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Senver heeft twee nieuwe vervoermiddelen: 
een bus en een stadsauto. Chauffeurs en 
begeleiders op de bus en de stadsauto 
zijn er heel blij mee. Dat is te zien aan de 
lachende gezichten op de zaterdagochtend 
dat de bus en de stadsauto in gebruik 
genomen werden. 

De nieuwe Senverbus gaat gebruikt wor-
den voor uitstapjes buiten Hilversum, de 
stadsauto voor ritten binnen Hilversum. 

U kunt een rit boeken door een dag van te 
voren te bellen naar het reserverings-
nummer: 035 - 240 02 70, op werkdagen 
van 9.00-12.00 uur. 

Maandblad Januari 2019

Senver heeft nieuwe bus en stadsauto

Aan het begin van het nieuwe 
verenigingsjaar willen 
we graag weer een toost 
uitbrengen op een mooi en 
actief nieuw jaar. Een mooie 
gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en de contacten 
aan te halen. 
Het bestuur nodigt alle leden 
daarom van harte uit voor 

Het bestuur 
van seniorenvereniging

Senver 
wenst u fijne feestdagen 

en een gelukkig 
en gezond 2019

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Woensdagmiddag 9 januari

de Nieuwjaarsreceptie op 
woensdagmiddag 9 januari 
van 15.30 tot 17.30 uur in het 
Sint Annagebouw. Dat is het 
verenigingsgebouw achter 
de Sint Vituskerk aan de 
Emmastraat. Parkeren kan op 
het kerkplein. 
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Colofon
Algemene vragen over diensten in 
Hilversum? 
Bel onze SeniorenWegwijzers, contactperso-
nen 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 het februari-nummer vóór woens-
dag 9 januari 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. Ria van Winsen 
Dhr. John van der Kaa 
Mevr. Gemma van der Kaa 
Mevr. Othie Jaakke 
Mevr. Hanny van t Hof 
Mevr. Annemarie Moorman 
Dhr. Arthur van Oeveren 
Mevr. Marian Nieman-van Woudenberg 

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

Frans Stultiëns, tel. 035 6241520, 
stult@planet.nl

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

Thema ‘groente en fruit’
Ans Roodenburg

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.

Hebt u een herinnering aan Hilversum, 
liefst mét foto? Leuk om te plaatsen in 
ons blad. Stuur uw artikel naar: 
redactie@senver.nl of doe het in de bus 
bij Ineke van de Rotte, Julianalaan 9.
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Klassieke-muziekochtend 
Amerikaanse Muziek, deel 2 
Over de oceaan en terug; heimwee naar Europa

3

In 2019 gaat Claire Verlinden verder met 
het thema Amerika. Na de kennisma-
king met blues, gospels, ragtime en jazz 
komt nu de verwerking van al die stijlen 
in de klassieke muziek aan de orde. 
Geboeid door al die nieuwe ontwikke-
lingen in Amerika trokken dirigenten 
en componisten naar dat interessante 
werelddeel. Veel van hen 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 
( de zeer geliefde negende symfonie: Uit 
de nieuwe Wereld), Kurt Weil, Eisler, 
Stravinsky en vele anderen.

Alweer een poosje geleden las ik in 
de krant: de Beatrixtunnel wordt 
schoongemaakt. Dat deed mij denken 
aan de tijd, jaren ’60, dat die tunnel 
regelmatig vol water liep na een f linke 
regenbui. En daar bleef het niet bij. 
Water stroomde nog veel verder het 
dorp in. Zelfs tot op de Groest. Deze foto 
is in 1962 gemaakt vanaf ‘onze’ kant en 
toont het resultaat van een kwartier 
f link plenzen.
Bij ons kwam het water ‘slechts’ tot in 
de bijkeuken, maar aan de overkant 
hadden de winkeliers allemaal vloed-
planken die zij in hun deuropeningen 
zetten in een poging dat water letterlijk 
buiten die deur te houden.

Ik herinner mij…

Links zie je de luiken van antiquair 
Hemelrijk. Die zijn er nu nog. Rechts 
staat het enorme huis van een huisarts 
wiens naam ik niet meer weet. Het staat 
pal tegenover de Herenstraat en wij 
kregen het aangeboden toen ons pand 

..........................................................
Data  vrijdag 4 en dinsdag 8 januari 
10.30 uur
Plaats  Bibliotheek Hilversum, 
’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00. Kaartjes zijn vanaf vrij-
dag 21 december te koop via de site 
van de bibliotheek, of rechtstreeks 
aan de balie van de bibliotheek, zie 
pag. 14. 
Tip:  het gebeurt nogal eens dat er 
plaatsen leeg blijven omdat mensen 
die kaartjes gekocht hebben, toch 
niet kunnen komen. Dus als je het 
risico aandurft kun je toch komen 
ook al is het uitverkocht.

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

Calliope 
Tsoupaki, 
componist des 
vaderlands

Vooraankondiging 
Muziekochtend 
1 en 5 februari 
Vrouwen in de muziek

In 2019 vieren we dat 100 jaar geleden 
het kiesrecht wettelijk werd vastgelegd 
voor vrouwen. Een mooi moment voor 
Claire Verlinden om stil te staan bij 
vrouwelijke dirigenten en vrouwelijke 
componisten. Het Radio Filharmonisch 
Orkest krijgt een vrouwelijke dirigent 
Karina Canellakis. Vrouwen rukken 
toch langzaam op! We hebben ook een 
vrouwelijke componist des vaderlands: 
Calliope Tsoupaki. 
Kaartjes zijn te krijgen vanaf vrijdag 
18 januari.

werd gesloopt voor Hilvertshof. Wanden 
en kastdeuren waren allemaal nog 
betegeld en van mij mochten ze er een 
werkster + rolschaatsen bij leveren. Dat 
werd het dus niet. Gelukkig. Want ook 
dat Hilversumse pand is gesloopt.
Deze panden lagen aan de Spuistraat 
(toepasselijke naam). Daar zat Freddy’s 
Automatiek waar we heel wat slechte, 
maar lekkere snacks vandaan hebben 
gehaald.
    Lies van den Broek
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Antonio Gaudi (1852-
1926) is vooral bekend 
geworden door zijn op 
de natuur gebaseerde 
architectuur in de 
Modernista stijl, de 
Catalaanse variant van 
de kunststroming art 
nouveau/jugendstil. 

De zeven bouwwerken 
die op 7 januari in de 
Senver-lezing aan bod 
komen - zoals de Sagrada 
Família, Casa Vicens en 
Park Güell - tonen goed 
de ontwikkeling die 
Gaudi doormaakte in zijn 
bijna 50-jarige carrière als 
architect. Beginnend in 
neo-stijlen waaraan hij 
al een eigen draai geeft 
tot zijn latere volstrekt 
unieke organische 
bouwstijl. Beroemd is 

De Kern van... op maandag 7 januari
Het Werelderfgoed van Gaudi

In ‘Poëzie in de Soos’ wordt aandacht 
geschonken aan de in Japan zeer 
populaire dichtvorm: de Haiku. Dat 
gebeurt middels een interactieve 
presentatie door auteur Ben de Veth 
en beeldend kunstenaar Simone 
Stawicki. Zij brachten samen de 
bundel ‘De stilte ruist’ uit.

Een haiku is een gedichtje van slechts 
drie regels, van achtereenvolgens vijf, 
zeven en vijf lettergrepen. De kunst om 
daarin een ogenblik van emotie vast te 
leggen is al eeuwen de zoektocht van 
Japanse dichters. Ben de Veth probeert 
zich al sinds de jaren ’80 in deze 
kunstvorm te bekwamen. Hij zag in 
het werk van Simone Stawicki dezelfde 
emoties als die hij in zijn gedichten 
wilde verwoorden. Samen besloten zij 
te zoeken naar combinaties en te kijken 

Detail van Casa Milà of ‘La Pedrera’ van architect Gaudi in Barcelona

hij geworden, ook onder 
zijn vakgenoten, om zijn 
ingenieuze en gewaagde 
bouwconstructies.
De audiovisuele 
presentatie over Gaudi 
wordt verzorgd door 
Henk Butink. Hij wisselt 
mondelinge toelichting 
af met fraaie foto’s en 
muziek uit de tijd van de 
bouw.
Henk Butink is fotograaf 
en een veelgevraagd 
presentator. Zo heeft hij 
onlangs in het kader van 
de expositie ‘Gaudi en de 
Amsterdamse School’ in 
museum Het Schip in 
Amsterdam (tot en met 
31 maart 2019) tweemaal 
een presentatie over de 
Sagrada Familia gegeven. 
Zie ook www.butink.nl/
presentaties

......................................................................................................
Datum  maandag 7 januari, 15.00 – 17.00 uur
Plaats  sociëteit De Unie, ’s-Gravelandseweg 57
Kosten  € 5,00 (na afloop kan voor een schappelijke prijs worden 
gegeten in De Unie)

......................................................................................................
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Poëzie in de Soos:
Haiku

Simone Stawicki en Ben de Veth

of beide uitingsvormen elkaar zouden 
kunnen versterken. Ze maakten ook een 
digitale presentatie van hun werk met 
bijbehorende muziek. Het effect dat 
daardoor ontstaat maakt de intensiteit 
van de haiku nog sterker. Bij ‘Poëzie in 
de Soos’ tonen ze ook deze presentatie. 
(Zie ook www.simonestawicki.com)
Bezoekers van deze presentatie kunnen 
ook haiku meenemen om deze ter 
plekke voor te lezen.

...........................................................
Datum  dinsdag 15 januari, 
15.00-17.00 uur
Plaats  sociëteit De Unie, ’s-Grave-
landseweg 57
Kosten  € 5,00 (Na afloop kan in De 
Unie voor een schappelijk bedrag 
gegeten worden)

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



Museumlezingen door Henk Roos
Het leven van Boeddha

5

In september 2018 opende de Dalai 
Lama in De Nieuwe kerk in Amsterdam 
de tentoonstelling Het leven van 
Boeddha, de weg naar nu. Het is een 
bijzondere tentoonstelling waarover 
Henk Roos twee maal een lezing 
voor Senver-leden houdt en er is een 
mogelijkheid om samen de tentoon-
stelling te bezoeken.

De Senver-museumlezingen gaan 
meestal over West-Europese kunst, 
maar nu krijgen we in Amsterdam ook 
veel te zien uit het verre Oosten. Ook 
bijzonder omdat het gaat om zeer oude 
kunstvoorwerpen, gecombineerd met 
eigentijdse kunst. Bovendien is het een 
interactieve tentoonstelling: voor de 
bezoekers liggen zelfs matjes klaar om 
te gaan mediteren…

Levensverhaal Boeddha
De tentoonstelling vertelt het levens-
verhaal van de Boeddha. Hij werd in de 
5e eeuw v.Chr. als rijke prins geboren 
maar koos op zijn 29ste radicaal voor 
een ander leven. Zijn levensfases staan 
symbool voor het boeddhisme en 
vormen het verhaal van de tentoon-
stelling: de geboorte, de ommekeer, de 
verlichting, de eerste leerrede en zijn 
overlijden. De essentie van het boed-
dhisme is de verlichting, die bereikt kan 
worden door bewustwording van het 
hier en nu.

Het oudste object op de expositie 
dateert uit de 3e eeuw en het jongste uit 
2018; er zijn ook speciaal kunstwerken 
gemaakt voor deze tentoonstelling. 
De moderne werken zijn van bekende 
kunstenaars als Ai Weiwei, Yoko Ono, 
Allan Kaprow, Michelangelo Pistoletto. 
Ook Nederland is vertegenwoordigd, 
met werken van Salvador Breed en Koos 
Breukel.

...........................................................
Data lezing op dinsdag 15 en woens-
dag 16 januari
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 pag. 14.

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

Chinese Boeddha, ca. 600

Samen naar de 
Boeddha-tentoon-
stelling
Op woensdag 23 januari kunt u samen 
met andere Senver-leden de tentoonstel-
ling in Amsterdam bezoeken. Dat kan 
zowel per trein als met de Senverbus.

Samen met de trein
Om 9.25 uur verzamelen in de hal 
van station Hilversum en dan met de 
Intercity van 9.39 uur naar Amsterdam 
Centraal. Vandaar lopen we naar 
De Nieuwe Kerk (op de Dam). We 
starten het bezoek met koffie in een 
café-restaurant. 

...........................................................
Datum woensdag 23 januari
Kosten entree museum: € 17,50 en 
met museumkaart € 2,50
Aanmelden bij Marion Kuijper, liefst 
per e-mail: amgkuijper@gmail.com 
of anders via tel. 035-6857438

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

Samen met de 
Senverbus

........................................................... 
Datum  Woensdagmiddag 16 en 
vrijdagmiddag 18 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 € 17,50. 
Met Museumkaart € 2,50.
Aanmelden bij reserveringslijn 
Senverbus, zie pag. 14

...........................................................
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Duurzaam wonen, stoken en eten, 
duurzaamheid leeft onder Senver 
leden. Leuke tips over hergebruik 
van lakens kwamen binnen, want 
die hebben we allemaal over nadat 
dekbedden modern geworden zijn. 

Bijvoorbeeld deze
Maak een leuk rond tafelkleed van een 
mooi laken door vanuit het midden met 
een spelt, een draad op de juiste lengte 
en een viltstift als een passer een mooie 
cirkel te maken. Omzomen, klaar. 

Pufspuiten
Ken je ze nog, die ouderwetse pufspui-
ten op een standaard? Hang het laken 
over de tafel en spuit af op de juiste 
lengte. Datzelfde kan natuurlijk ook 
met kleding, zoals op de foto te zien 
is. Mimi spuit de jas van Elly af met de 
pufspuit. Of leg een kleed met de juiste 
lengte op het laken en trek over. 
Lukt het niet meer om dat zelf te doen, 
dan zijn er naaiateliers en ook in het 
Repair-Café zijn naaimachines aanwe-
zig en word je er plekke geholpen door 
vrijwilligers. 

Henja Kronenburg en Elly van Egmond

Reacties over duurzaam leven: 
hergebruik van lakens

      Senver’s   Duurzaamheids-
          hoekje

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

Gebruik pufspuit om de lengte te bepalen.

Repair-Café 
op 19 januari 
in de Zoutkeet
Het Repair-Café waar u terecht 
kunt om uw kapotte spulletjes te 
laten repareren gaat verhuizen. 

Vanaf 2019 is het Repair-Café 
gevestigd in 
Wijkcentrum De Zoutkeet 
(bij de speeltuin)
Zoutmanlaan 3.  

U kunt er terecht met onder meer 
kleding, computers, huishoudelijke 
apparaten en fietsen. 
Het eerstvolgende Repair-Café is 
op zaterdag 19 januari van 11.00 tot 
14.00 uur. Spullen worden tot 13.30 
uur ingenomen.

Heb je leuke ideeën, opmerkingen? 
Laat het ons weten door te e-mailen 
naar duurzaam@senver.nl
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Hilversummers die in dienst waren 
van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie? Jazeker. Er blijken in de 
17e en 18e eeuw in totaal zo’n 275 
dorpsgenoten als bemanningslid of 
militair te hebben meegevaren op 
schepen van de VOC.

De Verenigde Oost-Indische Compagnie, 
de eerste naamloze vennootschap 
ter wereld, spreekt nog steeds tot de 
verbeelding. Het doel van de organisatie 
was de ongekende rijkdom van ‘de 
Oost’ te gelde te maken. Daarvoor was 
veel personeel nodig. Voor degenen die 
aanmonsterden ging het niet zozeer om 
de handel: sommigen gingen op zoek 
naar avontuur, maar vermoedelijk ging 
het vaker om het ontvluchten van de 
bittere armoede thuis. Ook inwoners 
van Hilversum hadden belangstelling. 

Ineke de Ronde, lid van de Historische 
Kring Albertus Perk en redactielid van 
het historisch tijdschrift ‘Eigen Perk’, 
deed onderzoek naar Hilversummers 
in dienst van de VOC. In haar lezing 

Historielezing maandag 21 januari
In dienst van de VOC

voor Senver-leden zullen de verschil-
lende stadia van de reis waarmee de 
bemanning te maken kreeg aan de orde 
komen. Verder zal ze ingaan op een 
paar van 275 Hilversummers die in de 
soldijboeken van zo’n 100 jaar gevonden 
zijn.    
En dat leidt tot een vaak dramatisch 
verhaal vol scheurbuik en besmettelijke 
ziekten, slecht en weinig eten, stormen, 
kapers, schepen die met man en muis 
vergingen, schepen die vol dure han-
delswaar terugkeerden, verstekelingen 
en deserteurs, discipline en straffen, 
en vrouwen die verkleed als man 
aanmonsterden. 

...........................................................
Datum  maandag 21 januari, 15.00 uur
Plaats  de theaterzaal van de biblio-
theek, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Aanmelden  vanaf 7 januari via het 
inschrijfsysteem van de bibliotheek, 
zie pag. 14

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

Creatief werken 
met memoires

Begin 2019 start de tweede ronde 
van deze werkgroep. Mensen 
die de eerste ronde meededen 
vertelden:

‘Het is voor mij heel motiverend zó 
met memoires bezig te zijn in deze 
groep en het is mooi om naar elkaar 
te luisteren. Ik leer er ook veel van 
omdat onze werelden zo verschil-
lend zijn. Ik vind het heel boeiend 
en de sfeer is hartverwarmend. Na 
zo’n ochtend kan mijn dag niet 
meer stuk. Hier praten we echt met 
elkaar wat in mijn directe omge-
ving haast niet meer voorkomt. 
Ik ga hier blij vandaan. Zo veel 
verrassende en herkenbare herin-
neringen en ervaringen, steeds in 
een ander sausje. Ik word me ervan 
bewust hoe en waar ik nu ben, en 
waarom. Ik besef nu pas de veelheid 
van gevoelens bij de verschillende 
gebeurtenissen uit mijn leven. Ik 
ontdek dat ik me ontwikkeld heb 
uit mijn zwakke en sterke punten 
en dat geeft me houvast voor mijn 
leven nu.’

Plaatsen vrij
Gemotiveerd gaan we verder en 
mocht u zin hebben mee te doen, 
geef u dan snel op, want er zijn nog 
een paar plaatsen vrij.

.....................................................
Tijdstip  Elke eerste en derde 
vrijdagmorgen van de maand 
(4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 
1 en 15 maart en 5 en 19 april, dus 
8 keer) van 10.00 -12.00 uur.
Plaats  Rozenstraat 30 Hilversum
Kosten per morgen € 3,00 voor  
leden, € 4,00 voor niet-leden van 
Senver
Contact  Ellen Sterkenburg, 
06-37301636, 035-7724929. 
lechaim.e@gmail.com

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

VOC-magazijn en -werf in Amsterdam, geschilderd door Ludolf Bakhuizen, 1696
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Wandeltocht in het nieuwe jaar
U kunt het nieuwe jaar beginnen met 
een leuke wandeltocht. Op donderdag-
morgen 3 januari gaat de wandelploeg 
van Senver weer op pad. Om 10.00 uur 
vertrekken ze bij klooster De Stad Gods, 
Casella, Soestdijkerstraatweg 145 in 
Hilversum.

Eerst is er een rondje door het 
bosgebied van - hoe kan het anders 
heten - Monnikenberg. Daarna gaat de 
wandeling onder het viaduct door naar 
Amerpoort, waar wordt gepauzeerd en 
er tijd is voor ‘koffie met’ en/of lunchge-
rechten. Dan via het verscholen gebied 
De Lieberg terug naar de bushalte, je 
fiets of auto. De tocht is ongeveer 12 
km lang en geschikt voor de geoefende 
wandelaar met stevige schoenen aan.

Heeft u een damesfiets 
om vrouwen te leren fietsen?

.....................................
Datum  donderdag 
3 januari 10.00 uur
Plaats  klooster De 
Stad Gods, Casella, 
Soestdijkerstraatweg 
145 in Hilversum
Informatie  Cobi 
Buschman, 
tel. 035-7728939. 
Op de wandeldag zelf: 
06-45229223. 
Mail: cobi.buschman@
gmail.co

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

Uitstapjes Senverbus
Hieronder enkele uitstapjes van de Senverbus. 
Zie voor aanmelden de informatie op pagina 14.

Snerttram Rotterdam  
De Snerttram is een bijzondere verschijning in Rot-
terdam. De tram ziet eruit alsof ze dwars door een 
pan erwtensoep is gereden. Binnenin is de tram 
aangekleed met lichtjes en gordijntjes. We maken een 
rondrit door Rotterdam in deze antieke museumtram 
uit1964 en krijgen tijdens de tramrit ook een kop hete 
erwtensoep keurig in een mandje met lepel en servet. 

................................................................................
Datum  Zondag 20 januari en 3 februari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 uur en ca. 18.00 
uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 44,00, inclusief de 
kosten van de snerttram. Niet-leden € 48,00. 

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

Een groepje vrijwilligers geeft fiets-
les aan vrouwen van buitenlandse 
afkomst. Wij Nederlanders denken dat 
fietsen makkelijk is, maar als je het 
als volwassene nog moet leren is het 
best lastig.

Deze fiets-werkgroep heeft dringend 
nieuwe fietsen nodig omdat enkele 
van de fietsen totaal op-gebruikt zijn. 
Er zijn nogal eens valpartijen, en daar 
lijden de fietsen erg onder. 

Daarom de vraag: wie heeft er mis-
schien nog een goede damesfiets met 
handremmen ongebruikt in de schuur 
staan. De fietsles-vrijwilligers zouden 
het heel fijn vinden als u die aan hen 
wilt doneren. Zij komen de fiets dan 
bij u ophalen. U dient er een goed 
doel mee, want de fietslessen geven 
de vrouwen een grotere vrijheid en 
zelfstandigheid.  

Lunchconcert Tivoli
Op 8 februari zullen onder leiding van Janet Krause 
twee strijkkwartetten van het Koninklijk Conservato-
rium een afwisselend programma voorbereiden 
waarin ze naast strijkkwartetten ook een Octet 
zullen uitvoeren. Zij heeft viool gestudeerd bij 
Lorand Fenyves in Toronto en bij Davina van Wely 
in Amsterdam en is momenteel aanvoerder in het 
Residentie Orkest. Het orkest op 8 maart van HKU 
Utrechts Conservatorium staat onder leiding van 
bevlogen barokvioliste Antoinette Lohmann.

................................................................................
Datum  Vrijdag 8 februari en 8 maart 
Tijd Ophalen tussen 9.30 en 10.30 uur en ca. 17.00 
uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 17,00. Niet-leden € 19,00.

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

Hebt u een fiets, of wilt 
u meer weten? 
Neem dan contact op met 
Joke Groen, via e-mail 
jf.groen@kpnmail.nl of 
telefonisch 035-6856665. 
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Deze maand staat de lezing in Museum 
Hilversum in het teken van de ten-
toonstelling World Press Photo, een 
wereldberoemde fototentoonstelling 
met journalistieke beelden uit het 
afgelopen jaar. Ook zijn de werken van 
de storytelling wedstrijd te bekijken. 
De tentoonstelling is het resultaat van 
een wereldwijd uitgezette wedstrijd 
onder fotojournalisten: je kunt 
urenlang dwalen langs verhalen uit 
de hele wereld. De lezing vormt een 
terugblik op het veelbewogen jaar. Stef 
van Breugel en Veronique Jansen van 
het museum verzorgen de lezing en 
bespreken de werken. Na af loop kunt u 
de tentoonstelling bekijken. 

Speciaal voor Senver-leden
Lezing over World Press Photo 18

De Venezolaanse fotograaf Ronaldo Schemidt won de World 
Press Photo met zijn foto van een brandende demonstrant in 
Venezuela. 

In aansluiting op de lezing van oktober 
is er op 6 februari een lezing over het 
testament en het levenstestament. 
Sommigen onder u zullen zeggen: dat 
heb ik al jaren geleden geregeld. Maar 
weet u dat de wetgeving is veranderd? 
Dat de erf belasting is verlaagd? Dat 
de bijdrage aan het verpleegtehuis 
eveneens is verlaagd? En buiten dat, 
mogelijk zijn er in uw privéleven zaken 
veranderd. 
Daarnaast is ook het levenstestament 
erg belangrijk. In oktober ging het in 
de lezing onder andere over euthanasie 
en palliatieve sedatie. En wat als er 
sprake is van reanimatie. Onze wensen 
hieromtrent kunnen we vastleggen 
in het levenstestament. Hoe we dat 
moeten doen, komt aan de orde in de 

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

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

Lezing op woensdag 6 februari
Testament en levenstestament: 
zo houd je de regie

lezing die gegeven zal worden door mr. 
drs. Johan Mulder.  Aangezien we een 
grote opkomst verwachten adviseren 
wij u om u tijdig aan te melden.

...........................................................
Datum woensdag 6 februari 
Aanvang 14.00 uur. De zaal is open om 
13.30 uur.
Plaats Annagebouw, het verenigings-
gebouw achter de Vituskerk, aan 
Emmastraat 1.
Kosten leden gratis, voor niet-leden 
€ 2,50
Aanmelden liefst voor 1 februari. 
Via e-mail: stult@planet.nl 
of via telefoon 035-6241520

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

In oktober woonden een honderdtal 
mensen een lezing van Senver bij met 
als onderwerp ‘De laatste levensfase’. 
Een moeilijk onderwerp omdat we 
geconfronteerd werden met het feit 
dat ons leven eindig is. En hoewel we 
weten dat het zo is, kijken we liever 
de andere kant op want we zijn dan 
wel niet meer zo jong, zo oud zijn we 
ook nog niet! 
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Rond tachtig leden waren afgekomen 
op de najaars-ledenvergadering 
van Senver waar plannen voor het 
komende jaar werden gepresenteerd. 
De voorzitter wil snel door de agenda 
heen, zodat hij het toekomstbeeld kan 
schetsen. De zaal wordt nieuwsgierig 
maar luistert eerst geduldig naar de 
vele kantoor-activiteiten waarmee het 
bestuur de organisatie laat draaien: de 
invoering van de Privacywet (AVG) die 
ons moet beschermen tegen misbruik 
van onze persoonsgegevens, de totale 
vernieuwing van de financiële adminis-
tratie. Voor het eerst in jaren is het de 
penningmeester gelukt deze geheel op 
orde te hebben. 

Het wordt pas echt spannend als de 
Senverbus aan de orde komt. Hoe kan 
dat nou zie je sommige mensen denken. 
Er was toch geen geld voor een nieuwe 
bus en nu zelfs twee busjes: één voor 
de stadsritten en één voor de uitstapjes 
en in eigen beheer zodat we er zeggen-
schap over houden. Het zijn vrijwel 
nieuwe Peugeotauto’s, voor de kenners 
een model Partner en één vergelijkbaar 
met de vorige bus. Dat leidt natuurlijk 
tot opwinding: hoe zit dat financieel, 
wat hebben we betaald, hoe zit het met 

Impressie van Ledenvergadering Senver 
In de ban van nieuwe ontwikkelingen 

de reserves en de financiën voor de 
overige activiteiten en de hoge repa-
ratiekosten voor de oude bus? En toch 
geen contributieverhoging?

Als klap op de vuurpijl wil het 
bestuur ook nog gaan samenwerken 
met Hilvertours van zorgaanbieder 
Hilverzorg. Als een Pater Familias legt 
de voorzitter het nog eens geduldig uit: 
we willen onze organisatie versterken 
en minder risico’s lopen en tegelijker-
tijd onze dienstverlening uitbreiden 
nu we over meer vervoermiddelen en 
faciliteiten kunnen beschikken. Alle 
vragen krijgen een antwoord en ook nu 
weer applaus, maar enkele leden zijn 
nog wat wantrouwend: onze vereniging 
uitleveren aan zo’n vermogende en 
grote organisatie. De voorzitter kan ook 
hen geruststellen.

We nemen afscheid van een bestuurslid 
en verwelkomen een nieuweling. Onder 
een zwak winterzonnetje gaan we met 
een glas in de hand een nieuw jaar 
tegemoet. Zou het ooit nog stil en saai 
worden bij Senver? Niet met deze club 
mensen.
   Wim de Wildt

Speciaal voor 
Senver-leden:
‘Stan & Ollie’
‘Stan & Ollie’ vertelt het waargebeurde 
verhaal van ’s werelds en Hollywoods 
bekendste duo: Stan Laurel & Oliver 
Hardy. Steve Coogan (‘Philomena’) en 
John C. Reily (‘The Lobster’) vertolken de 
rollen van deze legendarische iconen. 
Op 10 januari gaat de film officieel in de 
Nederlandse bioscopen draaien, maar 
is op dinsdag 8 januari al speciaal voor 
Senver-leden te zien in het Filmtheater.

Met hun hoogtijdagen ver achter zich 
plannen Stan & Ollie een laatste 
theatertour door het naoorlogse 
Engeland en Ierland. Ondanks de hoge 
werkdruk en de hectische planning, 
maar met de steun van hun lieftallige 
vrouwen Lucille (Shirley Henderson) en 
Ida (Nina Arianda) – een acteer duo op 
zich – herontdekken ze de liefde voor 
het optreden en voor elkaar, wanneer 
ze met hun komische acts de harten van 
hun publiek opnieuw proberen te stelen. 
‘Stan & Ollie’ is het hartverwarmende 
verhaal over wat de spectaculaire 
afscheidstournee van het duo had 
moeten worden.

Datum  dinsdag 8 januari, 14.00 uur
Plaats  Filmtheater Hilversum,  
Herenplein 5
Kosten  € 8,50 inclusief vooraf een kopje 
koffie of thee met iets lekkers erbij. U 
kunt alleen met pin betalen. Reserveren 
is niet mogelijk, wel kunt u al een 
kaartje kopen.

Senverlid Riet van Leeuwen-Wingelaar 
is eind november in de Grote Kerk 
gehuldigd voor al haar vrijwilligers-
werk. 

Ze was naar de Grote Kerk aan de 
Kerkbrink gekomen voor een minicon-
cert om zo van achter de piano familie 
en vrienden een gezellig uurtje te 
bezorgen. Tijdens het spelen was daar 
ineens burgemeester Pieter Broertjes. 
Hij overhandigde Riet een koninklijke 
onderscheiding: die van Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Het was een 

Een lintje voor Riet van Leeuwen
complete verrassing voor haar, zoals dat 
met een lintje ook hoort te zijn. 
Riet zet zich al jaren in om diverse 
koren op de piano te begeleiden, verder 
verzorgt ze muzikale begeleiding bij 
meerdere kerkdiensten en bijeenkom-
sten. Op haar zevende kreeg ze voor 
het eerst pianoles, van een onderwijzer 
op school in Loosdrecht, meneer 
Miltenburg en ze vond het meteen leuk. 
Later studeerde ze aan het conservato-
rium in Hilversum, het was haar wens 
om op het concertpodium te komen, 
maar dat is er nooit van gekomen. 
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Cursus Opgeruimd 
Ouder worden

In januari geeft Margot de Hoest een 
cursus Opgeruimd Ouder Worden bij de 
Volksuniversiteit Hilversum. Dan gaat 
het over emotioneel opruimen, oprui-
men in je hoofd en je hart. Speciaal 
voor 60 plussers. Zij  geeft de cursus, 
omdat het haar opvalt dat heel veel 
mensen niet echt toe zijn gekomen in 
hun leven om oude emoties of oude pijn 
te verwerken en op te ruimen. En nog 
altijd met volle ‘rugzakken’ rondlopen. 

..........................................................
Cursusdata maandagmiddag 14, 21, 28 
januari 2019, van 15.00- 17.00 uur
Plaats Volksuniversiteit, bibliotheek 
Hilversum, ’s-Gravelandseweg 55.
Voor meer informatie zie 
www.margotdehoest.nl 
Aanmelden kan via volksuniversiteit@
bibliotheekhilversum.nl  

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

Activiteiten van anderen

Filosofiecursus 
over Spinoza 

Hans Beuk, filosoof, biedt ook het ko-
mend half jaar weer een filosofiecursus 
aan voor leden van Senver. De cursussen 
horen niet tot het Senver-programma en 
worden onder zijn voorwaarden (plaats, 
kosten) aangeboden. Niettemin van 
harte aanbevolen.
Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als 
zeldzaam. Deze slotzin uit de Ethica van 
Spinoza liegt er niet om. Waar het bij 
Spinoza om gaat is hoe wij duurzaam 
gelukkig kunnen zijn. En zijn antwoord 
op deze vraag ligt vervat in een uniek en 
omvattend denken. Daarin staan God-
Natuur, de mens en diens welstand 
centraal. Maar Spinoza is ook een 
politiek denker. Ons duurzaam geluk 
staat daar niet los van.  
In zijn tijd was Spinoza een controversi-
eel denker. Veel van zijn werk is daarom 
pas na zijn dood gepubliceerd. Zijn 
werk vormt mede de grondslag van de 
Verlichting. Ook nu is zijn werk nog in-
spirerend. Ik hoop samen met u iets van 
de geest van Spinoza actueel te kunnen 
maken in deze inleidende cursus. 

..........................................................
Data 28 januari, 11 en 25 februari, 
11 en 25 maart en 8 april
Locatie Wijkcentrum de Koepel in 
Kerkelanden, Kapittelweg 399a 
Kosten € 54,00 per persoon. 
Opgeven per mail: 
jtabeuk@outlook.com 

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

Nieuwjaarsconcert 
Globe Senioren 
Ensemble & Globe 
Kamer Ensemble

Op zaterdag 12 januari zullen twee 
ensembles van Globe weer de handen 
ineen slaan om een mooi nieuwjaars-
concert te presenteren. Om 10.30 uur 
in Studio 8 van het MCO begint het 
programma, waarin beide ensembles 
beurtelings laten horen waar zij het 
afgelopen half jaar aan gewerkt hebben.  

Het Globe Senioren Ensemble speelt 
niet alleen instrumentale klassieke 
werken van Händel, Fauré en Elgar – 
zoals het bekende ‘Salut d’Amour - maar 
geeft ook ruim baan aan de zangers in 
het gezelschap. ‘O mio Babbino Caro’, 
‘Smile’ en Russische Zigeunermuziek 
zorgen voor een mooie afwisseling.
Het Globe Kamer Ensemble speelt 
vervolgens werken van Purcell, 
Saint-Saëns en Ketèlby. Deze laatste 
componist neemt ons mee naar een 
Perzische markt, compleet met slan-
genbezweerders, een oosterse prinses 
en kameel-drijvers. De pianiste uit de 
groep zal een deel uit een pianoconcert 
spelen dat Mozart op 9-jarige leeftijd 
schreef. 

..........................................................
Aanvang 10.30 uur, het concert duurt 
ongeveer een uur. Daarna is Café 
Elling in de hal van het MCO geopend 
om gezellig een kopje koffie te 
drinken.
Adres  Muziek Centrum van de 
Omroep,  Heuvellaan 33.
Toegang gratis

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

Ze ging zelf pianolessen geven.  Riet 
begeleidt de koren en kerkdiensten 
soms al 30 jaar lang. Ook bij Senver 
kennen we haar, altijd bereid om bij 
feesten en vergaderingen de stemming 
op te vrolijken door iets te spelen op de 
piano. Haar gezondheid laat de laatste 
tijd te wensen over. We hopen dat ze  
weer snel opknapt, en dan weer op 
Senver-bijeenkomsten te horen zal zijn.

Peiling interesse voor cursus over 
Levinas 
Er zijn aanvragen bij Hans Beuk om 
een inleidende cursus te verzorgen 
over het denken van de joods-Franse 
Emmanuel Levinas. Hij peilt nu 
de belangstelling daarvoor. Hebt 
u interesse, neem dan contact met 
hem op via jtabeuk@outlook.com
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Met de Senverbus naar het museum
Zie voor algemene informatie over aanmelden en annuleren, pagina 14.

Oude ambachten en 
Speelgoedmuseum 
Terschuur 
Het museum geeft je een unieke kijk 
in hoe het vroeger was. De tijd dat er 
geen elektriciteit was, de meeste arbeid 
nog met de hand werd gedaan en de 
mensen nog af hankelijk waren van 
familie, vrienden en buren. Er zijn ruim 
160 verschillende oude ambachten, 
beroepen en winkeltjes te vinden. 
Naast de oude ambachten is er ook 
een indrukwekkende verzameling van 
oud en antiek speelgoed. Bovendien 
zijn er in de expositiezalen wisselende 
tentoonstellingen te zien. 

...........................................................
Datum Woensdagmiddag 23 en 
donderdagmiddag 31 januari  
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 23,00. 
Niet-leden € 25,00, inclusief toegang.

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

Schiedam met 
Corneille

Corneille Guillaume Beverloo, vooral 
bekend onder zijn voornaam Corneille 
is één van de prominente oprichters 
van de internationale CoBrA-groep. 
Zeventig jaar na de oprichting van 
CoBrA is zijn kleurrijke werk nu 
in Schiedam te zien in een grote 
overzichtstentoonstelling, inclusief 
grafiek en tekeningen waarmee hij 
internationale erkenning kreeg en 
samen met werk van kunstenaars die 
hij bewonderde en hem inspireerden 
waaronder ook Afrikaanse maskers.

...........................................................
Datum Zondag 13 en vrijdag 25 januari 
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 17.50 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 27,00. 
Niet-leden € 30,00. Toegang € 12,50. 
Met Museumkaart gratis.

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

Brabants Museum 
met Jan Sluiters 

De expositie geeft een beeld van 
de wilde jaren van Jan Sluijters die 
aan het begin van de 20e eeuw de 
Nederlandse kunstwereld op zijn 
kop zette. Jaren waarin hij uitgroeide 
tot een van de grondleggers van de 
nieuwe Nederlandse schilderkunst en 
die vormend bleken voor zijn gehele 
schilderscarrière. Te zien zijn een groot 
aantal kleurrijke schilderijen en teke-
ningen waarvan een aantal af komstig 
uit particulier bezit en daarom zelden 
voor publiek te zien geweest. 

...........................................................
Datum Zaterdag 12 en dinsdag 
22 januari 
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 € 12,00. 
Met Museumkaart gratis

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



1313

Werk, Bid en 
Bewonder in 
Dordrechts Museum 
In Werk, bid & bewonder worden clichés 
over kunst en calvinisme ontrafeld en 
enkele hardnekkige mythes ontkracht. 
De tentoonstelling laat de relatie 
tussen calvinisme en kunst in een brede 
context zien. Ook literatuur, muziek en 
kerkarchitectuur komen aan bod, in de 
vorm van (kunst)objecten en in vi-
deoportretten met onder meer architect 
Francien Houben, zanger Ernst Daniël 
Smid en cabaretier Freek de Jonge. 
Bewonder het werk van schilders van 
de 17de tot begin 20ste eeuw, zoals 
Ferdinand Bol, Rembrandt van Rijn, 
Vincent van Gogh, Theo van Doesburg 
en Piet Mondriaan. 

...........................................................
Datum Zaterdag 26 januari en 
donderdag 14 februari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 25,00. 
Niet-leden € 28,00. Toegang € 12,00. 
Met Museumkaart gratis.

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

Museum Weesp 
met chocolade 

De Spanjaarden namen de cacaoboon 
vanuit Zuid-Amerika mee naar Europa, 
waar chocolade nog lang voorbehouden 
bleef aan de elite. In de honderd jaar 
dat Van Houten in Weesp gevestigd 
was, werd chocolade een traktatie voor 
iedereen. Commercieel gezien waren de 
Van Houtens hun tijd ver vooruit met 
grootse reclamecampagnes. Hun naam 
werd een wereldmerk dat nu nog steeds 
wordt gebruikt. 

...........................................................
Datum Woensdagmiddag 30 januari 
en 6 februari 
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 
uur en ca. 17.30 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 15,00. 
Niet-leden € 17,00. Toegang € 4,00. 
Met Museumkaart gratis.

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

Rembrandt en het 
Mauritshuis

Het Mauritshuis heeft één van de 
belangrijkste collecties schilderijen 
van Rembrandt ter wereld. Ter nage-
dachtenis aan de 350e sterfdag van de 
meester-schilder van de Gouden eeuw 
zijn nu alle 18 schilderijen te zien in 
de monumentale ambiance van het 
Mauritshuis. De tentoonstelling bestaat 
niet alleen uit meesterwerken zoals De 
anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, 
zijn laatste Zelfportret en het opnieuw 
aan hem toegewezen schilderij Saul en 
David. Ook te zien zijn schilderijen die 
niet langer toegeschreven worden aan 
Rembrandt. Deze kunstwerken zijn 
zelden of zelfs nooit tentoongesteld.

...........................................................
Datum Donderdag 7 en zaterdag 
9 februari
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur 
en ca. 17.30 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 25,00. 
Niet-leden € 28,00. Toegang € 15,50. 
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 januari

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.

We maken een mooie rondrit naar de 
bosrijke omgeving van de Veluwe waar-
bij we zoveel mogelijk de snelweg zullen 
mijden. Door het dansende bomenbos 
gaan we naar het idyllisch gelegen 
Boshuis in Drie waar ze heerlijke pan-
nenkoeken serveren. Vervolgens rijden 
we via een andere route weer naar huis. 

........................................................
Datum  Vrijdag 11 en dinsdag 
29 januari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 
11.00 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 23,00. 
Niet-leden € 25,00. 

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

Rondrit Veluwe met pannenkoeken
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Van 28 januari tot 3 februari wordt de 
Week van de Leesclub gehouden, een 
samenwerking van alle leesclub-
organisaties en bibliotheekcentrales 
in Nederland. De week moet een 
stimulans zijn om vaker een boek te 
pakken, en boeken samen met andere 
te bespreken in een leesclub. 

In Hilversum starten die week twee 
nieuwe leesclubs op initiatief van 
leesclub-organisatie Senia, waar Senver 
mee samenwerkt. Senia levert bij elk 
boek een uitgebreide leeswijzer waarin 
een samenvatting is opgenomen, een 
analyse van literaire begrippen en een 
aantal discussievragen. Deze vragen 
geven houvast bij het bespreken van het 
boek, zodat het gesprek niet verzandt. 
Onderstaande bijeenkomsten zijn 
gratis en vrijblijvend. 

Interesse
Hebt u interesse maar bent u verhin-
derd? Stuur dan een mailtje aan 
info@senia.nl 

Start nieuwe groepen in 
‘Week van de Leesclub’

Het maandelijks ‘samen-uit-eten’ 
met andere Senver-leden gebeurt 
in januari in Proef lokaal Sijgje, 
Vaartweg 33. De datums zijn 
dinsdag 22 januari en donderdag 
24 januari (dit is een weekje later 
dan gebruikelijk). Er is een keuze-
menu afgesproken voor A 15,95 per 
persoon excl. de drankjes.
U wordt tussen 17.45 en 18.00 uur 
verwacht. 

Aanmelden 
Kiest u voor dinsdag 22 januari, 
dan meldt u zich aan bij Catharina 
Draaijer, 035-7722214 of mail 
catharina@chello.nl

Kiest u voor donderdag 24 januari, 
meldt u zich dan bij Anja Pons, 
035-6241866 (tussen 19 en 21 uur) of 
mail jmpons@xs4all.nl.

Samen-uit-eten 
bij Proeflokaal 
Sijgje

Leesclub Klassiekers 
Toppers uit de 
Wereldliteratuur
Op vrijdagmorgen 1 februari is er de 
oprichting van een leesclub Klassiekers. 
Deze leesclub is voor mensen die het 
leuk vinden om samen top-titels uit de 
wereldliteratuur te lezen. Je kunt den-
ken aan boeken als Anna Karenina van 
Lev Tolstoj, De vreemdeling van Albert 
Camus of Eva van Carry van Bruggen.  

........................................................... 
Datum  vrijdagmorgen 1 februari
Aanvang  10.30 uur 
Plaats  Bibliotheek Hilversum
’s-Gravelandseweg 55
........................................................

Leesclub Literatuur 
in Kerkelanden
Op maandagavond 28 januari is er 
een bijeenkomst om een leesclub te 
starten voor bewoners van Kerkelanden 
en omgeving. Steeds vaker zie je in 
Nederland dat leesclubs per wijk of 
stadsdeel worden opgericht. Zo blijf 
je lekker dicht bij huis en leer je leuke 
mensen in je omgeving kennen. 
In deze leesclub gaat het om moderne 
literatuur, zowel van Nederlandse 
auteurs als vertaalde boeken. 

........................................................... 
Datum  maandagavond 28 januari
Aanvang  19.00 uur 
Plaats  Wijkcentrum De Koepel
Kapittelweg 399
........................................................



Vaste activiteiten: 
sport, spel & 
ontmoeting

Agenda  Januari
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 
21 januari
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 
8 en 22 januari 
Scrabblemiddag in wijk-
centrum Lopes Dias, 
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag
Schaken, in wijkcentrum 
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag 
(1 januari)
N.b. geen fotoworkshop in 
januari, deze start weer in 
februari

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

Woensdag 2 januari Rembrandthuis, met Senverbus *

Donderdag 3 januari Lange wandeling, start Stad Gods 8

Vrijdag 4 januari Klassieke-muziekochtend 3

 Eerste keer ‘Creatief werken met memoires’, 8 ochtenden 7

Zaterdag 5 januari Gemeentemuseum Den Haag Alexej von Jawlensky *

Maandag 7 januari De Kern van... over Gaudi 4

Dinsdag 8 januari Film ‘Stan & Ollie’ 10

 Klassieke muziekochtend 3

Vrijdag 11 januari Rondrit Senverbus, Veluwe met pannenkoeken   14

Zaterdag 12 januari Nieuwjaarsconcert Globe orkesten 11

 Brabants Museum met Jan Sluiters, met Senverbus 12

Zondag 13 januari Schiedam met Corneille, met Senverbus 12

Maandag 14 januari Lezing in Museum Hilversum, World Press Foto 9 

Dinsdag 15 januari Museumlezing: Het leven van Boeddha 5

 Poëzie in de Soos: Haiku 4

Woensdag 16 januari Museumlezing: Het leven van Boeddha 5

 Boedhha-tentoonstelling, met Senverbus 5

Vrijdag 18 januari Boedhha-tentoonstelling, met Senverbus 5

Zondag 20 januari Snerttram Rotterdam, met Senverbus   8

Maandag 21 januari Historielezing: In dienst van de VOC 7 

Dinsdag 22 januari Samen uit eten bij Sijgje 15

 Brabants Museum met Jan Sluiters, met Senverbus 12

Woensdag 23 januari Boedhha-tentoonstelling, met de trein 5

 Oude ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur, 

 met Senverbus   12

Donderdag 24 januari Samen uit eten bij Sijgje 15

Vrijdag 25 januari Schiedam met Corneille, met Senverbus 12

Zaterdag 26 januari Werk Bidt en Bewonder in Dordrechts Museum,

   met Senverbus  13

Dinsdag 29 januari Rondrit Senverbus, Veluwe met pannenkoeken   14

Woensdag 30 januari Museum Weesp met chocolade, met Senverbus 13

Donderdag 31 januari Oude ambachten en Speelgoedmuseum Terschuur, 

 met Senverbus 12

 *  Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver


