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De ledenvergadering van 11 december was
de meest bezochte tot nu toe. Maar er stond
ook heel wat op het spel. Het ging om het
voorstel van het Senver-bestuur om de
Senverbus en de uitstapjes in een aparte
stichting onder te brengen.

zelfwerkzaamheid van de busgroep. De
tegengestelde voorstellen leverden op de
ledenvergadering heftige discussies op. Het
voorstel van het bestuur werd uiteindelijk met
85 tegen 79 stemmen aangenomen. Voorzitter
Wim Kozijn benadrukte dat de overgang van
vereniging naar stichting voor de deelnemers
aan de uitstapjes geen enkel verschil hoeft uit
De Senverbus is één van de vele activiteitengroepen van Senver, en een opvallende. Haast te maken, wat hem betreft blijven ze bedoeld
dagelijks zijn er interessante excursies, waar- voor de leden van Senver. Voorwaarde is wel
bij de zes passagiersplekken in de bus vrijwel dat er mensen te vinden zijn die de stichting
altijd volgeboekt zijn. Samen met de Stadsauto willen oprichten.
wordt de bus gerund door een flinke ploeg
vrijwilligers die de ritten plannen, de deelnemers inschrijven, de bus en de auto rijden en
Extra ALV op 22 januari
de uitstapjes begeleiden.
Achtergrond van het voorstel van het SenverDe begroting en contributie 2020 alsmede
bestuur vormen voortdurende conflicten
het werkplan 2020 zijn in de afgelopen ALV
tussen verantwoordelijken van de bus enerniet aan de orde geweest. Deze worden nu
zijds en het bestuur anderzijds. Het bestuur
besproken in een extra ALV op woensdagzag geen andere oplossing dan voor te stellen
middag 22 januari om 14.00 uur in het
om er twee zelfstandige eenheden van te
St. Annagebouw.
maken: een vereniging en een stichting.
De vrijwilligers van de bus verzetten zich
Aansluitend begint om 15.00 uur onze
tegen het voorstel. Ze stelden voor om een
Nieuwjaarsreceptie (zie pagina 10).
proef-jaar af te spreken met een grotere
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Hoeveel activiteiten en
bezoekers heeft Senver?

Colofon

Deze maand staan hier geen nieuwe
leden. De nieuwelingen van deze maand
schrijven we in met ingang van januari.
Daarom op deze plek: hoeveel activiteiten
heeft Senver eigenlijk, en hoeveel bezoekers zijn er per maand? In totaal telden
we in december 76 activiteiten.

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

Aantal bezoekers

- Vaste activiteiten: in december 40, met
gemiddeld 20 bezoekers, maakt in totaal 800
bezoekers.
- Themabijeenkomsten waren er 16, gemiddeld 50 deelnemers per activiteit, maakt ook
800.
- Uitstapjes Senverbus waren er 20, max.
6 personen per keer, in totaal ca. 120
bezoekers.
In december waren er dus zo’n 1.720 bezoekers. De huisbezoeken niet meegeteld,
hoewel ze wel belangrijk zijn, ook niet
de iPad-adviezen en de stadsritjes met de
Stadsauto.

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

Algemene vragen over diensten in
Hilversum en aanvraag huisbezoek

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

Vacature

Penningmeester

Vacature
Leden

Ledenadministratie

Jan Ilmer, tel. 06-34374548, op
ma. t/m vrij. van 10-12 uur
janilmer@gmail.com.
Portefeuille: recreatie & ontspanning en beweging & sport

Hulp bij belastingformulieren

Marjan Kruimer,
tel. 035-7722888 of 06-25563148
m.kruimer@gmail.com
Portefeuille: Cultuur

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

Contactpersoon Riny Jägers,
tel: 06-51154212, of mail naar
belastinghulpsenver@gmail.com
Vervoer en begeleiding bij bezoek aan
dokter en ziekenhuis

Contactpersoon Constance van der Poll,
tel. 06-20483538,
constance.van.der.poll@gmail.com

Marijke Lubberding,
tel. 06-10391854,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
marlub@planet.nl.
Portefeuille: Excursies,
Zomerschool, Vrijwilligers

- voor- en achternaam en complete adres
- telefoonnummer en e-mail adres
- geboortedatum
- bankrekeningnummer (tbv. contributie)

Vragen over bezorging van dit blad

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

Frans Stultiëns, tel. 035 6241520,
op ma. t/m vrij. van 10-12 uur
stult@planet.nl
Portefeuille: Cultuur en
Informatie & dienstverlening

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

Volgend nummer

Kopij voor het februarinummer vóór woensdag
8 januari naar redactie@senver.nl

Vertrouwenspersoon

Vermeld in de mail

Nog niet betalen!
Er zijn nogal wat leden die nog voordat
zij de factuur voor het jaarlidmaatschap
hebben gehad spontaan al betalen. Niet
doen! Wacht de contributienota 2020 af
die rond februari uitgaat naar alle leden.

Lidmaatschap (onder voorbehoud)

Kosten lidmaatschap: M 20,50 per jaar
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is de
jaarcontributie M 15,00.
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, Henja Kronenburg en Marijke
Lubberding
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht
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Klassieke Muziekochtenden
De piano centraal in kamermuziek
Het thema van deze ochtenden is
pianomuziek, maar dan in allerlei
vormen. Tweehandig is natuurlijk
normaal, maar er is veel vierhandige
muziek, en zeshandig en achthandig
op drie of vier vleugels. Zoals in de
inmiddels beroemde Canto Ostinato
van Simeon ten Holt, een modern
muziekstuk van ruim anderhalf uur
voor vier pianisten en zeer geliefd. Een
pianist is verder een ideale begeleider
van andere instrumentalisten op strijkof blaasinstrumenten. In pianotrio’s,
pianokwartetten of pianokwintetten
speelt de pianist een belangrijke rol.
Maar helaas is het moeilijk filmpjes te
vinden waar de pianist nu eens goed op
te zien is. Wordt de rol van de pianist
wel serieus genomen of ziet iedereen
hem of haar als een (niet zo belangrijke)

begeleider? Het tegendeel is waar, dus
we moeten dat woord maar afschaffen.
U zult op onze ochtenden geweldige
pianisten zien en horen.
Data vrijdag 3 en dinsdag 7 januari

10.30 uur
Plaats Bibliotheek Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00. Kaartjes kunnen bij
de bibliotheek besteld worden vanaf
20 december, zie voor toelichting
pag. 14.

Vooraankondiging februari dinsdag 4
en vrijdag 7 februari , het thema is
dan ‘Beethoven’.

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 op de ochtend
zelf komen ook al is het uitverkocht.

Historielezing
Sint-Vitus, schutspatroon van het Gooi
Het Gooi telt vele kerken. Hilversum
alleen al 39. Twee daarvan zijn genoemd naar Sint-Vitus. Maar ook in de
andere plaatsen in het Gooi staat een
kerk die is gewijd aan de heilige Vitus.
Alleen Laren vormt een uitzondering.
De Gooise regio is niet de enige plek
waar deze heilige wordt vereerd. In
de hele wereld zijn niet minder dan
1300 kerken aan Vitus gewijd. En 150
plaatsen bezitten relieken van hem.

Wie was Sint-Vitus, waaraan dankt
hij zijn heiligheid en waarom wordt
hij in het Gooi vereerd? Daarover
vertelt de Hilversumse historicus
Pieter Hoogenraad tijdens de Senverhistorielezing op 20 januari.

Datum maandag 20 januari,
15.00-17.00 uur
Plaats de theaterzaal van de bibliotheek, ‘s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Aanmelden vanaf 6 januari via het
inschrijfsysteem van de bibliotheek
of aan de balie van de bibliotheek.
Zie pag. 14.

Een 15e-eeuwse houtsnede: St. Vitus
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De Kern van ...
Over werk en leven van Friedrich Nietzsche
Er valt veel te vertellen over
Nietzsche (1844-1900), de filosoof
met de hamer, gezien zijn vele boude
uitspraken over een breed scala van
onderwerpen. Nietzsche behoort met
recht tot de grote en veel gelezen
filosofen van de 19e eeuw.

‘Met onzichtbare draden wordt men het
stevigst gebonden.’ (Nietzsche)

De inleider van vandaag, Hans Huisman, hield eerder voor Senver lezingen
over Jung en over Jung en Heidegger.
Inmiddels vertaalde Hans het zgn.
Rode Boek van Jung. De inhoud ervan
werd de grondslag van de analytische
psychologie. In dat Rode Boek van Jung
komen verrassend veel beschrijvingen
voor die overeenkomen met uitspraken
van Nietzsche. Toeval? Omdat Jung al
op jonge leeftijd geïnspireerd was door
Nietzsche? Of kunnen wij de filosoof
Nietzsche zien als een mens die, evenals
de psychiater Jung , uit dezelfde bron
dronk? Is dan de ‘ Übermensch’ van

Nietzsche op te vatten als wat Jung de
geïndividueerde mens noemt?
Hans Huisman is zijn leven lang geïnteresseerd geweest in relaties tussen
mythologie, filosofie, psychologie en
natuurkunde. Hans volgde na zijn pensionering de opleiding tot Jungiaans
analytisch therapeut. Nu het Rode Boek
is vertaald, zijn magnum opus, verdiept
hij zich in de overeenkomsten tussen
het gedachtegoed van Jung en dat van
een aantal ( existentie) filosofen, zoals
Nietzsche, Bergson en Heidegger.
Datum maandag 6 januari,
15.00 -17.00 uur
Plaats Sociëteit De Unie, ’s-Gravelandseweg 57
Kosten € 5,00. Na afloop kan voor een
schappelijke prijs worden gegeten in
De Unie.

Poëzie in de Soos over Gerrit Achterberg
Op 21 januari staat de dichter Gerrit
Achterberg (1905-1962) centraal op
onze maandelijkse poëziemiddag.
Achterberg werd in 1905 geboren in
de koetsierswoning van het landgoed
Sandenburg in Langbroek. Zijn vader
was koetsier bij de graaf en later
pachter van een van zijn boerderijen.
Hij groeide op in een streng protestants-christelijk milieu in een feodale
streek.

Gerrit werd onderwijzer o.a. in
Opheusen waar hij Arie Dekker
ontmoette. Die riep bij hem de dichter
wakker. Samen publiceerden zij in
1925 hun bundel Zangen van twee
twintigers. Zijn eerste eigen bundel was
Afvaart. Hij nam ontslag als onderwijzer wegens psychische problemen en
werd enige malen in een psychiatrische

inrichting verpleegd. In 1937 schoot hij
zijn hospita dood en kreeg tbs. Jaren
werd hij verpleegd en schreef onderwijl
vele bundels poëzie.
In deze presentatie vertelt Wim Kozijn
over Achterbergs leven en illustreert
dat met zijn gedichten. Zijn werk wordt
tot het beste van de Nederlandse poëzie
gerekend en werd o.a. bekroond met de
staatsprijs van de Nederlandse letterkunde, de P.C.Hooftprijs.
Inleider Wim Kozijn, voorzitter van
Senver, hield eerder zeer geprezen
presentaties over Ida Gerhardt en
Hendrik Marsman.

Datum dinsdag 21 januari, 15.00-17.00

uur

Plaats Sociëteit De Unie, ’s-Grave-

landseweg 57
Kosten € 5,00. Na afloop kan in De
Unie voor een schappelijk bedrag
gegeten worden.
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Senvers Seniorencafé op woensdag in Kerkelanden
Niemand zit alleen
Sinds de verbouwing is het gezellig
toeven op het terras van Siësta in het
hart van winkelcentrum Kerkelanden.
Iedere woensdagmorgen vanaf
half 11 zijn Bea en Rob aanwezig en
heten iedereen welkom in Senvers
Seniorencafé, zoals dit gedeelte van
het terras op woensdagmorgen heet.
Duidelijk herkenbaar aan de grote
kring senioren die gezellig met elkaar
babbelen en koffie drinken.

Er worden wetenswaardigheden uitgewisseld over andere Senver-activiteiten,
afspraken gemaakt om samen iets te
ondernemen, maar vooral gezellig
koffie gedronken.
Peter vertelt dat hij en zijn vrouw drie
jaar geleden in Hilversum zijn komen
wonen en helemaal niemand kenden.
Hij keek eens rond, liep langzaam langs

het terras en schoof voorzichtig aan,
werd opgevangen door Bea en hoorde
de verhalen van de Senver-activiteiten.
Peter en zijn vrouw zijn inmiddels
helemaal ingeburgerd met een plezierig
netwerk. Els maakt van de nood een
deugd, gaat eerst uitgebreid koffie drinken en bijpraten en loopt vervolgens bij
de poelier, vis-of kaasboer binnen. Zo
slaat ze twee vliegen in een klap. Bets
komt helemaal uit Nederhorst den Berg.
Doordat ze slecht ter been is, zijn haar
uitstapjes beperkt. Maar Kerkelanden is
goed te doen. Ze kijkt elke week uit naar
haar koffieochtendje, babbelt links en
rechts en geniet.
Het aantal bezoekers wisselt tussen
de 10 en 20 personen. De kring begint
klein en naarmate er mensen bijkomen
worden er stoelen en tafels bijgeschoven. Kom je voor de eerste keer, dan

word je opgevangen door Bea en Rob.
Zij vertellen je alles wat je wilt weten
over Senver, stellen je voor aan de groep
en schuiven er een stoel bij in de kring.
Niemand zit alleen.
Aanmelden is niet nodig, je kunt
gewoon binnenlopen. Wil je toch van
tevoren informatie? 035-6244865 is het
telefoonnummer van Bea Miedema. Zij
praat je helemaal bij.
Henja Kronenburg
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S e nv
Duur er ’s
z a am
h
h o e k e i d sje

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

Iets doen: Bomen planten!

... en maar graven in de blubberklei
In juli van dit jaar trof mij een publicatie in een Engelstalig vakblad, waarin
twee ecologen betogen dat het wereldwijd planten van een biljoen bomen de
beste manier zou zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan, vanwege
de grote hoeveelheid CO2 die groeiende bomen opnemen. Hierdoor zou zelfs
de opwarming van de aarde met 1,5 graden niet in 2030, maar pas in 2050
plaatsvinden. De onderzoekers menen dat er in de wereld voldoende ruimte is
voor deze megagrote hoeveelheid bos. De kosten hiervoor worden geraamd op
300 miljard dollar.

Het zette mij aan het denken. Door
een aantal omstandigheden werd in
het afgelopen jaar autorijden voor mij
een gepasseerd station, maar er stond
wel een bedrag op de bank voor een
eventuele nieuwe auto. Zou ik dat aan
iets besteden, en zo ja, aan wat?
Denkend aan de kleinkinderen en
bezorgd over de toekomst van de leefVoor wie meer informatie wil
www.treesforall.nl
www.coolearth.org
www.ecosia.org

baarheid op aarde, besloot ik bomen te
planten.

Eind november was het voor dit jaar
plantdag in het Bieslandse Bos, in
de buurt van Delft. Wij waren er als
familie en vele anderen. In de door de
regenval van de laatste tijd tot modder
geworden aan schoenen en schop
klevende klei, probeerden we gaten te
graven om er een keur aan bomen in te
zetten. Af en toe zakte je zo ver weg, dat
je je voet bijna niet meer uit de klei kon
krijgen, of viel je languit in de modder,
wat tot groot gelach leidde. Een bijzonder moment van saamhorigheid.

Het werd een zoektocht. Een eigen
stuk grond kopen en dat beplanten?
Bomen via Natuurmonumenten, één
van de Landschappen of een andere
natuurorganisatie? Bomen planten in
Nederland of juist in de tropen, waar ze
Inge de Bruin–Kooij
sneller groeien? Na enig zoeken vond
ik het voor mij juiste concept: Trees for
All. Via hun 1-2 programma bestel je de
bomen per twee stuks. Eén boom wordt
in Nederland geplant en één in een land
in de tropen.
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Museumlezing
Monet – Tuinen van verbeelding
en bezoek aan het Kunstmuseum
Den Haag

Samen naar het
Kunstmuseum
Den Haag
Op woensdag 22 januari kunt u samen
met andere Senverleden de tentoonstelling in Den Haag bezoeken. Dat kan
zowel per trein als met de Senverbus.

Samen met het OV

De waterlelievijver, 1899

Waterlelies, 1919
Waterlelies, 1919
< De waterlelievijver, 1899

Sinds afgelopen zomer heeft het Haagse Gemeentemuseum een nieuwe naam:
‘Kunstmuseum Den Haag’. Monet – Tuinen van verbeelding is de eerste tentoonstelling die het museum onder de nieuwe naam presenteert.

In Nederland vond de laatste grote
tentoonstelling van Monet ruim 30 jaar
geleden plaats. Een groot deel van zijn
beroemde ‘tuinen’ is zelfs nog nooit in
Nederland vertoond. Hoog tijd voor
een groots eerbetoon. In Monet - Tuinen
van verbeelding worden maar liefst
veertig internationale topstukken
bijeengebracht. Monet schilderde ze ter
voorbereiding op zijn magnum opus: de
Grandes Décorations. Publiekslieveling
Blauweregen uit de eigen collectie van
het Kunstmuseum is het stralende
middelpunt.
Data lezing op dinsdag 14 en

woensdag 15 januari
Tijd 10.30 uur. Zaal open 10.20 uur
Plaats Bibliotheek Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00, kaartjes te koop vanaf
twee weken voor de lezing via de
website van de bibliotheek of aan de
balie van de bibliotheek; zie pag. 14.

Claude Monet is tweeënveertig jaar
oud wanneer hij in 1883 naar Giverny
verhuist. In dit kleine dorp nabij Vernon
zal hij tot aan zijn dood in 1926 blijven
wonen. Hij legt er twee tuinen aan: een
bloementuin en een watertuin met een
waterlelievijver, waarbij hij zich laat
inspireren door de traditionele Japanse
tuin. Monet kiest bewust voor exotische
planten als bamboe, waterlelies en
blauweregen. Boven het smalle deel van
zijn vijver plaatst hij een karakteristieke
Japanse brug.

‘Deze landschappen van water en
weerspiegelingen zijn een obsessie
geworden. Ze gaan de krachten van een
oude man te boven, en toch wil ik er in
slagen weer te geven wat ik zie.
Ik vernietig ze … ik begin er opnieuw
aan … en ik hoop dat uit zoveel
pogingen iets zal voortkomen.’
(Claude Monet, 1908)

Om 9.10 uur verzamelen we in de hal
van station Hilversum en nemen de
intercity van 9.24 uur naar Schiphol.
Overstappen in Amsterdam-Zuid
van spoor 3 naar 4 richting Den Haag
Centraal. Verder met tram 16 naar het
museum. Aankomst 10.48 uur. We
starten ons bezoek met koffie of thee.
Datum woensdag 22 januari

Kosten € 19,50. Met museumkaart

€ 3,50 en met de BankGiro Loterij VIP
kaart gratis. Gedurende de tentoonstelling van 12 oktober t/m 2 februari
is dagelijks een beperkt aantal
tickets aan de kassa beschikbaar, wij
raden u aan om online een dagticket
te reserveren.
Aanmelden bij Janny Schouten, liefst
per e-mail: jannyschouten@gmail.
com of anders via tel. 035-6859639.

Samen met de
Senverbus
Datum Zondag 12, 19 en woensdag
22 januari
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 27,00. Toegang € 19.50. Met
Museumkaart € 3,50
Aanmelden zie pag. 14.
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Uitstapjes
Senverbus
Zie voor aanmelden pag. 14.

Pannenkoeken en
Winterse Rondrit

Lekkere wandeling
op 2 januari:
Anna’s Berg
Een nieuw jaar, hebt u goede voornemens, gaat u meer bewegen? Ga dan op
donderdag 2 januari mee. Met degenen
die niet op wintersport zijn, gaan we de
Anna’s Berg beklimmen. We verzamelen
om 10.30 uur bij de brandweerkazerne,
Kamerlingh Onnesweg 148. Na beklimming van de berg wandelen we via
bos en hei naar La Place, voor een dan
welverdiende consumptie. Terug gaan
we weer via bos en hei. De tocht is ruim
11 km, ruim twee uur wandelen, dus
voor mensen met een goede conditie.
We zien u graag op 2 januari.
Meer informatie

cobi.buschman@gmail.com,
of tel. 035-7728939.
Alleen op 2 januari ook: 06-45229223.

Gebruik Senvers’
energiemeter
In het vorige
maandblad
beschreven we
dat het zinvol is
om van sommige
huishoudelijke
apparaten te
meten hoeveel
energie ze
gebruiken.
Omdat het zonde is dat we allemaal
zo’n meter zouden aanschaffen, heeft
de werkgroep duurzaam van Senver er
een aangeschaft. U kunt die een weekje
lenen. De afgelopen maand circuleerde
de meter al langs verschillende adressen. U kunt een mailtje sturen naar
duurzaam@senver.nl

We starten met het eten van pannenkoeken in één van de sfeervolle dorpen
in de buurt van de Vecht. In welk dorp
en restaurant is nog een verrassing. Na
afloop maken we een mooie rondrit
met de bus door het Vechtplassengebied
en langs de Vecht met statige buitenhuizen, fraaie theekoepeltjes en hier
en daar een kasteel. Tenslotte drinken
we nog een kopje thee voordat we weer
naar huis gaan.
Datum Dinsdag 14, maandag
20 januari en vrijdag 7 februari
Tijd Ophalen tussen 11.00 en
12.00 uur en ca. 17.00 uur thuis
Kosten € 23,00.

Zeeaquarium
Den Haag
De rijkdom van de onderwaterwereld is
in het zeeaquarium van dichtbij te zien.
Zonder nat te worden staan we oog in
oog met de haaien, otters, zeesterren en
nog veel meer leuke dieren. Sommigen
mogen zelfs worden aangeraakt zoals
de anemonen in de voelpoel. Van heel
dichtbij zie je de daar ook de heremietkreeftjes, een roggen ei en ook een
haaienkaak.
Datum Vrijdag 24 en dinsdag

28 januari
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
en ca. 17.30 uur thuis
Kosten € 45,00, inclusief toegang
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Naar de Passiespelen in Tegelen
In 2020 is het weer zover, dan zijn de
Passiespelen van Tegelen er weer. Deze
Passiespelen zijn een grootschalig
cultureel en religieus toneelstuk, dat
om de vijf jaar in openluchttheater De
Doolhof in Tegelen wordt opgevoerd.
Meestal zijn de spelers plaatselijke amateurs die vaak jarenlang met hun hele
gezin meedoen. De Passiespelen worden
in de zomer opgevoerd, dat duurt dus
nog wel even, maar het schijnt dat
de kaarten snel uitverkocht zijn. De
Senver Cultuurkring heeft dus alvast 52
kaarten ingekocht voor de voorstelling
van zondagmiddag 2 augustus. Deze
begint om 14.30 uur. We vertrekken
uit Hilversum om 11.30 uur en reizen
met de touringcar van Jan van Dijk.
De kosten voor wie mee wil zijn A 57,00
per persoon. Daarvoor ontvangt u een
kaartje 1e rang, vervoer met touringcar,
en koffie/thee met vlaai bij aankomst.

Interesse?

Stuur een mailtje aan cultuurkring@senver.nl
Of als u niet kunt mailen, kunt u bellen met
Ineke van de Rotte, tel. 035-6241880.

Creatief met
memoires

Rouw en verlies:
Verliezen, Vertellen en Verder

De activiteitengroep ‘Creatief met
memoires’ gaat ook in 2020 door. Dit op
verzoek van de enthousiaste leden zelf.
Er zijn opnieuw een paar plekken vrij.
Afhankelijk van de grootte van de groep
worden tijd en plaats nog bepaald. Hebt
u interesse om ook te werken aan uw
memoires, in contact met anderen?

De activiteitengroep ‘Rouw en Verlies,
VVV’ zal bij voldoende belangstelling
aan het begin van in 2020 opnieuw
van start gaan. Senver wil stimuleren
dat mensen die door overlijden een
dierbaar mens hebben verloren daarover
vertellen in een kleine groep in een
veilige omgeving. Ellen Sterkenburg
begeleidt deze groep met wisselende
deelnemers al enkele jaren. Zij gebruikt
kaartjes met vragen, citaten, gedichtjes
en opdrachtjes, waardoor de uitwisseling makkelijker en veelzijdiger is
en beweegt tussen toen, nu en straks.
Door te vertellen helpen de deelnemers
elkaar verder te leven met die geliefde
persoon in het hart én word je opnieuw
verrijkt door wat die persoon je toen
en nu gaf en geeft door zijn/haar leven.
Zo kunnen we verder reizen op onze
levensweg.

Informatie is te krijgen bij Ellen
Sterkenburg. U kunt haar bereiken via
tel. 035-7724929 of 06-37301637 of stuur
een e-mail naar: lechaim.e@gmail.com.

De groep blijft met 6 personen klein
zodat iedereen aan bod komt. Als u zich
opgeeft neemt Ellen sowieso contact
met u op. Plaats en tijd worden bepaald
in overleg met de leden die zich hebben
opgegeven.
Meer informatie is te krijgen bij Ellen
Sterkenburg. U kunt haar bereiken via
tel. 035-7724929 of 06-37301637 of stuur
een e-mail naar: lechaim.e@gmail.com.
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La Belle Époque
Dinsdag 14 januari

Als je terug kon gaan naar de goeie ouwe
tijd, zou het daar dan beter zijn? Dat
ontdekt Victor, een gedesillusioneerde
zestiger in een relatiecrisis wiens leven
compleet op zijn kop gezet wordt als
hij Antoine ontmoet, een briljante
ondernemer die aan zijn klanten de
mogelijkheid biedt terug te keren naar
het tijdperk van hun keuze. Uiterst originele, komische en romantische Franse
film die reeds op vele filmfestivals tot
publieksfavoriet is verkozen.

Victor besluit de meest memorabele
week uit zijn leven te herbeleven, die
waarin hij veertig jaar geleden zijn
grote liefde Marianne voor het eerst
ontmoette. De setting is een gezellig
buurtcafé uit de jaren zeventig, waar
iedereen rookt als een ketter. Victor
heeft het al snel zo naar z’n zin dat hij
het liefst zou blijven in deze tijd zonder
mobiele telefoons, internet en andere
moderne gemakken...
‘La belle époque’ – met heerlijk
acteerwerk van Daniel Auteuil als de
charmante en goedlachse Victor en
Fanny Ardant als zijn grote liefde - is
een vertederend liefdesverhaal met een
uiterst gedurfd concept en sprankelt tot
het eind.
Datum dinsdag 14 januari, 14.00 uur
Plaats Filmtheater Hilversum,

Herenplein 5

Kosten € 8,50 inclusief vooraf koffie

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

Rondgang in Museum Hilversum
World Press Photo 2019
In deze rondgang door Museum
Hilversum speciaal voor Senver-leden
kijken Stef van Breugel en Veronique
Jansen terug naar de beste nieuwsfoto’s.
De World Press Photo wordt jaarlijks
uitgereikt aan een fotograaf met een
foto van een belangrijk evenement van
groot journalistiek belang.
Winnaar van de World Press Photo of
the Year 2019 is de foto van het hartverscheurend huilende Hondurese meisje
Yanela Sanchez, op de AmerikaansMexicaanse grens van de Amerikaanse
fotograaf John Moore. De jury roemt de

foto vanwege de details en relevantie.
‘De foto vertelt je meteen zoveel over
het verhaal. En tegelijkertijd voel je je er
echt zo mee verbonden.’
Datum maandag 6 januari, 11.00 uur
Locatie Museum Hilversum,

Kerkbrink 6
Kosten toegang tot museum en
rondgang voor Senver-leden € 5,50.
Met Museumkaart gratis.
Aanmelden

https://senvermh.eventbrite.nl

Nieuwjaarsreceptie 22 januari
Het bestuur nodigt u van harte uit om met elkaar het glas te heffen op een
nieuw verenigingsjaar. Een moment om elkaar te ontmoeten, praatje te maken.
Dat doen we van 15.00 tot 17.00 uur in het St. Annagebouw achter de Vituskerk.
Voorafgaand aan de receptie is er tussen 14.00 en 15.00 uur nog een korte extra
Algemene Ledenvergadering.
U kunt beide onderdelen bijwonen maar ook gezellig naar de Nieuwjaarsborrel
komen rond drie uur. Tot ziens!
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< Groepsfoto van de vakantiereis van dit jaar
Drielanden-reis

Vakantiereis Senver 2020
naar Genk in Belgisch Limburg
Na het succes van de vakantiereis van
2019, staat er ook voor 2020 weer een
reis op stapel. We kondigen de reis
nu al aan omdat we voor maart 2020
gereserveerd moeten hebben.

De vijfdaagse vakantie krijgt het thema
Drielandenreis mee, hij vindt plaats
van zaterdag 5 september tot en met
woensdag 9 september. Omdat er
wel eens veel belangstelling voor zou
kunnen zijn, is er alvast een tweede reis
in optie genomen, van 3 tot en met 7
oktober. Deze gaat door bij voldoende
belangstelling. Bij beide reizen is
alleen sprake van tweepersoonskamers.
Alleenstaanden kunnen inschrijven als
ze een maatje meenemen, of de reisleiding laten bemiddelen.

Het verblijf is in het Enjoy M Hotel in
Genk, een stad met een mijnverleden.
De industrie van toen is nu een inspiratiebron voor hedendaags design en
creativiteit. Het vertrek is op zaterdag
5 september, en diezelfde dag is er een
excursie naar een openluchtmuseum
in de buurt van Genk. De drie excursiedagen gaan naar Tongeren en Beringen
in België, naar Aken in Duitsland en
naar de omgeving van Valkenburg. De
terugreis is op woensdag 9 september.
Op de terugweg naar huis brengen we
een bezoek aan het oude Philips-terrein
Eindhoven Strijp-S, dat nu historisch
erfgoed is en een broedplaats voor creatieve ontwikkelingen. Uiteraard worden
de avonden ook heel gezellig met een
ouderwetse bonte avond als afsluiting.

< Terras aan de kant van het park, M Hotel

Foto van de maand
Met een stadswandeling door de stad Aken
De leiding is net als in 2019 in handen
van Ella van den Bogaard, Helmi Duijvestein en Ineke van de Rotte. Chauffeur
op de bus is Jan van Dijk. De kosten
bedragen A 475,00 per persoon. Daarbij is
inbegrepen: de reis, vier overnachtingen
volpension op basis van een 2-persoonskamer, gratis koffie en thee gedurende
de gehele dag, alle andere drankjes na
17.00 uur in het hotel, en de entree voor
de meeste van de stadswandelingen en
de te bezoeken musea.

Foto: Tineke van Enk
Thema: gebruik van filters

Wie interesse heeft, kan een aanmeldings-formulier aanvragen bij
vakantiereis@senver.nl.
Voor meer specifieke informatie kunt u
ook bellen met Ineke van de Rotte,
tel. 035-6241880.
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Naar het museum met de Senverbus
Zie voor aanmelden en de annuleringsregeling, pag 14.

Cyprus Rijksmuseum
Oudheden Leiden

Van Gogh museum
met Millet
In de tentoonstelling Jean-François
Millet. Zaaier van de moderne kunst
is te zien hoe vooruitstrevend het werk
van Jean-François Millet (1814-1875) is
voor de tijd waarin hij leefde. Met zijn
radicale schildertechniek, moderne stijl
en inspirerende verbeelding van het
boerenbestaan, werd Millet een ware
zaaier van de moderne kunst. Voor het
eerst is er een grote, internationale
tentoonstelling gewijd aan Millet en
hoe zijn kunst als inspiratiebron diende
voor kunstenaars na hem, zoals Vincent
van Gogh, Camille Pissarro en Georges
Seurat.
Datum Donderdag 2 en dinsdag

7 januari
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 16,00. Toegang museum
€ 19,00. Met Museumkaart gratis

In de tentoonstelling Cyprus – eiland
in beweging maakt u kennis met de
archeologische rijkdom en kleurrijke
cultuur van het eiland Cyprus, een van
de belangrijkste kruispunten van oude
beschavingen in de Middellandse Zee.
Het is voor het eerst dat in Nederland een grote expositie over de archeologie van Cyprus is te zien. Meer
dan vierhonderd objecten, waaronder
driehonderd archeologische topstukken
uit de nationale collecties van Cyprus
vertellen een verhaal dat ruim negenduizend jaar bestrijkt.
Datum Woensdag 15 en zondag

26 januari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 25,00. Toegang museum
€ 12,50. Met Museumkaart gratis

Verzetsmuseum
Amsterdam Mode op
de Bon
Naast de vaste tentoonstellingen
Nederland in de Tweede Wereldoorlog’
en Nederlands Indië’ is er nu een
tentoonstelling over Mode op de bon.
Tijdens de bezetting was er een groot
tekort aan textiel. De tentoonstelling
laat zien hoe dit tekort werd opgelost.
Jurken van jute en meelzakken.
Mantelpakjes van vermaakte herenkostuums, truitjes van hondenhaar en
trouwjurken van parachutestof. Met
creativiteit, hergebruik en improvisatie
proberen de Nederlandse vrouwen er
tijdens de bezetting mooi uit te blijven
zien waardoor er zelfs een nieuw
modebeeld ontstond.
Datum Vrijdag 17 en maandag
27 januari
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 16,00. Toegang museum
€ 11,00. Met Museumkaart gratis
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Keizerin Sissi in
Zandvoorts Museum

Marius van Dokkum
Museum Harderwijk
Het enige en echte Marius van Dokkum
museum bevindt zich in een van de
mooiste panden van Harderwijk,
de voormalige Snijkamer van de
Universiteit van Harderwijk. Veel van
Van Dokkums schilderijen bevatten
milde maatschappijkritiek. Maar van
cynisme is Marius van Dokkum wars.
Hij creëert verhalen, vrolijke taferelen
en neemt ons met een knipoog mee
naar de realiteit die hij zo graag op de
hak neemt en daarmee het publiek een
(lach)spiegel voorhoudt. Vooraf gaan
we lunchen in het restaurant van het
Palingmuseum in Harderwijk.

In 1884 en 1885 heeft Keizerin Elisabeth
van Oostenrijk en Hongarije een aantal
maanden in Zandvoort doorgebracht.
Over deze periode is nu de tentoonstelling te zien’Keizerin Sissi - Op de
vlucht voor zichzelf ’ met het échte
verhaal van de beroemde keizerin en de
tijd die ze in Zandvoort doorbracht. Op
basis van foto’s en archiefbeelden is er
ook een film over het leven van haar te
zien. Pronkstukken zijn vier jurken uit
de musical ‘Elisabeth’ uit 1992. In ‘De
Wonderkamer’ is ook nog aan de hand
van objecten en bijzondere verhalen
te zien hoe Zandvoort van vissersdorp
veranderde in een badplaats.
Datum Dinsdag 21 en zaterdag
25 januari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 17.30 uur thuis
Kosten € 23,00. Toegang museum
€ 4,00. Met Museumkaart gratis

Datum Woensdag 22 januari en

dinsdag 4 februari
Tijd Ophalen tussen 10.30 en 12.30
uur en ca. 17.30 uur thuis
Kosten € 22,00. Toegang museum
€ 8,00. Met Museumkaart gratis.

Museum Lam Lisse
Op het landgoed van Kasteel Keukenhof
in Lisse is een nieuw museum verrezen, het Lisser Art Museum (LAM)
over voedsel & consumptie in de
kunst in een prachtig gebouw, met een
bijzondere architectuur op Landgoed
Keukenhof. Het LAM wil kunst toegankelijk maken voor een breed publiek
met als motto onbevangen kijken zelf
ontdekken. Geen tekstbordjes met informatie over wie de kunstenaar is, het
formaat en wanneer het werk gemaakt
is. Wel is er iemand die graag meer over
het verhaal van de kunstenaar vertelt
als je daarom vraagt. Vooraf gaan we
lunchen in de strandtent ‘Nederzandt’
van Langevelderslag.
Datum Zondag 2 en 16 februari

Tijd Ophalen tussen 15.00 en 16.00

uur en ca. 22.00 uur thuis
Kosten € 33,00, inclusief toegang

Noord Brabants Museum Meesterwerken uit Wenen
De tentoonstelling toont een groot aantal 17deeeuwse Vlaamse en Hollandse meesters uit Wenen.
Meer dan 50 schilderijen en 20 tekeningen van
onder meer Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck,
Rembrandt van Rijn en Jan Weenix zijn te zien.
De werken zijn afkomstig uit de collectie van de
Akademie der Bildenden Künste in Wenen. Het is de
eerste keer dat een selectie van deze omvang wordt
gepresenteerd op Nederlandse bodem en dat het
bijzondere verhaal van de Weense Akademie wordt
verteld.

Datum Zondag 9 en dinsdag

11 februari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 25,00. Toegang € 15,00.
Met Museumkaart gratis
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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 10 januari.
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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Samen-uit-eten
Tokyo

Tijd voor muziek met de
Senverbus

Ook in het nieuwe jaar zetten
we de gezellige traditie van het
maandelijkse Samen uit eten voort.
In januari gaan we op dinsdag 28 en
donderdag 30 naar:

Zie voor aanmelding de pagina hiernaast.

Japans restaurant Tokyo,
Havenstraat 1.
We hebben afgesproken dat we
eten voor A 27,50 per persoon excl.
de drankjes. We worden verwacht
tussen 17.30 en 18.00 uur.

Koffieconcerten
Amersfoort met
Wouter Harbers
Ook in het nieuwe jaar gaan we naar de
pianoconcerten in de Sint Aegtenkapel
in Amersfoort. De koffieconcerten in
deze intieme en sfeervolle kapel aan
de Stadsgracht worden op de eerste
maandag van de maand uitgevoerd
door de pianist Wouter Harbers. Vooraf
drinken we een kopje koffie en na
afloop gaan we gezellig ergens lunchen
in de omgeving.
Data

Aanmelden

Voor de dinsdag bij Catharina
Draaijer, telefoon 035-7722214,
of mail naar catharina@chello.nl.
Voor de donderdag bij Anja Pons,
telefoon 035- 6241866 (tussen 19.00
en 21.00),
of mail naar jmpons@xs4all.nl.

6 januari Quatre mains samen met
Martin Oei
3 februari met Romantische
Serenades door bariton Rutger van
Oeveren
2 maart met meeslepende muziek
van Rachmaninov en Tchaikovski
6 april Erbarme Dich ontroerende
aria’s door Marianne Sellinger

Tijd Ophalen tussen 8.30 en 9.30 uur

en ca. 16.00 uur thuis

Kosten € 20,00. Toegang gratis,

collecte bij de deur

Podium Witteman
Elke zondag wordt het klassieke tv-programma van Nederland live vanuit
De Hallen Studio’s uitgezonden. In
Podium Witteman biedt Paul Witteman
een podium aan artiesten binnen het
klassieke genre. Dit doet hij samen
met de huispianist en cabaretier Mike
Boddé en de muzikale Floris Kortie. Het
programma ontvangt elke uitzending
gasten met bijzondere verhalen waarbij
zij ook jong talent de ruimte geven. Het
publiek bij Podium Witteman bepaalt
voor een groot deel de sfeer in de studio.
U bent dus meer dan welkom! Vooraf
bezoeken we het Hallencomplex. Na
afloop gaan we samen een hapje eten.
Datum Zondag 2 en 16 februari

Tijd Ophalen tussen 15.00 en 16.00

uur en ca. 22.00 uur thuis
Kosten € 20,00

Agenda

Januari 2020

Datum

Activiteit

Donderdag 2 januari

Lange wandeling, Anna’s Berg
Van Gogh museum met Millet, Senverbus

Pagina
8
12

Vrijdag 3 januari

Klassieke muziekochtend

3

Zondag 5 januari

Lakenhal Leiden, Senverbus

*

Maandag 6 januari

Rondgang Museum Hilversum

Dinsdag 7 januari

10

De Kern van ... Nietzsche

4

Koffieconcert Senverbus

15

Klassieke muziekochtend

3

Van Gogh museum met Millet, Senverbus

12

Woensdag 8 januari

Rondvaart Amsterdam, Senverbus

*

Donderdag 9 januari

Muziekgebouw IJ, Senverbus

*

Vrijdag 10 januari

Zilvermuseum, Senverbus

*

Zaterdag 11 januari

Kunsthal Rotterdam, Senverbus

*

Zondag 12 januari

Tentoonstelling Monet, Senverbus

7

Dinsdag 14 januari

Museumlezing, Monet

7

Filmprogramma
Woensdag 15 januari

10

Pannenkoeken en Winterse Rondrit, Senverbus

8

Museumlezing Monet

7

Cyprus tentoonstelling, Leiden, Senverbus

12

Vrijdag 17 januari

Verzetsmuseum Amsterdam, Senverbus

13

Zondag 19 januari

Tentoonstelling Monet, Senverbus

7

Maandag 20 januari

Historielezing over St. Vitus

3

Pannenkoeken en Winterse Rondrit, Senverbus

8

Poëziemiddag over Gerrit Achterberg

4

Dinsdag 21 januari

Zandvoorts museum
Woensdag 22 januari

13

Bezoek Monet in Den Haag met OV

7

Bezoek Monet, Senverbus

7

Donderdag 23 januari

Museum Harderwijk, Senverbus

Vrijdag 24 januari

Zeeaquarium, Senverbus

Zaterdag 25 januari

Zandvoorts museum, Senverbus

13

Zondag 26 januari

Cyprus tentoonstelling Leiden

12

Maandag 27 januari

Verzetsmuseum Amsterdam, Senverbus

13

Dinsdag 28 januari

Samen uit eten

15

Zeeaquarium Senverbus
Donderdag 30 januari

Samen uit eten

Vaste activiteiten:
sport, spel &
ontmoeting

-

13
8

8
15

* 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
20 januari

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
7 januari

Fotoworkshop, in Wijkcentrum Lopes Dias
van 14.00 – 16.00 uur
Dinsdagmiddag
14 en 28 januari

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:
3 en 17 januari, om 15.00 uur
in de bibliotheek, Tjalk 41
• Wandeling:
10 en 24 januari, om 14.00
uur, Zonnestraal, onder de
Klok

