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Over ledenaantal Senver
12% van 65-plussers in Hilversum is lid
Hoe is het onze vereniging vergaan in 2018?
In dit artikel een beeld aan de hand van
cijfers. De vereniging bleef qua aantal leden
ongeveer gelijk, driekwart is vrouw, en veel
van de leden wonen in Kerkelanden. Maar er
is meer te vertellen.

Aan het eind van 2018 telde de vereniging
2.233 leden, we begonnen het jaar met 2.190
leden. Er kwamen in de loop van het afgelopen jaar 250 nieuwe leden bij. Elke maand zag
u een staatje ervan in dit blad opgenomen. In
2018 zegden 207 mensen op. Het totale aantal
leden blijft al met al ongeveer gelijk. Is Senver
een grote vereniging? Ja en nee: van de ruim
17.000 Hilversumse 65-plussers is 12% lid van
Senver. Bijna 90% is dus géén lid. Dat stemt tot
nadenken.
Van de 2.233 leden is driekwart vrouw - 76%
om precies te zijn - en een kwart man. De
mannen zijn dus behoorlijk in de minderheid.
Leeftijd

De gemiddelde geboortedatum van de Senverleden is 10 maart 1941, dus 77, bijna 78 jaar.
Dat betekent dat er ruim 1.100 mensen ouder
zijn, én 1100 mensen jonger. Eén derde van de
leden is na de oorlog geboren, en dat aandeel
zal natuurlijk toenemen. Het jongste lid is 50
jaar, en het oudste lid 103. Daar kunnen twee
generaties tussen zitten.

Waar wonen de leden?

Van de leden woont 87% in Hilversum, en 13%
erbuiten. Waar ze dan wonen? Van de leden
buiten Hilversum woont het hoogste aantal
(97) in Loosdrecht, daarna Kortenhoef (67) en
daarna Bussum, Huizen, Laren en ’s-Graveland met elk ongeveer 15 leden. In plaatsen als
Amersfoort, Utrecht en Almere heeft Senver
ook leden. De grafiek hieronder geeft een
overzicht waar de Hilversumse leden wonen.
Grafiek: waar wonen Hilversumse
Senver-leden

In de grafiek is te zien dat Kerkelanden de
meeste Senver-leden telt, daarna volgen de
postcodes 1215 en 1217. De aantallen hangen
voor een deel samen met de grootte van de
wijk, en de locatie: de Meent-bewoners zijn
waarschijnlijk meer gericht op Bussum dan
op Hilversum.

Waar wonen Hilversumse Senver-leden?
1211 Centrum
1212 Oost, Zuid-Oost
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Nieuwe leden

Colofon

Mevr. M.C.A. Bussing-Boersen
Mevr. Tineke Goosen-Koppenschaar
Mevr. Nellie Hendrika Homan-Vet
Mevr. Nienke Vredeveld
Dhr. Simon Boogers
Mevr. Thea Roovers
Dhr. Piet Zunneberg
Mevr. Marja Zunneberg
Mevr. Anneke Bavelaar
Mevr. Elly Bierhorst
Mevr. Atie van As
Dhr. Erik van den Berg
Dhr. Martein Mulder
Dhr. Ton Kingma
Dhr. E.J. van Velzen
Dhr. Frans Peek

Algemene vragen over diensten in
Hilversum?

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

Foto van de maand

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.

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

Voor wijzigingen mailen of bellen naar
Nel Stornebrink,
p.stornebrink@kpnmail.nl of tel. 6281480.

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

Hulp bij belastingformulieren

Leden

Ledenadministratie

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

Jan Ilmer, tel. 06-34374548,
janilmer@gmail.com.
Coördinatie leden & contributie
Portefeuille: recreatie & ontspanning en beweging & sport
Marjan Kruimer,
tel. 035-7722888 of 06-25563148
m.kruimer@gmail.com
Portefeuille: cultuur & excursies
en informatie & dienstverlening
Marijke Lubberding,
tel. 06-10391854,
marlub@planet.nl.
Portefeuille: cultuur & excursies

(alleen na de 1e van de maand):
Bas de Paauw, tel. 06-10632023

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

Volgend nummer

Vertrouwenspersoon

Kopij voor het maart-nummer vóór woensdag
6 februari naar redactie@senver.nl
Lidmaatschap

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

Foto: Tinke van Enk
Thema ‘groente en fruit’

Bestuur Senver

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

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
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Klassieke-muziekochtend

Vrouwen in de muziek
..........................................................
Data vrijdag 1 en dinsdag 5 februari

10.30 uur

Plaats bibliotheek Hilversum,

’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00. Kaartjes zijn te
bestellen via de website van de
bibliotheek, zie pag. 14.

..........................................................
Karina Canellakis
In 2019 wordt gevierd dat 100 jaar
geleden het kiesrecht voor vrouwen
wettelijk werd vastgelegd. Een mooi
moment om in de maandelijkse
muzieklezing van Claire Verlinden stil
te staan bij vrouwelijke componisten.

Na afloop van de bijeenkomst
vindt u op www.senver.nl, rubriek
‘Cultuur’, onder ‘Muziek-ochtend’ de
filmpjes die Claire heeft getoond.

Vrouwelijke componisten, ja die zijn er:
wel 400 worden er genoemd, maar er
zijn er vast meer. Hun werk wordt niet
vaak gespeeld; dat gebeurt trouwens
ook bij de duizend mannelijke onbekende componisten. Hildegard van
Bingen is wél zeer bekend en wordt
heel veel gespeeld en gezongen. Een
kennismaking met Fanny Mendelssohn
en onze Henriëtte Bosmans en de
Componist des Vaderlands Calliope
Tsoupaki zal een aangename verrassing
zijn. Ook als dirigent rukken vrouwen
ook op. Het Radio Filharmonisch
Orkest, een van Nederlands beroemdste
orkesten, krijgt een vrouwelijke
dirigent: Karina Canellakis.

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.

Voor aanmeldingen en opgeven,
zie pag. 14

Koffieconcert
Amersfoort
De Sint Aegtenkapel is een intieme
en sfeervolle middeleeuwse kapel
aan Het Zand in het oude centrum
van Amersfoort, waar op elke eerste
maandagochtend van de maand koffieconcerten worden uitgevoerd door
pianist Wouter Harbers. Het concert
op 4 februari voert hij samen uit met
Csaba Erdös, cello. Op 4 maart speelt
hij muziek van Chopin. Na afloop gaan
we gezamenlijk ergens lunchen in de
omgeving.

..........................................................
Datum maandag 4 februari en
4 maart
Tijd ophalen tussen 8.30 en 9.30 uur
en ca. 16.00 uur thuis
Kosten voor Senver-leden € 17,00.
Niet-leden € 19,00. Toegang gratis,
collecte bij de deur.

..........................................................
Concertgebouw
openbare repetitie
Koninklijk Concertgebouworkest,
Iván Fischer (dirigent)

We gaan opnieuw naar de openbare
repetities van het Koninklijk Concertgebouworkest. De eerste onder leiding
van Iván Fischer en de tweede onder
leiding van Thomas Hengelbrock. Na
afloop gaan we op een mooie plek
gezamenlijk lunchen.

Vooraankondiging
Muziekochtend
1 & 5 maart: Bach
Een goede traditie: de maand maart
reserveren we altijd voor Johann
Sebastian Bach. Hannes Minnaar
speelde laatst Bach zo mooi op de
piano, dat het thema nu ‘pianomuziek van Bach’ wordt. Eigenlijk
geschreven voor klavecimbel of orgel,
maar ja! Een tweede thema van deze
muziekochtend is de Fuga. Leren
luisteren naar fuga’s is ook een kunst
en filmpjes op YouTube maken het

Naar concerten
met de Senverbus

..........................................................
ons gemakkelijk. En natuurlijk ook
een stukje Passiemuziek, dat hoort bij
deze tijd.
Data: vrijdag 1 en donderdag 5 maart.
Kaartjes zijn te koop vanaf 18 februari, zie pag. 14.

Datum donderdag 28 februari en
woensdag 20 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. Toegang gratis.

..........................................................
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De Kern van ... Bertolt Brecht
Aan de hand van foto’s, filmpjes en
teksten laat Ad van der Lee, oud-docent Duits, op maandag 4 februari
de wereld herleven van Duitslands
bekendste toneelschrijver: Bertolt
Brecht.

Brecht zette zich al vroeg af tegen zijn
ouderlijk milieu en schreef op 16-jarige
leeftijd al zeer poëtische gedichten
en liederen, gevolgd door zijn eerste
toneelstukken. In de Republiek van
Weimar ontwikkelde Brecht zijn
Episch Theater, met de bedoeling de
arbeiders bewust te maken van hun
positie en om te protesteren tegen
het opkomende nationaal-socialisme.
De Driestuiversopera met de songs
van Kurt Weill is menigeen bekend.
Als emigrant vluchtte Brecht via
Denemarken, Zweden, Finland en
Rusland naar de VS. Erg gelukkig
was hij daar niet en toen hij voor een

commissie moest verschijnen die zijn
politieke meningen onderzocht verliet
hij snel het land. Na WO II vestigde
Brecht zich in de DDR alwaar hij het
uithangbord werd van de nieuwe
socialistische staat. Na zijn dood in
1956 boekten zijn toneelstukken grote
successen in het Westen. Brecht bevond
zich vaak in een tegenstrijdige positie
en dat maakt, dat over zijn leven veel interessants te vertellen valt. Kennis van
het Duits is bij deze lezing wel handig,
maar niet vereist.

...........................................................
Datum maandag 4 februari,
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)

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

Poëzie in de Soos:
Vrolijke Pessimisten
Op dinsdagmiddag
19 februari staan de
taaltovenaars Drs. P en
Hans Dorrestijn centraal. Zij hebben onze
taal verrijkt met talloze
gedichten, liedjes en
boeken.

Mijn dichterschap
Altijd lag ik overhoop
met de drank en met de
wijven.
En toen ik veel geleden had
ging ik heel mooi schrijven.
H. Dorrestijn

Wie kent niet De Veerman (heen en weer)
en De dodenrit (troika hier, troika daar).
Bij Dorrestijn is het nooit tot een hit
gekomen, maar iedereen kan genieten
van zijn verbale veelzijdigheid, zelfs als
vogelaar: zijn vogelgids was een enorm
succes. Kort geleden verscheen zijn
nieuwste boek Hoe overleef ik de oude dag.
We krijgen tijdens deze poëziemiddag
veel beeldmateriaal uit het archief te
zien, zelfs het eerste optreden van Drs.
P bij Willem Duys in 1964. Het genre
waarin zij uitblinken heet light verse,
momenteel weer heel populair, laten
wij het lichte poëzie noemen.

...........................................................
Datum dinsdag 19 februari,
15.00–17.00 uur
Plaats sociëteit De Unie,
‘s-Gravelandseweg 57
Kosten € 5,00. Na afloop kan in De
Unie voor een schappelijk bedrag
gegeten worden.

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

Oproep
De Poëzie-commissie
van Senver is voor haar
bijeenkomsten op de
derde dinsdag van iedere
maand op zoek naar
kenners van het werk
van de volgende drie
dichters:
Frederik van Eeden
Gerrit Achterberg
Adriaan Roland Holst
Als je iemand kent die
een presentatie zou
kunnen geven over één
van deze dichters of
als je wellicht zelf zo
iemand bent, geef dat
dan door aan Ko van den
Bovenkamp.
Telefoon 035-6241587
of 06-30066815 of via
k.vandenbovenkamp@
hotmail.com
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Museumlezing in februari
Armando in Museum Voorlinden

Bezoeken aan
Museum Voorlinden
in Wassenaar
In tegenstelling tot de andere museumbezoeken gaan we deze maand
niet gezamenlijk naar het museum.
Reden is dat Museum Voorlinden in
Wassenaar niet goed bereikbaar is met
het openbaar vervoer.
Museumkaart is niet geldig.
Entreeprijs is A 17,50.

De museumlezingen in februari staan
in het teken van Armando. In het
afgelopen jaar overleed Herman Dirk
van Dodeweerd, beter bekend als
Armando. Hij werd 88 jaar.

Museum Voorlinden in Wassenaar
had een overzichtstentoonstelling
van Armando gepland in het voorjaar
van 2019. Deze show zou in het teken
staan van zijn negentigste verjaardag.
Hij heeft het zelf helaas niet meer mee
mogen maken.
Voorlinden toont nu in samenwerking
met de Armando Stichting een groots
overzicht met werk vanaf de Nulperiode uit de jaren zestig tot en met
zijn laatste werken.
Directeur Suzanne Swarts zegt erover:
‘We waren voornemens in 2019 met
Armando zijn 90ste verjaardag te vieren.
Het overlijden van Armando heeft ons
allen geraakt. Wij willen niet langer
wachten met deze tentoonstelling die
een groot eerbetoon aan de kunstenaar
zal zijn. Dit is het moment om het

indrukwekkende oeuvre van dit iconische multitalent te delen met het
publiek.’
Armando is één van de belangrijkste
naoorlogse kunstenaars van Europa.
Wat vooral opvalt is zijn ongelofelijke
veelzijdigheid. Hij is naast schilder en
beeldhouwer ook bekend geworden
als schrijver, dichter, violist, acteur,
journalist, film-, televisie- en theatermaker (en bokser…). Het ongemakkelijk
samengaan van schoonheid en kwaad,
melancholie en (on)macht zijn terugkerende thema’s in Armando’s oeuvre.

..........................................................
Data van de museumlezingen

dinsdag 12 en woensdag 13 februari

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.

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

Museum Voorlinden

Samen met de
Senverbus
Wilt u met de Senverbus naar het museum?
Dat kan.

..........................................................
Datum Woensdag 20 februari en

dinsdag 5 maart
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00 uur en
ca. 18.00 uur thuis
Kosten Voor Senver-leden € 44,00. Nietleden € 48,00. Toegang € 15,00.
Aanmeldingen en opgeven, zie pag. 14

..........................................................
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Belastinghulp voor Senver-leden,
ook in Wijdemeren
Tussen 1 maart en 30 april moeten veel mensen hun ‘aangifte inkomstenbelasting’ doen bij de Belastingdienst over het jaar 2018. De belastinghulpen
van Senver kunnen helpen met het invullen van het belastingformulier. Dit
kan door de aangifte helemaal voor u in te vullen, of door u te helpen via
de computer het aangifteformulier zelf in te vullen. Ze maken dan eerst een
telefonische afspraak en komen daarna bij u thuis.
Hoe

Heeft u al eerder het belastingformulier
door een invulhulp van Senver laten
invullen, dan kunt u wachten tot u
gebeld wordt om een afspraak te maken.
Wilt u voor het eerst gebruik maken van
deze hulp, dan kunt u een mail met uw
naam en telefoonnummer sturen naar
belastinghulpsenver@gmail.com
of u kunt bellen met Riny van Stigt,
telefoon 06-51154212. Er wordt dan een
afspraak met u gemaakt.
Inkomensgrens

De hulp wordt gegeven aan Senver-leden
met een jaarinkomen tot A 35.000 voor
alleenstaanden en A 55.000 voor echtparen/samenwonenden. Voor het invullen

S env
Duur er ’s
z a am
h
h o e k eid sje

door Senver is de bijdrage in de kosten
A 10 per persoon, dus A 20 voor gehuwden en samenwonenden.
Machtigingscode aanvragen

Belastinghulpen gebruiken niet uw
DigiD, maar een zgn. DigiD-machtiging. Daarmee krijgen ze toegang tot
uw belastinggegevens zonder dat ze uw
DigiD hoeven te weten.
U kunt deze machtiging alvast aanvragen bij de belastingdienst via internet
https://machtigen.digid.nl, of telefonisch via 088-1236555, waarbij u uw
BSN-nummer en geboortedatum moet
opgeven. Het duurt 5 werkdagen voordat u de machtigingscode in huis hebt.
Die ontvangt u in een witte envelop.
Als u als echtpaar uw belastingaangifte
wilt laten verzorgen, dan moet u elk
apart een machtigingscode aanvragen.
Heeft u vorig jaar ook gebruik gemaakt
van een code, dan krijgt u hem dit jaar
automatisch thuisgestuurd.

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

Eigen beker voor koffie op de stations
De Kiosken op de stations nodigen je
tegenwoordig uit om zelf een beker
mee te nemen. Dat kan veel karton én
plastic deksels schelen. Ineke van de
Rotte, fervent treinreiziger probeerde
het uit: ‘Het is ideaal, de koffie blijft
warmer en het is goedkoper. En beter
voor het milieu, want de papieren beker
met plastic deksel gebruik je maar heel
kort, en dan is het al weer afval.’
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Paleis-bezoek
met de Senverbus
Voor aanmeldingen en opgeven,
zie pag. 14

Paleis Soestdijk
Met Senver naar Paleis Soestdijk! Het
bezoek voert door het officiële en ook
oudste gedeelte van het paleis: de
representatieve stijlkamers. Ook ziet
u enkele privé-vertrekken van prinses
Juliana en prins Bernhard.

...........................................................
Datum zondagmiddag 24 februari en

zaterdag-middag 9 maart
Tijd ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten voor Senver-leden € 30,00.
Niet-leden € 33,00. Toegang € 13,50

...........................................................
Paleis op de Dam
met Guriev-servies
Het Paleis op de Dam is nog steeds
in gebruik voor de ontvangst van
koninklijke gasten. Als er geen gasten
zijn, is het paleis open voor het publiek.
Tijdelijk is ook het Guriev-servies te
bewonderen.

...........................................................
Datum woensdagmiddag 27 februari

en zondagmiddag 10 maart
Tijd ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten voor Senver-leden € 15,00.
Niet-leden € 15,00. Toegang € 10,00.
Met Museumkaart gratis.

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

Wever in tapijtfabriek Muller, Zeedijk, ca. 1920.

Historielezing
Hilversumse textiel-industrie,
verdwenen en vergeten?
Hilversum was ooit een dorp waar de
textielindustrie de voornaamste bon
van inkomsten was. Dat is tegenwoordig nauwelijks nog bekend en alleen
een paar straatnamen herinneren aan
de industrie van weleer.

Toch groeide Hilversum in de jaren
zestig van de vorige eeuw uit tot het
grootste productiecentrum van tapijten
in Nederland. Fabrieken met bekende
namen als VENETA, Parade Forbo Tapijt
en Keyzer Bonaparte-tapijt boden aan
vele Hilversummers werk. Die fabrieken
werden later afgebroken om plaats te
maken voor woningbouw.
In Senvers historielezing op 18 februari
zal de ontwikkeling van de textielindustrie in Hilversum de revue passeren.
Welke fabrieken waren er, wat werd er
gemaakt, hoe zagen die werkplaatsen

en producten er uit, hoe functioneerden
ze? En hoe waren de arbeidsomstandigheden? Schrijnend zijn de verhalen
over lange werktijden van kinderen in
de fabriek. Ed van Mensch, bestuurslid
van de Historische Kring Albertus Perk,
laat in woord en beeld de tijd herleven
waarin Hilversum een echt textieldorp
was.

...........................................................
Datum maandag 18 februari,
15.00-17.00 uur
Plaats de theaterzaal van de
bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Aanmelden vanaf 4 februari, via de
website van de bibliotheek, zie
pag. 14

...........................................................
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IVN winterwandeling
De bomen van Hilverbeek en
Spanderswoud

Damesfietsen
voor fietsles
In het januari-nummer
van dit blad werd
gevraagd naar damesfietsen. De vraag kwam
van de vrijwilligersgroep
die vrouwen van
buitenlandse afkomst
leert fietsen. De reacties
waren hartverwarmend:
wel zeven mooie fietsen
werden er aangeboden.
Hier kunnen de dames
van de fietsles voorlopig
mee verder! De werkgroep én de dames die les
krijgen danken de goede
gevers heel hartelijk!

Op donderdag 28 februari zorgen
IVN-gidsen Tjepkje en Hanneke weer
voor een interessante wandeling. Deze
keer door Hilverbeek en Spanderswoud,
behorend tot de ’s-Gravelandse landgoederen, ontstaan in de 17e eeuw. Zij
werden gebruikt als buitenverblijven.
De eigenaren, meest Amsterdamse notabelen en zakenlieden, waren verplicht
om op hun grond ook twee boerderijen
te bouwen. In de loop van de 18e eeuw
zijn de buitenplaatsen ingericht
volgens de Engelse landschapsstijl, met
heuvels en waterpartijen, hoog opgaand
loofhout, bosschages en struiken,
afgewisseld met cultuurgrond.

In de winter geven bladverliezende bomen zich helemaal bloot. Om zich voor
te bereiden op de kou trekken sappen
zich uit de bladeren en takken terug
richting stam, waarop de bladeren verkleuren en uiteindelijk afvallen. En dan
krijgen we prachtige boomsilhouetten
te zien, en het bos lijkt wel groter te zijn
geworden. Ook de vogels zijn nu veel
beter te zien, bijvoorbeeld de specht!
Bomen herkennen in de winter is
moeilijker dan in de zomer als de boom
bladeren heeft. Maar er zijn andere
herkenningspunten. We gaan o.a. de
knoppen bekijken en de schors.

................................................................................
Datum donderdag 28 februari, 10.30 uur.

Spanderswoud vijver

De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
Beginpunt parkeerplaats van het landgoed
Hilverbeek, Leeuwenlaan 9, ’s-Graveland.
Aan de Leeuwenlaan (tussen Hilversum en ’s-Graveland) gaat u rechts het bruggetje over; de ingang
wordt gemarkeerd door twee witte palen met de
huisnummers 7/9/11.
Begeleiding IVN-gidsen Tjepkje Gersjes
(035-5339507) en Hanneke Schreuder begeleiden de
wandeling. Tevoren aanmelden hoeft niet.
Kosten € 2,50

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

Pittige wandeling voor ervaren
wandelaars
Op de eerste donderdag van de maand
gaan onze wandelaars weer op weg
voor een pittige wandeling. Deze
keer via de Kromme Rade en de D.A.
Lambertszkade naar Vreeland. Daar is
koffie of lunch, en daarna wandelen ze
via dezelfde route weer terug naar het
beginpunt.

...........................................................
Datum donderdag 7 februari,

10.30 uur, vanaf de ingang parkeerterrein Intratuin aan de Kromme
Rade in Kortenhoef.
Contactpersoon Ank Vuijst,
035-6234850, ank.vuijst@hetnet.nl
Op de dag van vertrek bereikbaar via
06-51010941.

...........................................................
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Lezing in Museum Hilversum

Tentoonstelling Zilveren Camera

Gezelligheid troef in
Senvers Breicafé
Senver’s breiclub bestaat inmiddels vijf
jaar. De lange tafel in Wijkcentrum
Lopez Dias ligt iedere vrijdagmorgen
vanaf half 11 helemaal vol met alle
kleuren wol, breipennen en bladen met
de mooiste breipatronen. De naalden
klikken dat het een lieve lust is. Het
is zo gezellig dat er waarschijnlijk
een tweede tafel bijkomt. Iedereen is
welkom. Je moet wel kunnen breien,
maar kom je er niet uit, dan is er altijd
wel een helpende hand om je verder te
brengen.
Je breit wat je leuk vind. Truien, sokken,
mutsen, kinderkleding, speelgoed,
vesten, maar ook lapjes waar dekens
van worden gemaakt. Deze dekens gaan
naar ‘Zending over grenzen’ in Almere.
Regelmatig neemt iemand iets lekkers
mee voor bij de koffie. Er wordt heel wat
gekletst, patronen uitgewisseld en raad
gegeven.
Aan het breicafé zijn geen kosten
verbonden, gewoon aanschuiven, een
kopje koffie kopen aan de bar en lekker
breien, babbelen en lachen. Reuze
gezellig.

...........................................................
Datum elke vrijdag vanaf 10.30 uur
Plaats wijkcentrum Lopes Dias,

Lopes Diaslaan 213

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

In de categorie ‘Nieuws nationaal – enkel’ won in 2017 Stanley Gontha. Hij maakte de
aangrijpende foto van de rouwende vader van Ajacied ‘Appie’ Nouri.
De Zilveren Camera is de belangrijkste jaarlijkse onderscheiding in
de Nederlandse fotojournalistiek.
Maandagochtend 11 februari worden
de winnende foto’s besproken in een
speciale lezing in Museum Hilversum.
Stef van Breugel en Veronique Jansen
verzorgen de presentatie.

De 70ste Zilveren Camera wordt in de
week ervoor uitgereikt door koning
Willem-Alexander. Hij bezoekt
ook als eerste de tentoonstelling in
Museum Hilversum. De prijswinnende
nieuwsfoto’s bestaan uit de volgende
wedstrijden:
• de Canon Zilveren Camera
• de Prijs voor Storytelling
• de NSP/Zilveren Camera Sportfoto
van het Jaar
• de Paul Peters Fotoprijs voor sociale
fotografie

...........................................................
Datum maandag 11 februari, 11.00 uur

Locatie Museum Hilversum,
Kerkbrink 6
Kosten toegang tot het museum en
lezing is € 5,00. Met museumkaart
gratis.
Aanmelden kan via
www.lezingzc.eventbrite.nl

...........................................................
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Lezing over testament en levenstestament
Speciaal voor
Senver-leden:
‘Green Book’
Op dinsdag 12 februari draait in het
Filmtheater speciaal voor Senver-leden
de film ‘Green Book’:
een inspirerend, hartverwarmend en
waargebeurd verhaal over de hechte
vriendschap tussen een uitsmijter en
een concertpianist, die hun verschillen
opzij moeten zetten om de meest
onvergetelijke reis van hun leven te
maken. ‘Green Book’ werd bekroond met
drie Golden Globes en wordt gezien als
de grote kanshebber op een Oscar.

De zwarte pianist Don Shirley zoekt een
lijfwacht voor zijn tournee door het
zuiden van VS. Hij treft Tony Lip, een
Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die wat
wil bijverdienen. Samen reizen ze door
enkele ‘blanke’ staten. Een speciale
reisgids (The Green Book) vertelt waar
Afro-Afrikanen welkom en veilig zijn.
Tijdens hun reis worden zij geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, met gevaar en racisme, maar
ook met onverwachte menselijkheid en
een flinke dosis humor. Om veilig thuis
te komen moeten zij hun verschillen
aan de kant zetten. Zo ontstaat er een
bijzondere vriendschap.
Datum dinsdag 12 februari, 14.00 uur
Plaats Filmtheater Hilversum,

Herenplein 5
Kosten € 8,00 inclusief vooraf koffie
of thee met iets lekkers. Alleen met pin
betalen. Reserveren is niet mogelijk, wel
kunt u al tevoren een kaartje kopen.

Zo houd je de regie

...........................................................
Aanvang woensdagmiddag 6 februari,

14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Plaats St. Annagebouw, vereni-

gingsgebouw achter de Vituskerk,
Emmastraat 1.
Kosten leden gratis, niet-leden € 2,50.
Aanmelden kan via e-mail:
stult@planet.nl of via telefoon,
Tine Stultiëns, 035-6241520.

...........................................................
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 erfbelasting is verlaagd? Dat de bijdrage
aan het verpleegtehuis eveneens is
verlaagd? En buiten dat, mogelijk zijn

er in uw privéleven zaken veranderd.
Onze wensen omtrent het einde van
het leven kunnen we vastleggen in het
levenstestament. Hoe we dat moeten
doen, komt aan de orde in de lezing die
gegeven zal worden door mr. drs. Johan
Mulder.

In de serie De Passie van…
Opnieuw: Het leven van bijen,
en het nut van bijen voor mensen
De lezing over bijen zou worden
gehouden in het najaar van 2018 en
kon toen niet doorgaan. Nu komt er
een herkansing: op 26 februari.

Bijen zijn heel belangrijk: als ze er
niet meer zouden zijn, zou het met de
mensheid snel slechter gaan. Daarom is
er de laatste tijd ook weer veel aandacht
voor het belang van bijen en de gevaren
die zij lopen.
Bijenhouder Erik Sonneveld komt
vertellen over bijen en over zijn
bijenkasten. Hoe werkt een bijenkast,
hoe zit een bijenkolonie in elkaar en
welke soorten honing zijn er? En welke
bedreigingen van de bijenstand zijn
er en hoe kunnen we dat voorkomen?
Welke medicinale toepassingen zijn er
met bijen en bijenhoning?

In de pauze kunt u diverse soorten
honing zien, proeven en kopen en
verdere inlichtingen krijgen.

...........................................................
Datum dinsdagmorgen 26 februari,
aanvang 10.30 uur
Plaats bibliotheek Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Aanmelding en kaartje kopen vooraf
via het online systeem van de
bibliotheek of rechtstreeks aan de
kassa bij de balie van de bibliotheek
vanaf 14 dagen voor de lezing, zie alg.
informatie op pag. 14.

...........................................................
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Ik herinner mij…
‘Mijn moeder, mijn zusje en ik kwamen
in januari 1946 vanuit Nederlands Indië
(nu Indonesië) in Hilversum te wonen.
We woonden op de Hoge Laarderweg
(nu Hoge Larenseweg) nr. 34 op het
gedeelte tussen de kleine spoorbomen
en de Huygensstraat. Het was toen nog
een rustig straatje. Die winter lag er
veel sneeuw en mijn zusje en ik sleeden
gewoon op straat. Het was een mix
van huizen met een klein voortuintje,
afgewisseld met winkels, en aan de
oneven kant had je achter de huizen
allerlei bedrijfjes. Aan de even kant
had je vanaf de kleine spoorbomen een
kruidenier, een haardensmid, annex
huishoudelijke artikelen, een warenhuis ‘De kleine Bijenkorf ’, een café,
twee aannemers, een grossierderij in

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.

Hoge Larenseweg 34 en 32
snoep, en de drukkerij van de Gooi- en
Eemlander. In het huis naast ons (nr. 32)
woonde een Belgische kleermaker, die
naaide nog alles met de hand, zittend
met gekruiste benen op de tafel in de
voorkamer. Het pand van de grossierderij in snoep is overgenomen door de

Ik herinner mij ook…

Een pagina uit het familiefoto-album van
Jeannette Zagt

De foto van de ondergelopen Beatrix-tunnel in
het januari-nummer riep
reactie op. Jeannette Zagt
schrijft ons: ‘In navolging
van de herinnering in het
Senver-blad van januari
over de overstromingen
van de Beatrixtunnel,
hier een paar foto’s van de
oostkant: de Lorenzweg.
Het zal 1953 zijn geweest.
Ikzelf als klein meisje,
met op de achtergrond
de kolenhopen van de
gasfabriek, en in die tijd
ook (ons gezin verliet die
plek ongeveer in 1955) een
fikse overstroming.
Een echte herinnering
kan dit voor mij bijna
niet zijn – ik was rond
de 2 jaar – maar de foto’s
houden het beeld van
zo’n 64 jaar geleden vast!’

Gooi- en Eemlander en afgebroken.
Toen woonden wij dus naast de krant.
Als de krantenjongens de kranten kwamen ophalen was het een drukte van
belang. Eén keer per week kwam een
vrachtwagen de rollen papier afleveren
en dan was de straat een tijdje geblokkeerd. Ons huis staat er nog, maar op de
plek waar vroeger de krant stond, is nu
een hele nieuwe wijk gebouwd, ’t Hoge
Larensehof.’
Rita Karhof

Bedankt, Senvervrijwilligers!
Toen ik het Senver-blad kreeg, met die grote foto van
de chauffeurs en de begeleiders, moest ik denken aan
de leuke uitstapjes met het busje. Want niet alleen
naar de bestemming word je gereden, maar de chauffeur bedenkt ook nog eens een toeristische route door
de natuur of een site-seeing door de stad. Wie krijg je
zo gek! En dan te bedenken dat Senver nog veel meer
van die vrijwilligers heeft. Zoals voor het maandblad,
dat er altijd zo verzorgd uitziet. Het bedenken van
lezingen, wandeltochten, tentoonstellingen en allerlei
tips waar je zelf niet op zou komen. Ook wordt er
aan mensen gedacht die het gezellig vinden om met
anderen te gaan eten of koffie drinken. Het moet wel
allemaal uitgezocht worden. En dat iedere maand
weer!! Ga er maar eens aan staan.
Ik heb enorme waardering voor al deze mensen, want
het zijn er echt heel veel. Zonder hen zouden we niet
zo’n bloeiende vereniging hebben. Mijn vriendin, die
in een andere stad woont, is erg jaloers, die moet alles
zelf bedenken als ze ergens heen wil.
Dus uit het diepst van mijn hart zeg ik, en ik denk nog
velen met mij: Bedankt, bedankt, bedankt.
Josephine Heystee van Kalken
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Met de Senverbus naar het museum
Zie voor algemene informatie over aanmelden en annuleren, pagina 14.

Sal Meijer
in Sjoel Elburg

Drents Museum:
Nubië
De tentoonstelling Nubië - Land van de
Zwarte Farao’s, in het Drents Museum
in Assen, biedt een overzicht van het
fascinerende Nubië tussen 2400 voor
Chr. tot circa 350 na Chr. Er worden
ruim 300 voorwerpen geëxposeerd, die
afkomstig zijn uit de Nubische collectie
van het Museum of Fine Arts in Boston.
Samen geven ze een beeld van de rijke
cultuur van dit deel in Afrika. Dat ten
zuiden van Egypte - in het Nijlgebied
van het huidige Soedan – koningen
en farao’s woonden die de macht van
de Egyptenaren evenaarden, is weinig
bekend.

...........................................................
Datum zondag 10 en zaterdag 16
februari
Tijd ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten voor Senver-leden en niet-leden € 40,00. Toegang € 15,00. Met
Museumkaart gratis.

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

Sal Meijer (1877-1965) werd geboren
in de Amsterdamse Jodenbuurt. Op
jonge leeftijd was hij al werkzaam in
de diamantindustrie. Maar tekenen en
schilderijen was zijn grote passie en dus
volgde hij in de avonduren teken- en
schilderlessen en besloot daarna de
diamantindustrie te verlaten en zich
geheel toe te leggen op het schilderen.
In de jaren dertig verhuisde hij met zijn
vrouw, zes katten en schildersezel naar
Blaricum, waar hij ‘motieven voor het
schilderen’ had. In Museum Sjoel (de
voormalige synagoge) in Elburg is zijn
werk momenteel te zien.

Frans Hals en
........................................................... de Modernen
Datum dinsdag 12 februari en
donderdag 7 maart
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 € 7,00.
Met Museumkaart gratis.

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

Precies 150 jaar geleden werd Frans
Hals herontdekt als modern idool. Hij
werd bewonderd en zelfs aanbeden
door laat-19e-eeuwse kunstenaars als
Manet, Singer Sargent, Liebermann
en Van Gogh. Zij probeerden zich zijn
stijl eigen te maken. Nooit eerder is de
impact van Hals op de modernen zo
duidelijk getoond. In het Frans Hals
Museum in Haarlem worden voor
de eerste keer de schilderijen van de
beroemde 17e-eeuwse portretschilder
gepresenteerd naast reacties op zijn
werk uit andere hoogtijdagen van de
schilderkunst.

...........................................................
Datum woensdagmiddag 13 en
zondagmiddag 17 maart
Tijd ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten voor Senver-leden € 19,00.
Niet-leden € 21,00. Toegang € 23,00
of met Museumkaart € 8,00.

...........................................................
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Museum Bronbeek
Arnhem

Louwman Museum
Den Haag

Museum Bronbeek bij Arnhem gaat
over het koloniale verleden van
Nederland: de VOC en de geschiedenis
van het Koninklijk NederlandschIndisch Leger (1830-1950) en zijn tegenstanders. De overzichtstentoonstelling
‘Het verhaal van Indië’ vertelt het
verhaal van de Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC) en het KNIL. Hoe
de VOC voet aan wal zet in Zuid-Oost
Azie en hoe uiteindelijk Nederland (de
Republiek der Verenigde Nederlanden)
er zijn macht bevocht, uitbreidde en
verloor.

Een van ’s werelds grootste en meest
geroemde collectie historische automobielen is te zien in het Louwman
Museum in Den Haag. Het museum
geeft een helder en boeiend beeld van
de ontwikkeling van de automobiel
sinds 1886 – toen de eerste auto werd
gebouwd. Er zijn daarom zowel pionierauto’s uit het einde van de negentiende
eeuw te vinden als raceauto’s, sportwagens en luxe limousines. Naast de ruim
250 historische automobielen wordt ook
de grootste collectie automobiele kunst
ter wereld tentoongesteld.

Fries Museum:
Rembrandt en Saskia
In het Fries Museum in Leeuwarden
nemen Rembrandt en zijn vrouw Saskia
de bezoekers mee op een romantische
reis naar de 17e eeuw. Met meer dan
250 voorwerpen en maar liefst 23 werken van de Hollandse meester duik je in
het liefdesleven van de Gouden Eeuw.
Van prille verliefdheid en sprookjesachtige bruiloften tot de donkere kanten
van het huwelijk zoals kindersterfte en
overspel.

...........................................................
Datum dinsdag 26 februari en

zondag 17 maart
Tijd ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten voor Senver-leden € 26,00.
Niet-leden € 29,00. Toegang € 15,00.
Met Museumkaart gratis.

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

...........................................................
Datum dinsdag 19 februari en zondag
3 maart
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 € 6,00
of € 3,00 (65+) of met Museumkaart
gratis.

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

...........................................................
Datum zaterdag 23 februari en

woensdag 6 maart
Tijd ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten voor Senver-leden € 38,00.
Niet-leden € 42,00. Toegang € 15,00.
Met Museumkaart gratis.

...........................................................
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Algemene informatie
inschrijving voor Senverlezingen in de bibliotheek
Deze informatie geldt voor de lezingen klassieke
muziek, de Historische lezingen, de serie Senver-leden
over hun Passie, en de Museumlezingen.
Op internet bestellen via de website van bibliotheek
Hilversum: www.bibliotheekhilversum.nl
• U komt op de homepage en kiest daar in het midden
van het blad het blokje: Online kaartverkoop.
• Kies in lijst lezingen de juiste lezing of zoek het op
via het zoekblokje ‘Vind…’ Let op de juiste datum,
sommige lezingen worden meerdere keren gegeven en
kies het juiste aantal kaarten.
• Kies betalen met iDeal en log in.
Bent u bibliotheeklid, gebruik dan uw pasnummer, zo
niet maak dan eenmalig een account aan.
• Betalen via iDeal en ticket uitprinten. Ook kunt u het
ticket downloaden op uw smartphone, als u daarop
ook mail kunt ontvangen.
Online inschrijven en bestellen kan steeds vanaf
14 dagen voor de lezing plaatsvindt.
• U kunt ook een kaartje gaan kopen bij de balie van
de bibliotheek, dat kan ook vanaf 2 weken voorafgaand aan de lezing.
Hulp hulp nodig bij online aanmelden, bel dan de
bibliotheek, tel. 035 - 621 29 42. Bereikbaar van
9.00 tot 20.00 uur. De medewerkers zijn bekend met
het inschrijfsysteem en helpen u graag op weg.

Algemene informatie Senverbus,
aanmelden en annuleren
De bus is er voor alle Senverleden. Leden die buiten Hilversum of in
de Hilversumse Meent wonen kunnen ook mee met de uitjes maar
worden gevraagd naar de bibliotheek Hilversum te komen of een
andere goed bereikbare opstapplaats in Hilversum. LET OP! Wegens
de grote belangstelling voor de uitjes -waardoor er regelmatig
wachtlijsten moeten worden aangelegd- is het niet langer mogelijk
om anderen, zijnde niet-leden mee te nemen.
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 februari

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 meenemen geen bezwaar.
Annuleren later dan een week voordat de activiteit plaatsvindt dan
betaalt u de kosten tenzij een ander in uw plaats meegaat.

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.

Senverbus wordt goed doel van Specsavers
Stichting Specsavers Steunt heeft de Senverbus uitgekozen als goed doel. De stichting gaat vanaf 1 januari
van dit jaar sparen voor onze bus. Voor elke klant die
een bril of hoortoestel koopt, doneert de winkel een
vast bedrag aan Stichting Specsavers Steunt. Deze
spaarronde, de negende alweer, loopt tot en met 31
december 2019. Pas in 2020 weten we wat de opbrengst
voor de Senverbus is.
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Samen-uit-eten
bij taverna
De Griek
Ga eens mee uit eten, samen met
andere Senver-leden! Deze maand
kan dat op dinsdag 19 en op donderdag 21 februari bij Taverna De
Griek, Havenstraat 18. Ze hebben
daar voor ons een mooi menu
samengesteld voor A 25,00 per
persoon, exclusief de drankjes. Het
belooft weer gezellig en lekker te
worden in dit gastvrije restaurant.
U wordt tussen 17.45 en 18.00 uur
verwacht.

Blankenberge, aan de
Belgische kust

Een bezoek aan Ieper staat
op het programma.

Veel belangstelling voor vakantiereis Senver

Midweek van 9 t/m 13 september
De vakantiereis die aangekondigd werd in het decembernummer van het
Senver-blad gaat bijna zeker door. De eerste reacties zijn zo enthousiast, dat
de officiële inschrijving geopend wordt. Er is een informatieochtend op zaterdagmorgen 9 februari voor wie meer wil weten of alvast wil kennismaken.

Aanmelden

Kiest u voor dinsdag 19 februari,
dan meldt u zich aan bij Catharina
Draaijer, 035-7722214 of mail
catharina@chello.nl
Kiest u voor donderdag 21 februari,
meldt u zich dan bij Anja Pons,
035-6241866 (tussen 19 en 21 uur) of
mail jmpons@xs4all.nl.

Een gezellige vakantiereis naar de
Belgische kust, niet te ver weg, en met
een gezellig programma, dat is wat de
nieuwe vakantiecommissie van plan
is. De commissie, die bestaat uit Ella
van den Bogaard, Helmi Duijvestein
en Ineke van de Rotte, heeft met
bus-ondernemer Jan van Dijk een
leuk programma samengesteld, met
excursies naar Brugge, Ieper, een tocht
langs de kustplaatsen en een bezoek
aan de beeldentuin Middelheim bij
Antwerpen. Bovendien bereidt de
vakantiecommissie ook een gezellig
avondprogramma voor.
De kosten zijn intussen ook bekend, per
persoon kost deze vijfdaagse vakantie
A 375,00. De kosten gaan uit van het
gebruik van tweepersoonskamers.
U geeft zich samen met iemand anders
op, of wij zoeken een maatje voor u. Op
een andere manier, gebruik makend
van eenpersoonskamers, is het organiseren van vakantiereizen door Senver
niet mogelijk gebleken.

Het vertrek is op maandagmorgen
9 september, en we zijn terug op
vrijdagavond 13 september, na het
diner. Drie keer die week betaalt u zelf
de lunch, wat natuurlijk beperkt kan
blijven tot een broodje op een bankje.
Verder zijn alle kosten erin meegenomen, ook die van excursies. De kosten
van drankjes bij het eten of ’s avonds
zitten er niet bij in, maar dat spreekt
voor zich.
Informatie en kennismaking

Hebt u behoefte aan meer informatie
of wilt u kennismaken met wie er nog
meer meegaan, kom dan naar de informatie-ochtend op zaterdag 9 februari,
om 10.30 uur in het St. Annagebouw.
Dit is het gebouw achter de Vituskerk
aan de Emmastraat. U bent welkom, u
hoeft zich niet vooraf op te geven. De
vakantiecommissie kunt u bereiken via
vakantiereis@senver.nl of bel met Ineke
van de Rotte, tel. 035-6241880.

Agenda

Februari

Datum

Activiteit

Vrijdag 1 februari

Klassieke Muziekochtend

3

Maandag 4 februari

De Kern van Bertolt Brecht

4

Koffieconcert Amersfoort, Senverbus

3

Dinsdag 5 februari

Klassieke Muiekochtend

3

Woensdag 6 februari

Lezing over (levens)testament

1

Museum Weesp tentoonstelling Chocolade, Senverbus

*

Lange wandeling

8

Rembrandt en de Gouden Eeuw Mauritshuis, Senverbus

*

Donderdag 7 februari

Pagina

Vrijdag 8 februari

Naar Tivoli viool Hertz, Senverbus

Zaterdag 9 februari

Rembrandt en de Gouden Eeuw Mauritshuis, Senverbus

Zondag 10 februari

Naar Drents Museum Nubië, Senverbus

Maandag 11 februari

Museum Hilversum, lezing over Zilveren Camera

Dinsdag 12 februari

Film Green Book
Museumlezing over Armando
Naar Sal Meijer in Sjoel Elburg, Senverbus

*
12
9
10
5
12

Woensdag 13 februari

Museumlezing over Armando

5

Zaterdag 16 februari

Drents Museum Nubië, Senverbus

Maandag 18 februari

Historielezing Textielindustrie in Hilversum

7

Dinsdag 19 februari

Poëzie in de Soos, Vrolijke Pessimisten

4

12

Naar museum Bronbeek, Senverbus

13

Samen uit eten

15

Woensdag 20 februari

Naar Museum Voorlinden, Senverbus

5

Donderdag 21 februari

Samen uit eten

15

Zaterdag 23 februari

Naar Fries Museum Rembrandt en Saskia, Senverbus

13

Zondag 24 februari

Paleis Soestdijk, Senverbus

7

Dinsdag 26 februari

Lezing: het leven van bijen

10

Naar Louwman Museum Den Haag, Senverbus

13

Woensdag 27 februari

Naar Paleis op de Dam, Senverbus

7

Donderdag 28 februari

IVN-rondwandeling

8

Naar Concertgebouw Openbare repetitie, Senverbus

3

Vaste activiteiten:
sport, spel &
ontmoeting
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
18 februari

Bingo, wijkcentrum
De Koepel, Kerkelanden,
aanvang 14.00 uur
Maandagmiddag

Biljarten elke week in
wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 13.30 uur
Dinsdagmorgen

Aqua-sporten in zwembad
de Lieberg,
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdagmiddag
12 en 26 februari

Scrabblemiddag in wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 14.00 uur
Dinsdagmiddag

Schaken, in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag
5 februari

Fotoworkshop, in Wijkcentrum 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

* Voor meer informatie: zie het vorige Maandblad van Senver

Breicafé in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 10.30 uur

