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Seniorenvereniging Hilversum 
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Het is een traditie dat Senver activiteiten organiseert rond Kerst. Ook dit jaar heeft een 

speciale kerstcommissie weer van alles voorbereid, zowel op Tweede Kerstdag, zie hieronder, 

als de dag erna. Dus blijf niet thuis en doe mee. Vooraf opgeven is wel noodzakelijk. Ook de 

Senverbus is op Tweede Kerstdag paraat, zodat u ook gehaald en gebracht kunt worden. 

Bel daarvoor uiterlijk 24 december naar de reserveringslijn, zie pag. 2 de colofon.

Kerstconcert

Het Kerstconcert van de St. Jans schola op 
de middag van Tweede Kerstdag in Laren 
is elk jaar een feest. Het concert in de Sint 
Janskerk begint om 14.00 uur, de deuren 
gaan open om 13.30 uur. Vindt u het leuk 
om mee te gaan? Bel dan met Yvonne 
Mevis, tel. 035-6830469. Als het mogelijk 
is reizen we samen. Het is de bedoeling 
om na afloop samen ergens wat te gaan 
drinken.

Alg. Ledenvergadering 
op woensdag 12 december
Op pagina 11 vindt u de uitnodiging 
voor de Algemene Ledenvergadering op 
woensdagmiddag 12 december.

Koffie-uurtje 
Koffie-uurtje met lekkers, vanaf 11.00 uur 
in De Jonge Haan. Voor wie er even uit wil 
zijn. Normaal gesproken hoef je je niet aan 
te melden voor koffie-uurtjes van Senver, 
maar deze keer graag wel. 

Kerst-brunch
Feestelijke Kerst-brunch, van 13.00 - 15.00 
uur in de Jonge Haan. Een mooie en 
feestelijke brunch met wildbouillon of 
tomatensoep, mooi belegde broodjes met 
bijv. tonijn, kroketjes, en afgesloten met 
koffie en thee. 
Kosten € 17,50 per persoon. 
Opgeven voor 16 december is nodig, 

Aanmelden Koffie-uurtje en Kerst-brunch:

Henny Jongkind, 
Hennyhermien@gmail.com of 
tel. 06 - 50 51 10 00 (graag tussen 8.30 en 
10.00 uur). 
De Jonge Haan is de brasserie op 
’s-Gravelandseweg 62. 
Parkeren kan gratis op eigen terrein.

Wandeling

Wandeling van ca. 1,5 uur richting Corvers-
bos, die door Cobi, Claire en Ella wordt 
voorbereid. 
Vertrek vanaf De Jonge Haan om 11.30 uur. 
Aanmelden vooraf is niet nodig.
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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
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
Gooierserf 06-13031321
De Koepel 036-7200911
Mw. Mezger, keuringsarts, 06-51274606 
na 19.00 uur, alleen voor afspraak

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 januari-nummer vóór vrijdag 
7 december 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.H. Kuijper-Fakkeldij
Mevr. Tineke Proper-van Leeuwen
Dhr. Frans Vlaar
Dhr. Gerard van Well
Dhr. Louis de Vries
Mevr. Anneke Gerardu
Mevr. Mieke Hawinkels de Lange
Dhr. Peter Olde Boerrigter
Dhr. Jan-Aart Vlug
Mevr. Carla Vlug-Rosenbaum
Dhr. Piet Goverde
Dhr. Andele Nauta
Mevr. Ati Schras-Marinus
Mevr. Guusje Gabel
Mevr. Mariëtte Dumig
Dhr. Kees Galekop
Mevr. Wil Goverde-de Koning
Mevr. Ingrid Vellekoop
Dhr. Mathijs van der Grinten
Mevr. Hanny de Zwager
Mevr. Trees Mulders-Schmidt
Mevr. Gusta Smit-Zomer
Dhr. Peter Tromp
Mevr. Rina Tromp-Stoop
Mevr. Florence Snel

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

Grutto, gemaakt door Hans Nieman

Ook lid worden?

Aanmeldenals lid van Seniorenvereniging 
Hilversum kan via 
• website: www.senver.nl
• e-mail: p.stornebrink@kpnmail.nl
• of telefonisch: 035-6281480



Na afloop van de bijeenkomst 

vindt u op www.senver.nl, 

rubriek ‘Cultuur’, onder ‘Muziek-

ochtend’ de filmpjes die Claire heeft 

getoond.
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Klassieke-muziekochtend 

Amerikaanse Muziek

3

Muziekochtend gaat op 4 en 7 decem-

ber over Amerikaanse muziek, en 

dan vooral over ‘black music’ en het 

ontstaan van Amerikaanse klassieke 

muziek.

De vraag voor deze muziekochtend is: 
wat is Amerikaanse muziek? We kennen 
ongetwijfeld Leonard Bernstein, de 
componist van de West Side Story. Vorig 
jaar vierden we zijn 100e geboortejaar. 
Ook denkt iedereen wel bij blues, 
jazz en gospelsongs aan Amerika. 
Maar welke is de invloed van deze 
Afro-Amerikaanse zwarte muziek op 
de klassieke muziek? En welke invloed 

Vooraankondiging 
Muziekochtend 
januari: 
Amerikaanse muziek

Op vrijdag 4 en dinsdag 8 januari 
presenteert Claire Verlinden de 
tweede ochtend over Amerikaanse 
muziek, met als titel: ‘Over de 
oceaan en terug; heimwee naar 
Europa’.
Claire: ‘In 2019 gaan we verder met 
het thema Amerika. Veel dirigenten 
en componisten konden toch 
niet aarden in Amerika, ondanks 
het geld dat ze verdienden in 
Hollywood. Ze hadden gewoon 
heimwee. Maar ze brachten wel de 
invloed van de jazz en blues mee 
naar huis. Denk aan Dvorak, Kurt 
Weil, Eisler en Stravinsky.’
Kaartjes zijn vanaf 20 december te 
koop via de site van de bibliotheek, 
zie pag. 14.

In de serie maandelijkse historie-

lezingen staat op 17 december de rijke 

en invloedrijke familie Huydecoper 

centraal. 

Leden van deze familie bekleedden 
vanaf de 17e eeuw belangrijke functies, 
zoals het burgemeesterschap van 
Amsterdam (vele malen!) en waren 
actief bij de West-Indische Compagnie 
(slavenhandel) en de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (kruiden en 
specerijen). Een belangrijke telg was jhr. 
mr. Joan Huydecoper van Maarsseveen. 
De lezing over Huydecoper, met veel 
zelfgemaakt foto’s, wordt gegeven door 
Kees van Aggelen. 

hebben al die Europese componisten en 
dirigenten die vluchtten naar Amerika 
vanwege antisemitisme en oorlog, op 
het ontstaan van Amerikaanse muziek 
in dat nieuwe werelddeel?

Historie-lezing

De rijke familie Huydecoper
Voor de pauze is er vooral aandacht voor 
de familie, na de pauze gaat het over 
de weg van Groeneveld naar Maarssen. 
Kees van Aggelen is bestuurslid van 
de Hilversumse Historische Kring 
Albertus Perk.    

..........................................................
Datum  maandag 17 december, 
15.00 uur
Plaats  de theaterzaal van de 
bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten  € 3,00
Aanmelden  via het inschrijfsysteem 
van de bibliotheek, vanaf maandag 
3 december, zie pag. 14.

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

..........................................................
Data  dinsdag 4 december en vrijdag 
7 december
Tijd  10.30 uur, de zaal gaat open om 
10.20 uur
Plaats  de theaterzaal van de 
bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55
Kaartjes  zijn vanaf 20 november te 
koop via de site van de bibliotheek, 
zie pag. 14.

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

Kasteel Groeneveld bij Baarn, ooit eigendom 
van de familie Huydecoper.
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Maandag 3 december is er in het 

kader van de Senver-activiteit ‘De 

Kern van…’ een dag die gewijd is aan 

Baruch Spinoza. Deze dag bestaat uit 

een filmvoorstelling, een lunch en een 

lezing. En veel contacten met andere 

geinteresseerden natuurlijk.

Baruch Spinoza ( 1632-1677) was één van 
de eerste denkers die betoogde dat alle 
mensen gelijk zijn en dat iedereen de 
vrijheid moet krijgen om te geloven, te 
denken en te zeggen wat hij of zij wil. 
Die persoonlijke vrijheid impliceert 
ook verantwoordelijkheid. Spinoza’s 
filosofie, die in zijn tijd overal officieel 
verboden werd, werkte ondergronds 
in Europa door om in de achttien-
de-eeuwse Verlichting een hoofdrol te 
spelen.

De Kern van... 

Maandag 3 december: Spinoza-dag

Filmprogramma

De Spinoza-dag begint om 11.30 uur in het Filmtheater Hilversum, Herenplein 
5, met de documentaire uit 2015: ‘Spinoza, een vrije denker’ van Robin Lutz. 
De film neemt de kijker mee naar bijzondere plekken in het leven van Baruch 
Spinoza, die de basis legde voor religieuze tolerantie en vrijheid van meningsui-
ting. Robin Lutz interviewt wetenschappers, zoals hoogleraar Vincent Icke, over 
de betekenis van Spinoza.
Aanvang: 11.30 uur. Aanmelden voor de film is nodig. Zie kader.

Lunch 

Rond 13.15 uur is er een lunch in restaurant Luno. Aanmelden 
daarvoor is nodig, zie kader.

Lezing

Om 15.00 uur begint het derde onderdeel van deze dag: een 
lezing van Ton de Kok in Sociëteit De Unie. Hij zal uiteenzetten 
hoe Spinoza de wereld beziet, wat het voor de mens betekent een 
tijdelijk deel van de natuur te zijn en wat de belangrijkste drijfveer 
is van ieder levend wezen. Natuurlijk komt De Kok uiteindelijk uit 
bij de God van Spinoza die samenvalt met de natuur. Spinoza maakt 
ons duidelijk dat wij onze onzekerheden, angsten en twijfels de 
baas kunnen worden als wij bereid zijn de wetten van God Natuur 

te aanvaarden en in Haar waarden te berusten. Wie zich rekenschap geeft van 
de werking van de natuur zal harmonie, vrede en rust oogsten, belooft Spinoza 
en zegt De Kok: in zijn dagelijks leven ervaart hij dat ook…

Inleider Ton de Kok (*1942) is voormalig officier 
der mariniers en politicus. In 1983 kwam De 
Kok in de Tweede Kamer. Hij was binnen de 
CDA-fractie Oost-Europa-deskundige en defen-
siewoordvoerder. In 2000 promoveerde hij in de 
geesteswetenschappen en daarna studeerde hij 
filosofie aan de VU. In 2004 werd De Kok leraar 
godsdienstfilosofie aan diverse middelbare 
scholen, waaronder het Comenius College in 
Hilversum.
De Spinozist Ton de Kok staat bekend om zijn 
lichtvoetige en toegankelijke manier van 
presenteren.

Aanvang 15.00 uur; aanmelden is niet nodig.



Poëzie in de Soos: 

Gedichten over bomen

5

Onder de bomen - onder de mensen 
luidt het thema van ‘poëzie in de soos’ 
op 18 december. Dichter, presentator 
en voordrachtskunstenaar Jos van Hest 
neemt ons mee naar een dichtersbos 
waar we iedere boom zullen zien, horen, 
ruiken, proeven en voelen. Jos heeft in 
de loop der tijd veel boomgedichten 
verzameld die hij graag voorleest en 
waarover hij veel vertelt. Zo brengt hij 
poëzie dichterbij en laat hij ervaren wat 
gedichten kunnen doen.

Bezoekers worden van harte uitgeno-
digd om boomgedichten mee te nemen 
en voor te lezen!

..........................................................
Datum  dinsdag 18 december, 
15.00 uur
Plaats  sociëteit De Unie, ’s-Grave-
landseweg 57
Kosten  € 5,00

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

Filmvertoning
‘Spinoza, een vrije 
denker’

Plaats  in het Filmtheater
Aanvang  11.30 uur. U wordt verzocht om 
11.00 uur aanwezig te zijn. 
Kosten  € 8,00. In het Filmtheater kan 
alleen met pin worden betaald. 
Aanmelden  is noodzakelijk. U kunt nu al 
een kaartje bestellen of kopen recht-
streeks bij het Filmtheater, 035-6235466

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

Lunch 
in Restaurant Luno
Aanvang  omstreeks 13.15 uur
Kosten  € 10,00
Aanmelden  is noodzakelijk, uiterlijk op 
vrijdag 30 november. Bij voorkeur via 
een e-mail aan 
k.vandenbovenkamp@hotmail.com of 
anders via tel. 06-30066815. Geef dan 
ook eventuele dieetwensen door.

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

Lezing 
over leven en werk 
van Spinoza

Tijd  van 15.00 tot 17.00 uur
Plaats  Sociëteit De Unie, ’s 
Gravelandseweg 57
Aanmelden  voor dit onderdeel hoeft u 
zich niet aan te melden.
Kosten  € 5,00. Na afloop kan in de 
sociëteit worden gegeten voor een 
schappelijke prijs.

Onder de bomen
Vrienden zijn het, bomen
die gesprekken met je voeren
je gedachten laten gaan
als hun bladeren
het licht laten schommelen.

Het zijn je vrienden, bomen
hun schaduw leggen ze
als een arm om je heen
als je alleen wilt zijn
en niet alleen wilt zijn

Fetze Pijlman, 
uit ‘Een ander pad’ (1986)



Film deze maand: 
Becoming Astrid

Dinsdag 1 december

Dankzij haar fantasierijke kinderboeken, 
van ‘Pippi Langkous’ tot ‘Ronja de 
Roversdochter’, groeide Astrid Lindgren 
uit tot een wereldberoemde en uiterst 
geliefd schrijfster.
Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren 
een gebeurtenis mee die haar diep trof 
en het verdere verloop van haar leven 
zou bepalen. Het gaf haar de kracht 
en het zelfvertrouwen een ander pad 
te kiezen dan van haar in die tijd werd 
verwacht. Ze volgde haar hart en ont-
wikkelde zo haar passie voor schrijven. 

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.

Met haar fantasierijke kinderboeken 
als Pippi Langkous is ze wereldwijd een 
van de meest inspirerende en geliefde 
auteurs van ons tijdperk geworden en 
staat ze symbool voor de vrije mens die 
met conventies durft te breken.
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Senver heeft een werkgroep die de 

leden wil adviseren bij de wens om 

duurzaam te wonen en te leven. Dit 

artikel gaat over de vraag wat je 

zelf kunt doen als je wilt kiezen voor 

duurzame energie. Wat dat precies is? 

Duurzame energie, ook wel groene 

energie genoemd, is energie waarover 

de mensheid voor onbeperkte tijd 

kan beschikken en waarbij, door het 

gebruik ervan, het leefmilieu en de 

mogelijkheden voor toekomstige 

generaties niet worden benadeeld. 

Vormen van duurzame energie zijn 

bijvoorbeeld zonne-energie, windener-

gie en aardwarmte.  

De makkelijkste manier om bij te 
dragen aan het gebruik van duurzame 
energie is door je energie te betrekken 
van een energiebedrijf dat gegarandeerd 
duurzaam is. Bijvoorbeeld Pure Energie, 
Qurrent en OM, en ook Vandebron 
doet het goed. Op de website van Senia 
hebben we een mooi vergelijkings-sta-
tje opgenomen. Wilt u zelf vergelijken 
hoe groen de leveranciers zijn en ook 
nog weten hoe duur ze zijn? Vul dan op 

Kiezen voor groene stroom
de website van de Consumentenbond de 
Energievergelijker in (vul ‘energieverge-
lijker’ in het zoekvak in). 
Zijn er aanpassingen in huis nodig voor 
groene energie? Nee, groene energie 
gaat door dezelfde leidingen als grijze. 
Stelt u zich de voorraad gas, resp. 
elektriciteit, waaruit wij iets ontvan-
gen, voor als een heel groot vat. Aan de 
ene zijde komt er gas of elektriciteit in, 
grijs uit gas- of kolencentrales, groen 
uit zonnepanelen, wind en biomassa. In 
het vat wordt dit met elkaar vermengd, 
en aan de andere kant gaat het nu 
vermengde gas of elektrische stroom 
naar de consument.  Hoe groter het 
aandeel duurzaam geproduceerde 
hoeveelheid energie, hoe groter ook het 
aandeel groen gas en groene stroom dat 
er uit komt. 

      S
enver’s 

  Duurzaam-

    heids-hoekje

Op www.senver.nl, rubriek 

‘Service’, vindt u onder 

‘Duurzaam’ een mooi overzicht van 

de duurzaamheid van energie-

leveranciers

We noemen nog weer eens adressen 
waar je kleding kwijt kunt, zie ook het 
maandblad van juni van dit jaar:

Kledingbank De Meenthof 

Kortenhoef, open op dinsdag, woensdag 
en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Adres: de Dobber aan de Meenthof 46, 
Kortenhoef, naast het winkelcentrum. 

Het makkelijkste dat je 
zelf kunt doen als het 
om duurzame energie 
gaat:

Adressen waar je oude kleding kwijt kunt

Kledingbank De Meenthof, van harte 
aanbevolen
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Hoe eenvoudig is het om het gebruik 
van plastic te verminderen? Zorg dat 
je een of meer katoenen tasjes/zakjes 
standaard in je boodschappentas hebt. 

Weeg groenten en fruit af en stop het in 
je katoenen zak. Laat de plastic zakjes 
hangen. Als alle Senver leden dat doen 
scheelt dat ruim 2000 plasticzakjes per 
week. Hoe makkelijk kan het zijn. 

Katoenen zakjes voor groenten en fruit 
maar ook voor brood, zijn te koop bij de 
supermarkt. Of je kunt ze zelf maken 
van een oud laken. Ben je nog duur-
zaam bezig met hergebruik ook. Alle 
kleine beetjes helpen, gewoon doen.

Verminder plastic:
Iedere dag een draadje 
is een hemdsmouw in 
een jaar Enkele jaren geleden werd het appar-

tementencomplex voor senioren aan 

de Schoolstraat gerenoveerd. Na afloop 

waren de balkons voor verschillende 

bewoners niet meer te bereiken door 

de veel te hoge drempel. Heel jammer, 

want het vierkante balkon is een soort 

buitenkamer. Zeker met de laatste 

warme zomers was het er heerlijk 

toeven. Áls je er kon komen. 

 
Diverse bewoners vroegen Senver 
om raad, en de werkgroep belangen-
behartiging kwam in actie. Leden 
van de werkgroep voerden over het 
balkon-probleem een plezierig gesprek 
met woningcorporatie Het Gooi en 
Omstreken, maar daarna… bleef het 
oorverdovend stil. 

Daarom organiseerde de werkgroep 
vervolgens een bijeenkomst met 
bewoners in de recreatieruimte van het 
Schoolstraatcomplex en nodigde des-
kundige Erik de Lange van Huurteam 
Hilversum uit. De bewoners besloten 
door te gaan, met ondersteuning 
van Senver en het Huurteam. Ruud 
Hagen, lid van de werkgroep belangen-
behartiging van Senver, onderzocht 
oplossingen voor het probleem, schreef 
conceptbrieven die bewoners naar de 
woningbouwvereniging stuurden, 
noteerde de klachten van bewoners 

Senver behartigt belangen in seniorenwoningen

Balkon-probleem eindelijk opgelost

en onderhield in samenwerking met 
het huurteam contact met de woning-
bouwvereniging HGO.

Met resultaat 

Al deze inspanningen hebben geleid tot 
nieuwe voorzieningen aan het balkon. 
Op 11 oktober waren deze te bezichtigen 
in een proefopstelling. De meeste 
bewoners zijn blij met de door de HGO 
geboden oplossing. Met dank ook aan 
Corrie Mol, Senver-lid en bewoner, die 
namens de andere bewoners het woord 
voerde. 
Aan dit voorbeeld is te zien dat de 
werkgroep belangenbehartiging van 
Senver belangrijk werk doet. De leden 
werken stilletjes op de achtergrond, ze 
hebben een lange adem, het zijn echte 
doorzetters.  

Ruud Hagen (werkgroep Senver) en Corrie 
Mol (bewoner) bij de veel te hoge drempel.

Wie een pasje heeft van de Voedselbank 
kan daar iedere maand vier kleding-
stukken af halen. Je kleding komt dus 
goed terecht.

Terres des Hommes

Neuweg 211 in Hilversum heeft 
graag tweedehands spulletjes, waar-
onder kleding, om te verkopen voor 
kinderprojecten in Azië en Afrika. 
Dagelijks geopend, niet op zondag en 
maandagmorgen.

Het Leger des Heils 

Nieuwe Doelenstraat 30-32 is dagelijks, 
behalve zondag,  open van 10.00 tot 
15.00 uur en op donderdag van 19.00 tot 
20.00 uur. 
De container achter de winkel is altijd 
open.
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Winter-rondleiding ´Het licht van Dudok´
Op de dag na Kerst, 27 december, kunt 
u mee met een licht-rondleiding in en 
rond het Raadhuis onder leiding van 
een gids van het Dudok Architectuur 
Centrum (DAC). Er zijn meerdere van 
deze rondleidingen in de schemering, 
maar op donderdag 27 december 
speciaal voor Senver-leden. Laat u 
verrassen door de bijzondere lichteffec-
ten die architect Dudok gebruikte bij 
het ontwerp van ons wereldberoemde 
Raadhuis. De rondleiding gaat langs 
het gebouw en door de zalen. U hoort 
alles over het kleur- en lichtplan van 
Dudok en beleeft de effecten.  Na af loop 
van de rondleiding staat in het DAC een 
glaasje glühwein of warme chocolade-
melk voor u klaar.

..........................................................
Aanvang  Ontvangst om 16.15 uur, 
start rondleiding om 16.30 uur. 
Afsluiting  met chocolademelk/
glühwein vanaf ca. 17.45 uur.
Aanmelden Deze rondleiding is een 
initiatief van de Kerstcommissie van 
Senver. Er kan een beperkt aantal 
mensen mee. 
Aanmelden  vóór 10 december bij 
Cobi Buschman, 
cobi.buschman@gmail.com 
of tel. 035-7728939. 
Kosten € 9,00, te betalen bij de 
ontvangst om 16.15 uur.

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

Stevige winterwandeling De website van Senver 
is vernieuwd
Als u gaat kijken op 
www.senver.nl zult u 
zien dat de vormgeving 
nu gelijk is als die van 
dit maandblad. Het 
ontwerp van Jannie 
de Groot die ons blad 
vormgeeft, is nu ook 
doorgevoerd in de 
website. De website is opgezet en wordt beheerd 
door Huub Bammens. 
Alle activiteiten blijven we aankondigen in dit 
maandblad. Maar aanvullende informatie zult u 
soms vinden op de website. De filmpjes die Claire 
Verlinden laat zien op de muziekochtenden, vindt 
u bijvoorbeeld onder ‘Cultuur’ en dan Muziek-
lezing. En soms zullen we informatie waarvoor in 
dit blad geen plaats is, opnemen op de website. Zo 
vindt u deze maand een mooi overzichtje van hoe 
groen energieleveranciers zijn op de website, onder 
de knop ‘Service’ en dan ‘Duurzaam’. 

Ruim twaalf kilometer lekker stevig wandelen, dat staat u te 
wachten als u op donderdag 6 december mee gaat met Senver’s 
wandelploeg. De tocht voert via Hoorneboeg, Natuurbrug en 
Einde Gooi door bos en heide in wintertooi. Ben je gewend aan dit 
soort afstanden kom dan naar de ingang van de Zuiderhof aan de 
Kolhornseweg. 

Exact om 10.00 uur start de wandeling met een tussenstop bij 
Hedgehog voor koffie met al dan niet wat lekkers. Parkeren aan de 
straatzijde.

Voorafgaand aan de rondleiding kunt u 
ook nog een kijkje nemen bij de ten-
toonstelling ´Hilversum Verlicht´ in het 
Dudok Architectuur Centrum. U ziet 
daar drie voorstellen voor een nieuwe 
feestverlichting in Hilversum.

Met dit symbool 

verwijzen we u 

naar onze website



Samen naar het 
Centraal Museum

Op 19 december kunt u samen met 

andere Senver-leden de tentoonstelling 

in het Centraal Museum bezoeken. 

Dat kan zowel met de trein als met de 

Senverbus. 

Samen met OV

De reis We verzamelen om 9.10 uur 
in de hal van station Hilversum en 
nemen de sprinter van 9.30 uur naar 
Utrecht Centraal. In Utrecht nemen we 
Stadsbus 2 naar het Centraal Museum. 
We starten ons bezoek aan het museum 
met koffie in het restaurant. 

...........................................................
Datum Woensdag 19 december
Kosten € 19,50 en met Museumkaart 
€ 6,00. Koop tijdig via internet een 
toegangskaartje  voor de tentoon-
stelling en kies het tijdblok van 
10.00-10.45 uur 
Aanmelden Bij Marion Kuijper, liefst 
per e-mail: amgkuijper@gmail.com 
of anders via tel. 035-6857438

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

Samen met de 
Senverbus

...........................................................
Datum  Woensdagmiddag 19, 
zondagmiddag 23 en donderdag-
middag 27 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 € 6,00.
Aanmelden  Zie informatie op pagina 
14.

...........................................................
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De museumlezingen en het museum-

bezoek staan in december in het teken 

van de tentoonstelling ‘Caravaggio 

en Europa’ in het Centraal Museum in 

Utrecht. 

Rome was het centrum van de wereld in 
het begin van de Gouden Eeuw. Jonge 
schilders uit heel Europa trokken naar 
de Eeuwige Stad, waar – zo deed het 
gerucht de ronde – Caravaggio voor 
een revolutie had gezorgd. Een nieuw 
realisme in de schilderkunst, ongekend 
drama, het grote gebaar en een mysterie 
van licht. Dat moest je met eigen ogen 
zien. Utrechtse schilders Dirck van 
Baburen, Hendrick ter Brugghen en 
Gerard van Honthorst waren erbij.

Gerard van Honthorst deed het zeer 
goed in Rome. Zijn uitvinding om zijn 
scenes via een verborgen, indirecte 
lichtbron te verlichten werden zelfs zo 
beroemd dat hij de bijnaam ‘Gherardo 
delle Notti’ kreeg, Gerard van de 
Nachten. Hij kreeg, net als Dirck van 
Baburen, belangrijke opdrachten voor 
altaarstukken en van beide kunste-
naars werden schilderijen aangekocht 
door belangrijke verzamelaars, zoals 
Kardinaal Giustiniani, een bescherm-
heer van Caravaggio. De tentoonstelling 
volgt de drie Utrechters op hun Rome-
avontuur. 

Museumlezingen door Henk Roos
Caravaggio en Europa

...........................................................
Data  lezing op dinsdag 11 en 
woensdag 12 december
Tijd  10.30 uur. Zaal open 10.20 uur
Plaats  theaterzaal Bibliotheek 
Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten  € 3,00
Let op: kaartjes alleen te koop vanaf 
twee weken voor de lezing via de 
website of aan de balie van de 
bibliotheek. Zie verder pag. 14. 

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

Van Caravaggio is ook zijn Mediterende 
Hieronymus uit het Monasterio de la Virgen 
de Montserrat te zien.

Topstuk Caravaggio uit het Vaticaan
Het Vaticaan heeft toegezegd een 
topstuk van de Italiaanse schilder 
Caravaggio (1571-1610) in bruikleen te 
geven aan Centraal Museum Utrecht. 
Het is voor het eerst dat het werk in 
Nederland te zien is. Deze ‘Graf legging’ 
hangt gewoonlijk in de Pinacoteca 
Vaticana, maar is vanaf 16 december 
gedurende slechts vier weken te bewon-
deren in de tentoonstelling Utrecht, 
Caravaggio en Europa... 
Wij gaan het zien!
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In Museum Hilversum is momenteel de 

tentoonstelling ‘Het Perfecte Plaatje’ te 

zien. Speciaal voor Senver-leden is er op 

maandag 17 december in het museum 

een lezing over die tentoonstelling. 

‘Het Perfecte Plaatje’ hoort bij het 
gelijknamige tv-programma van RTL4. 
Daarin gaan acht bekende Nederlanders 
met elkaar een foto-strijd aan. Daarbij 
worden ze door professionele fotografen 
begeleid en beoordeeld. In de tentoon-
stelling zijn alle winnende, de meest 
krachtige en bijzondere foto’s te zien. 
Ook kunt u kijken naar de mooiste ‘un-
seen’ foto’s: werken die de deelnemers 
niet voor de jury hebben geselecteerd, 

In mei meldden we ons plan om te 
starten met een praatgroep (literair) 
vertalen. Sinds ruim een half jaar zijn 
we nu aan de slag. En tot ons genoegen! 
We vertalen naar hartelust en bespre-
ken de vertaalproducten van elkaar. 
Aan de orde kwamen: Lorelei (Heine), 
Menos tu vientre (Miguel Hernandez), 
Anna Karenina (Tolstoi), Adieux (Louise 
de Vilmorin), Engelse fabels en het 
kerstevangelie (Lucas 2).

Met de Senverbus naar 
het IJsbeeldenfestival 
Zwolle

Het Nederlands IJsbeelden Festival 
pakt dit jaar mooier en grootser uit dan 
ooit met als thema Wereldberoemde 
verhalen. De beste ijskunstenaars uit 
de hele wereld komen naar Zwolle waar 
ze in een 1200 m2 grote vrieshal aan de 
slag gaan met 275.000 kilo ijs en 275.000 
kilo sneeuw. Daarmee vertalen zij het 
verhalenthema in ijs- en sneeuwsculp-
turen tot wel 6 meter hoog. Special 
effects met licht, geluid en projectie 
maken de beelden nog magischer. 
Romeo en Julia, de Drie musketiers, 
Robin Hood, Animal Farm, Alice in 
wonderland en nog veel meer verhalen 
worden ijskoud tot leven gewekt.

........................................................... 
Datum  Dinsdag 8 en donderdag 
24 januari
Aanmelden  Zie informatie op pag. 14
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden € 44,00, 
inclusief toegang. Niet-leden € 48,00. 

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

In Museum Hilversum, speciaal voor Senver-leden

Lezing over ‘Het Perfecte Plaatje’

maar die stuk voor stuk pareltjes zijn. 
Stef van Breugel en Veronique Jansen 
van het museum verzorgen de lezing en 
bespreken de foto’s. Daarna kunt u de 
tentoonstelling bezoeken.
 
........................................................... 

Datum  maandag 17 december
Tijd  11.00 uur, ontvangst vanaf 
10.30 uur
Kosten  met Museumkaart gratis, 
anders € 5,00, inclusief koffie
Aanmelden  bij Veronique Jansen, 
liefst per e-mail: 
communicatie@museumhilversum.nl 
of anders via telefoon 035-5339601

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

Oproep: Vertaalgroep

We zouden best een bescheiden uit-
breiding van ons genootschap kunnen 
gebruiken. Dus wie geïnteresseerd is 
in taal en vertalen en misschien in 
een specifieke taal in het bijzonder is 
welkom. 
Wie zin heeft kan zich aanmelden. 
Ook voor nadere informatie kun je 
terecht: bij Jan Weijenberg, mail: 
weije706@planet.nl, 
of tel. 035-6229297.
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Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Notulen algemene ledenvergadering 9 mei 2018

 Het verslag van de vergadering van 9 mei 2018. Het verslag is te vinden op de 
 website en bij binnenkomst in de zaal. 

3. Welkom door de voorzitter

4. Samenstelling bestuur, aftreden en benoemingen

 a. De termijn van vier jaar van Jan Ilmer loopt af in 2018. Het bestuur stelt de 
ledenvergadering voor om Jan Ilmer voor een 2e periode van vier jaar te benoe-
men als algemeen bestuurslid. 

 b. Evie Postma heeft besloten tussentijds af te treden als bestuurslid. Het 
bestuur stelt voor daarmee akkoord te gaan. 

 c. In de ALV van 9 mei 2018 heeft het bestuur voorgesteld om het bestuur uit 
te breiden met maximaal twee bestuursleden om de werkdruk van de huidige 
bestuursleden te verlichten. Het bestuur heeft Frans Stultiëns bereid gevonden 
om bestuurder te worden bij Senver. Het bestuur stelt voor om Frans Stultiëns 
te benoemen als algemeen bestuurslid.

5. Werkplan 2019

Ter goedkeuring wordt het werkplan 2019 aan de ledenvergadering voorgelegd. 
U vindt het werkplan 2019 op de website en bij binnenkomst in de zaal.

6. Begroting 2019

Ter goedkeuring wordt de begroting 2019 aan de ledenvergadering voorgelegd. 
Het voorstel is om de contributie gelijk te houden aan 2018: A 17,50 per persoon 
per jaar. Voor de 2e persoon op hetzelfde adres bedraagt de contributie dan A 
12,50. Ook de begroting 2019 vindt u op de website en in de zaal.

7. Vervanging van de Senver-bus

Het bestuur geeft toelichting op de ontwikkelingen rond de vervanging van de 
Senver-bus.

8. Rondvraag en sluiting

Na af loop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een drankje en een 
hapje en heeft u de gelegenheid kennis te maken met het nieuwe bestuurslid.

Wie van spelletjes houdt, óf van taal, 
of van allebei, moet eens gaan kijken 
bij onze scrabbleclub. 

Op de 2e en de 4e dinsdagmiddag 
van de maand is de club te vinden in 
Wijkcentrum Lopes Dias, 
Lopes Diaslaan 101.  
Aanvang 14.00 uur. 

De sfeer is er prima, en ruzie is er 
nooit – het scrabblewoordenboek 
beslist namelijk. 

Aanmelden van te voren hoeft niet, 
en het kost ook nog eens niks. 

Houdt u van spelletjes?

Algemene Ledenvergadering Senver
Woensdag 12 december 2018
Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de Algemene ledenvergadering van 

Seniorenvereniging Hilversum op woensdag 12 december 2018, aanvang 14.00 

uur. De ledenvergadering wordt zoals altijd gehouden in het St. Annagebouw, dat 

is het gebouw achter (niet naast) de Vituskerk aan de Emmastraat. U kunt parke-

ren op het kerkplein voor en naast de kerk. Zowel het hek aan de Emmastraat als 

aan de Schapenkamp zal geopend zijn om in te rijden. De vergadering begint om 

14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur.  De stukken voor de vergadering zijn vanaf 

1 december 2018 te vinden op de website, www.senver.nl. 
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Met de Senverbus naar musea en kerstmarkt
Zie voor informatie over aanmelding pagina 14.

Zwanenbroedershuis 
Den Bosch 

Een bezoek aan het monumentale 
Zwanenbroedershuis uit de 14e eeuw 
met veel neogotische kenmerken is 
meer dan de moeite waard. Naast de 
verering van Maria waren de Leden van 
de Broederschap actief op het gebied 
van de armenzorg. Ook hebben ze een 
belangrijke rol gespeeld in de ontwik-
keling van Den Bosch als centrum 
van laat Middeleeuwse Muziek. De 
broederschap heeft veel bijzondere 
leden gekend zoals de schilder Jeroen 
Bosch. Opmerkelijk is de band met het 
Koninklijk Huis: Willem de Zwijger was 
lid. We bezoeken het huis door middel 
van een rondleiding van anderhalf uur.

...........................................................
Datum  Zondag 16 december 
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden € 33,00, 
inclusief toegang. Niet-leden € 36,00. 

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

Kerstmarkt 
Vaarderhoogt
Elk jaar in november en december 
trekken meer dan 75.000 bezoekers naar 
Soest voor een feestelijk uitstapje naar 
de Warme Witte Winter Weken. Hét 
Soesterse winterevenement dat bol staat 
van authentieke, winterse gezelligheid 
voor jong en oud. Het gehele terrein van 
tuinadviescentrum ‘t Vaarderhoogt is 
dan veranderd in een sprookjesachtig 
dorp in Anton Pieck stijl vol met pitto-
reske winkeltjes. De levende kerststal is 
beroemd tot in alle windstreken. Zou zo 
in het echte kerstverhaal kunnen staan. 
In de overdekte kassen van het centrum 
is een enorm kerstkoophuis ingericht. 
Daar kan men werkelijk alles vinden 
wat er nodig is om de kerstperiode nog 

...........................................................
Datum  Woensdagmorgen 12 en 
dinsdagmiddag 18 december 
Tijd  
Woensdagmorgen ophalen tussen 
9.00 en 10.00 uur en ca. 13.00 thuis
Dinsdagmiddag ophalen tussen 
12.30 en 13.30 uur en ca. 17.30 thuis
Kosten  Voor Senver-leden € 14,00, 
inclusief koffie met iets lekkers. 
Niet-leden € 16,00. 

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

Van Goghmuseum 
Gauguin en 
Laval JN Utrecht

Uit onvrede over het decadente leven 
in Parijs vertrokken Paul Gauguin 
(1848-1903) en Charles Laval (1861-1894) 
in 1887 naar Martinique. De korte 
tijd die ze op het Caraïbische eiland 
verbleven, was allesbepalend voor hun 
verdere artistieke ontwikkeling. In de 
tentoonstelling Gauguin en Laval op 
Martinique zie je de warme, kleurrijke 
schilderijen samen met prachtige voor-
studies en grote, uitgewerkte pastels. In 
hun kunstwerken verbeeldden Gauguin 
en Laval Martinique als een ongecom-
pliceerd paradijs. Daarmee gingen ze 
voorbij aan de harde, dagelijkse realiteit 
op het eiland. 

...........................................................
Datum  Maandagmiddag 24 en 
zaterdagmiddag 29 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 gratis.

...........................................................
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Rembrandthuis met 
Rembrandt in Parijs

Rembrandt was in de negentiende eeuw 
een icoon voor een groot aantal Franse 
avant-garde kunstenaars en (post)im-
pressionisten. Grote namen als Édouard 
Manet, Edgar Degas, Odilon Redon en 
Theodore Rousseau namen Rembrandt 
en zijn werk als voorbeeld. Voor hen was 
hij een anti-academische cultfiguur, 
een kunstenaar die zich niets aantrok 
van academische regels en de wereld 
om zich heen heel direct wist te vatten. 
Voor de expositie zullen de mooiste 
kunstwerken worden samengebracht: 
elegante Franse dames, Parijse stadsge-
zichten, indrukwekkende landschap-
pen en artistieke affiches. Ook zijn 
twee recent herontdekte schilderijen te 
zien in het Rembrandthuis: Portret van 
Petronella Buys (1635) van Rembrandt en 
Man met zwaard.

...........................................................
Datum  woensdagmiddag 2 en 
vrijdagmiddag 4 januari
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 gratis.

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

Gemeentemuseum 
Den Haag (tot 27-1) 
Alexej von Jawlensky

Ver voordat in de westerse wereld spiri-
tuele en esoterische stromingen als new 
age en mindfullness populair worden, 
combineerde Alexej von Jawlensky (1864-
1941) met een open levenshouding het 
beste uit verschillende religieuze stro-
mingen. Deze van oorsprong Russische 
kunstenaar ontwikkelde zich tot één 
van de belangrijkste expressionisten. De 
landschappen, stillevens en portretten 
zijn nu samengebracht in een groot 
overzicht waarbij zijn moderne spiritu-
ele beleving wordt benadrukt. 

...........................................................
Datum  zaterdag 5 en zondag 
13 januari
Tijd  Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten  Voor Senver-leden € 26,00. 
Niet-leden € 29,00. Toegang € 15,00. 
Met Museumkaart gratis.

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

Het Schip met Gaudí 

Voor het eerst in dertien jaar is de 
wereldberoemde architect Gaudí weer 
te bewonderen in Nederland. Binnen 
de golvende gevels van Het Schip, 
arbeiderspaleis van de Amsterdamse 
School, word je meegenomen naar 
kleurrijk Barcelona en neem je een 
kijkje in Gaudí’s fantasievolle wereld. 
Zijn liefde voor het ambacht, zijn 
inspiratie uit de natuur en toepassing 
van geometrische constructies komen 
overeen met de kenmerken van de 
Amsterdamse School. Met hun bouw-
werken doorbraken de Catalaan Gaudí 
en de Nederlandse architecten van de 
Amsterdamse School tradities en waren 
ze actief in een roerige tijd waarin in-
dustrie en vakbewegingen opkwamen. 
Ze brachten tijdloze schoonheid terug 
in verloederde steden. 

...........................................................
Datum  Dinsdagmiddag 15 en 
zaterdagmiddag 19 januari
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 € 15,00. 
Met Museumkaart gratis.

...........................................................
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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 opstap-
plaats 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 december

U hoort bij aanmelding meteen of u direct geplaatst bent of dat u op 
de wachtlijst komt omdat er teveel aanmeldingen zijn. Het uitstapje 
wordt – indien mogelijk – herhaald op een andere dag. In dat geval 
wordt u gevraagd of u dan mee wilt.

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

Betaling contant met gepast geld s.v.p., 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 meene-
men geen bezwaar.

Annuleren later dan een week voordat de activiteit plaatsvindt dan 
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 vooraf-
gaand 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. 

De vereniging zal zich inspannen de veiligheid van deelnemers aan activiteiten zo goed mogelijk te waarborgen. 
Deelname is echter op eigen risico van de deelnemer; de vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade opgelopen of veroorzaakt door een deelnemer.

Zorgverzekeringen vergelijken, korting via Senver
Het einde van het jaar is het moment 
waarop u uw zorgverzekering kunt 
verlengen of van zorgverzekeraar 
kunt wisselen. Senver heeft een paar 
jaar geleden met tussenpersoon iak 
afgesproken dat onze leden korting 
krijgen als ze een verzekering via die 
organisatie afsluiten. iak is intussen 
gefuseerd met een andere organisatie en 
heet nu aon. Op diverse verzekeringen 
geeft aon korting aan Senver-leden, 

het gaat om verzekeringen van Menzis, 
vgz, aon, onvz en Zilveren Kruis. Als u 
het allemaal eens rustig wilt bekijken, 
gaat u naar:

www.aon.nl/vergelijken 

vervolgens tikt u op: 
Vergelijk Zorgverzekering 

dan ziet u de kop: 
Korting via uw werkgever of 
vereniging 

In dat zoekvak tikt u in: 
Seniorenvereniging Hilversum 

Nadat u ook nog uw geboortedatum 
hebt ingevuld, krijgt u de verschillende 
verzekeringen te zien, met pakket en 
prijs. Het vergt een studie om alles te 
vergelijken, en de kortingen verschillen 
ook nog. Maar het kan de moeite lonen.
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Kandidaat-bestuurslid 
Frans Stultiëns:
‘Bejaard? Ik ben pas tachtig!’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 

12 december staat de benoeming van een nieuw 

bestuurslid op de agenda. Het bestuur stelt voor 

om Frans Stultiëns te benoemen tot algemeen 

bestuurslid. Wie is Frans Stultiëns?

‘Ik moet wel eerlijk zijn. Tot 
voor kort had ik nauwelijks 
gehoord van Senver. Een 
vereniging van ‘bejaarden’? 
Ik ben pas 80! Niets voor 
mij. Dacht ik, onwetend.  
Toch ben ik vorig jaar lid 
geworden van Senver. Dat 
kwam door het maandblad 

van Senver met al die uiteenlopende activiteiten. 
Ik was bekeerd. Wat een prachtig en gevarieerd 
programma. Daar blijkt grote behoefte aan, 
zoals ik heb mogen constateren. Vooral nu met 
een terugtredende overheid. De inzet van al die 
vrijwilligers is van groot belang. En daar wil ik 
graag aan meewerken.

Vrijwilligerswerk heb ik de afgelopen jaren op 
uiteenlopende terreinen verricht in diverse func-
ties. Vooral bij pum, het Programma Uitzending 
Managers, werkzaam in zo’n zeventig ontwikke-
lingslanden. Ik heb bij deze organisatie zo’n 12 jaar 
gewerkt. Als mediatrainer in diverse Afrikaanse en 
Aziatische landen, maar vooral als landen-
coördinator in Indonesië, verantwoordelijk voor 
alle projecten. 

Dat vrijwilligerswerk kon ik doen omdat ik op 
59-jarige leeftijd met de vut ging na een loopbaan 
als journalist bij de nru, de vara en de kro. Mijn 
hobby’s zijn: klassieke muziek, toneel, museumbe-
zoek , mijn ‘heren’-clubjes , de hovo-colleges bij de 
vu in Amsterdam, reizen en golf. 

Tenslotte. Het meest belangrijke in mijn leven: 
mijn familie. Ik ben 55 jaar getrouwd, trotse vader 
en opa: van drie kinderen en zeven kleinkinderen. 
Binnenkort overgrootvader. Kortom: een echte 
senior.’

Er is een nieuw initiatief om voor Senver-leden een vakantiereis te 
organiseren. De opzet is anderes dan vorige jaren, namelijk niet 
te ver weg, het programma in eigen hand houden, leuke excursies 
maar niet te lang in de bus zitten en de nadruk op gezelligheid, 
ook ’s avonds. De initiatiefnemers zijn Ella van den Bogaard, Helmi 
Duijvestein en Ineke van de Rotte (zie de foto). Zij gaan samen met 
chauffeur Jan van Dijk, bekend van de Zomerschool-uitstapjes, een 
midweek voorbereiden van 9 tot en met 13 september. De reis gaat 
naar Blankenberge aan de Belgische kust. Vandaaruit worden er 
uitstapjes naar Brugge en Damme gemaakt, naar andere kustplaat-
sen en naar Ieper. Ella, Helmi en Ineke werken de komende tijd het 
programma verder uit. De kosten zullen uitkomen op een bedrag 
van ca. A 400 per persoon.

Het is belangrijk te weten dat in deze reis-opzet alleen tweeper-
soonskamers beschikbaar zullen zijn. Dus u kunt alleen inschrijven 
als u een maatje hebt of vindt. Er is ook een mogelijkheid dat de 
vakantie-leiding voor u bemiddelt om een gezellig kamer-maatje te 
vinden. 

Op de hoogte gehouden worden?

Wilt u op de hoogte gehouden worden, of hebt u vragen? Stuur een 
e-mail naar vakantiereis@senver.nl – die mail komt terecht bij de 
drie vakantie-dames. Zo spoedig mogelijk volgt in dit blad meer 
informatie over het hotel, de kamers en het programma. En dan 
kunt u zich ook inschrijven.
 

Nieuw initiatief voor 
Vakantiereis Senver 



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 
17 december
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 
alleen op 11 december 
Scrabblemiddag in wijk-
centrum Lopes Dias, 
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 
4 december
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

Zaterdag 1 december Concert Domkerk, Senverbus *

Zondag 2 december Rijksmuseum, Senverbus *

Maandag 3 december Spinoza-dag 4 

Dinsdag 4 december Muziek-ochtend Claire Verlinden 3

 Rijksmuseum Oudheden, Senverbus *

Donderdag 6 december Lange wandeling 8

 Muziekgebouw aan het IJ, Senverbus *

Vrijdag 7 december Muziekochtend Claire Verlinden 3

 Winterfair Dickens Garderen, Senverbus *

Zaterdag 8 december Teylers museum, Senverbus  *

Zondag 9 december  Voetbal Stadion FC Utrecht – Heracles, Senverbus *

Dinsdag 11 december Museumlezing over Caravaggio en Europa 9

 Filmprogramma Becoming Astrid 6

 ‘This is Holland’, Senverbus *

Woensdag 12 december Museumlezing over Caravaggio en Europa 9

 Hermitage, Classic Beauties, Senverbus *

 Algemene Ledenvergadering 11

 Kerstmarkt Vaarderhoogt, Senverbus 12

Donderdag 13 december Teylers Museum, Senverbus  *

 Kerstmarkt Aken, met touringcar *

Zaterdag 15 december Domkerk Cantates, Senverbus *

Zondag 16 december Zwanenbroedershuis Den Bosch, Senverbus 12

Maandag 17 december Lezing in Museum Hilversum over ‘Het perfecte plaatje’ 10

 Historielezing over de familie Huydecoper 3

Dinsdag 18 december Poëzie in de Soos 5

 Kerstmarkt Vaarderhoogt in Soest, Senverbus 12

Woensdag 19 december Bezoek aan Caravaggio en Europa, Centraal Museum 

 met OV en met de Senverbus 9

Zaterdag 22 december Bezoek Domkerk, Kerst, Senverbus *

Maandag 24 december Van Goghmuseum 13

Woensdag 26 december Kerst-koffie-uurtje 1

 Kerstwandeling 1

 Feestelijke Kerst-brunch 1

 Bezoek aan het Kerstconcert van de St. Jans schola 1

Donderdag 27 december Rondleiding ‘Het licht van Dudok’ 8

Zaterdag 29 december Van Goghmuseum, Senverbus 13

Zondag 30 december Rijksmuseum Oudheden Leiden, Senverbus *

 *  Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver


