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Maandblad December 2019
Seniorenvereniging Hilversum
Secretariaat:

Soestdijkerstraatweg 50 -5
1213 XD Hilversum

De traditie om allerlei activiteiten te
organiseren op Tweede Kerstdag zetten
we ook dit jaar voort. Een wandeling,
concertbezoek, een High Tea, en ook nog
een bezoek aan het Amsterdam Light
Festival. Maar dat laatste is pas op
30 december. De organisatie is in handen
van onze enthousiaste kerstcommissie.

In dit nummer

Activiteiten op Tweede Kerstdag
3

Klassieke Muziekochtenden: Kerstmuziek
en wiegenliedjes

8
4

Poëzie in de
Regenboog-kerk

Kerstwandeling
Hoorneboeg
Voor de liefhebbers van buiten zijn is er een
lekkere wandeling uitgezet in en rond de
Hoorneboeg. Ook voor mensen die na een
heftig kerstdiner wel behoefte hebben aan
wat beweging. En gezellig is het ook nog.
We maken er een mooie wandeling van, die
ongeveer 1,5 uur duurt. Hebt u daarna zin
in een warm drankje? Ga dan naar de High
Tea in het Annagebouw. Gastvrouwen bij de
wandeling zijn Cobi Buschman (06-45229223)
en Carla Krienen.
Verzamelplek Begraafplaats Zuiderhof aan

de Kolhornseweg
Tijd 13.00 uur
Aanmelden niet nodig
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Jonge Rembrandt Rising Star & Jan
Wolkers

Historielezing: Boerenverleden Hilversum
De Kern van... Dostojevski
Lezing over Geheugen en
(niet) vergeten
Rondleiding in Museum
Hilversum: baanbrekende
Mediavrouwen

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 11 december
om 14.00 uur
Zie pagina 5 voor meer informatie

High Tea
in het Annagebouw
We organiseren een gezellige High Teamiddag in het Annagebouw, het verenigingsgebouw achter de Vituskerk aan de
Emmastraat. Dit jaar dus geen diner of een
lunch in een restaurant, maar een knusse
bijeenkomst met eigengemaakte hapjes en
drankjes. We gaan er echt een sfeervolle middag van maken. De toegang bedraagt A 5,00.
Óf u maakt een lekker hapje voor de High Tea
– zoet of hartig – voor minimaal 8 personen.
In beide gevallen graag vooraf aanmelden,
zie pagina 15.
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Nieuwe leden

Colofon

Mevr. H.W.C. Leijen-de Haan
Mevr. J. Hogenbirk
Mevr. M. de Cocq-Degenhardt
Dhr. C.M. Lubberts
Mevr. J.M. Lubberts-Palstra
Dhr. P. Kruijt
Mevr. Th.M. Leber van Riel
Mevr. E.B.V. Koot-Arntz
Mevr. E. Essed
Mevr. A.M. van Lambalgen-Stroes
Dhr. G.J. van Lambalgen
Dhr. L.H.F. Born
Mevr. W.F.L. Born-van Leeuwen
Mevr. T. Klaassen-Torbijn
Dhr. B. Klaassen
Mevr. M.E. Scholten-Murray
Mevr. B. Tavenier
Mevr. H. Eek
Mevr. M. Hilhorst
Dhr. G. Elfrink
Dhr. L. de Groot
Mevr. C.A. den Hartog
Mevr. J. van Stralen-Pasmans
Mevr. C.A. Kreuning-Kroon
Mevr. H. Houtzager
Mevr. N.A. van der Meer-Kwint
Dhr. G. Braem

Algemene vragen over diensten in
Hilversum?

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

- voor- en achternaam en complete adres
- telefoonnummer en e-mail adres
- geboortedatum
- bankrekeningnummer (tbv. contributie)
Hoe wij omgaan met uw privacy kunt u
nalezen op onze website.
Opzegging lidmaatschap

moet vóór 31 december binnen zijn bij
de ledenadministratie. Zie gegevens in
colofon hiernaast.

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.
Ledenadministratie

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

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 januarinummer vóór vrijdag
6 december naar redactie@senver.nl
Lidmaatschap

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

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

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/vervangend
Penningmeester

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.
Leden

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
Vertrouwenspersoon

Henja Kronenburg,
tel. 035-6247512,
henjakronenburg@hotmail.nl

Redactie
Ineke van de Rotte, Willibrord
Ruigrok, Henja Kronenburg en Marijke
Lubberding
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht
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Klassieke Muziekochtenden
Kerstmuziek en wiegenliedjes
Op de muziekochtenden van 3 en
6 december zitten we nog midden in de
Sinterklaastijd, maar toch staan ze in
het teken van kerstmuziek. Wanneer
kan het anders? Er is zoveel mooie
muziek geschreven voor Kerstmis en er
wordt ook rond Kerst zoveel gezongen,
dat het jammer zou zijn deze muziek
aan ons voorbij te laten gaan. Maar
de ochtend start eerst met een van de
mooiste tekenfilms over het kerstverhaal. Van de Russische kunstenaar
Mikhail Aldashin, met prachtige
muziek van Bach en Beethoven eronder
gemonteerd. Zie de afbeelding hiernaast van de Driekoningen op bezoek.

Daarna volgt Händel en andere bekende
en onbekende kerstliederen.
Een centraal thema in Kerst is Maria en
Kind. Claire Verlinden vertaalt dat in
de muziekochtenden naar Moeder en
kind. Het tweede deel van de ochtend
gaat daarom over wiegenliederen van
verschillende bekende componisten als
Mozart en Brahms. Maar ook misschien
minder bekende componisten als
Whitacre en Lauerbach. Liederen voor
baby's, maar ook troostliederen voor
volwassenen, bijvoorbeeld in opera's.
En zingen moeders in andere culturen
verschillend? Hoe klinken Afrikaanse,
Griekse, Joodse wiegenliedjes? Dankzij
het wereldwijde Web en YouTube zijn er
heel veel te vinden.

Data Dinsdag 3 en woensdag

6 december

Toegangskaartjes zijn te bestellen

vanaf 19 november via de website
van de bibliotheek of aan de balie,
zie pagina 14.
De kaartjes voor de lezingen van
vrijdag 3 en dinsdag 7 januari (over
pianomuziek in allerlei vormen) zijn
te bestellen vanaf half december.

Historielezing
Het boerenverleden in
het Hilversums DNA

Een foto van Jacob Olie uit 1893 van een
boerderij aan de ’s-Gravelandseweg.

neerstreken en sinds 1915 toen Dudok
als directeur Publieke Werken en later
als stadsarchitect mooie arbeiders- en
middenstandswijken bouwde, met
karakteristieke openbare gebouwen,
die nu beschermde monumenten zijn.
Met uitzondering van het tot verkeersinfarcten leidend wegenpatroon en een
enkele herbestemde boerenwoning, lijkt
het agrarische verleden uit mediastad
Hilversum weggepoetst. Maar klopt dat
wel?

Hilversum is omringd door fraaie
natuurgebieden en is een tuinstad in
de ‘metropoolregio Amsterdam’, zoals
het tegenwoordig heet. Hilversum wás
een boerendorp, maar dat verdween
grotendeels toen vanaf de late 19e
eeuw villaparken werden aangelegd
waar vermogende Amsterdammers

Architectuurhistoricus en erfgoeddeskundige Irmgard van Koningsbruggen
neemt u in de Senver-historielezing
op 16 december in woord en beeld
mee naar de periode rond 1900 toen
stedelingen met nieuwe ogen naar
het landschap en de boerderij gingen
kijken. De eenvoudige boerenwoning

en het ‘natuurlijke’ landschap werden
aangeprezen als inspiratiebron voor
eigentijdse architectuur, tuinaanleg en
stedenbouw, veel meer en veel ingrijpender dan u op het eerste gezicht zou
denken.
Datum maandag 16 december,

15.00-17.00 uur
Plaats de theaterzaal in de bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Aanmelden vanaf 2 december via het
inschrijfsysteem van de bibliotheek
of aan de balie van de bibliotheek.
Zie pag. 14
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De Kern van ...
Over werk en leven van Dostojevski

Jurjen Zeilstra bij het graf van Dostojevski
Fjodor Dostojevski ( 1821-1881) is nog
altijd een meeslepende en zeer tot de
fantasie sprekende Russische schrijver.
Toch viel hij niet bij alle lezers in de

smaak. De kenner van de Russische
literatuur, Karel van het Reve nam De
Gebroeders Karamazov niet eens op in
zijn Russische literatuurgeschiedenis.
Hij vond het een keukenmeidenroman.
Ongetwijfeld heeft het daarbij een grote
rol gespeeld dat de atheïst Van het Reve
op geen enkele manier kon genieten
van de religieuze motieven die in het
werk van Dostojevski vrijwel altijd een
rol spelen.
Zo zendt hij de novice Aljosja
Karamazov tenslotte niet naar het
klooster, maar de wereld in, en zegt:
‘Ga de wereld in, want je hebt een grote
taak; […] kus de aarde, heb alle mensen
lief en bevochtig de aarde met tranen
van vreugde; liefde verbindt de mens
organisch met de hele schepping. […].
Want de aarde is een geschenk van
God…’

Poëzie in de Regenboogkerk
Ja, u leest het goed, niet in de
Sociëteit maar in de Regenboogkerk.
We wijken voor één keer uit naar
een andere zaal. Dat heeft te maken
met onze gast op 17 december. Dat is
namelijk Ivo de Wijs (1945), bij velen
bekend van theater, radio en televisie.
Wij verwachten voor zijn presentatie
bijzonder veel belangstellenden, meer
dan er in de zaal van de Sociëteit
kunnen.

Voor Senver presenteert hij in woord
en beeld Light Verses of zoals hij dat zelf
noemt: Pleziergedichten. Verder gaat
hij in op zijn deelname aan het zogenaamde Heen- en Weerschap, een genootschap dat zich ontfermt over de literaire
nalatenschap van drs. P.. Ook beschikt
Ivo de Wijs over een schat aan curieuze
teksten van overlijdensadvertenties. Hij
zal er zeker een aantal laten horen.

Ivo de Wijs is theaterman, cabaretier,
presentator, tekstdichter, zanger en
schrijver; hoe veelzijdig kan je zijn. Zo is
hij bekend bij velen als presentator van
het radioprogramma ‘Vroege Vogels’,
als cabaretier in zijn eigen cabaretprogramma Cabaret Ivo de Wijs en als
schrijver van vele boeken, voor kinderen
en volwassenen.

Datum dinsdag 17 december,
van 15.00 tot 17.00 uur.
Plaats Regenboogkerk, Nassaulaan 22
op de hoek met de Koningsstraat.
Entree € 5,00.

De lezing over Dostojevski in woord
en beeld, wordt verzorgd door Jurjen
Zeilstra, historicus en theoloog en
predikant van de Protestantse kerken
in Hilversum. Hij hield eerder voor De
Kern van ... zeer gewaardeerde lezingen
over Dante Franciscus en Clara.
Datum maandag 2 december,
15.00 -17.00 uur
Plaats Sociëteit De Unie,
’s-Gravelandseweg 57
Kosten € 5,00. Na afloop kan voor een
schappelijke prijs worden gegeten in
De Unie.
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Uitnodiging
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor
de Algemene ledenvergadering van
Seniorenvereniging Hilversum op
woensdag 11 december 2019, aanvang
14.00 uur.

De ledenvergadering wordt zoals altijd
gehouden in het St. Annagebouw, dat is
het gebouw achter de Vituskerk aan de
Emmastraat.

Algemene Ledenvergadering
woensdag 11 december 2019
Agenda
1. 14.00 uur - Opening en vaststellen agenda
2. Notulen algemene ledenvergadering van 15 mei 2019

De notulen van de vergadering van 15 mei 2019 zijn te vinden op de website en bij
binnenkomst in de zaal.
3. Welkom door de voorzitter
4. De toekomst van de Senverbus

U kunt parkeren op het kerkplein voor
en naast de kerk. Zowel het hek aan de
Emmastraat als aan de Schapenkamp
zal geopend zijn om in te rijden. De
vergadering begint om 14.00 uur, zaal
open vanaf 13.30 uur.

Zoals eerder in de nieuwsbrief d.d. 30 november 2019 is bericht heeft het bestuur
besloten de Senverbus in een aparte rechtspersoon onder te brengen om de organisatie van de hele vereniging kleiner en bestuurbaarder te houden. Dit besluit
wordt – na een toelichting door de voorzitter - aan de ledenraad ter instemming
voorgelegd.

Stukken

- De termijn van vier jaar van Marianne Ruigrok loopt af in 2019. Marianne heeft
er voor gekozen om zich niet te laten herbenoemen voor een tweede termijn. Het
bestuur stelt voor om akkoord te gaan met de beëindiging van het bestuurslidmaatschap van Marianne Ruigrok.
- Het bestuur heeft een kandidaat gevonden voor de functie van penningmeester
van Senver. Gelet op de discussie rond de Senverbus heeft het bestuur gemeend de
penningmeester pas als kandidaat voor te dragen aan de leden als de besluitvorming rond de Senverbus is afgerond.
- Het bestuur is in gesprek met een mogelijke kandidaat voor de functie van
secretaris, maar evenals de benoeming van de penningmeester zal een eventuele
kandidaat pas nadat de besluitvorming rond de Senverbus is afgerond worden
voorgedragen.
- Het bestuur zal dan een extra ledenvergadering bijeen roepen voor de benoeming
van de penningmeester en wellicht de secretaris.

De stukken voor de vergadering
vindt u vanaf 1 december 2019 op
www.senver.nl.

Woensdag
11 december
2019

Kom erbij en
beslis mee!

5. Samenstelling bestuur, aftreden en benoemingen

6. Werkplan voor het jaar 2020

Het werkplan voor het jaar 2020 wordt aan de ledenvergadering voorgelegd. U vindt
dit werkplan op de website en bij binnenkomst in de zaal.
7. Begroting 2020

Ter goedkeuring wordt de begroting 2020 aan de ledenvergadering voorgelegd. Het
voorstel is om de contributie per 1 januari 2020 te verhogen naar A 20 per persoon
per jaar. Voor de 2e persoon op hetzelfde adres bedraagt de contributie dan A 15.
Ook de begroting 2020 vindt u op de website en in de zaal.
St. Annagebouw
achter de Vituskerk
aan de Emmastraat

8. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een drankje en een hapje.
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Het makkelijkste dat je
zelf kunt doen als het om
duurzame energie gaat

Gebruik een energiemeter
Te leen bij Senver’s werkgroep duurzaamheid
Soms moet je wel eens afwegen: zal ik
een apparaat houden dat het nog goed
doet, of gebruikt het zoveel stroom dat
ik het beter kan vervangen. Vooral bij
oudere apparaten is het belangrijk om
te meten of ze geen ‘energieslurpers’
zijn. Dat doe je simpel met een energiemeter. Er bestaan verschillende soorten
van, ze zijn o.a. in de bouwmarkt te
koop en kosten plus minus 20 euro.
Omdat het zonde is dat we allemaal
zo’n meter gaan aanschaffen, heeft
de duurzaamheidswerkgroep er een
gekocht. U kunt die een weekje lenen.
Dat kan door een mailtje te sturen naar
duurzaam@senver.nl
Dan zorgen we dat u de meter krijgt,
mét uitleg.

Hoe werkt het

Je zet de energiemeter in het stopcontact en de stekker van het apparaat
dat je wilt meten in de energiemeter.
Zo kun je bijvoorbeeld nagaan wat een
wasbeurt aan energie kost. Of een dag
koelkast of vriezer. Ook leuk om na te
gaan dat een apparaat dat op standby
staat toch nog verbruikt. Daarna kan
je op www.milieucentraal.nl bekijken
of het de moeite loont de oude vrieskist
toch maar eens te vervangen.
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In Kerstsfeer met
de Senverbus
Zie voor aanmelden pag. 14.

Kerstmarkt
Vaarderhoogt Soest
Elk jaar in november en december
trekken meer dan 75.000 bezoekers
naar Soest voor een feestelijk uitstapje
naar de Warme Witte Winter Weken.
Het gehele terrein van tuincentrum
‘t Vaarderhoogt is dan veranderd in
een sprookjesachtig dorp in Anton Pieck
stijl vol met pittoreske winkeltjes.
Datum Maandag 9, dinsdag 10 en
vrijdag 13 december
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00
uur en ca. 13.00 thuis
Kosten € 16,00 inclusief koffie met
iets lekkers.

Kerststallen
Amersfoort
Dit jaar is de Kerststallententoonstelling in de Sint Ansfriduskerk van
Amersfoort voor de 35ste keer te zien.
Ruim een week lang zijn ongeveer
250 kerststallen en kerstgroepen uit
meer dan 60 landen te bewonderen. Bij
voldoende tijd maken we nog een korte
sfeervolle kerstrondrit.
Datum Dinsdag 10, donderdag 12 en
zondag 15 december
Tijd Ophalen tussen 13.00 en 14.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 18,00 inclusief toegang
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Museumlezing
Jonge Rembrandt - Rising Star & Jan Wolkers
En bezoek Museum De Lakenhal Leiden
Samen naar Museum
De Lakenhal Leiden
Op woensdag 18 december kunt u
samen met andere Senver-leden de
tentoonstelling in Leiden bezoeken. Dat
kan zowel samen met de trein als met
de Senverbus.

Samen met het OV
18 december

In de museumlezing van december
staan twee tentoonstellingen in
één museum centraal: Museum De
Lakenhal in Leiden, dat na lange tijd
weer geopend is. Van 2 november tot
9 februari is er de tentoonstelling
Jonge Rembrandt - Rising Star te zien.
Exclusief gewijd aan het vroegste werk
van Rembrandt Harmensz. van Rijn
(1606-1669). Het publiek kijkt als het
ware over de schouders van de jonge
Data lezing op dinsdag 10 en

woensdag 11 december
Tijd 10.30 uur. Zaal open 10.20 uur
Plaats Bibliotheek Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00. Kaartjes zijn te koop
vanaf twee weken voor de lezing via
de website of aan de balie van de
bibliotheek; zie verder pag. 14.

schilder mee en ziet hoe zijn talent tot
bloei kwam. Werken die de inmiddels
wereldberoemde meester op Leidse
bodem maakte, keren na bijna 400 jaar
terug naar zijn geboortestad.
Van 20 juni 2019 tot juni 2020 presenteert het museum kunstwerken van
Jan Wolkers. De nalatenschap van Jan
Wolkers werd eind 2018 verpakt en
getransporteerd van Texel naar Leiden.
De schilderijen en reliëfs zijn ondergebracht in Museum De Lakenhal. Dit
jaar wordt voor het eerst een ruime
keuze van zijn werk getoond. In het
werk van Wolkers herken je de tijdgeest
van de verschillende decennia en zie
je hoe hij daar telkens een bijzondere
eigen invulling aan geeft.
Henk Roos zal ook aandacht besteden
aan andere facetten van het kunstenaarschap van Jan Wolkers, zoals zijn
schrijverschap en zijn activisme.

Omdat de dienstregeling van de NS
half december wijzigt, maken we het
reisschema bekend als u zich aanmeldt.
We starten ons bezoek met koffie in een
café-restaurant.
Koop tijdig via internet een toegangskaartje en kies voor het tijdvak 10:30
uur. Een toegangskaart kost A 20,00,
met museumkaart A 7,50 en met de
BankGiro Loterij VIP kaart gratis.
Luister via de L@kenhal-App de audiotour van Jonge Rembrandt-Rising Star
op uw eigen telefoon. Neem hiervoor
uw eigen oortjes mee. Hebt u die niet?
Bestel dan bij het toegangskaartje de
oortelefoon voor A 1,00. Aanmelden om
mee te gaan bij Marion Kuijper, liefst
per e-mail: amgkuijper@gmail.com of
anders via tel. 035-6857438.

Samen met de
Senverbus
Datum Woensdag 18 december en
zondag 5 januari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 27,00. Toegang € 20,00. Met
Museumkaart € 7,50.
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Pittige wandeling
door bos en hei
De laatste wandeling van dit jaar
op donderdag 5 december gaat door
bos en over heide via de terreinen
van Zonnestraal, Hoorneboeg en
Laapersveld. Er is slechts één koffiestop,
neem eventueel een lunchpakketje mee
omdat verdere horeca ontbreekt op de
route van 12,5 km.
De start is om 10:00 uur vanaf Zuiderhof, Kolhornseweg (parkeren aan de
straatzijde). Voor meer informatie:
Ank Vuijst: ank.vuijst@hetnet.nl of
06-51010941.

Praten lucht op!
Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn, nee, het kan zelfs behoorlijk
tegen zitten. Dan praat je met je omgeving die dan vaak met een oplossing voor
jouw probleem komt. Ik zou het zus doen, ik zou het zo doen. Maar zit je echt
altijd te wachten op goedbedoelde raad? Je hebt ook wel eens de behoefte om
je probleem, verdriet of ongerustheid te vertellen zonder meteen commentaar
te krijgen. Soms is er geen oplossing, of weet je het antwoord zelf wel. En door
je eigen gedachten hardop te zeggen wordt het al een beetje lichter en krijg je
inzicht. Zeker als je weet dat er iemand is die zonder oordeel, anoniem naar je
luistert, ook al vertel je je verhaal wel tien keer.

Op 2e kerstdag is er ook een wandeling
georganiseerd, zie pag. 1.

Dat alles kan bij de Luisterlijn.
De Luisterlijn kan 7 dagen per week,
24 uur per dag, gebeld worden. Ook
op zon- en feestdagen. Er wordt altijd
opgenomen en er is altijd een luisterend
oor. Chatten kan ook als je dat liever
doet. De Luisterlijn is een landelijke
organisatie met 1500 vrijwilligers, met
ook een vestiging in Hilversum. Geen
probleem of verdriet is raar genoeg om
niet verteld te worden. Je kunt overal
over praten. Er zijn mensen die bellen
omdat ze de hele dag nog niemand
gesproken hebben of alleen thuis
komen na een avondje uit waar ze zo
van genoten hebben. Maar ook als je
verdriet zo groot is, dat je alleen nog
maar kunt huilen, wordt er liefdevol
geluisterd.

Trix, vrijwilligster bij de Luisterlijn en
tevens Senver lid, vertelt dat ze na haar
pensioen graag haar levenservaring
wilde inzetten om te helpen en meldde
zich bij de Luisterlijn. Ze kreeg een
training en ging aan de slag. Gehoord
worden doet goed, maar goed luisteren
ook.
Praktische gegevens

Tel: 0900-0767 (lokaal tarief )
Chat: deluisterlijn.nl
Lijkt het je wat om ook vrijwilliger te
worden, kom eens praten. Kijk op de
website www.deluisterlijn.nl of
bel 035-6215414
Henja Kronenburg
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Lezing over Geheugen en (niet) vergeten
Willem Gotink is voorlichter bij de
Hersenstichting en praktijkondersteuner bij een huisarts. Willem Gotink
dus, onthoud die naam. Op 18 december komt hij in het St. Annagebouw
een lezing houden over ‘geheugen en
vergeten’ en over de vraag: hoe houd
ik mijn hersenen gezond? Je kunt zelf
veel doen om problemen met hersenen aan te pakken. Dat is het goede
nieuws van deze Senver-middag.

Het geheugen is een belangrijke functie
van onze hersenen, onmisbaar voor het
dagelijks leven. Zonder geheugen weten
we niet wie onze naasten zijn, op welk
moment we leven, waar we leven en wat
er allemaal gebeurd is in het verleden.
Aan de orde komt het verschil tussen
normale vergeetachtigheid (heb ik de
deur wel op slot gedaan?) en geheugenproblemen veroorzaakt door een
hersenaandoening zoals dementie.

De spreker (zijn naam zou u onthouden!) vertelt over de onderliggende
neurobiologie in de hersenen, maar
vooral ook over de dagelijkse praktijk.
Geheugen en (niet) vergeten, en wat kun
je er zelf aan doen? En, ook heel belangrijk: hoe kun je anderen in je omgeving
helpen en hoe vang je beginnende
signalen op van dierbaren die te maken
krijgen met vergeetachtigheid?
U gaat naar huis met tips om het
geheugen te helpen en concrete tips
om de hersenen actief te houden. Als je
ouder wordt kun je nog heel veel doen,
dat is het goede nieuws. Voldoende
slaap, regelmatig bewegen en gezonde
voeding zijn belangrijke adviezen.
Daarnaast is het heel belangrijk de
hersenen uit te blijven dagen.

Datum woensdag 18 december,
14.00 – 16.00 uur
Plaats St. Annagebouw, het verenigingsgebouw achter de St. Vituskerk
aan de Emmastraat.
Kosten voor leden gratis, niet-leden
€ 3,00
Aanmelden

tinestultiens@hotmail.com, of
telefonisch via 035-6241520.

Rondleiding in Museum Hilversum
Maak kennis met baanbrekende Mediavrouwen
Wie zijn die pioniers op het gebied
van fotografie, film, radio, televisie,
videokunst en online? In deze rondgang
kijken we naar de verhalen achter de
tentoonstelling Mediavrouwen met
onder andere Mies Bouwman, Tineke
de Nooij en Marleen Stikker. De wereld
van beeld en geluid lijkt misschien een
mannenwereld, maar niets is minder
waar. Om welk medium het ook gaat;
vanaf het begin waren vrouwen er bij.
Stef van Breugel en Veronique Jansen
verzorgen Speciaal voor Senver-leden de
rondgang.
Mies Bouwman © Sacha de Boer

Datum maandag 9 december,
11.00 uur
Locatie Museum Hilversum,
Kerkbrink 6
Kosten toegang tot het museum en
lezing is € 5,50. Met Museumkaart
gratis.
Aanmelden

communicatie@museumhilversum.nl
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De boom die in de weg stond
‘Hors Normes (The
Specials)’
Dinsdag 10 december
Mi Vida met Loes Luca

‘Mi Vida’ is een film over het realiseren
van je dromen en over de verwachtingen die we hebben van het leven, de
toekomst en van onze vriendschappen.
En over de bereidheid en durf van een
dappere, 63-jarige vrouw (Loes Luca) om
die verwachtingen en dromen waar te
maken.

Kapster Lou (63) koestert een heimelijke
droom. Ze zou wel in Spanje willen
wonen. Maar de kinderen en kleinkinderen dan? Een cursus Spaans dan maar,
in Cádiz. In de gastvrije stad aan zee
kan ze haar zorgende rol loslaten en
over haar toekomst nadenken. Als Lou’s
lerares Andrea haar aanmoedigt om
haar dromen serieus te nemen en een
kapsalon in Spanje te beginnen, komen
Lou’s kinderen in opstand. Op haar
leeftijd kan ze toch niet zomaar aan iets
nieuws beginnen?
Nederland 2019, 88 min. Regie Norbert
ter Hall. Met Loes Luca, Elvira Mínguez,
Loïc Bellemans, Mark Kraan.
Datum dinsdag 10 december, 14.00 uur
Plaats Filmtheater Hilversum,
Herenplein 5
Kosten € 8,50 inclusief koffie of thee
met iets lekkers. Alleen met pin betalen.
Reserveren is niet mogelijk, wel kunt u
tevoren al een kaartje kopen.

Corrie Mol, op haar balkon met de boom
In juni 2017 komt er van Senver-leden die wonen in de flat
aan de Schoolstraat een verzoek aan de Senver Werkgroep
Belangenbehartiging voor hulp. Wat is het geval? Na een recente
verbouwing zijn de balkonnetjes voor diverse bewoners niet of
nauwelijks nog te betreden. Dat is heel jammer, want het is voor
bewoners een echte buitenkamer. Maar dat niet alleen, het is ook
de geadviseerde vluchtroute bij brand. Dan word je toch onrustig
als je weet dat het voor jou heel moeilijk is om buiten te komen.
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Vluchtroutes in flats Schoolstraat
Ruud Hagen en Henja Kronenburg
gaan samen met Corrie Mol, woordvoerster van de bewoners, in de slag
met o.a. de woningcorporatie Gooi en
Omstreken, het Hilversumse huurteam
en de brandweer. En met succes. René
Wollaars van de brandweer verricht
een veiligheidscheck. Februari 2019
komt het bericht dat er een tweede
liftinstallatie geplaatst wordt, de
balkonnetjes opgehoogd worden en dat
er brandwerende voorzieningen in de
parkeergarage en bergingen worden
aangebracht. Kort daarna, in maart
2019 is er een voorlichtingsbijenkomst,
georganiseerd voor alle bewoners door
o.a. de brandweer en de politie.
Dan breekt op 10 mei brand uit.
Corrie Mol komt thuis van een heerlijke
muziekavond als het alarm gaat. Vlug
stopt ze haar mobiel, vaste telefoon,
geld en een flesje water in haar tasje.
Trekt haar jas weer aan en gaat op het
balkon staan. Veel bewoners slapen al.

en rennen door de stikdonkere gangen
naar het trappenhuis, dat vol rook staat.
Corrie kan het met haar korte pootjes
niet bijhouden, maar de beide mannen
tillen haar half op en voort gaat het
de trappen af, tot ze buiten staan. In
de ambulance wordt ze nagekeken op
roet en rook sporen. Na twee dagen
mag ze weer naar huis en dan komt de
reactie. Paniek, angst, hartkloppingen.
Gelukkig ontmoet ze iemand die haar
Behalve Corrie. De vluchtroute werkt
met gesprekken en heerlijke massages
voor haar namelijk niet. Voor haar
helpt haar leven weer op de rit te
balkonnetje staat ‘de boom die in de
krijgen. Toch is ze haar thuis gevoel nog
weg stond’. De hoogwerker kan er niet
kwijt en heeft twee vluchttassen klaar
bij. Via de ladderwagen klimmen twee
brandweermannen met zuurstoftankjes staan.
op hun rug naar haar balkon. Er komt
nog een helm en gasmasker voor Corrie Op 14 juli worden de balkonnetjes
opgehoogd, een hellingbaan aangelegd
omhoog en daar staan ze, vol in de
en handgrepen in de woonkamer en
schijnwerpers, een uur te wachten.
slaapkamer geplaatst.
Vanaf de straat worden opbeurende
Onze werkgroep belangenbehartiging
woorden geroepen, maar Corrie is,
sluit ondanks Corrie’s avontuur
dankzij de voorlichting, heel kalm.
tevreden het ‘Dossier Schoolstraat’.
Als het seintje komt, zet Corrie de
helm en het gasmasker op, pakken de
brandweermannen haar onder de arm
Slaappilletje ingenomen, gehoorapparaat en gebit op het nachtkastje. De
brandweer is snel ter plaatse en bonkt
net zolang op de deuren tot iedereen
wakker is en op het balkonnetje staat.
Vaak alleen in badjas en op slippers.
Daar worden ze door een hoogwerker
vanaf geplukt en naar de Vorstin
gebracht. De voorlichting heeft gewerkt.

Foto van de maand

Thema: Architectuur in eigen woonplaats
Foto: Theo Klein Woud
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Uitstapjes Senverbus in december
Zie voor aanmelden en de annuleringsregeling, pag 14.

Kerst/adventsconcert
Grote Bavo Haarlem
In de Adventstijd gaan we dit jaar ook
naar het Adventsconcert van 15.30 - 16.30
uur in de Grote Bavo in Haarlem bij
de Grote Markt. Het concert wordt
uitgevoerd door de Oude Bavo Cantorij
o.l.v. Anton Pauw. Voorafgaande aan het
concert drinken we een kop koffie en
bekijken we het interieur van de Grote
Bavo. Omdat de kerk niet verwarmd is,
wordt warm aankleden aanbevolen.

Catharijneconvent
North en South
Op de expositie van North & South zien
we voorbeelden van religieuze kunst die
tussen 1100 en 1340 de altaren van alle
kerken in West-Europa sierde.
In de middeleeuwen was het altaar de
heiligste en belangrijkste plek van samenkomst. Heel veel is verloren gegaan
bij de beeldenstormen en revoluties
maar op afgelegen plaatsen zoals de
Noordse Fjorden en de Pyreneeën zijn
deze altaarstukken bewaard gebleven.
Deze topstukken van kerkelijke
kunst zijn nu tijdelijk verenigd in het
Catharijneconvent.
Datum Vrijdag 20 december en

dinsdag 31 december
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 15,00. Toegang € 15,50. Met
Museumkaart € 3,00.

Modeshow en bingo
Boskoop

Datum Zaterdag 14 december

Tijd Ophalen tussen 12.30 en 13.30

uur en ca. 18.30 uur thuis
Kosten € 18,00. Toegang gratis. Bij
teveel aanmeldingen wordt er geloot.

We worden ontvangen met koffie en gebak. Daarna wordt er door verschillende
mannequins en ladyspeakers een eigentijdse modeshow -nu ook met feestkleding- gepresenteerd met muziek
en accessoires, gevolgd door een lunch
met belegde broodjes. Na de lunch kunt
u een kijkje nemen in de winkel en
eventueel iets kopen en meedoen aan de
gratis bingo met leuke prijsjes. Tot slot
is er een feestelijke afsluiting met een
advocaatje met
slagroom. Bij teveel aanmeldingen
zullen we loten. Wie uitgeloot wordt
krijgt voorrang bij de herhalingen in
het voorjaar.
Datum

Maandag 16 december

Tijd Ophalen tussen 8.30 en 9.30 uur

en ca. 17.00 uur thuis

Kosten € 25,00 inclusief lunch en

overige consumpties.
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Kunsthal Rotterdam
Thierry Mugler

Kerstshow Intratuin
Duiven
Intratuin in Duiven heeft de allergrootste kerstshow van het land. Alleen op
de afdeling met kersthuisjes kun je je al
makkelijk een uur vermaken. Het geheel heeft een sprookjesachtige sfeer. De
rollerband wordt wel vergeleken met de
Droomvlucht in de Efteling. Dit jaar is
het thema ‘het Mysterie van Vlechtoria’.
In dit dorp – waar de bewoners uit weggevlucht zijn tijdens een ondraaglijk
koude winter – staat een oude, verlaten
touwvlechterij. Totaal overwoekerd
met planten en bomen. Een industrieel
paradijs, dat al gauw werd ontdekt door
een kolonie van duizenden kolibries.
Elke nacht als de maan helder schijnt,
vliegen de kolibries naar de grote holle
boom in het midden van het paradijs.
En dat is hét moment waarop – op
onverklaarbare wijze – de fabriek ineens
weer gaat draaien.
Datum Zondag 22 en dinsdag
24 december
Tijd Ophalen tussen 10.00 uur en
11.00 uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 25,00. Toegang gratis

In de Kunsthal is nu het werk van de
Franse couturier Thierry Mugler te
zien. De grootschalige tentoonstelling
onthult de verschillende universums
van deze markante kunstenaar. In
‘Couturissime’ zijn meer dan 150
outfits uit de periode tussen 1977 en
2014 bijeengebracht waarvan de meeste
voor het eerst tentoongesteld worden.
Daarnaast zijn er veel nooit eerder
getoonde accessoires en toneelkostuums te zien zoals kroonluchters met
Swarovski-kristallen. Ook te zien is nu
een tentoonstelling van de illustrator
Joost Swarte en een fotorapportage
over het naoorlogse Rotterdamse
havenleven.
Datum Woensdag 2 en zaterdag
11 januari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 26,00. Toegang € 16,50.
Met Museumkaart € 2,50.

Belastinghulp worden
voor Senver-leden?
Elk voorjaar maken veel leden gebruik
van de Belastinghulpen van Senver bij
het invullen van het formulier voor
de belastingaangifte over het voorafgaande jaar. Door het grote aantal
aanvragen om ondersteuning bij de
jaarlijkse belastingaangifte willen wij
het aantal hulpen uitbreiden.
Is het iets voor u?

Heeft u interesse in het helpen van andere mensen, vult u uw eigen formulier
in? Misschien is het dan iets voor u om
ook anderen te helpen. U kunt gebruik
maken van de ervaringen van ons team
belastinghulpen. Zij zijn deskundig en
u wordt ondersteund door onze ervaren
vrijwilligers, die daarbij gebruik van
de informatie en opleidingen bij de
Belastingdienst.
Bent u geïnteresseerd in deze interessante vrijwilligersfunctie? Neem dan
contact op met Riny Jägers, telefoon 0651154212. U kunt ook een e-mail sturen
naar belastinghulpensenver@gmail.
com. Zet in de e-mail ook uw telefoonnummer. We nemen dan contact met u
op en organiseren een meeting waarin
u al uw vragen kunt stellen.

14

Algemene informatie
inschrijving voor Senverlezingen in de bibliotheek

Algemene informatie
Senver Stadsauto en Senverbus
Aanmelden en annuleren

Deze informatie geldt voor de lezingen klassieke
muziek, de Historische lezingen en de Museumlezingen.

Stadsritten

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.
Hulp hulp nodig bij online aanmelden, bel dan de
bibliotheek, telefoon 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.
Bij de balie van de bibliotheek

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

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

Voor uitstapjes meldt u zich bij voorkeur aan voor 6 december.
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.

Bij de balie van de bibliotheek kunt u vanaf 14 dagen
voor de lezing ook een kaartje kopen.
Let op: alleen met pin betalen.
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Ingezonden brief

vervolg van pagina 1

Onze ervaringen
High Tea op
met de uitleg
Tweede Kerstdag
over de iPad
Daar gaven wij, Janny,
Elly en Adry, ons voor
op, voor een korte cursus
over het gebruik van
de iPad. We waren vier
middagen bij Janny en
Bep de Nooij te gast om
enig inzicht te krijgen
hoe we meer uit onze
iPad konden krijgen dan
alleen maar spelletjes.
Op 16 oktober begonnen
we onder de bezielende
leiding van Lily
Goudsmits. Stap voor stap
werd het ons duidelijk
gemaakt: elkaar ’n mail
sturen, die beantwoorden, foto’s maken en
doorsturen... Met enorm
geduld en de rustige
uitleg van Lily werden
ons de geheimen van ’t
internet ontsluierd.
Het was een begin om
ons het internet verder
eigen te maken. Buiten
dat het leerzaam was,
was ‘t ook gezellig en
onze gastvrouw Janny
en gastheer Bep zorgden
voor thee en wat lekkers
erbij. Onze vier lessen
zitten erop en wij vinden
het zeker een aanrader!
Namens de deelnemers:
Adry Seijn

Het wordt een bijzondere middag,
met veel gezelligheid en lekkere kleine
hapjes. Hebt u geen vervoer? De Senver
stadsauto rijdt op 2e kerstdag, dus u
kunt opgehaald en weer thuis gebracht
worden. Wel uiterlijk dinsdag 24 december bellen naar de reserveringslijn,
tel. 035-2400270, tussen 9.00 en 12.00 uur.

Naar het kerstconcert
in Laren
Het kerstconcert van de St. Jans Schola op de middag
van Tweede Kerstdag is elk jaar een feest. Ga mee, en
u hebt een prachtige middag. Het concert in de Sint
Janskerk begint om 14.00 uur, de deuren gaan open
om 13.30 uur.
Interesse om dit mee te maken? Bel dan met gastvrouw Yvonne Mevis, tel. 035-6830469. We reizen zo
mogelijk samen. Het is de bedoeling om na afloop
samen ergens iets te gaan drinken.

Kosten A 5,00 euro (incl. hapjes en

drankjes). Het is gratis als u ook zélf
iets lekkers maakt als onderdeel
van de High Tea, voor minstens 8
personen.
Aanmelden Als u van plan bent om te
komen, horen we dat graag vooraf,
dan weten we op hoeveel mensen
we kunnen rekenen. Meld dit bij
(gastvrouw) Ineke van de Rotte,
i.vanderotte@chello.nl of bel
035-6241880. Wilt u zélf hapjes
maken voor de High Tea, laat dat dan
weten aan (de tweede gastvrouw)
Ella van den Bogaard,
evdb@telfort.nl, zodat zij weet wat
iedereen gaat maken, en zo nodig
nog veranderingen kan voorstellen –
als er teveel van hetzelfde gemaakt
wordt.
Tijd 15.00 – 17.00 uur. U hoeft niet
persé om 15.00 uur te komen, later
kan ook. Er is af en toe wel een
programma, maar verder toch vooral
een informele inloop.

Op 30 december: lichtjeswandeling in Amsterdam
Ook dit jaar is er weer het Amsterdam Light Festival.
Het thema is dit jaar Disrupt (ontwricht). Onze
kerstcommissie organiseert een rondwandeling op
maandag 30 december. De licht-kunstenaars willen
onze gewone kijk op de stad veranderen. Dat wordt
interessant want hoe gaan ze dat doen en lukt het
hun om ons anders naar de stad te laten kijken door
lichtbeelden?
Wij starten in Amsterdam bij Oosterdok en gaan eerst
samen wat drinken. Daarna kunnen we zo de stad
in lopen en aan de route beginnen. Deze is ongeveer
8,5 km. Na afloop kan iedereen zelf beslissen in de
stad te blijven of met elkaar samen naar huis te gaan.
Gastvrouwen zijn Henny Jongkind (06-50511000, voor
informatie) en Claire Verlinden.
Vertrek We verzamelen op station Hilversum (op

het perron) waar we de trein van 16.39 uur nemen
naar Amsterdam.
Kosten € 5,00 voor een gezamenlijke consumptie bij
de start en de routebeschrijving.
Aanmelden is niet nodig

Agenda

December 2019

Datum

Activiteit

Zondag 1 december

Naar FC Utrecht, Senverbus

Maandag 2 december

De Kern van, over Dostojevski
Koffieconcert Amersfoort, Senverbus

Pagina
*
4

Klassieke muziekochtend

*
3

Bezoek Schoonhoven, Senverbus

*

Woensdag 4 december

Mesdag Den Haag, Senverbus

Donderdag 5 december

Lange wandeling

*
8

Dinsdag 3 december

Winterfair Garderen, Senverbus
Klassieke muziekochtend

*
3

Winterfair Garderen, Senverbus

*

Zondag 8 december

Mauritshuis Den Haag, Senverbus

Maandag 9 december

Rondgang tentoonstelling Museum Hilversum

*
9

Vrijdag 6 december

Rondvaart Amsterdam, Senverbus
Dinsdag 10 december

Kerstmarkt Soest, Senverbus

*
6

Museumlezing Rembrandt & Wolkers

7

Kerstmarkt Soest, Senverbus

6

Kerststallen Amersfoort, Senverbus

6

Filmprogramma Mi Vida
Woensdag 11 december

10

Museumlezing Rembrandt & Wolkers

7

Lunchconcert Amsterdam
Algemene Ledenvergadering

*
5

Donderdag 12 december

Kerststallen Amersfoort, Senverbus

6

Vrijdag 13 december

Kerstmarkt Soest, Senverbus

6

Dagtocht Kerstmarkt Maastricht

*
12

Zaterdag 14 december

Kerst/adventsconcert Haarlem, Senverbus

Zondag 15 december

Kerststallen Amersfoort, Senverbus,

6

Maandag 16 december

Historielezing Boerenverleden Hilversum

3

Modeshow en bingo Boskoop, Senverbus

12

Dinsdag 17 december

Ivo de Wijs in Regenboogkerk

Woensdag 18 december

Bezoek Museum Lakenhal Leiden, met trein of Senverbus 7
Lezing over Geheugen en (niet) vergeten

Vaste activiteiten:
sport, spel &
ontmoeting

-

4
9

Vrijdag 20 december

Catharijneconvent, Senverbus

12

Zondag 22 december

Kerstshow Duiven, Senverbus

13

Dinsdag 24 december

Kerstshow Duiven, Senverbus

13

Donderdag 26 december

Kerstwandeling Hoorneboeg

1

High Tea in het Annagebouw

1 & 15

Naar St. Jans Schola in Laren

15

Maandag 30 december

Samen-wandelen Amsterdam Light Festival

15

Dinsdag 31 december

Catharijneconvent, Senverbus

12

* Voor meer informatie: zie een vorig Maandblad van Senver

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 december

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 december

Fotoworkshop, in Wijkcentrum Lopes Dias
van 14.00 – 16.00 uur

Dinsdagmiddag
alleen op 10 december

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

Loosdrecht Vrijdagmiddagclub
• Thee-uurtje: alleen op
6 december, om 15.00 uur in
de bibliotheek, Tjalk 41
• Wandeling: alleen op
13 december, om 14.00 uur,
Zonnestraal, onder de Klok

