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Als u dit blad in de bus krijgt, loopt augustus op z’n eind en staat de nazomer voor
de deur. Senver heeft met een vol Zomerschool-programma weer een drukke maand
achter de rug. Ook verschillende vaste
activiteiten gingen gewoon door zoals
de schaakmiddagen en de verschillende
koffieclubs. Ook de Senverbus bleef actief
en de vrijwilligers maakten weer flink wat
uitstapjes.
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De Senioren Zomerschool had dit jaar ruim
400 boekingen. Dat lijkt aardig wat, maar
het zijn er wel eens meer geweest. Toen
de Zomerschool 11 jaar geleden voor het
eerst georganiseerd werd, was er nog geen
Senverbus, en waren de excursies echt uniek.
Dat unieke is er nu een beetje af. Toch trekt
een architectuur-excursie naar Almere nog
ruim 100 deelnemers, waardoor we daar twee
dagen naar toe gingen met de bus van Jan van
Dijk. Ook het bezoek aan Midden-Limburg
was uniek, omdat Claire Verlinden eindelijk
de Senver-leden eens mee kon nemen naar
haar geboortestreek met een bezoek aan
Stevensweert en Thorn. De foto laat zien dat
de sfeer tóp was. Ook waren er weer leuke

Workshop Insectenhotel maken
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Nieuwe leden

Colofon

Dhr. H. J. Schuurmans
Mevr. C.M. Schuurmans-Delfgaauw
Dhr. C. Brouwer
Mevr. E. Brouwer
Mevr. Meester-Delver
Mevr. N. Morgenstond
Mevr. M. van Schaik
Mevr. J. Dörr-Scheffer
Dhr. W. van den Berg
Mevr. E. van den Berg
Dhr. B. Roozendaal
Mevr. C. Roozendaal
Mevr. A. Burgerhout
Dhr. J.H. Koenders
Mevr. H.M. Koenders-Stavorinus
Mevr. W.J. Bosma
Mevr. E. van der Veen-Keyzer
Mevr. M. Jagt
Dhr. R.W. de Jong
Mevr. E.A. de Ruiter
Dhr. J.R. van Lingen
Mevr. R. Ridder
Dhr. J.T.T. Wouters
Mevr. J.W. Vlug-Natter
Mevr. J.H. Tettero
Mevr. W. van Woudenberg

Algemene vragen over diensten in
Hilversum?

Ook lid worden?
Aanmelden als lid van Seniorenvereniging
Hilversum kan via e-mail: info@senver.nl

Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u
nalezen op onze website.

Onlangs zijn de ledenpasjes afgeschaft, we
maken ze niet meer aan en leden hoeven
ook geen pasje meer bij zich te hebben of
te tonen.
U bent lid zolang u contributie betaalt.

Bel onze SeniorenWegwijzers, contactpersonen Hennie Zandee, tel. 035-6218132 en Corrie
v.d. Horst, tel. 035-5446974
Senver-stadsauto 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.

Bestuur Senver
Voorzitter

Wim Kozijn, tel. 035-6560404,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
voorzitter@senver.nl
Portefeuille: Vervoer en
Informatie & dienstverlening
Secretaris

Marianne Ruigrok – van der Valk
Soestdijkerstraatweg 50 -5
1213 XD Hilversum
Tel. 06-51038921,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
secretaris@senver.nl.
Penningmeester

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

Kees Boekschoten,
tel. 035-6561858 of 06-83703430
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
Hoflaan 32, 1241 XM Kortenhoef
kees.boekschoten@ziggo.nl
Portefeuille: Vervoer

Hulp bij belastingformulieren

Leden

Ledenadministratie

Contactpersoon Riny Jägers,
tel: 06-51154212, of mail naar
belastinghulpsenver@gmail.com
Rijbewijskeuring, voor informatie bel met

036-7200911 Rijbewijskeuringsarts, 2 adressen
in Hilversum: De Koepel of Burg. Gülcherlaan
06-13031321 Keuringsarts dhr. Windgassen,
wijkcentrum St. Joseph
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 oktober-nummer vóór woensdag
11 september naar redactie@senver.nl
Lidmaatschap

Jan Ilmer, tel. 06-34374548, op
ma. t/m vrij. van 10-12 uur
janilmer@gmail.com.
Portefeuille: recreatie & ontspanning en beweging & sport
Marjan Kruimer,
tel. 035-7722888 of 06-25563148
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
m.kruimer@gmail.com
Portefeuille: Cultuur
Marijke Lubberding,
tel. 06-10391854,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
marlub@planet.nl.
Portefeuille: Excursies,
Zomerschool, Vrijwilligers
Frans Stultiëns, tel. 035 6241520,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
stult@planet.nl
Portefeuille: Cultuur en
Informatie & dienstverlening

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

Vertrouwenspersoon

Bankgegevens

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

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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Informatiemiddag over afscheid en begraven
‘DOODgewoon’
Een mooie titel voor de voorlichtingsmiddag van Senver op 25 september:
doodgewoon, over de dood van jezelf
of je naasten en hoe je je kunt voorbereiden. Hoewel, een mooie titel ? Dat
is het misschien wel, tot het moment
waarop je ermee te maken krijgt. Dan
wordt je leven op de kop gezet. Praten
over je dood is een taboe, hopelijk
helpt het als je weet wat je allemaal
te wachten staat. Misschien moet
je je wel wapenen tegen mensen en
instanties die van alles van je willen
en ‘het beste met je voor hebben’.

Heel wat onderwerpen komen aan de
orde. Is er verschil tussen de laatste zorg
thuis en een hospice of verpleeghuis
en wie verleent die laatste zorg? Het
kostenplaatje, ook heel belangrijk. Dure
kist of eenvoudige lijkwade? Heel wat
vragen: opbaren thuis of in een uitvaartcentrum, keuze tussen crematie
of begraven, moderne natuurbegraafplaatsen en andere mogelijkheden. De
Wet op de lijkbezorging is waarschijnlijk bij bijna niemand bekend, toch is
het belangrijk om te weten wat wel en
wat niet mag.
Afscheid nemen

Deskundigen

Op deze middag hoort u deskundigen
Het afscheid zelf, ook daarover is veel te van Hospice Kajan en Gooizicht over
afscheid en zorg. Daarnaast zijn drie
zeggen. Alle deskundigen beweren: als
uw naaste komt te overlijden, bepaalt U vertegenwoordigers van begrafenisondernemingen uitgenodigd: Van Vuure,
wat er gaat gebeuren. Het gaat dan om
Den Hull en Monuta, die worden
vragen als: hoe verloopt de ceremonie,
geïnterviewd over allerlei praktische
kerkelijk of niet kerkelijk en wie leidt
de bijeenkomst. Een kwestie van goede zaken. Na de pauze is er gelegenheid tot
afspraken maken. Is er een levenstesta- vragen stellen en door uw vragen wordt
ment, hoe kun je de verdere familie erbij het onderwerp concreet. Vrolijk is het
betrekken? Crematies en begrafenissen onderwerp niet, wel nuttig en nodig. De
titel van de middag is DOODgewoon,
worden steeds persoonlijker. Vaak kan
veel meer dan de nabestaanden denken. toch wordt het hopelijk een levendige
discussie.
Dat is nu juist de moeilijkheid, als
naaste weet je het ook niet allemaal.

...........................................................
Plaats St. Annagebouw achter de

St. Vitus
Datum woensdagmiddag 25 september
Tijd 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur
Kosten gratis voor Senverleden.
Meenemen van een niet-lid kan tegen
betaling van € 3,00.
Aanmelden via e-mail:
tinestultiens@hotmail.com of
tel. 035 - 6241520

...........................................................
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Rondleiding in
Museum Hilversum
‘Nederland kent een rijke verzameltraditie op het gebied van kunst en
fotografie. Veel collecties van verzamelaars zijn vrijwel onzichtbaar’, aldus
museumdirecteur Stef van Breugel. In
de expositie ‘Nude Now’ presenteert
het museum werken uit de privécollectie van de Hilversumse Lindy en
Roy Kahmann en de Kahmann Gallery
collectie.
Op maandag 16 september nemen Stef
van Breugel en Veronique Jansen u mee
door ‘Nude Now’, een tentoonstelling
met bijzondere foto’s van beroemde
fotografen tot werken van jonge talenten. Naast foto’s en videokunst is er ook
Virtual Reality te zien. Een aanrader!

...........................................................
Datum maandag 16 september,

11.00 uur
Locatie Museum Hilversum,
Kerkbrink 6
Kosten museum en rondleiding € 5,50
(senior). Met Museumkaart gratis.
Aanmelden voor de rondleidingen kan
via veronique@museumhilversum.nl.

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

100-jarige in de bloemetjes
Suze Hosang blijft actief
Suze Hosang werd in 1919 in Bussum
geboren en bezocht eerst in Bussum
en later in Hilversum de HBS, waarna
ze een cursus volgde bij Schoevers
en een baan kreeg in Amsterdam op
de redactie van De Prins, het leven.
De oorlog was inmiddels uitgebroken
en Suze reisde dagelijks met de trein
naar Amsterdam. Toen ze ging trouwen volgde automatisch ontslag.
Dol op zeilen

Suze was altijd erg sportief en verzot
op zeilen, vooral op de ‘12-voets jol’. Na
school ging ze zoveel mogelijk naar de
haven om de houten boot te schuren en
te lakken zodat hij in goede conditie
bleef. Zomers lag de jol bij Van Dijk in
Loosdrecht, indertijd een eenvoudige
jachthaven, waar ze vanaf de steiger
1000 meter naar de uitkijktoren zwom
met de jol aan een touw achter zich aan.
Daarvandaan zeilde ze de plas op. Later
stapte Suze over op de Valk 50. Ze bleef
haar hele leven actief, tenniste tot haar
84ste jaar en tot op de dag van vandaag
golft ze bij de golfclub ’t Jagerspaadje.
Koto Bolofo, courtesy Kahmann Gallery

Blijven leren

Toen ze last van haar voeten kreeg en
geen pedicure naar haar zin vond, ging
ze zelf cursussen volgen en startte
al snel een eigen praktijk met de
modernste apparatuur. Ze bleef zich
specialiseren in allerlei technieken
waaronder shiatsu, massage en schoonheidsspecialiste. Een leven lang leren
brengt ze zeker in praktijk. Regelmatig
komt Lily Goudsmit, Senver-vrijwilliger
van het iPad-café, bij haar thuis om
haar verder te bekwamen op de iPad en
de computer. Ze geniet van de tochtjes
met de Senverbus, zoals laatst naar
Boskoop.
Veel felicitaties

Met zes verschillende feestjes heeft
ze haar 100ste verjaardag uitbundig
gevierd. Met kinderen, klein en
achterkleinkinderen, inmiddels 31
personen, een heerlijk dagje uit naar de
Biesbosch. De buurtjes, de golfclub, de
2 bridgeclubjes, vrienden en kennissen,
allemaal kwamen ze haar feliciteren
met deze geweldige mijlpaal. En wij dus
ook…
Henja Kronenburg
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Donderdag 19 september
Stadswandeling door Assen,
maak kennis met Bartje

Het beeld van Bartje ‘Ik bid niet veur brune
bonen’ in de Kloostergang van het Drents
Archief aan de Brink.

Op donderdag 19 september kunt u mee
met een stadswandeling door het mooie
Assen. De route van de stadswandeling
begint bij het Drents Museum en voert
langs een keuze van de belangrijke
monumenten uit die tijd, zoals Huize
Tetrode, het Gouvernementsgebouw,
Muur met pomp, en 19e eeuwse woonhuizen van het Asser type: ‘een verdiepingsloos’ huis. De stadsgids vertelt

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

Rouw en verlies,
gesprekken
In het vorige maandblad stond de
aankondiging van een gespreksgroep
over rouw en verlies, zie pagina 7
juli/augustusnummer. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij in de groep die
bij elkaar komt op 6 en 20 september
en 4 en 18 oktober ‘s middags om
13.30 uur. De bijeenkomsten zullen
niet op Rozenstraat 30 maar op
Willem Bontekoestraat 148 plaats
vinden.
De prijs per bijeenkomst is € 3,00.
Voor meer informatie, stuur een
mail aan Ellen Sterkenburg:
lechaim.e@gmail.com

u er alles over. We wandelen vanaf het
station naar restaurant Liff, Brink 14.
Houd u wat contant geld achter de
hand, voor het afrekenen van de koffie/
gebak. Vanaf Liff wandelen we naar het
Drents Museum waar de gidsen ons om
13.00 uur opwachten voor een ca 1,5 uur
durende rondleiding. Hierna bent u vrij
in uw tijdsbesteding.

Datum 19 september, vertrek om
9.45 uur vanaf station Hilversum,
om 9.15 uur verzamelen in de hal.
Kosten € 7,00, ’s morgens contant
op het station te betalen. Treinreis
en consumpties zijn voor eigen
rekening.
Aanmelden tot uiterlijk 9 september
bij Anneke Reijn, liefst per e-mail
aan annekereijn@gmail.com met uw
telefoonnummer. Of bel vanaf
1 september 06-28739385, eventueel
inspreken en naam en telefoonnummer vermelden. Bij meer dan 40
aanmeldingen wordt geloot. Hebt u
12 september nog niets gehoord, dan
gaat u mee.
Afmelden Wanneer u onverhoopt toch
niet mee kunt, dan kunt u zich tot
12 september kosteloos afmelden.
Daarna afmelden betekent dat u de
€ 7,00 toch moet betalen.

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

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

Duurzaamheidsoverleg in Hilversum
Senver’s Werkgroep Duurzaam is uitgenodigd om
mee te doen met een Duurzaam-heidsoverleg dat gaat
starten in het postcodegebied 1215. Daar zullen we

van harte aan meedoen. De werkgroep Duurzaam van
Senver, nu bestaande uit vijf personen zoekt aanvulling,
want plannen zijn er genoeg. Zie daarvoor pag. 11.

Winkels koelen/verwarmen met de deuren open
Wat heb ik daar mee te maken?
Hebt u zich er op hete dagen ook zo
over verbaasd dat de winkeldeuren
wijd open stonden terwijl de airco’s
loeiden? Op een enkele winkel na
hebben ze allemaal een luchtgordijn
in combinatie met voortdurend
geopende deuren of een volledig
open winkelpui. Op de heetste dagen
had in het centrum van Hilversum
alleen het Chocoladehuis een bordje
hangen dat de deur gesloten was,
maar klanten welkom. Ook Basic-fit
in de Gooische Brink had een bordje
‘deur sluiten’ wat wel eens anders is
geweest. Andere winkeliers dachten
blijkbaar dat gesloten deuren minder
uitnodigend zijn voor klanten.

In de meeste gevallen is er met gemak
30 tot 40% op de energierekening te
besparen door het nemen van eenvoudige maatregelen. Uit onderzoek in
2012 bleek al dat er veel verschillende
alternatieven voor een luchtgordijn
rendabel te maken zijn - elke winkel is
weer anders. Winkels zien daar vaak
van af, omdat ze vrezen dat sluitende
deuren minder uitnodigend zijn voor
klanten. Maar bij veel proeven blijkt
dat die angst niet uit kwam. Het
aantal klanten bleef gelijk. Ook bleken
de automatische deuren diefstal te voorkomen. Winkeliers kunnen een bordje
ophangen met zoiets als: ‘We proberen
het milieu een handje te helpen door
de deur dicht te houden, maar kom
gezellig binnen.’

Hoe dat te veranderen?

Vroeger warren alle koel- en vriesvakken bij supermarkten open. Deurtjes of
kleppen zou geen goed idee zijn omdat
het de koopimpuls zou tegengaan. In
20017 werden deurtjes door de Raad van
State verplicht gesteld voor alle supermarkten. Zo was er geen sprake van een
concurrentienadeel. Inmiddels is het
heel gewoon en blijkt er van minder
aankopen geen sprake.
Wat kunnen wij doen?

Andere wetgeving, dat duurt nog even.
Wat kunnen wij ondertussen zelf doen?
Uit onderzoek blijkt dat winkeliers niet
of nauwelijks commentaar horen van
klanten over de energie die de deur uit
vliegt. Dát kunnen we in ieder geval al
veranderen. Laten we vragen waarom
de deuren open staan, en juist kopen
bij winkels die hun deuren bij extreme
warmte of koude gesloten houden.
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De Buurtmobi, verrijking voor Kerkelanden
Gezellig op het terras van Siësta in
Kerkelanden raakte Monique Gijsman
aan de praat met kennissen Rob,
Eric en Jerry. Ze vertelde – dat had
ze gezien op tv – dat in Utrecht een
Buurtmobi gestart was. Zou dat wat
voor Kerkelanden zijn? Hoe gezellig kan
het zijn om samen zoiets op te zetten.
Wat later sloot Marijke Hegi zich aan.
In eerste instantie lukte het niet om
sponsors te vinden, maar ze gingen
door en uiteindelijk reageerden de
gemeente en Hilverzorg enthousiast.
De gemeente doneerde 10.000 euro.
Hilverzorg bood een kantoorplek aan
voor de telefoniste en de winkeliers van
winkelcentrum beloofden de buurtmobiel tenminste drie jaar te steunen.
Daarnaast verzorgen diverse winkeliers
artikelen in natura bij allerlei activiteiten. Heel welkom allemaal, want de
Buurtmobi wordt volledig door vrijwilligers gerund. Na hard werken door het
vierkoppige bestuur ging op 5 maart
van dit jaar de Buurtmobi van start.
Met volle tassen sjouwen

Tijdens een van de eerste ritten zag
Monique twee senioren sjouwen met
twee volle tassen en een volgeladen
rollator met nog eens een tas en een
doos. Ze stopte naast het echtpaar en
vroeg of ze mee wilden rijden. ‘Ik breng
u wel even naar huis.’ Verbaasd keken
ze haar aan. ‘Hè, wat bedoelt u?’ En
nogal wantrouwend keken ze naar het
vreemde vehicle. Een beetje onwennig
stapten ze in terwijl hun boodschappen
en rollator ingeladen werden. ‘Ik deed
net een schietgebedje voor een engeltje
en dan stop jij, het is een wonder, wat
ben ik blij dat jij ons aansprak,’ merkte
de sjouwende dame opgelucht op.
Sindsdien maakt het echtpaar drie keer
in de week gebruik van de Buurtmobi.

Twee vrijwilligers Henriëtte Hagen (links) en Willy de Jong
De 1000 e rit al

Niet verwonderlijk dus dat begin juli de
1000ste rit geboekt werd. Ter verhoging
van de feestvreugde schonk Hilverzorg
2500 euro en zegde de gemeente toe te
willen betalen voor een eigen shuttle
die tot dan toe gehuurd werd. De
gebr. Nijman van de bloemenwinkel
schonken een tweede Buurtmobi. Al
met al is dit initiatief een verrijking van
Kerkelanden en omgeving.

Gebruik maken van
de Buurtmobi?
Waar rijdt de Buurtmobi? Kerkelanden,
Bethlehemkerk en ten noorden van
Diependaalselaan en Zuiderheide en
ten zuiden van Zuiderheide
Aanmelden

• Telefonisch via 06-26138178, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
10.00 – 12.00 en van 14.00 – 16.00 uur.
• Of vul een formuliertje in op
www.buurtmobiliteit.nl
Rijtijden maandag t/m vrijdag,
van 9.00 – 17.00
Kosten Tot oktober nog gratis.
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Drie Dorpen Wandeltocht

Fietstochten in september
Korte fietstocht 3 september

Joke Groen en Ineke Mateman staan om
13.00 uur op de Kerkbrink te wachten
om met de liefhebbers naar Blauwkapel
te fietsen. Het is een route van ongeveer
van 25 à 30 km. Tussendoor maken we
een stop om ergens iets te drinken.

Hebt u de Wandeltocht Drie Dorpen in
juni gemist? Op donderdag 5 september is er een herkansing van deze
tocht van 15 km voor de ervaren Senver
wandelaars. We wandelen dan deze
leuke gevarieerde route en onderweg is
gelegenheid voor een koffiestop.

...........................................................
Startpunt Wij verzamelen bij de
Sporthal De Fuik, Zuidsingel 54 in
Kortenhoef
Vertrek 10.00 uur
Informatie Ank Vuijst,
ank.vuijst@hetnet.nl of 06-51010941

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

Lange fietstocht 24 september

Blauwkapel
Op de eerste dinsdag van de maand
fietsen we telkens een korte tocht, en
op de vierde dinsdag van de maand
een lange fietstocht. Het vertrekpunt
is altijd vanaf de Kerkbrink. Vooraf
opgeven is niet nodig. De consumpties
die we onderweg gebruiken zijn voor
eigen rekening.

Een favoriete route, namelijk naar
Soesterberg, wordt deze dag begeleid
door Joke Groen en Rinus Klippel. Het
is een tocht van ongeveer 45 à 50 km.
We vertrekken om 10.00 uur op de
Kerkbrink. Zoals gebruikelijk houden
we in de ochtend een koffiestop en
tussen de middag gebruiken we ergens
een lunch.

Wandelingen Loosdrecht
Elke 2e en 4 e vrijdagmiddag van de maand

Speciaal voor leden in Loosdrecht (maar anderen zijn ook welkom) organiseren
we een wandeling door de natuur. Elke keer starten we op het terrein van
Zonnestraal, op de parkeerplaats onder de klok. Aanmelden niet nodig. Start
om 14.00 uur. Contactpersoon is Dé Gortzak, kgortzak@ziggo.nl

Loosdrecht, bezoek aan de tuin
van Kasteel Sypesteyn
Op de 1e en de 3e vrijdag van de maand
is er een thee-uurtje voor Senver-leden
in de bibliotheek van Loosdrecht.
Voorafgaand daaraan proberen we soms
een leuke activiteit te plannen. Zo gaan
we op vrijdagmiddag 6 september naar
Kasteel-Museum Sypesteyn, waar de
tuin tot half september veranderd is
in een beeldentuin. In de prachtige
kasteeltuin zijn dan werken van
beeldhouwgroep de Plaggenhoef uit
Hoevelaken tentoongesteld.

...........................................................
Datum vrijdag 6 september, 13.00 uur,

verzamelen bij de ingang
Plaats Kasteel Sypesteyn, NieuwLoosdrechtsedijk 150
Kosten toegang tuin € 3,50
Contactpersoon is Trudy van Eijden,
trudyvaneijden@gmail.com
Aanmelden niet nodig.

...........................................................
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Leve de traditie
Uitstapjes Senverbus
Zie voor aanmelden pagina 14.

Marken en Volendam
Het voormalig vissersdorp op schiereiland Marken is te herkennen aan
de karakteristieke houten huizen op
palen en de opvallende klederdracht. De
vuurtoren van Marken ‘het Paard van
Marken’ is een rijksmonument en het
symbool van Marken. Na het bezoek
aan Marken maken we een rondritje
over de dijk van Volendam waar we
kunnen genieten van het uitzicht op de
Gouwzee.

...........................................................
Datum Maandag 16 en woensdag

25 september
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 24,00. Toegang museum
€ 3,00. Met Museumkaart gratis.

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

Fruitcorso Tiel
Praalwagens
Het Fruitcorso is een jaarlijks terugkerend evenement in Tiel dat al 53
jaar plaatsvindt en waarin een stoet
van praalwagens centraal staat. We
gaan de praalwagens bewonderen
die na het corso tentoongesteld
worden in de binnenstad van Tiel.
We maken daarnaast nog een mooie
rondrit door een deel van de Betuwe
waarbij we het fruit nog aan de
bomen kunnen zien hangen.

...........................................................
Datum Zondag 22 en maandag
23 september
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 35,00, incl. toegang
Bij teveel aanmeldingen zullen we
loten.

...........................................................
Naar FC-Utrecht
Traditiegetrouw gaan we ook dit seizoen naar een aantal
voetbalwedstrijden in het Utrechtse voetbalstadion
Galgenwaard. We zitten in het gemakkelijk toegankelijke
ouderenvak. Een prima zitplaats met een kopje koffie tijdens
de wedstrijd. Bij regen een paraplu en bij kou een extra
dekentje. De spelers zorgen voor een spannende wedstrijd. U
kunt zich nu al voor alle wedstrijden opgeven of voor een deel ervan. Dat kan door
te bellen naar het reserveringsnummer van de Senverbus, kijk daarvoor op pagina
14.

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

29 september: FC-Utrecht – Willem II Den Bosch, 14.30 - 16.15 uur
1 december: FC-Utrecht - RKC Waalwijk, 16.45 - 18.30 uur
23 februari: FC-Utrecht – FC Twente, 12.15 - 14.00 uur
8 maart: FC-Utrecht – Sparta Rotterdam, 12.15 - 14.00 uur
10 mei: FC-Utrecht – SC Heerenveen, 14.30 - 16.15 uur
Tijd Ophalen ca 2 uur voordat de wedstrijden beginnen
Kosten € 20,00, inclusief toegang.

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

Minicursus gebruik
iPad
In oktober en november worden weer
minicursussen gepland om te leren omgaan met de iPad. Een z.g. A-cursus voor
hen die nog (bijna) niets weten van de
iPad, een B-cursus voor hen die er meer
van willen weten. Deze cursussen bestaan uit vier bijeenkomsten van twee
uur, meestal gepland in de bibliotheek
in Hilversum. Bij voldoende deelname
(4 tot 6) gaan ze van start. Bijdrage voor
een cursus is A 30,00, inclusief koffie/
thee en eenvoudig lesmateriaal.
Ook thuis

Inmiddels wordt ook de mogelijkheid
geboden om een cursus ‘op locatie’ te
verzorgen: drie of vier mensen geven
zich dan op als groepje en een van hen
biedt aan om de cursus te organiseren,
bijvoorbeeld bij een van de leden thuis.
De docent (vrijwilliger bij Senver) komt
dan aan huis om dit groepje te begeleiden. De keuze voor een A of B cursus
wordt vooraf vastgesteld in samenspraak met de groepsleden. Bijdrage van
A 25,00 inclusief eenvoudig lesmateriaal.
iPad-café

In het iPadcafé op donderdagmiddag
(van 14.00-15.30 uur) in de bibliotheek,
’s-Gravelandseweg 55 kunt u terecht
met korte vragen, het is gratis voor
Senverleden, een vrijwillige bijdrage is
welkom.
Neem gerust contact op met Lily
Goudsmits, tel. 035-6214414.
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Samen Uit
met Senver’s Cultuurkring
‘Celle que vous
croyez’
Speciaal voor Senver-leden draait
op dinsdag 10 september in het
Filmtheater de film ‘Celle que vous
croyez’.

‘Celle que vous croyez’ is een spannend
Frans drama, waarin vijftiger Claire (een
ijzersterke rol van Juliette Binoche)
zichzelf na een gestrand huwelijk weer
moet herpakken. Een film over liefde,
ouder worden en zelfacceptatie, naar de
gelijknamige roman van Camille Laurens.

De leden van de Cultuurkring van Senver gaan de komende maanden weer
naar een reeks van concerten en uitvoeringen. Hieronder enkele van de
evenementen waar we collectief kaartjes voor bestellen. Wilt u mee? Stuur
dan een mailtje naar cultuurkring@senver.nl.

Kinder-en grootouderconcert, 4 oktober
in De Morgenster
Dit Kinderconcert is bedoeld voor
kinderen én (groot)ouders. Op het
programma staat Camille Saint-Saëns,
’Le Carnaval des animaux’, uitgevoerd
door het Buren-voor-Buren Ensemble.
Met Karin Strobos mezzosopraan, en
Hein van Eekert verteller.

...........................................................
Duur maximaal 40 minuten
Prijs

Juliette Binoche schittert als Claire, een
gescheiden vijftiger met een succesvolle
carrière als docent. Nadat haar jonge
geliefde Ludo (Guillaume Gouix) haar
laat zitten, doet ze zich online voor als
iemand anders om hem te begluren.
Claire verandert online in Clara, een
prachtige jonge vrouw van 24. Wanneer
Claire in contact komt met Ludo’s vriend
Alex (François Civil), vallen de twee al
snel voor elkaar. Ook al speelt alles zich
af in een virtuele wereld, de gevoelens
zijn levensecht. Maar wanneer Alex
aanstuurt op een ontmoeting, weet
Claire zich geen raad. ‘Celle que vous
croyez’ is een romantisch en spannend
verhaal waarin realiteit en leugen steeds
meer in elkaar overlopen.
Datum dinsdag 10 september, 14.00 uur
Plaats Filmtheater Hilversum,

• kinderen (tot 12 jaar) € 5,00/cjp:
€ 10,00.
• volwassenen € 20,00, incl. een
drankje in de pauze.
Gegevens vrijdag 4 okt. 17.00 uur.
Plaats Kerkgebouw De Morgenster,
Seinstraat 2.

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

In een eerder maandblad hebben we
de belangstelling gepeild voor een
voorstelling van Cirque du Soleil. Daar
hebben veel mensen op gereageerd.
Daarom hebben we 52 kaartjes besteld
voor zondag 3 november. Er zijn nog
enkele kaarten over. Het is niet goedkoop, maar alleszins de moeite waard,
de kaartjes 2e rang bieden een goede
plaats en kosten 99 euro. Inclusief het
vervoer met de touringcar van Jan van
Dijk Tours bedragen de kosten A 111,per persoon.

Opera Don Giovanni op 15 oktober
in de Vue-bioscoop
In de Vue-bioscoop worden regelmatig
opera’s vertoond die elders in de wereld
op datzelfde moment live opgevoerd
worden (of kort daarvoor opgevoerd
werden.) Liefhebbers van opera’s
kennen het verhaal van Don Giovanni
natuurlijk.

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

Herenplein 5

Kosten € 15,00

met iets lekkers. Alleen met pin betalen.
Reserveren is niet mogelijk, wel kunt u
tevoren al een kaartje kopen.

Plaats Vue bioscoop Hilversum,

Kosten € 8,50 inclusief koffie of thee

Cirque du Soleil

Gegevens dinsdag 15 okt. 14.00 uur

Langgewenst 20.

...........................................................
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Senver-werkgroepen willen
uitbreiden
Senver is niet alleen een gezelligheidsvereniging, maar het is ook de organisatie die op wil komen voor de belangen van senioren, en actief wil zijn in de
Hilversumse samenleving. Onderstaande werkgroepen geven uitvoering aan
die wens.

Commissie Duurzaam zoekt gemotiveerde
mede-leden
De Commissie Duurzaam van Senver
ontplooit activiteiten om de leden te
motiveren en op ideeën te brengen
voor een duurzamer leven. Zo organiseerde de werkgroep een lezing over
duurzaam begraven, werden er diverse
artikelen in het blad geplaatst over
Werkgroep Duurzaam stimuleert het
gebruik van het Repaircafé, voor het
eerst weer op zaterdag 14 september,
van 11.00 tot 13.30 uur, in Wijkcentrum
De Zoutkeet

de mogelijkheden om kleding aan 2e
handswinkels aan te bieden, en deden
we met Senver mee aan de competitie
om onze ecologische voetafdruk te
verkleinen. We willen Senver-leden
vooral informeren én motiveren, en
hapklare mogelijkheden aanbieden om
duurzaam te leven.
Wie heeft zin om deze werkgroep te
versterken? We komen ongeveer eens
per kwartaal bij elkaar, tussendoor
onderhouden we contacten via e-mail.
Interesse? Stuur een mailtje aan
duurzaam@senver.nl

‘Dichten doe je zo’
Een cursus van zes maandagavonden,
docent is Robert Grijsen. Een inspirerende duik in de wereld van de poëzie.
Wat is een gedicht? Welke rijmsoorten,
dichtvormen en genres zijn er? En als
je zelf poëzie wilt schrijven, hoe doe je
dat dan?
Zie voor meer informatie de website
van Bibliotheek Hilversum.

Belangen van
senioren in Hilversum
behartigen
Senver kent een werkgroep belangenbehartiging waarin onderwerpen aan
de orde komen die onze leden aangaan.
Het gaat bijvoorbeeld om veilig en
betaalbaar wonen, om toegankelijkheid
van openbare voorzieningen en serviceverlening van overheidsinstellingen.
Zo zijn er natuurlijk veel meer thema’s
die belangrijk zijn als we als senioren
langer zelfstandig moeten kunnen
blijven wonen. Enkele voorbeelden:
de werkgroep heeft namens Senver
ondersteuning verleend aan bewoners
van een wooncomplex voor ouderen,
heeft zich druk gemaakt over veiligheid
in een bioscoop, de bereikbaarheid van
een fietsenstalling, heeft verschillende
leden geholpen met de inschrijving bij
Woningnet en het zoeken naar huurwoningen, en is actief om de belangen van
ouderen in het openbaar vervoer in te
brengen bij de autoriteiten.
Deze werkgroep zoekt uitbreiding
met enkele leden die actief willen
meedenken, en een bijdrage willen
leveren aan initiatieven om problemen
aan de kaak te stellen. Belangstellenden
zijn welkom om een vergadering bij te
wonen om te bekijken of het wederzijds
klikt. De eerstvolgende vergadering is
op woensdagmorgen 18 september. Als
je wel eens wilt meepraten, neem dan
contact op met de werkgroep, zodat je
de agenda ontvangt en de adres waar de
vergadering plaats vindt. Stuur dan een
e-mail aan de contactpersoon van de
werkgroep Ineke van de Rotte:
i.vanderotte@chello.nl
De belangen-werkgroep
helpt bij de inschrijving
voor een huurwoning bij
Woningnet
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Naar het museum met de Senverbus
Zie voor aanmelden en de annuleringsregeling, pag 14.

Museum Boer Kip
met rondvaart en
paardentram Zutphen

Museum Boerhaave
en rondvaart Leiden
Rijksmuseum Boerhaave heeft dit jaar
de European Museum of the Year Award
gewonnen voor de vernieuwende manier waarop de laatste technologieën en
persoonlijke verhalen worden gebruikt
om wetenschap en geneeskunde voor
het voetlicht te brengen. Het museum
bevat een collectie historische wetenschappelijke instrumenten uit alle
takken van wetenschap, maar hoofdzakelijk uit de geneeskunde, natuurkunde
en astronomie. We starten met een
instaprondleiding. Na afloop gaan we
lunchen en vervolgens maken we een
mooie vaartocht door de stad Leiden.

We gaan eerst naar de stadsboerderij in
de Hoven, de tuinderswijk van Zutphen
waar boer-kunstschilder Herman Kip
tot aan zijn dood in 2006 woonde. Hier
verzorgde hij zijn schapen en bracht
hij zijn vrije tijd door met schilderen.
Alles in en om de boerderij is nog in
originele staat. Met bedsteden, open
haarden en balkzolder. Niet alleen
de boerderij is bijzonder, ook zijn
schilderwerk is ongekend. Na de lunch
maken we een rondvaart van 5 kwartier
met een Fluisterboot waarbij we langs
de mooiste plekjes aan de Berkel en
grachten van Zutphen gaan. Tenslotte
maken we nog een korte rondrit in de
Paardentram door het centrum van
Zutphen.

...........................................................
Datum Zaterdag 7, 14 en 28 september
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur

en ca. 18.00 uur thuis

Kosten € 43,00, inclusief kosten

varen, paardentram en toegang.

........................................................... ...........................................................
Datum Zondag 15 september en
zondag 13 oktober
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 17.00 uur thuis
Kosten € 37,00, inclusief vaarkosten.
Toegang € 13,00. Met Museumkaart
gratis.

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

Vrijheidsmuseum
Groesbeek en
Airborne at the bridge
In het museum maak je de aanloop
naar de oorlog mee, ervaar je de
bezettingstijd, vier je de bevrijding en
zie je de wederopbouw van Nederland
en Europa. Door middel van geuren,
interactieve presentaties, diorama’s,
modellen, originele films en geluidsfragmenten wordt de bevrijding op
boeiende wijze verbeeld. Het museum
toont aan jong en oud de actuele
betekenis van democratie, vrijheid en
mensenrechten.
Op de terugweg gaan we nog even langs
het museum Airborne at the bridge in
Arnhem met een fenomenaal uitzicht
op de wereldberoemde John Frostbrug
ter herdenking van de slag om Arnhem.

...........................................................
Datum Woensdag 18 september en
9 oktober
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 43,00. Toegang beide musea
€ 23,50. Met Museumkaart gratis.

...........................................................
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Beelden aan Zee
Nana’s Niki de Saint
Phalle

Openluchtmuseum
Arnhem
In het Nederlands Openluchtmuseum
in Arnhem kom je ogen tekort en wordt
je meegenomen op reis door de tijd.
De mensen van het museum lijken zo
uit het verleden te zijn weggelopen.
Trots op hun erfgoed, inspireren ze je
door hun verhalen. Het Nederlands
Openluchtmuseum staat dit jaar in het
teken van ‘Gruwelijk lekker’. Je kunt er
zien hoe vroeger bier werd gemaakt en
dat ook nog proeven. Zien hoe vroeger
de spijkers werden gesmeed in de
smidse en ook een ritje maken met een
historische tram van de RET.

De Nana’s van de Franse beeldhouwer
Niki de Saint Phalle (1930 – 2002) zijn
wereld beroemd. Kleurrijke, uitbundig
vrolijke vrouwenfiguren die dansend,
springend en bruisend van energie door
het leven gaan. Hun joie de vivre werkt
aanstekelijk op iedereen. Het zijn immers sterke vrouwen met wie je terdege
rekening moet houden. De tentoonstelling Nana’s aan Zee is een solo voor
Nana en een ode aan de vrouwelijkheid!
Traditiegetrouw bezoeken we na afloop
ook nog Panorama Mesdag.

...........................................................
Datum Dinsdag 8 oktober en zaterdag

2 november
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 17.30 uur thuis
Kosten € 27,00. Toegang beide musea
€ 18,50. Met Museumkaart gratis.

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

Sprezzature Drents
Museum
In het Drents Museum is nu de ongekende schoonheid en kwaliteit van de
19de-eeuwse Italiaanse schilderkunst te
zien met de tentoonstelling Sprezzatura
– Vijftig jaar Italiaanse schilderkunst
(1860-1910) met werken van kunstenaars als Antonio Mancini, Federico
Zandomeneghi, Giovanni Segantini en
Giacomo Favretto. De schilderijen zijn
voornamelijk afkomstig uit prominente
Italiaanse museale collecties. Een groot
deel is nog niet eerder in Nederland te
zien geweest.

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

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

Datum Zaterdag 21 september en
woensdag 2 oktober
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 17.00 uur thuis
Kosten € 23,00. Toegang € 19,50. Met
Museumkaart gratis.

Datum Zondag 6 en donderdag
17 oktober
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 40,00. Toegang € 15,00. Met
Museumkaart gratis.

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

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

Rembrandt-Velázque Rijksmuseum
...........................................................
De tentoonstelling in het Rijks bevat topstukken
van dé grote meesters uit de 17de eeuw uit Nederland
en Spanje. Werken van Spaanse meesters Velázquez,
Murillo, Zurbarán en Ribera komen voor het eerst
samen met de werken van hun Nederlandse collega’s Rembrandt, Vermeer en Van Hals, dankzij de
samenwerking met het Museo del Prado in Madrid.
Rembrandt-Velázquez gaat vooral over schoonheid,
emotie, religie en realisme, waarbij de Spaanse en
Nederlandse meesterwerken in paren worden gepresenteerd en zo met elkaar in dialoog gaan.

Datum Vrijdagmiddag 11 en 25 oktober
en woensdagmiddag 16 oktober
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 15,00. Toegang € 20,00. Met
Museumkaart gratis.

...........................................................
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Algemene informatie
Senver Stadsauto en Senverbus
Aanmelden en annuleren
Stadsritten

Wilt u een rit boeken binnen Hilversum met onze nieuwe stadsauto?
Bel dan uiterlijk een dag van te voren naar de reserveringslijn van
de Senverbus, op het telefoonnummer dat hieronder staat. Als u
een rollator wilt meenemen, graag bij aanmelding opgeven.
Wat de ritten binnen Hilversum betreft: Senver-vrijwilligers vervoeren u graag naar elke bestemming, als het maar binnen Hilversum
is. De kosten zijn € 2,50 per rit.
Reserveringslijn stadsritten en uitstapjes

Start nieuwe
muziek-luisterclubs
Houdt u van muziek en zou u zich er meer in willen
verdiepen? Er starten in september nieuwe muziek-luisterclubs. Je kunt deze luisterclubs een beetje
vergelijken met leesclubs, alleen lezen ze geen boeken,
maar ze beluisteren en bespreken samen muziekstukken. Dat gebeurt eens in de 5 à 6 weken, roulerend bij
de deelnemers thuis. Het is een initiatief van Senia, de
landelijke organisatie van leesclubs en muziek-luisterclubs. Senia levert het studie-en discussiemateriaal
aan de hand van luisterfragmenten. Op de website
www.senia.nl bij ‘muziek’ staat meer informatie over
de werkwijze en de kosten.
Er zijn twee oprichtingsbijeenkomsten, beide op
maandag 16 september in het St. Annagebouw, achter
de Vituskerk aan de Emmastraat.
’s Morgens om 10.30 uur voor mensen die voorkeur
hebben voor een luistergroep overdag, en de ander
’s avonds om 19.00 uur voor wie voorkeur heeft voor de
avond. Beide bijeenkomsten zijn gratis en vrijblijvend.

035 - 24 00 270
Elke werkdag tussen 9.00 - 12.00 uur.
Uitstapjes

Voor uitstapjes meldt u zich bij voorkeur aan voor 9 september.
De uitstapjes kunnen door alle leden van Senver worden geboekt.
Ook bij uitstapjes geldt graag opgeven als u een rollator wilt
meenemen.
Bij teveel aanmeldingen wordt het uitstapje herhaald op een
andere dag. Bij de aanmelding hoort u of u direct geplaatst wordt
of dat u op de wachtlijst wordt gezet. Zodra nieuwe data bekend
zijn wordt gevraagd of u dan mee kunt. U kunt ook zelf uw voorkeur
aangeven.
Betaling contant tijdens het uitje op een geschikt moment met
gepast geld.
Lunch en overige consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij
anders aangegeven. Bij uitstapjes die vanaf 12.00 uur beginnen met
ophalen gaan we niet ergens lunchen. U kunt desgewenst wel zelf
een broodje meenemen.
Mensen die buiten Hilversum of in de Hilversumse Meent wonen
kunnen ook mee met de excursies maar worden gevraagd naar de
bibliotheek te komen of een andere goed bereikbare opstapplaats
in Hilversum.
Bij annuleren later dan een week voordat de activiteit plaatsvindt,
betaalt u de kosten tenzij een ander in uw plaats meegaat.
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Samen-uit-eten
in De Open
Keuken
In september begint weer een nieuw
seizoen van ‘Samen uit eten’. Op
dinsdag 24 en op donderdag 26
september kunnen Senver-leden
gezamenlijk dineren in restaurant
De Open Keuken, Laanstraat 31 in
Hilversum. Bij mooi weer kan er

Dagtocht op woensdag 18 september

Robèrt van ‘Heel Holland Bakt’
en het Brabantse leven

buiten op het terras worden gegeten.
Er is voor de deelnemers een driegangen-menu samengesteld voor
26 euro per persoon, exclusief de
drankjes. U wordt tussen 17.45 en
18.00 uur verwacht.
Aanmelden

Voor het diner op dinsdag
24 september: opgeven bij Pien
Jong, telefoon 06-30906576 of mail
ajong1946@kpnmail.nl
Voor het diner op donderdag
26 september: opgeven bij Anja
Pons, telefoon 035-6241866 (tussen
19.00 en 21.00 uur) of mail naar
jmpons@xsall.nl

Op 18 september is er weer een leuke
dagtocht. ’s Morgens gaan wij op bezoek
bij de bakkerij van Robèrt, jurylid van
het TV-programma ‘Heel Holland Bakt’
in Oisterwijk. Via een 45 meter lange
glazen wand krijgt u een kijkje in de
bakkerij. Als we geluk hebben is Robèrt
zelf aanwezig. Rond 12.15 uur staat er
voor de lunch een gedekte tafel klaar
met een kroket in Kafé van Leer in
Oisterwijk.
Om 14.00 uur zijn we bij Museum
’t Brabants Leven. Hier kunt u gezellig
rondstruinen in de boerderij van
de familie Van der Heijden in Den
Dungen. Het is ongelooflijk wat u hier
allemaal tegenkomt. Gids Jo vertelt u
alles over zijn ‘spullekes’ in het winkeltje, over oude ambachten en in de
religieuze kamer waar u alles over het
Rijke Roomse leven terug vindt.

...........................................................
Datum woensdag 18 september

Vertrek Noord om 10.15 uur vanaf
Wijkcentrum Lopes Dias;
hiervoor aanmelden bij Henny Slim;
tel. 035-6219414
op maandag 2 september
tussen 10.00 en 12.00 uur.
Vertrek Zuid om 10.30 uur vanaf
Cafetaria Jan Kruis Kerkelanden;
hiervoor aanmelden bij
Klara van den Born
tel. 035-6247016
op maandag 2 september
tussen 10.00 en 12.00 uur
of via e-mail kvandenborn@ziggo.nl
(dit kan meerdere dagen)
Thuiskomst tussen 17.30/18.00 uur
Kosten € 45,00 per persoon. Nadat
u hebt gehoord dat u meekan,
kunt u het bedrag overmaken
op NL69 INGB 0007 3896 93 t.n.v.
Seniorenvereniging Hilversum onder
vermelding van Dagtocht ‘Robèrt en
het Brabants leven’.

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

Agenda

September

Datum

Activiteit

Zondag 1 september
Dinsdag 3 september

Pagina

Dordrecht museum+rondvaart, Senverbus
Korte fietstocht
Delft Porceleyne fles+rondvaart, Senverbus
Donderdag 5 september Lange wandeling
Vrijdag 6 september
Bezoek beeldentuin Kasteel Sypesteyn
Zaterdag 7 september
Zutphen museum, rondvaart en paardentram, Senverbus
Zondag 8 september
Leiden Hortus+rondvaart, Senverbus
Maandag 9 september
Vertrek deelnemers vakantiereis Belgische kust
Dinsdag 10 september
Film Celle que vous croyez
Dordrecht museum+rondvaart, Senverbus
Zaterdag 14 september
Zutphen museum, rondvaart en paardentram, Senverbus
Zondag 15 september
Leiden museum Boerhaave, Senverbus
Maandag 16 september
Marken en Volendam, Senverbus
Tentoonstelling Nude Now, Museum Hilversum
Woensdag 18 september Dagtocht Robèrt en Brabantse leven
Groesbeek en Arnhem, Senverbus
Donderdag 19 september Stadswandeling door Assen
Zaterdag 21 september
Openluchtmuseum Arnhem, Senverbus
Zondag 22 september
Fruitcorso Tiel Praalwagens, Senverbus
Maandag 23 september
Fruitcorso Tiel Praalwagens, Senverbus
Dinsdag 24 september
Lange fietstocht
Samen uit Eten
Woensdag 25 september Lezing DOODgewoon
Marken en Volendam, Senverbus
Donderdag 26 september Samen uit Eten
Zaterdag 28 september
Zutphen museum, rondvaart en paardentram, Senverbus
Zondag 29 september
Voetbal FC Utrecht, Senverbus

*
8
8
8
12
*
*
10
*
12
12
9
4
15
12
5
13
9
9
8
15
3
9
15
12
9

* Voor meer informatie: zie een vorig Maandblad van Senver

Foto van de maand

- Vaste activiteiten:
sport, spel &
ontmoeting
Maandagmorgen

SeniorenCafé in De Jonge
Haan, vanaf 10.30 uur
Maandagmiddag

• Klaverjassen in wijkcen-

trum St.Joseph, om 13.30 uur.
Er is een wachtlijst
• Biljarten elke week in
wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 13.30 uur
Maandagmiddag
16 september

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

Aqua-sporten in zwembad
de Lieberg,
van 10.00 tot 11.00 uur
Dinsdagmiddag

Schaken, in wijkcentrum
Lopes Dias, vanaf 13.30 uur
Dinsdagmiddag
3 september

Fotoworkshop, in Wijkcentrum Lopes Dias
van 14.00 – 16.00 uur
Dinsdagmiddag
10 en 24 september

Scrabblemiddag in wijkcentrum Lopes Dias,
vanaf 14.00 uur
Woensdagmorgen

Seniorencafé op terras,
Winkelcentrum Kerkelanden,
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
Vrijdagmiddag

Foto: Ans Roodenburg Thema: ‘Reflex’

• Theeclub in de bibliotheek
Loosdrecht, Tjalk 41, elke
1e en 3e vrijdag van de
maand om 15.00 uur
• Wandelingen in Loosdrecht,
start Landgoed Zonnestraal
onder Klok op de parkeerplaats, elke 2e en 4 e vrijdag
van de maand om 14.00 uur

