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Maandblad  Oktober 2018Sen
Op woensdag 17 oktober organiseert de 

werkgroep Voorlichting van Senver een 

informatiemiddag over dit onderwerp in het 

St. Annagebouw. Het zal niet gaan over het 

einde van deze fase, hoe veel publiciteit dat 

ook heeft gehad, maar vooral: ‘hoe vul ik zelf 

deze fase in’.

Iedereen hoopt tot het einde toe zelf te kun-
nen beslissen. Misschien hopen we allemaal 
wel dat tegen de tijd dat we oud en stram zijn, 
het levenseinde zich geruisloos aandient en 
we op een ochtend ńiet meer wakker worden.́ 
Maar de realiteit kan vaak heel anders liggen. 
Er kan je morgen iets ingrijpends overkomen 
of er komt een moment dat beter worden niet 
meer mogelijk is en o.a. je af hankelijkheid toe 
neemt en je de regie misschien uit handen 
moet geven. Dan is het belangrijk dat u weet 
wat de mogelijkheden zijn, wat u dan zou 
willen, maar vooral ook wat u beslist niet wil.
Lees verder op pag 3.

Vervolg lezing over levenseinde

Heeft u uw wensen in deze ooit besproken en 
op papier vast gelegd? Is er wat te kiezen? Wat 
kan de huisarts voor u doen? Wat betekenen 

In gesprek gaan over de laatste levensfase

Hoe houd je de regie
termen als niet-reanimeren, palliatieve seda-
tie en euthanasie?  Dit alles zal deze middag 
aan de orde komen. Medewerkers van het 
Netwerk Palliatieve Zorg Gooi- en Vechtstreek 
zullen een voordracht houden, bestaande uit 
een videopresentatie voor de pauze en na de 
pauze zal er uitgebreid gelegenheid zijn voor 
het stellen van vragen. En mocht er behoefte 
bestaan om zoiets privé onder vier ogen te 
doen, dan zal dat ook mogelijk zijn. En daarna 
kan er een tweede bijeenkomst worden gehou-
den om e.e.a. nog eens verder te bespreken. Als 
daar behoefte aan zal zijn. 

....................................................................
Datum woensdag 17 oktober
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur
Kosten leden vrij; niet leden € 2,50
Plaats Annagebouw, het verenigings-
gebouw achter de Vituskerk aan de 
Emmastraat 1
Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dat kan 
via Tonny van Moorst, het liefst via e-mail 
tonnyvanmoorst@kpnmail.nl, of anders via 
tel. 035-6247195.

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

Naar de musicals The Lion King en Soldaat van Oranje

Uit de peiling die 
Senver’s Cultuurkring 
in het vorige maandblad 
hield, bleek dat er voor 
The Lion King meer dan 
voldoende belangstel-
ling bestaat. 

Er is inmiddels een touringcar besteld én 
52 toegangskaartjes voor eind november. De 
belangstellenden zijn op de hoogte gesteld. 
De bus is nu vol, maar in het voorjaar gaan 
we misschien nog een keer. Dus als u nog 
interesse hebt, meld u aan. 

Kinderen of buren 
aanmelden, mag ook. 
Verder is het plan om 
in januari 2019 met een 
bus naar Soldaat van 
Oranje te gaan, maar dat 
moet nog verder worden 
voorbereid.  

Hebt u interesse, stuur dan een mailtje aan 
cultuurkring@senver.nl. Bellen kan ook, naar 
Ike Heerschop, tel. 035-6857016. 
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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 oktobernummer vóór 10 oktober 
naar redactie@senver.nl 

Lidmaatschap
Kosten lidmaatschap: M 17,50 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de 
jaarcontributie M 12,50. 

Bankgegevens
IBAN: NL 69 INGB 0007 3896 93
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum. 
(Let op: dus niet overmaken op ‘Senver’)

Nieuwe leden

Mevr. A.J.P.M. Wets van Laarhoven
Mevr. Vera Knol
Mevr. Ank Majoor
Mevr. Lies Pel-Smit
Mevr. Elly Kamer-van Vliet
Mevr. Ludy van Boxel
Dhr. Theo Bus
Mevr. Rita Bus
Mevr. Els Tabak-Overhage
Dhr. Jan Wobma
Mevr. Tilly Wobma-Fokkinga
Mevr. Geertje Rozendaal-Wouda
Mevr. An Boom-Mol
Dhr. Rob Weermeijer
Mevr. Tonny Weermeijer-Laan
Dhr. Hans Schrijvers
Mevr. Greet van der Maal
Mevr. Maria van der Kleij
Dhr. Frans van de Hulsbeek
Mevr. Coosje Wijzenbeek
Mevr. Gerry Wensing
Mevr. Jo Meijer

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

Zomerfoto uit augustus van Sluis het 
Hemeltje, gemaakt door Mariëtte Koopman
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Klassieke Muziekochtend van Claire Verlinden

Engelse muziek in de 16e en 17e eeuw

......................................
Data dinsdag 2 en 
vrijdag 5 oktober
Tijd 10.30 uur, de zaal 
gaat pas om 10.20 uur 
open.
Plaats de theaterzaal 
van Bibliotheek 
Hilversum, ‘s Grave-
landseweg 55.
Let op: er worden geen 
kaartjes meer verkocht 
aan de zaal, wel 
2 weken vooraf, 
zie verder pag. 14. 

......................................
Voor de muziekochten-
den op 2 en 6 novem-
ber over Verdi start de 
inschrijving al op 
19 oktober.

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

3

Engelse tv-series over koningen en 
koninginnen zoals Hendrik VIII en 
Elisabeth I mogen zich verheugen in 
een grote belangstelling. Maar welke 
muziek werd gemaakt aan hun hoven 
en in hun kerken? Dat is de vraag van 
de opening van het nieuwe seizoen van 
de Senver-muziekochtenden. Roerige 
tijden waren het: dan weer klonken 
er Anglicaanse anthems en dan weer 
katholieke missen in de kerken. Soms 
werd instrumentale muziek verboden 
in kerken, maar dan kwam er een 
opleving van instrumentale huismu-
ziek. De Engelse muziek van die tijd was 
zeer toonaangevend in heel Europa en 
nog steeds wordt deze muziek zo zeer 
gewaardeerd dat bijvoorbeeld van John 
Dowland veel melancholische liederen 
in een modern jasje zijn gestoken. 
Dat en nog meer zit in de Klassieke 
Muziekochtend van oktober.

Westminster Abbey in Londen

Zijn uw gegevens up-to-date 
in de ledenadministratie?

Senver is bezig om de organisatie 
aan te passen aan de nieuwe wet-
geving: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De 
ledenadministratie van Senver zal 
daarom in een nieuwe privacy-veilige 
omgeving worden overgezet. Voordat 
die overzetting wordt uitgevoerd, 
wil het bestuur de contactgegevens 
van de leden up-to-date in de oude 
ledenadministratie op orde hebben. 

Wilt u alstublieft wijzigingen in uw 
contactgegevens (en met name uw 
emailadres) aan de ledenadministra-
tie doorgeven? Het bestuur gebruikt 
de e-mailadressen om noodzakelijke 
berichten aan de leden door te geven. 

U kunt uw gewijzigde gegevens door-
geven aan p.stornebrink@kpnmail.nl

Vooraankondiging 
Muziekochtend 
november: Verdi

In november 
herdenken wij 
traditioneel 
onze doden: 
2 november is 
het ‘Allerzielen’. 
Dus wat is er 
mooier dan een 
muziekochtend 
over Verdi te 

beginnen met zijn Requiem. Waarom 
zijn (de meeste) mensen zo dol op Verdi? 
Omdat we aria’s en koorwerken zo vaak 
horen of zit er echt iets heel meesle-
pends in zijn muziek? 
De inschrijving al op 19 oktober (zie 
infoblokje rechtsboven).
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In oktober beginnen de maandelijkse 

lezingen op de eerste maandagmiddag 

van de maand weer in het kader van 

wat we noemen ‘De Kern van ….’. 

Interessante inleiders gaan in op een 
aansprekende figuur uit de geschie-
denis van religie, filosofie, kunst en 
cultuur. Op maandag 1 oktober staan 
Franciscus en Clara van Assisi centraal. 

Rijke jongeren die in de 13e eeuw 
radicaal kozen voor armoede. 
Wij kunnen ons moeilijk voorstellen 
wat de aantrekkelijkheid moet zijn 
geweest om alles achter je te laten en 
te gaan leven voor God en de armen. 
Voor de kerk was hun toewijding zelfs 
bedreigend. De kerk voelde zich de 
vertegenwoordiging op aarde van de 
verheerlijkte Christus in de hemel, 
schitterend regerend aan Gods rechter-
hand. Franciscus en Clara wilden staan 

De Kern van... over Franciscus en Clara van Assisi

De christelijke armoedebeweging in de 13e eeuw

naast Jezus van Nazareth. Hoe konden 
die twee uitersten verbonden blijven? 
Het is heel spannend geweest. Alleen 
met een diepgravende spiritualiteit 
en een dienende houding hebben de 
Franciscanen dat volgehouden.

Inleider

Het verhaal van Franciscus wordt 
verteld door Jurjen Zeilstra, hij 
illustreert zijn verhaal met veel beeld-
materiaal. Jurjen Zeilstra verzorgde 
eerder een zeer gewaardeerde inleiding 
over leven en werk van Dante. Hij is 
theoloog en historicus en promoveerde 
op een biografie over Visser ’t Hooft. Hij 
werkt als predikant in de Protestantse 
wijkgemeente Regenboogkerk.

Vooraankondiging

Op 5 november gaat de lezing De Kern 
van… over Kierkegaard.

Je zou het misschien niet denken, maar 
veel dichters hebben over het Gooi 
geschreven: gedichten over Hilversum, 
over de dorpen rondom, over lief en 
leed, over eigentijdse gebouwen of een 
verlaten huisje in het bos, de Gooise 
stoomtram/moordenaar, de Larense 
kermis, de polder van Eemnes, smart-
lappen en mooie natuurimpressies. 
Maar ook gedichten waarin tranen 
vloeien, waarin de eigendunk van 
Bussumers en Hilversummers wordt 
afgekraakt, waarin de ’s-Gravelandse 
buitenplaatsen worden opgehemeld. 
Zelfs een gedicht over de Ankeveense 
plas, zelfs een gedicht over storing op 
de tv.

Het Gooi in Poëzie 
Die grote afwisseling van gedichten 
komt aan bod in de Senver-poëzie-
middag op dinsdag 16 oktober, 
gepresenteerd door Willibrord Ruigrok. 
Daarbij is er constant ondersteunend 
beeld op het witte doek en worden de 
teksten ook geprojecteerd. Kortom, 
een kleurige impressie van ‘het Gooi in 
poëzie’.

Wat heb ik hier gedwaald in zomeravond
langs boekweitveld, waar nog een vogel zong,
wat heb ik hier gesmacht en stil gezeten,
gedroomd de dromen van de jonge tijd,
gedacht en weer gedacht al verder gaande,
terwijl het grijze Gooi in sluimer lag. 

Arthur van Schendel

...........................................................
Datum maandag 1 oktober
Tijd 15.00 tot 17.00 uur.
Kosten € 5,00* voor leden en 
niet-leden
Plaats Sociëteit De Unie, ’s-Grave-
landseweg 57
* Met ingang van dit seizoen hebben 
we een noodzakelijke prijsverhoging 
moeten toepassen

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

...........................................................
Datum  dinsdag 16 oktober, 15.00 uur
Plaats Sociëteit De Unie, ’s-Grave-
landseweg 57
Kosten € 5,00* voor leden en 
niet-leden. 
* Met ingang van dit seizoen hebben 
we een noodzakelijke prijsverhoging 
moeten toepassen

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



Museumlezingen en museumbezoek komend seizoen

13 en 14 november 

‘Classic Beauties’, neoclas-
sicistische kunst uit de 
Hermitage St. Petersburg
Hermitage Amsterdam

11 en 12 december

Caravaggio en Europa
Centraal Museum Utrecht
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Ontdek de Oude Kerk, met 27 grote 
gebrandschilderde ramen, en de Nieuwe 
Kerk met het praalgraf van Willem van 
Oranje. Sindsdien zijn bijna alle over-
leden leden van de Koninklijke Familie 
hier begraven. Ook zijn er filmimpres-
sies van de laatste begrafenissen te zien. 
Het Vermeer Centrum Delft vertelt 
over de wereldberoemde schilder. De 
historische binnenstad ademt Delfts 
Blauw door de vele – op Delfts Blauw 
geïnspireerde – kunstwerken in het 
straatbeeld. Maar er is veel meer te zien 
en te beleven in Delft, een aanrader!
We starten vanaf het nieuwe station 
met een korte wandeling naar de 
Espressobar ‘Doppio’, Hippolytus-
buurt 1. Stadsgidsen komen ons na 
de koffie ophalen voor een ca 1,5 uur 
durende rondleiding. Na de rondleiding 
bent u vrij in uw tijdsbesteding.

Stadhuis Delft

Vermeer: Het meisje met de parel

De graf legging van 
Christus, Caravaggio, 1603

Chinese boeddha, ca. 600

In het nieuwe kunst-

seizoen valt er weer heel 

wat te genieten. Senver 

biedt een mooie serie 

lezingen over belangrijke 

kunsttentoonstellingen, 

gevolgd door een bezoek 

aan die exposities. 

De museumwerkgroep 

heeft uit het rijke aanbod 

een keuze gemaakt, wat 

nog niet zo eenvoudig 

was omdat mooie 

tentoonstellingen vaak 

gelijktijdig gepland zijn. 

De lezingen zijn steeds 

op dinsdag en woensdag, 

van 10.30 tot 12.30 uur. 

Het museumbezoek is 

in de week daarna, op 

woensdag. De eerste 

lezingen zijn op 13 en 14 

november. De lezingen 

worden verzorgd door 

onze vaste inleider Henk 

Roos en vinden plaats 

in de theaterzaal van 

Bibliotheek Hilversum.

15 en 16 januari 

Het leven van Boeddha
Nieuwe kerk Amsterdam

12 en 13 februari 

‘Armando’, retrospectief 
van een iconisch 
multitalent
Museum Voorlinden 
Wassenaar

12 en 13 maart 

‘Erwin Olaf ’, één van 
Nederlands beroemdste 
fotografen
Gemeentemuseum Den 
Haag, i.s.m. Fotomuseum

9 en 10 april 

Thema wordt later 
bekendgemaakt.

Thema’s van de lezingen

Vertrek 

9.23 uur vanaf station 
Hilversum, 20 minuten 
tevoren verzamelen in 
de hal. Kosten 6,00 euro, 
’s morgens contant op 
het station te betalen. 
Treinreis en consumpties 
zijn voor eigen rekening.

Aanmelden 

Tot uiterlijk 8 oktober bij 
René van Helmond, liefst 
per email aan 
R.van.Helmond2@
kpnplanet.nl, met uw 
telefoonnummer. 
Of bel vanaf 1 oktober 
06-44608126, eventueel 
inspreken en naam 
en telefoonnummer 
vermelden. Bij meer 
dan 40 aanmeldingen 
wordt geloot. Als u op 11 
oktober nog niets hebt 
gehoord, kunt u mee.

Afmelden 

Wanneer u toch niet mee 
kunt, dan kunt u zich tot 
11 oktober kosteloos af-
melden. Daarna afmelden 
betekent dat u de 6 euro 
toch moet betalen.

Donderdag 18 oktober
Stadswandeling door 
Delft



Film deze maand: 
Todos lo saben 
(Everybody Knows)

Dinsdag 9 oktober om 14.00 uur

‘Todos Lo Saben’ (‘Everybody Knows’), 
de nieuwe film van Oscarwinnaar Asghar 
Farhadi (‘The Salesman’, ‘A Separation’ 
en ‘Le Passé’), is een psychologische 
thriller waarin familiegeheimen blootge-
legd worden door de ontvoering van een 
jong meisje. Met Penélope Cruz en Javier 
Bardem in de hoofdrol.
Laura en haar gezin reizen voor het 
huwelijk van haar zus vanuit Buenos 
Aires terug naar haar geboortedorp in 
Spanje. De bruiloft is een grote reünie 
met de hele familie, dorpsvrienden en 
haar oude liefde Paco. Maar het feest 
wordt ruw verstoord door de verdwijning 
van Laura’s dochter en het leven van 
de Spaanse familie wordt op z’n kop 
gezet. In hun zoektocht naar Laura’s 
dochter komen vragen, antwoorden en 
lang verborgen familiegeheimen boven 
drijven. Hoe moet dat eindigen?
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.

‘Todos Lo Saben’ was de openingsfilm 
van het Cannes filmfestival en werd er 
tevens geselecteerd voor de Officiële 
Competitie. Spanje 2018 132 min. 
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Senver’s Duurzaamheids-hoekje

Hulp en advies bij 
de overstap naar 
led-lampen

De vorige keer deden we een oproep wie 
er zou willen helpen bij het vervangen 
van oude lampen door led-lampen. Daar 
hebben twee mensen op gereageerd. 
Dus hebt u hulp nodig bij de vervan-
ging van de oude lampen voor led-lam-
pen? Of valt het niet mee om door de 
bomen het bos nog te zien? Dat is geen 
probleem. Rob van Klooster en Peter 
van de Tweel hebben er veel verstand 
van en willen Senver-leden daarbij 
graag helpen. Een afspraak maken 
gaat eenvoudig via Henja Kronenburg 
035- 6247512.

Deskundigen over 
‘Van het aardgas af’, 
op 2 oktober 

We kondigden het vorige maand al aan, 
een lezing over de vraag wat er moet 
gebeuren om van het aardgas af te gaan, 
want dat is wel wat er gaat gebeuren. 
Sprekers zijn Kees Duijvestein, em. 
hoogleraar aan de TU Delft; en Erik 
de Lange, energiecoach in Hilversum, 
werkzaam voor Hilverzon, de organi-
satie die zich in Hilversum inzet voor 
duurzaamheid. 

Senver’s werkgroep Duurzaamheid gaat de komende maanden 
onderzoek doen naar de mogelijkheden van ‘duurzaam begraven’. 
Hebt u daarmee ervaring opgedaan, en wilt u een bijdrage leveren 
aan het onderwerp, stuur dan uw opmerkingen naar: 
duurzaam@senver.nl, of bel naar Henja, tel. 035-6247512.

...........................................................
Datum di. 2 oktober, 10.30 uur
Plaats St. Annagebouw, achter de 
St. Vituskerk aan de Emmastraat
Kosten € 3,00. Aanmelden niet nodig

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

Ervaring met ‘Duurzaam begraven’?
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De golfclinic tijdens de Zomerschool 
in augustus bleek een groot succes, 
vandaar dat er een introductiecursus 
komt, speciaal voor Sever-leden. In 
een groep van maximaal 6 deelnemers 
wordt u gedurende 10 lessen van 1,5 
uur opgeleid voor het verkrijgen van 
baanpermissie en waar mogelijk tot 
Stap 2 van het bestaande lesprogramma. 
Het doel is het behalen van het theo-
rie-examen en de baanpermissie Crailoo 
baan. Hiermee kunnen de deelnemers 
zelfstandig spelen op de Crailoobaan.

De cursus gaat in november van start, 
steeds op een dinsdag van 11.30 – 13.00 
uur op de navolgende data: 6 en 20 
november, 11 december, 12 februari, 
5 en 19 maart, 2 en 16 april, en 7 mei. 
Deze laatste is een dubbel-les. Dirk 
Arends geeft de lessen. Het cursusgeld 

Activiteiten van anderen

Leer golfen bij GolfSchool Spandersbosch

bedraagt A 255,00, dit is inclusief het 
gebruik van materiaal en ballen tijdens 
de lessen en exclusief het cursusboek en 
theorie-examen.

Praktische informatie 

Golfschoenen zijn niet verplicht tijdens 
de lessen. Deelnemers mogen sport-
schoenen dragen. 

Aanmelden en nadere informatie 

Per e-mail aan info@dirkarendsgolf.
nl  t.n.v. Dirk Arends. Plaats: GolfSchool 
Spandersbosch, Sportpark Crailoo 26, 
Hilversum.

Meer informatie 

Een uitgebreidere versie van dit artikel, 
met meer praktische informatie, vindt 
u op www.senver.nl 

In de serie maandelijkse historie-

lezingen houdt Kees van Aggelen op 

15 oktober een presentatie over namen 

van huizen. 

Historie-lezing over de namen van huizen

In zijn inleiding is er aandacht voor 
namen in binnen- en buitenland, 
maar met name ook huizennamen in 
Hilversum. Waarom een naam geven 
aan een gebouw? En wat is de betekenis 
van die namen? De Hilversumse namen 
groepeert hij per thema, zoals namen 
met een Indische achtergrond, of 
namen van vrouwen, van beroepen, van 
f lora en fauna. Huizennamen illustre-
ren ook de geschiedenis van Hilversum. 

Kees van Aggelen is bestuurslid van 
de Hilversumse Historische Kring 
‘Albertus Perk’. Hij doet onderzoek naar 
verschillende onderwerpen en publi-
ceert daarover o.a. in het tijdschrift 

Golfclinic 
Zomerschool

Kees van Aggelen

...........................................................
Datum maandag 15 oktober, 
15.00 uur
Plaats  de theaterzaal van bibliotheek 
Hilversum, ‘s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Aanmelden via het inschrijfsysteem 
van de bibliotheek, vanaf 14 dagen 
voor de lezing. Zie toelichting pag. 14.

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

Eigen Perk van de historische kring 
en in het tijdschrift Tussen Vecht en 
Eem. Kees van Aggelen is werkzaam 
in het onderwijs als leerkracht op de 
Fabritiusschool.
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Lange wandeling Oostvaardersplassen

Donderdag 4 oktober, voor stevige 

benen

Op de eerste donderdag van de 
maand is er een ploeg die een lange 
wandeling maakt. Nieuwelingen 
kunnen zich gemakkelijk aansluiten. 
Op donderdag 4 oktober gaan we eens 
naar Almere. We verzamelen om 10.00 
uur in de hal van station Hilversum. 
Om 10.15 uur vertrekt de trein naar 
Weesp, daar stappen we over naar 
Almere -Buiten. We wandelen naar de 
Oostvaardersplassen, bekend van radio 

en tv, hebben daar pauze en wandelen 
daarna via Het Roggebos naar NS-
station Almere-Oostvaarders. Het is de 
Groene Wisseltocht van 13 km. Als je 
ongeveer drie uur kunt lopen ga dan 
eens, of weer mee! 

Contactpersoon

Cobi Buschman, 
Cobi.buschman@gmail.com, 
tel. 035-7728939 en op de dag zelf, 
4 oktober, te bereiken op 06-45229223.

Laatste fietstocht 2018
Door kleurende bossen

De laatste fietstocht van een succesvol 
seizoen vindt plaats op dinsdag 2 
oktober en staat onder leiding van 
Ineke Mateman en Hennie Zandee. 
Het is een korte tocht van ongeveer 
25 km, die  start om 13.00 uur op de 
Kerkbrink. Het wordt een tocht door 
de bossen die dan hopelijk al mooie 
herfstkleuren vertonen. 
Halverwege de middag wordt ergens 
een consumptie gebruikt. 
Opgave vooraf is niet nodig. Kosten: 
geen. Consumpties zijn voor eigen 
rekening.

Paddenstoelen in het Cronebos

Het Cronebos en het aan-
grenzende Smithuyserbos 
behoorden vroeger tot 
de ‘woeste gronden’ ten 
zuiden van Hilversum. 
Tot de Middeleeuwen was 
hier bos, het Gooiersbos, 
dat hoofdzakelijk 
bestond uit inlandse 
eiken en berken. Maar die 
werden gekapt om plaats 
te maken voor wei en 
akkerland. 

Het Cronebos heette 
Tolbos, voordat het 
in 1962 per legaat 
eigendom werd van 
Natuurmonumenten. 
In het testament van 
mevrouw A.K. Crone-
Black was vastgelegd dat 
het bos bij overdracht de 
naam van haar echtge-
noot zou krijgen. 

......................................
Datum dinsdag 
16 oktober, 10.30 uur. 
Duur van de wandeling

ruim anderhalf uur.
Start bij het hek van 
het Oude Tolhuis, zie 
de foto.
IVN-gidsen Tjepkje 
Gersjes en Hanneke 
Schreuder begeleiden 
de wandeling. 
Aanmelden hoeft niet. 
Eigen bijdrage € 2,50. 
Meer informatie 
Tjepkje Gersjes 
06-50284849.
Route naar het start-

punt voor de TomTom 
Lage Vuurscheweg 86, 
1213 VD Hilversum

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

Op dinsdag 16 oktober is er een Senver-IVN-wandeling 

waarbij de paddenstoelen centraal staan: in het 

mooie Cronebos aan de zuidoost-kant van Hilversum. 

Oude Tolhuis (startpunt)
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Wie zong ook 
in kinderkoor 
Zanglust?

De Senver-leden Anna 
Muller en Henk Janson 
(tevens privé-chauffeur 
bij de Senver-bus) 
ontdekten tijdens de 
vele ritjes samen dat zij 
een gezamenlijke hobby 
deelden. Zij zongen 
in de jaren veertig en 
vijftig in Amsterdam in 
het kinderkoor Zanglust 
van Willem Hespe en 
hebben daar leuke 
herinneringen aan. De 
vraag is of er nog andere 
Senver-leden zijn die bij 
Willem Hespe gezongen 
hebben. 

Graag een bericht aan 
Henk Janson, via henk-
janson@icloud.com, of 
bel hem: 0619446244.

Willem Hespe tijdens repe-
titie kinderkoor Zanglust In het 

kader van 
het maan-
delijkse 
bezoek 
aan een 
kunstenaar 

gaan we in oktober langs bij beeldhou-
wer Deodaat Visser (1945). Zijn werken 
zijn figuratief. Hij werkt alleen met klei 
omdat het zo’n mooie gedachte is dat 
de mens geschapen is uit klei, zoals dat 
beschreven is in de scheppingsverhalen. 
Hij voelt zich als een schepper die uit de 
aarde iets maakt. 
Zijn beelden staan opgesteld in zijn 
tuin. We gaan ervanuit dat de weergo-
den ons gunstig gezind zijn op deze 
vrijdag. Bij zeer ongunstige weers-
omstandigheden wordt het bezoek 
uitgesteld. We zullen dat dan uiteraard 
vooraf communiceren.

Iedereen heeft wel z’n levensverhalen 
en herinneringen. Daarmee zou je ook 
iets creatiefs kunnen doen!  In oktober 
begint een groep die op zes ochtenden 
aan de slag gaat om die verhalen of 
memoires een creatieve vorm te geven, 
onder leiding van Ellen Sterkenburg 
en Gerard van der Veer. De bedoeling is 
dat, gebruikmakend van verschillende 
werkvormen zoals schrijven, voorlezen, 
uitwisselen, uittekenen of fotograferen, 
de deelnemers elkaar stimuleren iets 
moois met herinneringen te gaan doen.

Creatief aan de gang met memoires/levensverhalen

In gesprek met een kunstenaar: 

Deodaat Visser

...........................................................
Data  elke eerste en derde vrijdag 
van de maand, van 10 tot 12 uur. 
In totaal 6 keer: de vrijdagen 5 en 19 
oktober, 2 en 16 november, 7 en 21 
december.
Locatie  Rozenstraat 30 te Hilversum
Kosten  Senver-leden € 3,00, anderen  
€ 4,00 per keer.
Opgeven kan bij: Ellen Sterkenburg, 
via e-mail lechaim.e@gmail.com 
of telefonisch: tel. 035-7724929 of 
06-37301636  

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

...........................................................
Datum vrijdag 19 oktober, 10.30 uur
Adres Tesselschadelaan 22, 1217LH 
Hilversum
Aanmelden vooraf is noodzakelijk, 
dat kan bij Anne De Laet, 
annedelaet@arthilversum.nl of 
tel. 06 -2013 7368

...........................................................
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De meesten van ons gingen vroeger wel 

eens naar theater Gooiland, tot het oor-

verdovend stil werd. Heel jammer, maar 

er komt weer leven in de brouwerij. Er 

zijn allerlei leuke voorstellingen. Maar 

als je niet goed loopt? Hennie Zandee 

en Henja Kronenburg zijn voor Senver 

eens gaan kijken en waren blij verrast.

Het theater draait voornamelijk 
op vrijwilligers in de persoon van 
gastvrouwen. Herkenbaar aan hun 
zwarte outfit en mint kleurige shawl. 
Per voorstelling zijn er minimaal vier 
gastvrouwen aanwezig om ons, vol 
enthousiasme, een geweldige avond te 
bezorgen, vragen te beantwoorden en 
te helpen. In het kadertje zie je welke 
voorzieningen er zijn als je slecht ter 
been bent. Een uitrijkaart voor garage 
Gooiland is te koop aan de bar voor de 
voorstelling en in de pauze. Dat scheelt 
in de rij staan in de garage. 

Toegankelijkheid theater Gooiland verbeterd

De lezing Senver-leden over hun Passie, staat in 
oktober in het teken van bijen. Bijen zijn heel belang-
rijk, als ze er niet meer zouden zijn, zou het met de 
mensheid snel slechter gaan. Daarom is het goed dat 
we ons erin verdiepen. Bijenhouder Erik Sonneveld 
komt vertellen over bijen en over zijn bijenkasten. Hoe 
werkt een bijenkast, hoe zit een bijenkolonie in elkaar 
en welke soorten honing zijn er? En welke bedreigin-
gen van de bijenstand zijn er en hoe kunnen we dat 
voorkomen? Welke medicinale toepassingen zijn er 
met bijen en bijenhoning.
In de pauze kunt u diverse soorten honing zien, 
proeven en kopen en verdere inlichtingen krijgen van 
Joke Sonneveld. Het wordt vast een boeiende ochtend 
die u niet mag missen.

Als je niet zo goed loopt, 

en naar theater Gooiland 

wilt

Gebruik de ingang 
Luitgardeweg 10, daar 
is een invalide lift. 
Vraag de portier een 
gastvrouw te roepen als 
je hulp nodig hebt. Aan 
de Emmastraat is een 
invalide ingang. Meld 
het van tevoren als je 
daar gebruik van wilt 
maken.
Bij alle kleine trappen 
zijn rolstoelhellinggen.
De gastvrouw begeleidt 
je graag naar het 
invalidetoilet.
Reserveer telefonisch 
een rolstoelplaats als dat 
nodig is. 
Kies geen balkon plaats. 
Daar is geen lift.

Aanbieding 

The Ramblers, speciaal voor Senver-leden 

Zondagmiddag 18 november naar The Ramblers met 
Joke Bruijs - korting voor Senver-leden door te bestel-
len met een kortingscode. Deze code luidt: Senver. Bij 
het bestellen van toegangskaartjes vermeld je de code 
en je ontvangt A 3,50 korting per kaartje. Kaarten koop 
je via de Nationale Theater Kassa, telefonisch: 0900-
9203 (0,45 p/m), of via www.gooilandtheater.nl  
Ook te koop aan de balie van hotel Gooiland.

Een foto is opgevraagd. Volgt 
dinsdagavond. Anders deze

Senver-leden over hun Passie

Het leven van bijen, en het nut van bijen voor mensen
......................................

Datum dinsdagmorgen 
30 oktober, aanvang 
10.30 uur
Plaats theaterzaal van 
Bibliotheek Hilversum, 
’s-Gravelandseweg 55.
Kosten € 3,00 per 
persoon
Aanmelding en kaartje 
kopen vooraf via het 
online systeem van de 
bibliotheek of recht-
streeks aan de kassa 
bij de balie van de 
bibliotheek vanaf 14 
dagen voor de lezing, 
zie alg. informatie op 
pag. 14.

......................................
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Museumtram 
Amsterdam 

Met de museumtram rijden we 
vanaf het Haarlemmermeerstation 
in Amsterdam over het laatste 
restant van de voormalige 
Haarlemmermeerspoorlijn, ruim 7 
kilometer, langs het Amsterdamse 
Bos, het grootste recreatiegebied in 
Amsterdam. Tussen Amstelveen en 
het eindpunt Bovenkerk biedt de 
tram een fraai uitzicht op De Poel. 
Het kaartje koopt u zelf in de tram. In 
Bovenkerk stappen we uit voor de koffie 
of thee. Daarna rijden we weer terug 
en bezoeken we de tramshop met een 
grote sortering tram- en spoorverwante 
artikelen en de collectie historische 
trams voornamelijk uit Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam, Groningen, 
Utrecht, Wenen en Praag. Bij teveel 
aanmeldingen zullen we loten.

...........................................................
Datum Zondagmiddag 21 en 
28 oktober
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-. Kosten tram 
€ 2,00.

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

Herfstrondrit Heuvelrug 

Traditiegetrouw maken we in deze tijd 
van het jaar ook weer een enkele mooie 
rondritten met de Senverbus door de 
Utrechtse Heuvelrug om te genieten 
van de mooie herfstkleuren. Onderweg 
stappen we uit voor een kopje koffie of 
thee.  

...........................................................
Datum Woensdagmiddag 31 oktober 
en 7 november
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 17,00. 
Niet-leden € 19,-. 

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

Voetbalwedstrijden 
seizoen 2018-2019 
Utrecht

Ook dit seizoen gaan we naar een 
aantal voetbalwedstrijden in het 
Utrechtse voetbalstadion Galgenwaard 
in het gemakkelijk toegankelijke 
ouderenvak. Een prima zitplaats met 
een kopje koffie tijdens de wedstrijd. 
Bij regen een paraplu en bij kou een 
extra dekentje. De spelers zorgen voor 
een spannende wedstrijd. U kunt zich 
nu al voor alle wedstrijden opgeven of 
voor een deel daarvan op de volgende 
zondagmiddagen. 

...........................................................
Data

4 november 
FC-Utrecht - ADO Den Haag
25 november 
FC-Utrecht - De Graafschap 
9 december 
FC-Utrecht - Heracles*
27 januari 
FC-Utrecht - Willem II 
14 april 
FC-Utrecht - Vitesse 
28 april 
FC-Utrecht - SC Heerenveen 
Tijd Ophalen tussen 12.30 en 13.30 
uur en ca. 18.00 uur thuis
* 9 december ophalen tussen 10.15 
en 11.15 uur en 16.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 20,00, 
inclusief toegang. Niet-leden € 22,00. 

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

Uitstapjes Senverbus in de omgeving
Op deze pagina enkele bijzondere excursies met de Senverbus. Zie voor aanmelden en andere praktische informatie pag. 14.
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Museum Fundatie 
Giacommetti en 
Chadwick  

Museum de Fundatie presenteert van 
22 september 2018 t/m 6 januari 2019 de 
tentoonstelling Giacometti-Chadwick, 
Facing Fear. De beelden belichamen de 
toestand van ontluistering en angst in 
Europa tijdens de jaren van de Koude 
Oorlog. De tentoonstelling omvat meer 
dan 150 werken. Voor het eerst is het 
werk van Giacometti en Chadwick 
zo nadrukkelijk samengebracht. Het 
vooroorlogse werk van Giacometti heeft 
Chadwick mede gevormd en ze waren 
zich zeer bewust van elkaars aanwezig-
heid. Behalve de verschillen zijn er veel 
overeenkomsten te herkennen in de 
oeuvres van deze kunstenaars. 

...........................................................
Datum Woensdag 24 oktober en 
14 november 
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 24,00. 
Niet-leden € 26,00. Toegang € 12,50. 
Met Museumkaart gratis.

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

Naar musea met de Senverbus

Museum Ruurlo 
(Willink) en rondrit 
omgeving

Opnieuw in de herhaling. Het vorig 
jaar geopende monumentale museum 
in kasteel Ruurlo heeft de grootste 
collectie werk van Carel Willink, de 
grootmeester van het neorealisme. 
Vanaf zijn dertigste groeide zijn reputa-
tie als weergaloos schilder van monu-
mentale, architectonische decors en 
onheilspellende luchtlandschappen. De 
verbeeldende realiteit. Er zijn ongeveer 
45 werken te zien. Naast het werk van 
Willink zijn ook een aantal jurken van 
Mathilde gemaakt door modeontwerp-
ster Fong Leng. We gaan lunchen in de 
oranjerie en na het bezoek maken we 
nog een mooie rondrit in de omgeving 
om te genieten van de herfstkleuren. 

...........................................................
Datum Donderdag 25 oktober en 
zaterdag 3 november 
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 17.30 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 30,00. 
Niet-leden € 33,00. Toegangsprijs 
€ 12,00. Met Museumkaart gratis. 

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

Museum Voorlinden 
Wassenaar

De actuele tentoonstelling Stage of 
Being - vernoemd naar het gelijkna-
mige schilderij van Robert Zandvliet 
- laat zien hoe kunstenaars door de 
tijd heen de mens met al zijn emoties 
en driften verbeelden. 45 werken in 
uiteenlopende disciplines zetten aan tot 
nadenken over wie we zijn, over onze 
relatie tot anderen en hoe wij worden 
herinnerd wanneer we er niet meer 
zijn. Ook presenteert het museum met 
trots het eerste Europese retrospectief 
van de Amerikaanse meesterschilder 
Wayne Thiebaud (1920). Thiebaud wordt 
geroemd om zijn rijke schilderijen van 
taarten, ijsjes en hotdogs die je doen 
watertanden. Naast de bijzondere 
architectuur van het gebouw is ook de 
door Piet Oudolf ontworpen tuin de 
moeite waard. 

...........................................................
Datum Zaterdag 20 oktober 
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 
11.00 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 27,00. 
Niet-leden € 30,00. Toegang € 15,00.

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

Op deze pagina’s ziet u de excursies met de Senverbus naar diverse musea. 

Algemene informatie over aanmelden en andere praktische zaken vindt u op 

pagina 14. 
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Museum Beelden Aan 
Zee met Zadkine en 
Panorama Mesdag 

Wie kent hem niet, die bronzen figuur 
in Rotterdam met dat gat in zijn lijf? De 
verwoeste stad, zoals het beeld eigenlijk 
heet, wordt wereldwijd gezien als een 
van de meest indrukwekkende monu-
menten voor slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog. De tentoonstelling 
‘Zadkine aan Zee’ geeft een uitgebreid 
overzicht van het oeuvre van deze 
Parijse meester van het modernisme, 
die samen met collega-kunstenaars als 
Picasso, Brancusi en Lipchitz voorgoed 
het gezicht van de westerse beeldhouw-
kunst veranderde. Na af loop brengen 
we ook nog een bezoek aan Panorama 
Mesdag.

...........................................................
Datum Zaterdag 10 en dinsdag 
20 november 
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 17.30 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 24,00. 
Niet-leden € 26,00. Toegang € 17,50. 
Met Museumkaart gratis.

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

Drents Museum Iran

In de grote archeologische tentoonstel-
ling Iran - Bakermat van de beschaving 
- sta je als bezoeker oog in oog met circa 
200 unieke vondsten uit Iran. Gouden 
drinkbekers en sieraden, bronzen 
wapens, kleitabletten met spijkerschrift 
en prachtig beschilderd aardewerk laten 
je het spoor volgen van de geschiedenis 
van een van de oudste en meest bij-
zondere culturen ter wereld. Lang zijn 
deze schatten voor de westerse wereld 
verborgen gebleven. Een groot deel is 
nooit eerder in Nederland getoond en 
zelfs nog nooit eerder buiten Iran te 
zien geweest.

...........................................................
Datum Donderdag 8 en zondag 
11 november 
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 36,00. 
Niet-leden € 40,00. Toegang € 13,00. 
Met Museumkaart gratis. 

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

Lezing in Museum 
Hilversum
De verstilde foto’s van Carla van de 

Puttelaar 

Speciaal voor Senver-leden en hun 
introducés is er op maandagochtend 
8 oktober een lezing in Museum 
Hilversum. Deze lezing gaat over 
het werk van een van de grootste 
Nederlandse portretfotografen van dit 
moment, Carla van de Puttelaar.

In het museum is haar werk van 
de laatste zeven jaar te zien in de 
tentoonstelling ‘Carla van de Puttelaar 
- Stillness’. Carla maakt internationaal 
furore met haar prachtige verstilde 
werken, waarin vrouwen in een eigen 
wereld lijken te zijn. Het sublieme 
gebruik van licht, schaduw en com-
positie onderstreept haar liefde voor 
de portretten van Hollandse meesters 
uit de zeventiende eeuw. Met donkere 
achtergronden die worden verlicht door 
de speciale kwaliteit van natuurlijk 
Nederlands daglicht laat ze jonge 
vrouwen in eenzelfde zacht licht baden 
als Vermeer zijn meisje met de parel. 
Na de lezing is de tentoonstelling te 
bezoeken.

...........................................................
Datum  maandag 8 oktober, 11.00 uur
Locatie Museum Hilversum, Kerkbrink 6
Kosten toegang tot het museum en 
lezing is € 5,00. Met museumkaart 
gratis.
Aanmelden graag vooraf bij Veronique 
Jansen: 
veronique@museumhilversum.nl

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



Aanmelding als lid van Seniorenvereniging Hilversum

U kunt zich aanmelden via www.senver.nl. Als dat niet lukt kan het ook via dit bonnetje.

Ik word lid van Seniorenvereniging Hilversum

Dhr / Mw  (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Voorletters  ................................   Roepnaam  .............................................................. Achternaam  ........................................................................................................................

Adres  ............................................................................................................................................. Postcode en woonplaats  .........................................................................................

Telefoon  ....................................................................................................................................... Geboortedatum  ................................................................................................................

E-mail  ..........................................................................................................................................  @  .........................................................................................................................................................

Stuur naar Ledenadministratie Senver, p.a. Nel Stornebrink, Kerkelandenlaan 29B, 1216 RR Hilversum.

14

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 oktober. 

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. 
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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Deze maand in de herhaling: het 
genoeglijk Chinees restaurant Lai 
Do in winkelcentrum Kerkelanden: 
een vertrouwd adres in een win-
kelcentrum dat intussen een grote 
make-over heeft gehad. Men bereidt 
een vier-gangen-menu dat 25 euro 
p.p. kost, exclusief drankjes. 
U bent van harte welkom op dinsdag 
16 en donderdag 18 oktober om 
gezellig samen te genieten van alle 
oosterse smaken en van elkaars ge-
zelschap. Het diner begint om 18.00 
uur en iedereen rekent individueel 
af.

Data  dinsdag 16 oktober en 
donderdag 18 oktober
Locatie  winkelcentrum Kerkelanden, 
Kapittelweg 309-G
Kosten  € 25,00

Aanmelden  
Kiest u voor dinsdag 16 oktober, 
meldt u zich dan bij Catharina  
Draaijer, 035-7722214 
of mail catharina@chello.nl

Kiest u voor donderdag 18 oktober 
meldt u zich dan bij Anja Pons, 
035-6241866, tussen 19 en 21 uur, 
of mail naar jmpons@xs4all.nl

Samen-uit-eten 
bij ‘Lai Do’

Met een luxe salonboot zetten we 
op 18 oktober vanuit Diemen over 
de Weespertrekvaart koers naar 
Amsterdam. Het is onnodig te vertellen 
dat eenmaal daar aangekomen er ont-
zettend veel te genieten valt. Bekende 
gebouwen zoals Carré, de Magere Brug, 
de Stopera, het Maritiem Museum en 
het Centraal Station zijn in de vaarroute 
opgenomen. Ook de inwendige mens 
wordt niet vergeten, want al varend 
wordt een goede koffietafel met een 
kroket geserveerd. En terwijl we gezeten 
achter de panoramaruiten Amsterdam 
en omgeving aan ons voorbij zien 
glijden, vertelt de kapitein tijdens deze 
drie uur durende vaartocht uitgebreid 
over alles wat er vanaf het water te zien 
valt. 

Dagtocht van oktober 
Historische Amstel-Cruise

...........................................................
Datum  donderdag 18 oktober
Vertrek  om 10.15 uur van Lopes Dias 
en om 10.30 uur vanaf Cafetaria Jan 
Kruis/Kerkelanden
Aanmelden op 1 en 2 oktober tussen 
10.00 en 12.00 uur bij Henderkien 
Slim als u opstapt bij Lopes Dias 
(tel. 035-6219414) en bij Klara 
van den Born als u opstapt bij 
Kerkelanden (035- 6247016 of per 
mail: kvandenborn@ziggo.nl)
Kosten € 47,50 per persoon
Wanneer u van Klara/Henderkien 
heeft gehoord dat u meekan, kunt 
u het bedrag overmaken naar 
rekeningnummer: 
NL69 INGB 0007 3896 93 t.n.v. 
Seniorenvereniging Hilversum, 
o.v.v. Amstelcruise.

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

Iedereen zal wel eens een rondvaart door de grachten van Amsterdam hebben 

gemaakt. Maar rondom Amsterdam zijn nog meer waterwegen, zoals de roman-

tische Amstel die vanuit het Amstelland, het land van water en veen, de stad 

binnenstroomt. 



Vaste activiteiten: 
sport, spel & 
ontmoeting

Agenda  Oktober
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 
15 oktober
Bingo, wijkcentrum 
De Koepel, Kerkelanden, 
aanvang 14.00 uur
Maandagmiddag 
Biljarten elke week in 
wijkcentrum Lopes Dias, 
vanaf 13.30 uur

Dinsdagmorgen
Aqua-sporten in zwembad 
de Lieberg, 
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdagmiddag 
9 en 23 oktober 
Scrabblemiddag in wijk-
centrum Lopes Dias, 
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 
2 oktober
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

Maandag 1 oktober De Kern Van Franciscus en Clara van Assisi 4

Dinsdag 2 oktober Klassieke Muziekochtend 3

 Lezing ‘Van het aardgas af’ 6

 Laatste fietstocht van dit seizoen 8

 Rondrit Amsterdam, Senverbus *

Woensdag 3  Marius van Dokkum Museum Harderwijk, Senverbus *

Donderdag 4 oktober Wandeling Oostvaardersplassen 8

 Naar Muziekgebouw aan het IJ, Senverbus *

 Busdagtocht Limburg, Varen en kant *

Vrijdag 5 oktober Klassieke Muziekochtend 3

 Start ‘Creatief met memoires’ 9

Zaterdag 6 oktober Varen Spido en Markthal Rotterdam, Senverbus *

Zondag 7 oktober Varen Amersfoort en Mondriaanmuseum, Senverbus *

Maandag 8 oktober Lezing in Museum Hilversum 9

Dinsdag 9 oktober Film Todos lo saben 6

 Rondrit Amsterdam, Senverbus *

Woensdag 10 oktober Varen Spido en Markthal Rotterdam, Senverbus *

Donderdag 11 oktober Start nieuwe reeks zangmiddagen Sarita’s hartkoor  *

Zaterdag 13 oktober Jenevermuseum en rondvaart Schiedam, Senverbus *

Maandag 15 oktober Historielezing 7

Dinsdag 16 oktober IVN-wandeling voor Senver-leden 8

 Poëzie in de Soos 4

 Samen uit eten 15

 Jenevermuseum en rondvaart Schiedam, Senverbus *

Woensdag 17 oktober Lezing over levenseinde 1

Donderdag 18 oktober Stadswandeling Delft 5

 Dagtocht Amstel-Cruise 15

 Samen uit eten 15

 Varen Spido en Markthal Rotterdam, Senverbus *

Vrijdag 19 oktober In gesprek met kunstenaar, Deodaat Visser 9

Zaterdag 20 oktober Museum Voorlinden Wassenaar, Senverbus 12

Zondag 21 oktober Museumtram Amsterdam Senverbus 11

Woensdag 24 oktober Museum Fundatie Giacommetti en Chadwick, Senverbus 12

Woensdag 25 oktober Museum Ruurlo (Willink) en rondrit omgeving, Senver bus 12

Zondag 28 oktober Museumtram Amsterdam Senverbus 11

Dinsdag 30 oktober De Passie van: de bijenimker 10

 Marius van Dokkum Museum Harderwijk, Senverbus *

Woensdag 31 oktober Herfstrondrit Heuvelrug Senverbus 11

 *  Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver


