vervangen, zie het voorbeeld op deze 
pagina. Hebt u daar belangstelling voor? Stuur een mail naar de werkgroep 
via duurzaam@senver.nl of bel met Henja Kronenburg, 035-6247512. 

Grootouders voor het klimaat
Deze organisatie is verbonden met 
Urgenda, de organisatie die onlangs 
opnieuw een rechtszaak won, nu voor 
het Gerechtshof. De uitspraak hield 
in dat klimaatverandering een grote 
bedreiging vormt en dat de Staat een 
zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de 
Nederlandse uitstoot te verlagen. 
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Marius van Dokkum maakt heel 
bijzondere portretten van gewone 
mensen in hun eigen omgeving. Op een 
heel sympathieke manier schildert hij 
de eigenaardigheden van die mensen 
en dat doet hij ook met humor wat vaak 
verstopt is in zijn werk. In zijn geboor-
teplaats Andijk gaan we kijken naar 
deze bijzondere schilderijen waarbij zijn 
zuster ons leuke details zal vertellen. 
Er is een korte lezing en in een filmpje 
laat Marius van Dokkum zien hoe een 
schilderij van zijn hand tot stand komt.

Dagtocht van november

Marius van Dokkum: bijzondere schilderkunst 
en rondrit door Noord-Hollands landschap

Ook maken we op deze dag een mooie 
rondrit door het Noord-Hollandse land-
schap met zijn pittoreske dorpjes als 
De Rijp. We rijden eerst naar Wijdenes 
waar in Restaurant De Egelantier om 
12.15 uur een lekkere lunch voor ons 
klaarstaat. En om 14.00 uur worden we 
in Andijk verwacht bij Expo de Mantel 
waar we worden ontvangen voor de 
expositie van Marius van Dokkum. En 
ook hier staat er een kopje koffie met 
koek voor ons klaar. 

In gesprek met een kunstenaar

Ludek Tikovsky, in de gerenoveerde Meentwerf
Ludek Tikovsky (1963) is geboren 

en getogen in het voormalige 

Tsjechoslowakije, in 1987 emigreert 

hij naar Nederland. Zijn Tsjechische 

verleden heeft veel indruk op hem 

gemaakt. Hij is zich bewust van de vrij-

heid, die wij hier hebben. Is het vreemd 

dat er veel vogels in zijn kunstwerken 

voorkomen?

Het werk van Tikovsky bestaat uit 
tekeningen, schilderingen, foto’s en 
digitale bewerking. Soms leven beelden 
een lange tijd in zijn hoofd alvorens de 

noodzaak ontstaat dit om te zetten in 
een kunstwerk.
Ludek heeft zijn atelier in de dit 
jaar gerenoveerde Meentwerf aan 
de Mierenmeent in de Hilversumse 
Meent waar meerdere kunstenaars zich 
gevestigd hebben.

..........................................................
Datum woensdag 14 november
Vertrek om 10.15 uur van Lopes Dias 
en om 10.30 uur vanaf cafetaria Jan 
Kruis, Kerkelanden
Aanmelden op donderdagmorgen 
1 november tussen 10.00 en 12.00 
uur bij Henderkien Slim, 
tel. 035-6219414 als u opstapt bij 
Lopes Dias en bij Klara van den 
Born, tel. 035-6247016 of mail: 
kvandenborn@ziggo.nl als u opstapt 
bij Kerkelanden.
Opmerking Bij meer dan 60 aan-
meldingen wordt er geloot en de 
deelnemers die zijn uitgeloot worden 
bij de volgende dagtocht als eerste 
uitgenodigd om aan te geven of zij 
dan met die tocht meewillen.
Kosten € 38,00 per persoon. Pas 
als u van Klara/Henderkien heeft 
gehoord dat u meekan, kunt u het 
bedrag overmaken op banknummer 
NL69 INGB 0007 3896 93 t.n.v. 
Seniorenvereniging Hilversum 
o.v.v. Marius van Dokkum.

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

..........................................................
Datum vrijdagmorgen 16 november, 
10.30 uur
Waar Mierenmeent 122.  
Kosten € 3,00
Aanmelden (nodig want het atelier is 
niet groot) bij Anne de Laet, 
annedelaet@arthilversum.nl 
tel. 06-20137368. 
Ook aangeven als u er samen met 
anderen naar toe wilt gaan.

..........................................................
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Bomenwandeling binnen de stadsgrenzen 
Hilversum ligt aan alle zijden inge-

klemd tussen fraaie natuurgebieden, 

de meeste in bezit van Natuurmonu-

menten en het Goois Natuurreservaat. 

Dat een natuurliefhebber ook binnen de 

gemeentegrenzen van veel groen kan 

genieten bewijst de Senver-wandeling 

op 13 november, van ongeveer 4 km 

door een van de boomrijke wijken van 

de stad. 

Hilversum, met nu 90.000 inwoners, 
telde in 1800 zo’n 3500 inwoners. Het 
was een klein agrarisch dorp. Het 
gebied van de wandeling bestond 
toen uit veldjes en akkers die door de 
Hilversumse boeren werden gebruikt, 
de ‘engen’. 
De oudste bomen die we tijdens deze 
wandeling aantreffen dateren van na 
1800, en de meeste daarvan zijn aange-
plant bij de eerste villabebouwing in de 
tweede helft van de 19e eeuw. De komst 
van de Oosterspoorlijn in 1874 zorgde 
voor een snelle verbinding tussen 
Hilversum en Amsterdam. Het Gooi 
werd aantrekkelijk als woonplaats voor 
de welgestelde forens. 

De eerste villa’s waren imposante 
gebouwen met grote tuinen. 
Herinneringen eraan zullen we onder-
weg tegenkomen.

Een pittige herfstwandeling Op donderdag 1 november voert de lange Senver-
wandeling naar Huizen voor de ‘Gooise Beukenroute’ 
(12 km). Het wordt een mooie én pittige wandeling 
voor geoefende wandelaars, die vooral over onverharde 
paden gaat, door bossen en heidevelden.

........................................................... 
Datum  dinsdag 13 november
Start  om 10.30 uur bij de vijver van 
het raadhuis
IVN-gidsen Tjepkje Gersjes en 
Hanneke Schreuder begeleiden de 
wandeling. Tevoren aanmelden hoeft 
niet. Er wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van € 2,50. 
Verdere informatie Tjepkje Gersjes, 
06-50284849.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verzamelen om 9.45 uur op het busplein bij station 
Hilversum. Om 10.00 uur vertrekt bus 108 naar 
Huizen (halte dr. Lelylaan).
Start  De wandeling begint om 10.45 uur bij het 
kruispunt bij tuincentrum Rebel.  
Rond het middaguur is er gelegenheid voor een 
stop met een drankje of klein hapje.
Contactpersoon is Ank Vuijst, 035-6234850 
(ank.vuijst@hetnet.nl), op de dag van vertrek 
06-51010941.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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In november beginnen we weer met 

het nieuwe seizoen museumlezingen. 

Er is een groot aanbod van interessante 

kunsttentoonstellingen. Voor de eerste 

lezing heeft Henk Roos gekozen voor 

de tentoonstelling in de Hermitage 

Amsterdam: ‘Classic Beauties’, oftewel 

‘Klassieke Schoonheden’, uit de periode 

van het neoclassicisme.

Heel Europa kijkt halverwege de acht-
tiende eeuw met grote spanning naar 
de opgravingen in Italië. De schoonheid 
van de kunstschatten die bovenkomen, 
slaat in als een bom. Ze worden dé 
inspiratiebron voor kunstenaars, die 
de lichamelijke schoonheid van de 
klassieken herontdekken en perfectio-
neren. Het lokt een rage uit onder jonge 
aristocratische Europeanen: zij gaan 
op Grand Tour. Velen ondernemen de 
maandenlange reis naar Italië, in het 

Classic Beauties  Kunstenaars, 
Italië en de schoonheidsidealen van 
de 18e eeuw

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

Data dinsdag 13 en woensdag 
14 november
Tijd 10.30 uur. Zaal open 10.20 uur
Plaats theaterzaal Bibliotheek 
Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Let op er worden geen kaartjes meer 
verkocht aan de zaal, wel vanaf twee 
weken voor de lezing via de website 
of aan de balie van de bibliotheek. 
Zie verder pag. 14, alg. info Senver 
lezingen

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

Antonio Canova, De Drie Gratiën

bijzonder naar Rome. In de Eeuwige 
Stad ontmoeten ze beroemde kunste-
naars als Pompeo Batoni en Antonio 
Canova.

In de lezing wordt ingegaan op het 
ontstaan en de kenmerken van het 
neoclassicisme en het fenomeen van de 
Grand Tour, met bekende figuren als 
Goethe, Winckelmann en de Russische 
grootvorst Pavel Petrovitsj en zijn eega 
Maria Fjodorovna. Het resultaat van de 
reis van dit echtpaar is de kunstcollectie 
die zij onderweg verwierven. Tsarina 
Catharina de Grote had ook al een 
belangwekkende verzameling ‘klassieke 
schoonheden’ bij elkaar gebracht. Meer 
dan 60 topstukken uit de Hermitage 
zijn nu in Amsterdam te zien, met als 
schitterend middelpunt de marmeren 
beeldhouwwerken van Antonio Canova, 
de belangrijkste kunstenaar van zijn 
tijd. 

Samen naar de 
Hermitage

Samen met de trein

Op woensdag 21 november kunt u 
samen met andere Senver-leden de 
tentoonstelling in de Hermitage 
bezoeken. We verzamelen om 9.20 uur 
in de hal van Station Hilversum 
en nemen de trein van 9.39 uur naar 
Amsterdam Centraal. In Amsterdam 
nemen we de metro naar het Water-
looplein en arriveren daar om 10.15 uur. 
We starten ons bezoek aan het museum 
met koffie in het restaurant.

...........................................................
Datum woensdag 21 november
Kosten € 18,00 en met Museumkaart 
€ 2,50
Koop tijdig via internet een toe-
gangskaartje voor de tentoonstelling 
en kies het tijdsblok van 10.00 - 
12.00 uur.
Aanmelden bij Janny Schouten, 
liefst per e-mail: 
jannyschouten@gmail.com of anders 
via tel. 035-6859639

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

Samen met de Senverbus

...........................................................
Datum  Woensdagmiddag 21 novem-
ber en 12 december
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 14,00. 
Niet-leden € 16,00. Toegang € 18,00. 
Met Museumkaart € 2,50.
Aanmelden zie informatie op pagina 
14.

...........................................................
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Met de Senverbus naar musea
Zie voor informatie over aanmelding pagina 14.

Museum Lalique 
met Chagall  

Het Laligue Museum in Doesburg is 
geheel gewijd aan de Da Vinci van de 
juwelen- en glaskunst René Lalique 
(1860-1945). Zijn werk is vervuld van 
symboliek en ‘geheime’ details. Lalique 
werkte namelijk met een loep en in het 
museum zijn touchscreens waar de 
bezoeker op de details van de objecten 
die tentoongesteld zijn kan inzoomen. 
Tijdelijk is er de tentoonstelling met 
het werk van Marc Chagall ‘Edelstenen 
uit de hemel’ te zien. Zelfs een originele 
brief van Chagall aan dochter Ida. Het 
museum is door de smalle en steile 
trappen niet toegankelijk voor mensen 
die slecht ter been zijn. 

...........................................................
Datum Zondag 18 november
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 23,00. 
Niet-leden € 25,00. Toegang € 13,00. 
Met Museumkaart gratis.

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

Rijksmuseum 
Amsterdam 
80-jarige oorlog

Het Rijksmuseum laat met de tentoon-
stelling ‘80 Jaar Oorlog’ zien hoe de 
Tachtigjarige Oorlog Nederland heeft 
veranderd en gevormd. Ook wordt dui-
delijk hoe het zuiden, nu België, door 
deze strijd een eigen karakter kreeg. Dit 
is de eerste grote tentoonstelling die 
het gehele conf lict belicht en ook het 
internationale perspectief ervan laat 
zien. Kwesties als godsdienstvrijheid, 
zelf beschikkingsrecht, terreur en ver-
volging die ook vandaag de dag actueel 
zijn, duiken steeds op. Het verhaal over 
het ontstaan van Nederland is te zien 
door middel van spotprenten, tapijten, 
wapens, schilderijen van onder meer 
Breugel en Rubens.

...........................................................
Datum Woensdagmiddag 7 en 
28 november en zondagmiddag 
2 december
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 13,00. 
Niet-leden € 15,00. Toegang € 17,50. 
Met Museumkaart gratis.

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

Rijksmuseum Oudheden 
Leiden Goden uit Egypte 

Met de grote tentoonstelling Goden 
van Egypte brengt het Rijksmuseum 
van Oudheden vanaf 12 oktober 2018 
weer vele topstukken naar Nederland. 
Meer dan vijf honderd voorwerpen 
uit binnen- en buitenlandse musea 
brengen de Egyptische godenwereld tot 
leven en laten zien hoe groot de invloed 
van de goden op het leven van de oude 
Egyptenaren was. U ziet onder andere 
imposante beelden van goden en godin-
nen, magische papyri, gouden sieraden 
en rijk beschilderde mummiekisten. 
Nooit eerder was een tentoonstelling van 
deze grote omvang geheel gewijd aan het 
oud-Egyptische godenrijk.

.............................................................
Datum dinsdag 4 en zondag 
30 december
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 23,00. 
Niet-leden € 25,00. Toegang € 13,00. 
Met Museumkaart € 2,50.

.............................................................
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Domkerk met Bach 

Aan het eind van het jaar gaat de 
Senverbus weer naar een aantal zater-
dagmiddagconcerten van 15.30 - 16.30 
uur  in de Domkerk van Utrecht. Dit 
jaar kunt u luisteren naar de cantates 
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
en een kerstprogramma. De muziek 
wordt uitgevoerd door koor, solisten 
en barokorkest van de Domcantorij 
o.l.v. Remco de Graas en organist Jan 
Hage. We rijden er via een mooie route 
naartoe en drinken vooraf koffie of thee 
in het Domcafé.  

...........................................................
Datum 
Zaterdag 24 november 
Cantates BWV 140 en BWV 61 
Zaterdag 1 december 
Vioolsonates BWV 1021 en 1022
Zaterdag 15 december 
Cantate BWV 63, BWV 238, BWV 243a
Zaterdag 22 december 
Kerstprogramma Solistenesemble 
Cantores Martini 
Tijd Ophalen tussen 12.30 en 13.30 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 13,00. 
Niet-leden € 15,00. Toegang: collecte 
na afloop.

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

Muziek & Dickens met de Senverbus
Zie voor informatie over aanmelden pagina 14.

Leonardo Da Vinci in 
Teijlers Museum
Teylers Museum organiseert in het 
najaar van 2018 een grote tentoonstel-
ling over Leonardo da Vinci. De meest 
veelzijdige en beroemdste kunstenaar 
uit de Renaissance. Hij was een van 
de eersten die zich bezighield met 
de expressie van emoties. Dat is niet 
alleen zichtbaar in een schilderij als de 
Mona Lisa, maar ook in Leonardo’s vele 
schetsen en tekeningen. In 2019 is het 
vijf honderd jaar geleden dat Leonardo 
is overleden en zullen overal ter wereld 
tentoonstellingen worden georgani-
seerd. Teylers Museum geeft de aftrap. 
Met zo’n 30 tekeningen van de meester 
en evenveel werken van tijdgenoten 
wordt duidelijk hoe ver Leonardo zijn 
tijd vooruit was. Bij de opgave graag 
vermelden of u over museumkaart 
beschikt.

...........................................................
Datum Zaterdagmiddag 8 en donder-
dagmiddag 13 december 
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 18,00. 
Niet-leden € 20,00. Toegang € 21,50. 
Met Museumkaart € 8,00.

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

Winterfair Garderen in 
Dickens-stijl

De beeldentuin in Garderen is ook dit 
jaar tijdens de Winterfair gehuld in een 
sprookjesachtige sfeer. Zowel binnen als 
buiten beleef je de ultieme kerstsfeer uit 
vervlogen tijden. De standhouders zijn 
gekleed in de kleding uit de boeken van 
Charles Dickens zoals uit de 19e eeuw. 
Er zijn zangkoren, vuurkorven, oude 
ambachten en ook nog zandsculpturen 
te bezichtigen. 

...........................................................
Datum  Donderdagmiddag 29 novem-
ber en vrijdagmiddag 7 december 
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 25,00, 
inclusief toegang en koffie met wat 
lekkers. Niet-leden € 27,00. Bij teveel 
aanmeldingen wordt er geloot.

...........................................................
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De Melkfabriek aan de Larenseweg 

is een wonderlijk stuk industrieel 

erfgoed. Van 1957 tot 2005 werd 

er melk, yoghurt, vla en nog meer 

geproduceerd. Na jaren leegstand is 

het complex prachtig gerenoveerd in 

opdracht van Dudok Wonen. Het heeft 

verrassende nieuwe bestemmingen 

gekregen: bedrijfsruimten, kantoren, 

woningen, school, kinderopvang, en dat 

alles rond de imposante lichte centrale 

productiehal.

Rondleiding door de Melkfabriek

Een uniek stuk erfgoed

..........................................................
Datum vrijdag 9 november, 10.30-
12.00 uur
Locatie Larenseweg 32
Aanmelden bij Marina Slootheer, 
marina.slootheer@kpnmail.nl of via 
tel. 035-6284823 
Kosten € 3,00 (incl. koffie)

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

Op vrijdag 9 november 
bent u welkom voor een 
bezoek, op initiatief van 
de Senver-werkgroep 
Stadsgidsen-Hilversum, 
waarbij u uitleg krijgt 
over geschiedenis en 
functie van dit unieke en 
bijna on-Nederlandse ge-
bouw. Daarna wordt ook 
de omgeving belicht: de 
bedrijven die hier vroeger 
aan de Larenseweg e.o. 
waren gevestigd, zoals 
plateelbakkerij Delft, 
verffabriek Ripolin, 
de wybertjesfabriek 
Gaba, de Nederlandsche 
Seintoestellen Fabriek 
nsf en huishoudschool 
Maria Goretti.

Begin december is er weer een bij-

zondere themadag, deze keer staat 

de filosoof Spinoza centraal. Houd de 

dag vrij in uw agenda als u in filosofie 

en levensbeschouwing geïnteresseerd 

bent. 

Zaterdag 10 november 

Van 11.00 tot 14.00 uur

Wijkcentrum De Riebeek 

Van Riebeeckweg 50, naast Gooierserf

Hebt u spullen die kapot zijn? Gooi ze 
niet weg, maar ga naar het Repair Café. 
Met welke spullen kunt u daar terecht: 
elektrische (huishoudelijke) apparaten, 
klokkenmaker, houtbewerking, stof-
fering, textiel (klein herstel), fietsen 
en fietsverlichting, sieraden(bijous), 
speelgoed, computers (ook voor instal-
latieproblemen).
Toegang tot het Repair Café is gratis. 
Uw waardering voor dit initiatief kunt 
u kenbaar maken met een vrijwillige 
bijdrage in de spaarpot, die altijd op de 
ontvangsttafel staat. 

Reserveer nu alvast
Maandag 3 december: Spinoza-themadag

De dag ziet er in grote lijnen als volgt 

uit. 

Start: 11.00 uur opening van de thema-
dag in het Filmtheater en om 11.30 
uur start film. De film is een mix van 
speelfilm en documentaire, u kunt 
vanaf half november tickets voor de 
film bestellen via de website van het 
Filmtheater, of aan de kassa. 

Om 13.00 uur kunnen we genieten van 
een lekkere lunch in café-restaurant 
Luno.

En om 15.00 uur begint dan de lezing 
van Ton de Kok, docent en auteur, en 
een excellent kenner van Spinoza.
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Rondritten Senver-bus
Zie voor informatie over aanmelden voor deze excursies pagina 14.

Sallandse Heuvelrug 

Op uitnodiging van het Nationaal 
Ouderenfonds bezoeken we eerst het 
planetarium met de sterrenwacht 
Hellendoorn. U krijgt een presentatie, 
waarin een medewerker van de ster-
renwacht u bijpraat over de ins en outs 
van ons heelal. Na de lunch gaan we op 
stap met de boswachter op bossafari of 
rijdt u met de paardentram door het 
uitgestrekte landschap van de Sallandse 
Heuvelrug. Twee grote Belgische knol-
len trekken u voort door heuvelachtige 
bossen en heidevelden. De gids vertelt 
onderweg over het landschap waar u 
door rijdt. Het betreft een buitenactivi-
teit, dus denk er aan om warme kleding 
mee te nemen. 

...........................................................
Datum  Maandag 5 en 12 november
Tijd Ophalen tussen 8.30 en 9.30 uur 
en ca. 17.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 25,00. 
Niet-leden € 27,00. Lunch en overige 
consumpties gratis. 
Bij teveel aanmeldingen zullen we 
loten.

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

Er starten weer 
nieuwe leesclubs
In november worden er weer nieuwe 
leesclubs opgericht, op initiatief van de 
landelijke leesclub-organisatie Senia, 
waarmee Senver samenwerkt. Het gaat 
om groepen die zes of zeven boeken per 
jaar lezen, en kiezen uit een boekenlijst 
met goed toegankelijke boeken. De 
bespreking gaat aan de hand van lees-
wijzers met discussievragen, die bieden 
een houvast zodat de gesprekken niet 
verzanden. 

Oprichting leesclub Duitse literatuur

Er verschijnen prachtige romans in de 
Duitse taal. Hebt u interesse om ze ook 
in het Duits te lezen en te bespreken? 
Dat kan in de nieuwe leesclub Duits die 
opgericht wordt op vrijdagmiddag 
30 november om 14.00 uur in Biblio-
theek Hilversum. De nieuw op te 
richten groep kiest uit een lijst met 
moderne Duitstalige literatuur en de 
bedoeling is om de boeken ook in het 
Duits te bespreken.. 

Start literaire leesclub in ’s-Graveland/

Kortenhoef

Er start ook een literaire leesclub in 
’s-Graveland/Kortenhoef, de informatie-
bijeenkomst is – gratis en vrijblijvend 
- op zaterdagmorgen 10 november om 
11.00 uur in restaurant Brambergen, bij 
het bezoekerscentrum van Natuur-
monumenten: Noordereinde 54d in 
’s-Graveland. 

Algemene informatie

Hebt u interesse maar bent u verhin-
derd op de datum die genoemd wordt? 
Stuur dan een mailtje naar 
info@senia.nl of bel met Ineke van de 
Rotte, 035-6241880. U kunt ook reageren 
als u interesse hebt in een leesgroep 
die zich met geschiedenis bezig houdt 
of met filosofie of kunstgeschiedenis. 
Er zijn 26 Senia-groepen in Hilversum, 
waaronder ook muziek-luistergroepen. 
In een aantal daarvan zijn plaatsen vrij. 
Zie ook www.senia.nl 

This is Holland 

Altijd al gedroomd om over Nederland 
te vliegen als een vogel in de lucht? Bij 
de vliegsimulatie van This Is Holland 
in Amsterdam kan het! Ervaar een 
spectaculaire 5D vliegervaring langs 
vele bijzondere locaties van Nederland, 
waaronder de Zaanse Schans, de Veluwe 
en de Amsterdamse grachten. Met 
aanvullende effecten als wind, nevel 
en geuren, lijkt het echt alsof je door 
de lucht vliegt, dijken overstijgt en 
stormen trotseert!

...........................................................
Datum  Donderdagmiddag 22 novem-
ber en dinsdagmiddag 11 december
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 24,00, 
inclusief toegang. Niet-leden € 26,00.  

...........................................................
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Algemene informatie Senverbus, 
aanmelden en annuleren

De bus is er voor alle Senverleden, en u kunt ook anderen mee-
nemen. 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. 

Aanmelden voor activiteiten met Senverbus: op werkdagen tussen 
9.00 -12.00 uur bij de reserveringslijn van de Senverbus 

  035 - 24 00 270  bij voorkeur voor 7 november. 

Over-inschrijving Uitstapje wordt indien mogelijk herhaald op een 
andere dag. 

Rollator: wilt u deze meenemen, graag bij aanmelding opgeven. 

Betaling contant (gepast) tijdens het uitstapje op een geschikt 
moment. Lunch en overige consumpties zijn voor eigen rekening, 
tenzij anders aangegeven. Uitstapjes die vanaf 12.00 uur beginnen 
met ophalen, starten niet met een lunch. Brood meenemen geen 
bezwaar.

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

Algemene informatie 
inschrijving voor Senver-
lezingen in de bibliotheek 

Deze informatie geldt voor de lezingen klassieke 
muziek, de Historische lezingen, de serie Senver-leden 
over hun Passie, en de Museumlezingen. 

Op internet bestellen via de website van bibliotheek 
Hilversum: www.bibliotheekhilversum.nl  
• U komt op de homepage en kiest daar in het midden 
van het blad het blokje: Online kaartverkoop. 
• Kies in lijst lezingen de juiste lezing of zoek het op 
via het zoekblokje ‘Vind…’ Let op de juiste datum, 
sommige lezingen worden meerdere keren gegeven en 
kies het juiste aantal kaarten. 
• Kies betalen met iDeal en log in.
Bent u bibliotheeklid, gebruik dan uw pasnummer, zo 
niet maak dan eenmalig een account aan. 
• Betalen via iDeal en ticket uitprinten. Ook kunt u het 
ticket downloaden op uw smartphone, als u daarop 
ook mail kunt ontvangen.
Online inschrijven en bestellen kan steeds vanaf 
14 dagen voor de lezing plaatsvindt.
• U kunt ook een kaartje gaan kopen bij de balie van de 
bibliotheek, dat kan ook vanaf 2 weken voorafgaand 
aan de lezing. 

Hulp hulp nodig bij online aanmelden, bel dan de 
bibliotheek, tel. 035 - 621 29 42. Bereikbaar van 
9.00 tot 20.00 uur. De medewerkers zijn bekend met 
het inschrijfsysteem en helpen u graag op weg. 
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Senvers ‘Samen-uit-eten’ gaat op 
20 en 22 november aan tafel in 
het Afghaans restaurant ‘Darya’, 
Havenstraat 75 in Hilversum. We 
waren daar al eerder, maar op veler 
verzoek herhalen we dit diner-doel. 
Het is meteen het laatste gezamen-
lijk uit-eten van 2018.
Er wordt een gevarieerde maaltijd 
geserveerd voor 25 euro per persoon 
exclusief de drankjes. U wordt 
verwacht tussen 17.45 en 18.00 uur.

Data  dinsdag 20 november  en 
donderdag 22 november 
Locatie  Havenstraat 75 in Hilversum
Kosten  € 25,00

Aanmelden  
Kiest u voor de 20 november, geeft 
u zich dan op bij 
Catharina Draaijer, tel. 035-7722214 
of mail catharina@chello.nl

Kiest u voor de 22 november, meldt 
u zich dan bij 
Anja Pons, 035-6241866 
tussen 19 en 21 uur, 
of mail jmpons@xs4all.nl
 

Samen-uit-eten 
Afghaans ...

Op eigen gelegenheid en in eigen tempo 
kunt u een hele middag genieten en 
komt u vast al in kerststemming. Op de 
heenreis zorgt Marianne van Dijk voor 
heerlijke koffie met koek in de bus en 
maken we zo nodig een korte sanitaire 
stop. De terugreis wordt na vertrek uit 
Aken bij Nederweert onderbroken waar 
een ieder naar eigen keuze in het AC 
Restaurant nog wat kan drinken en 
eten. Bij deze reis betaalt u alleen vooraf 
de buskosten. Alle andere kosten gedu-
rende de dag zijn voor eigen rekening.

Vertrek

Donderdag 13 december om 9.00 uur bij 
woon/zorgcentrum Lopes Dias op de 
hoek van de Lopes Diaslaan en om 9.15 
bij cafetaria Jan Kruis aan de zijkant 
van winkelcentrum Kerkelanden. Om 
17.00 uur vertrekt de bus weer vanaf de 
parkeerplaats Brendplatz (zie onder bij 
aanvullende reisinformatie). Rond 21.00 
uur zijn we weer thuis.

Naar de Kerstmarkt in Aken

Aanmelden

Vanaf donderdag 15 november t/m 
vrijdag 30 november bij Klara van den 
Born, per mail: kvandenborn@ziggo.nl 
of tel. 035-6247016. Vermeld altijd uw 
telefoonnummer in de mail en ook in-
dien u inspreekt op antwoordapparaat.

Kosten

De kosten zijn A 20,00 per persoon. 
U betaalt pas als u van Klara hebt 
gehoord dat u meekan. Het bedrag 
dan overmaken op banknummer 
nl 69 ingb 0007 3896 93 ten name van 
Seniorenvereniging Hilversum o.v.v. 
Kerstmarkt Aken.

Aanvullende reisinformatie

Bij aankomst in Aken moet de bus par-
keren op de Brendplatz, dat is 1,2 km. 
verwijderd van de kerstmarkt. Vanaf de 
parkeerplaats rijden er pendelbussen 
heen en weer. U koopt een enkeltje voor 
A 2,00 of retour voor A 3,00. Natuurlijk 
kunt u ook lopen als u na de wat langere 
busrit de benen graag wilt strekken.

De derde themadagtocht van dit jaar gaat in de decembermaand naar Aken. 

We gaan met de bus van Jan van Dijk naar deze knusse kerstmarkt. Bij de Dom 

van Aken, in de smalle straatjes proef je de sfeer van het traditionele centrum 

omgetoverd in kerstsfeer en rondom het stadhuis vind je tal van stalletjes waar 

je natuurlijk glühwein, crêpes en andere lekkernijen kunt proeven. Maar ook zijn 

er kraampjes met heel leuke spulletjes voor onder de kerstboom. Let eens op de 

‘Akense Printen’, dit is een pop gemaakt van kruidkoek, leuk en lekker. 



Vaste activiteiten: 
sport, spel & 
ontmoeting

Agenda  November
Datum Activiteit Pagina

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 
19 november
Bingo, wijkcentrum 
De Koepel, Kerkelanden, 
aanvang 14.00 uur
Maandagmiddag 
Biljarten elke week in 
wijkcentrum Lopes Dias, 
vanaf 13.30 uur

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

Woensdagmorgen 
Seniorencafé op terras, 
Winkelcentrum Kerkelanden, 
vanaf 10.30 uur

Donderdagmorgen 
Seniorencafé in 
Landgoedwinkel, 
De Rading 1b, Loosdrecht, 
vanaf 10.30 uur
Donderdagmiddag
I-pad café in de Bibliotheek 
Hilversum, 
van 14.00 tot 15.30 uur

Vrijdagmorgen 
Breicafé in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 10.30 uur

Donderdag 1 november Lange wandeling 8

 Naar Muziekgebouw aan het IJ, Senverbus *

Vrijdag 2 november Muziekochtend over Verdi 3

Zaterdag 3 november Kasteel Ruurlo Willink, Senverbus *

Zondag 4 november Voetbal Stadion Galgenwaard FC Utrecht – ADO-Den Haag, 

 met de Senverbus *

Maandag 5 november De Kern van Kierkegaard 4

 Rondrit Senverbus Sallandse Heuvelrug 13

Dinsdag 6 november Muziekochtend over Verdi 3

Woensdag 7 november Rijksmuseum Amsterdam 80-jarige oorlog, Senverbus 10

Donderdag 8 november Drents Museum Iran, met de Senverbus *

Vrijdag 9 november Rondleiding Melkfabriek 3

Zaterdag 10 november Beelden Aan Zee en Panorama Mesdag, Senverbus *

Zondag 11 november Drents Museum Iran, Senverbus   *

Maandag 12 november Rondrit Sallandse Heuvelrug, Senverbus 13

Dinsdag 13 november Bomenwandeling IVN 8

 Museumlezing 9

 Film The Wife 6

Woensdag 14 november Museumlezing 9

 Museum Fundatie  Giacommetti, Senverbus *

Woensdag 14 november Dagtocht Marius van Dokkum en rondrit Noord-Holland 7

Donderdag 15 november Muziekgebouw aan het IJ, Senverbus *

Vrijdag 16 november In gesprek met kunstenaar: Ludek Tikovsky 7

Zondag 18 november Museum Lalique met Chagall, met de Senverbus 10

Maandag 19 november Historie-lezing 5

Dinsdag 20 november Poëzie en beeldende kunst 4

 Samen uit eten 15

 Beelden Aan Zee en Panorama Mesdag, Senverbus *

Woensdag 21 november Bezoek Hermitage Amsterdam, zowel met de trein als met 

 de Senverbus 9

Donderdag 22 november ‘This is Holland’ vliegervaring, Senverbus 13

 Samen uit eten 15

Zaterdag 24 november Domkerk met Bach, Senverbus 11

Zondag 25 november Voetbal Stadion Galgenwaard FC Utrecht – De Graafschap, 

 Senverbus *

Woensdag 28 november Met touringcar naar The Lion King *

 Rijksmuseum Amsterdam 80-jarige oorlog, Senverbus 10

Donderdag 29 november Winterfair in Dickens-stijl, met de Senverbus 11

 *  Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver


