1

Maandblad November
Seniorenvereniging Hilversum
Secretariaat:

Soestdijkerstraatweg 50 -5
1213 XD Hilversum

Andere vormen van besturen:
de oplossing voor Senver?

In dit nummer

Een belangrijke uitkomst was dat we ernaar
zouden moeten streven om rond kernfuncties
in het bestuur een team te vormen. Voor het
financieel beheer is er dan bijvoorbeeld niet
één persoon verantwoordelijk maar zou je die
taken in een team kunnen delen. Ook rond
het secretariaat is een team denkbaar.
Hebt u interesse om mee te denken?
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Stuur dan een mailtje aan het bestuur, via
besturen2punt0@senver.nl dan ontvangt
u het verslag van de eerste brainstormbijeenkomst.

Natuurpoëzie

Cursus Fotoalbum maken

Grote Suriname
tentoonstelling

Huisarts Jan van Hengel
Senver-schaken
Duurzaamheidshoekje
Lezing ‘Insecten de baas?’
Lange wandeling naar
Amsterdam
Museumlezing over
Rembrandt - Velázquez
Naar Kerstmarkt in
Maastricht

Het is de laatste jaren een groot probleem om
nieuwe bestuursleden te vinden. Voor alle
besturen, maar het geldt ook voor Senver.
Blijkbaar zijn er nauwelijks nog gepensioneerden te vinden die zich willen binden om
een paar dagen per week werkzaamheden te
verrichten voor een vereniging.
Toch moet een vereniging als Senver bestuurd
worden. Er moeten beslissingen genomen
worden, vragen van leden en niet-leden
moeten beantwoord worden, activiteiten
gecoördineerd, vrijwilligers moeten geworven
worden. Daarom is het bestuur aan het
nadenken of je het besturen niet op een
andere manier zou kunnen organiseren. Bij
die gedachtenvorming worden ook leden en
vrijwilligers bij betrokken. Begin oktober was
de eerste ‘brainstorm-bijeenkomst’.

Algemene ledenvergadering december
Het punt van de samenstelling van het
bestuur komt ook aan de orde op de
Algemene Ledenvergadering van woensdagmiddag 11 december a.s. Deze wordt zoals
gewoonlijk gehouden in het Annagebouw
en begint om 14.00 uur. Nadere bijzonderheden als agenda etc. volgen in het
decembernummer.

Senver-lid bij
programma Pauw
Susan Hosang was op donderdag 11 oktober te
gast bij het programma Pauw. Het onderwerp
was: hoe word je gezond oud. Susan was
uitgenodigd omdat ze onlangs 100 jaar was
geworden. Ze noemde ‘veel vrienden hebben’
een belangrijke voorwaarde en roemde daarin
de mogelijkheden van Senver. Leuk Susan!
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Nieuwe leden

Colofon

Mevr. J. Vennik-van Maanen
Dhr. W.S. Vennik
Mevr. B. Ridder
Mevr. F. Blankers
Mevr. G. Boes
Mevr. A. Stoel
Mevr. M.S. Heddema
Mevr. W.J. van der Putten
Mevr. W.H. Havinga-Gerritse
Dhr. M. Hoogendoorn
Mevr. T.A. Post
Mevr. E. Harskamp
Mevr. I. Reinders
Mevr. E. van Ede -Le Poole
Dhr. Th. Klein Woud
Mevr. G.M. Kort
Mevr. M. Bossema-Alblas
Mevr. J.M. Rietveld

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.
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.

Nog niet betalen!
Er zijn nogal wat leden die aan het eind
van het jaar spontaan hun contributie
betalen. Dat brengt in de boekhouding
nogal wat problemen met zich mee.
Wacht u alstublieft tot u een factuur van
ons ontvangt, aan het begin van 2020.

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 decembernummer vóór woensdag 13 november 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
en Marijke Lubberding
Grafische vormgeving
Jannie de Groot, Hilversum
Drukwerk
Drukkerij Ten Herkel, Loosdecht
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Klassieke Muziekochtenden
Arvo Pärt: Tijdloze muziek en
een glimp van de eeuwigheid
Wat is dat toch met de muziek van Arvo
Pärt die bij velen een apart gevoel oproept? Waar zelfs een film overgemaakt
is! Wat is er toch met muziek die ons
raakt en verbondenheid oproept; het
samen zingen, het samen luisteren? En
is het zo dat wij in deze super-drukke,
lawaaierige wereld steeds meer behoefte
krijgen aan rust en muziek die ons tot
kalmte en bedachtzaamheid brengt?
Dat is het thema van deze maand.
Willen we meer weten waar Arvo Pärt
door geïnspireerd is, dan gaan we
naar zijn wortels: Russisch orthodoxe
muziek, het Gregoriaans en middeleeuwse muziek. Die verstilling en het

gevoel van reiken naar de eeuwigheid is
misschien wat veel mensen aanspreekt.
Hoe je het ook noemt: gewijde, sacrale,
religieuze, spirituele muziek. Laten
we ons maar eens onderdompelen. Dat
gevoel zien we ook bij Herman Finkers
en zijn gregoriaanse meezingmissen.
Naast persoonlijke ervaringen is er ook
een musicologisch aspect: na de super
moderne zoektochten van atonale
muziek, waren er opeens componisten
die niet meer verder wilden met het
modernisme, maar opzoek gingen
naar oeroude, gewijde muziek. Met een
grappige term werden deze componisten ‘Gods Brigade’ genoemd.

Data vrijdag 1 en dinsdag 5 november

10.30 uur

Plaats Bibliotheek Hilversum,

’s-Gravelandseweg 55
Kosten Kosten € 3,00. Kaartjes
kunnen bij de bibliotheek online worden besteld of bij de balie gekocht
worden steeds 14 dagen voorafgaand
aan de lezing.

Historielezing
De visionaire huisarts Jan van Hengel
Dokter Jan van Hengel (1811-1892)
is van groot belang geweest voor de
gezondheidstoestand in Hilversum.
Hij kwam in 1838 als verloskundige
hier wonen en werd later algemeen
dorpsgeneesheer. Hij zag het verband
tussen onhygiënische toestanden
(mesthopen, drassige gebieden) en het
uitbreken van besmettelijke ziektes als
tyfus en cholera. Het was zijn strijd om
gewone mensen en de gemeente er van
te overtuigen dat aan betere hygiëne
gewerkt moest worden. Ook zette hij
zich in voor een betere inrichting van
slachthuizen, de inrichting van scholen,
een gemeentelijke waterleiding, voedseluitdeling, enzovoorts. ‘Moeten wij
de gang der dingen met onverschillige
oogen gadeslaan?’ vroeg hij zich af. Nee
dus, hij deed er alles aan om een betere Plaquette aan het pand Kerkbrink 18, ooit zijn
volksgezondheid te bereiken.
woonhuis: dokter Jan van Hengel.

De Senver-historielezing op 18 november gaat over deze visionaire arts.
Deze lezing wordt gegeven door Pieter
Goderie, voormalig kno-arts. Hij was
medisch specialist, maar heeft hoge
waardering voor de inspirerende huisarts Van Hengel. ‘Ik zou graag opnieuw
willen starten als huisarts, maar dan
wel als ik Van Hengel zou zijn.’
Datum maandag 18 november,
15.00-17.00 uur
Plaats de theaterzaal van de bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00
Aanmelden vanaf 4 november via het
inschrijfsysteem van de bibliotheek
of aan de balie van de bibliotheek,
zie pag. 14.
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De Kern van ...
Over leven en werk van Salvador Dali
Onder leiding van Henk Butink, die
wij nog kennen van zijn prachtige
audiovisuele show over Gaudi, gaan wij
naar het noordoosten van Spanje, land
van de trotse Catalanen. Eén van hen
was Salvador Dali (1904-1989), de wereldberoemde surrealistische kunstenaar.
We bezoeken drie plaatsen die veel voor
Dali hebben betekend. In het bijzonder
het pittoreske Cadaqués, waar hij aan
een strandje een villa liet bouwen om
daar samen met Gala te wonen, zijn
Russische muze.
In Púbol decoreerde hij een kasteel en
de tuin van het kasteel. Deze schonk hij
aan Gala. Zij werd in de crypte van haar
kasteel bijgezet. In zijn geboorteplaats
Figueres bouwde hij een oud theater
om en hij richtte daar voor zichzelf een
heus museum op, het Dali museum.

Inderdaad tot meerdere eer en glorie
van zichzelf. Hier ligt hij ook begraven.
Tussendoor en op het eind zal Henk
Butink mooie cultuur historische
hoogtepunten laten zien van Catalunya.
Henk Butink beschouwt zichzelf als
een ‘natuur- en cultuurfotograaf-presentator. Hij maakte nog vele andere
presentaties, waaronder over Syrië en
Jordanië, Japan en Israël.
Datum maandag 4 november,
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.

Natuurpoëzie:
inspiratiebron in woord en klank

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

Landschappen, die zich onderdompelen in regen, weer en wind. Bomen,
struiken, planten en bloemen, die dat
landschap voorzien van de kleuren en
geuren. Dit alles is een voortdurende,
bijna eeuwige inspiratiebron voor
schilders, dichters en …. componisten!

En wat hebben die kunstenaars ons
al oneindig veel moois nagelaten!
Woorden, regels en klanken, waaruit die
inspiratie – zowel visueel als auditief
– vorm heeft gekregen, die steeds
weer ontroert en ons zowel fysiek als
psychisch enorm beïnvloedt. En juist
dat wil muziekhistoricus én bioloog
Joop van Velzen van het Larense ‘Music
in Life’ - Passie voor Klassiek opnieuw
illustreren aan de hand van klassieke
muziek van componisten, die dat soort
invloeden aan de hand van natuurimpressies ondergingen!
Zowel vanuit de klassieke muziek als
de poëzie presenteert Joop van Velzen
op dinsdagmiddag 19 november
illustratieve voorbeelden, waaruit over
en weer inspiratie zal spreken, als ook
indrukwekkende impressies in woord
en klank.
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Senver-schaken op dinsdagmiddag
Iedere dinsdagmiddag worden om
half 2 in wijkcentrum Lopes Dias de
tafels bij elkaar geschoven, borden
uitgeklapt en de schaakstukken in de
juiste posities geplaatst. Ondertussen
wordt er gelachen en een beetje
geplaagd.

‘Dit keer maak ik je in’, ‘Ha, ha, dat
moet ik nog zien,’ ‘Maak je borst maar
nat, ik ben in topconditie.’ Grinnikend
zoekt iedereen een plaatsje en een
speelmaatje.
Er zijn verschillende niveaus. Bart,
Hans, Bram en Diederik zijn aan elkaar
gewaagd. Gijs is van de klok (schaak
uitdrukking) en van het snelschaken.
Harry Sibbing organiseert deze Senvermiddagen en speelt zowel met de
gevorderden als met de beginners. Ja,
beginners zijn er ook. Gonny bijvoorbeeld, ze speelt pas een jaar, ze vindt het
wel moeilijk maar ook heel erg leuk. En
ze hoopt dat iemand door dit artikel het
ook eens wil proberen. Elly schaakt nu
drie jaar en vertelt dat ze het eerste jaar
snel voorruit ging, nu is iedere stap een
uitdaging.

Schaken
Datum Elke dinsdagmiddag
vanaf 13.30 uur
Plaats Wijkcentrum Lopes Dias
Informatie Harry Sibbings
telefoon 06-33495782

Een leven lang leren. Dat dat kan
bewijst Ina Versteeg. Zij was 83 toen ze
haar eerste schaakspelletje speelde op
de Senver Schaakclub en door de boekjes
een voor een door te werken, op internet
rond te kijken en vooral door het veel
te doen speelt ze nu een aardig partijtje
mee.
Dankzij Kees Zegwaart zijn er genoeg
borden en schaakstukken, zodat, als je
een keer zin hebt, rustig binnen kunt
lopen en meespelen. Het is een gezellige
club en er is altijd een maatje van je
eigen niveau te vinden, of je nu beginner of gevorderd bent. Ook als je nog
nooit geschaakt hebt ben je welkom.
Wil je meer weten?

Gewoon even Harry Sibbing bellen,
06-33495782 of langskomen op dinsdagmiddag.
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

Senver-lid Yohanna Hermans probeerde het uit!

HilverZon Energiecoach geeft
gratis besparingsadvies aan huis
Met een duurzaam huis help je mee
aan een beter klimaat, bespaar je geld
en woon je comfortabeler. Drie redenen voor Senver-lid Yohanna Hermans
om een gratis afspraak te maken met
een Energiecoach van HilverZon.

Adviesgesprek

Yohanna kijkt met een goed gevoel
terug op het gesprek met Erik de
Lange, een van de Energiecoaches van
HilverZon. “Erik zag meteen dat ik
niet overal dubbelglas heb en dat het
tochtte bij de balkondeuren en de
De Energiecoach komt bij je thuis en be- buitendeur. Ook raadde hij mij aan om
kijkt welke maatregelen je kunt nemen mijn zoldervloer te isoleren en de oude
cv-ketel te vervangen.”
om de woning verder te verduurzamen. Een interessant aanbod vond
Yohanna en zij maakte een afspraak
Duurzaamheidslening
via hilverzon.nu. ‘Ik woon in een
Op dit moment heeft Yohanna niet het
vijftigerjarenappartement. Naar mijn
budget om al deze besparingsmaatgevoel heb ik voor een alleenstaande een regelen uit te voeren. De gemeente
hoge energierekening. Daarbij wil ik
Hilversum biedt de mogelijkheid om
graag duurzaam leven. Het waren voor een duurzaamheidslening met een
mij twee belangrijke redenen om een
laag rentepercentage af te sluiten voor
Energiecoach bij mij thuis te vragen.’
jongere Hilversummers. ‘Zo’n lening

zou voor mij ideaal zijn, maar ik ben
ouder dan 75 jaar en kom daarvoor niet
in aanmerking. Als oudere sta ik dus
letterlijk in de kou.’
Tochtstrips

Ondanks deze tegenslag laat de energieke Hilversumse het er niet bij zitten.
‘Als eerste goedkope, maar effectieve
maatregel heeft Erik voorgesteld om
tochtstrippen langs de deuren aan te
brengen. Dit is inmiddels gebeurd.
Verder probeer ik nu zelf mijn zoldervloer min of meer te isoleren met
tapijten en kartonnen platen. Ook
wil ik op de eerstvolgende algemene
jaarvergadering van de VvE het idee
aanzwengelen om gezamenlijk het
dak te isoleren tegelijkertijd met de
vervanging van het dak’, is haar kordate
besluit.
Maak nu een afspraak met de
Energiecoaches van HilverZon
Ook nieuwsgierig welke besparingsmogelijkheden in huis mogelijk zijn?
Volg het voorbeeld van Yohanna
en maak een afspraak met de
Energiecoaches van HilverZon via
hilverzon.nu/energiecoach.
Nieuw in het adviesaanbod is de
warmtescan. Met een warmtebeeldcamera maakt de energiecoach op
een koude dag een foto van het huis
en worden warmtelekken direct
zichtbaar. Zowel het huisbezoek als
het adviesrapport is kosteloos.

Het team van de energiecoaches Hilversum
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Lezing ‘Insecten de baas?’
Op 22 november houdt Rob Le Febre, ivn-natuurgids,
een lezing over insecten. Insecten zijn, hoe klein ze
meestal ook zijn, heel belangrijk voor ons milieu.
Wetenschappelijk onderzoek in opdracht van
Natuurmonumenten toont aan dat ook in Nederland
het aantal insecten dramatisch afneemt. Op basis
van metingen en analyses over de afgelopen decennia
blijken afnamen van 54 procent (nachtvlinders) tot
zelfs 72 procent (loopkevers) in natuurgebieden.
Wat kunnen wij zelf doen? Hoe kunnen we onze
woonomgeving aantrekkelijker maken voor insecten,
en daarmee ook weer voor andere dieren zoals vogels?
Het initiatief voor deze lezing gaat uit van Senver’s
commissie Duurzaamheid.

Winteruitstapjes
met de Senverbus
Zie voor aanmelden en de annuleringsregeling, pag 14.

Winterfair Garderen
De beeldentuin in Garderen is ook dit jaar tijdens de
Winterfair gehuld in een sprookjesachtige sfeer. Zowel
binnen als buiten beleef je de ultieme kerstsfeer uit
vervlogen tijden. De standhouders zijn gekleed in
de kleding uit de boeken van Charles Dickens zoals
uit de 19e eeuw. Er zijn zangkoren, vuurkorven, oude
ambachten en ook nog zandsculpturen te bezichtigen.
Datum Donderdagmiddag 28 november en
5 december en vrijdagmiddag 6 december
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 uur en
ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 27,00, inclusief toegang en koffie met wat
lekkers.

Wat meer aandacht voor insecten, dat verdienen ze
wel, want ze zijn essentieel voor ons voortbestaan.
Maar ze zijn soms ook lastig. Wat kunnen wij als
mens doen om zoveel mogelijk in evenwicht te leven
met insecten, want zonder insecten gaat het niet, zal
blijken uit het verhaal van Rob Le Febre. Hij laat veel
afbeeldingen zien, en heeft er ook veel bij te vertellen.
Aan het eind gaat u huiswaarts met een positief gevoel
en het idee dat u wat meer weet over het belang en
de veelzijdigheid van insecten en ook hoe u zelf een
steentje kunt bijdragen aan de diversiteit.
Datum vrijdag 22 november 10.30 uur

Plaats St. Annagebouw, het verenigingsgebouw

áchter de Vituskerk aan de Emmastraat.
Kosten € 3,00. Aanmelden is niet nodig.

Amsterdam Light Festival
Het fantastische Amsterdam Light Festival 2019 2020 start op 28 november. Met 20 kunstenaars uit
verschillende landen is de achtste editie van het
Amsterdam Light Festival er zeker een om niet te
missen. Dit jaar is het thema Disrupt! Disruptie of
ontregeling is niet alleen conflict en chaos, maar
kan ook positieve en soms essentiële aanzet geven tot
verandering. Kunstenaars uit binnen- en buitenland
laten dit jaar hun interpretatie van disruptie zien
en gebruiken licht om ontregelend te zijn en ons een
nieuwe impuls te geven.
Datum Maandagavond 9 en vrijdagavond
13 december en woensdagavond 8 januari
Tijd Ophalen tussen 16.00 en 17.00 uur en
ca. 22.00 uur thuis
Kosten € 45,00, inclusief toegang.
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Lange wandeling in
november:
naar Amsterdam
Op donderdag 7 november is er weer een
pittige wandeling voor zeer geoefende
wandelaars. We verzamelen om 9.15 uur
station op Hilversum. Per trein gaan we
naar Weesp. Vandaar lopen we, onder
andere langs het Amsterdamrijnkanaal,
richting Spuistraat in Amsterdam.

Handig met de computer:
twee cursussen
Hieronder twee cursussen voor Senver-leden, over het besturingssysteem
Windows 10, en over het maken van een foto-album. De cursussen worden
gegeven in de computerruimte van de bibliotheek en verzorgd door Piet Renes
en Rina de Ronde.

Cursus Windows 10
van drie lessen

Onze eindbestemming is Hoppe,
één van Amsterdams meest bekende
kroegen. Na ons biertje lopen we naar
het Centraal Station en gaan weer terug
naar Hilversum.
Let op! Pas na ongeveer negen kilometer
wacht ons het eerste kopje koffie bij
Tükem een Turks koffiehuis aan de
Zeeburgerdijk. Je kunt daar eventueel
ook een prima lunch verkrijgen. Dan
nog een kilometer of zes naar Hoppe
dwars door de stad. Weer eens wat
anders, niet?
En oh ja, als het te koud is of het regent
te hard dan wandelen we naar Laren en
weer terug.
Wil je meer weten?

Stuur een mailtje naar Theo Posthouwer:
tposthouwer@gmail.com

In november organiseren we weer eens
een cursus over het besturingssysteem
Windows 10. Op drie maandagochtenden leert u hoe u Windows 10 gebruikt
en wat de belangrijkste verschillen zijn
met eerdere versies van het besturingssysteem Windows. Daarnaast leggen
we uit wat de functie is van de Cloud
(OneDrive) in Windows 10. Het oude
openingsscherm van Windows 7 is voor
een deel weer terug, en de tegels die
Microsoft had ingevoerd bij Windows 8
hebben een minder prominente plaats
gekregen.
Data maandagmorgen 4, 11 en

18 november, van 10.30 en 12.00 uur.

Kosten € 30,00 voor drie ochtenden,

inclusief een kopje koffie in de
pauze.
Aanmelden bij Nel Stornebrink, via
p.stornebrink@kpnmail.nl

Cursus Fotoalbum
maken met fotoprogramma Kruidvat
Er is ook weer de kans om mee te doen
aan een cursus ‘Fotoalbum maken’. In
drie ochtenden leert u via het Kruidvat
programma een fotoboek te maken. We
gaan een klein boekje samenstellen, en
we gaan dieper in op de mogelijkheden
van dit specifieke fotoprogramma. Het
verdient de voorkeur uw eigen laptop
met foto’s te gebruiken. Vooraf zet u al
thuis het fotoprogramma van Kruidvat
al op uw laptop, die u meeneemt naar
de cursus. En natuurlijk staan daar ook
uw (vakantie-)foto’s op, zodat u meteen
aan de slag kunt.
Data donderdagmorgen 14, 21 en

28 november, van 10.30 tot 12.00 uur

Kosten € 30,00 voor drie ochtenden,

inclusief een kopje koffie in de
pauze.
Aanmelden bij Nel Stornebrink, via
p.stornebrink@kpnmail.nl
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Museumlezing over
Rembrandt - Velázquez
En bezoek aan tentoonstelling
in Rijksmuseum

Samen naar het Rijksmuseum Amsterdam
Op woensdag 20 november kunt u
samen met andere Senver-leden de
tentoonstelling in het Rijksmuseum
bezoeken. Dat kan zowel per trein als
met de Senverbus.

Samen met het OV

Zelfportret van
Rembrandt en
Nar met boeken van
Velázquez
In de eerste museumlezing van dit
seizoen staan Nederlandse & Spaanse
meesters centraal. Dit naar aanleiding
van de tentoonstelling Rembrandt
– Velázquez, dialogen over werkelijkheid en eeuwigheid, religie en
schoonheid. De lezing wordt verzorgd
door Henk Roos, op dinsdag 12 en
woensdag 13 november.

Volgens sommigen wordt deze tentoonstelling in het Rijksmuseum ‘de
museale klapper van het jaar’. Wat in
ieder geval uitzonderlijk is dat er een
ontmoeting plaats gaat vinden tussen
de grote Spaanse en Nederlandse
schilders van de zeventiende eeuw.
Schilderijen van Velázquez, Rembrandt,
Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en
Ribera komen voor het eerst samen
dankzij de unieke samenwerking
tussen het Museo del Prado in Madrid
en het Rijksmuseum.
De zeventiende eeuw wordt gekenmerkt
door oorlog en politieke spanningen
tussen Nederland en Spanje.
Desondanks maken beide landen een
periode van uitzonderlijke artistieke
bloei door die zijn climax bereikte met
de opkomst van twee van de grootste

schilders aller tijden, Rembrandt
Harmensz van Rijn (1606-1669) en
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
(1599-1660).
In de lezing zal Henk Roos zeker ingaan
op de betekenis van de voorstellingen.
Door de presentatie in paren krijgt
de betekenis van de voorstellingen
extra verdieping. In dit Rembrandtjaar
besteden we vooral aandacht aan
de werken van Rembrandt die op de
tentoonstelling te zien zijn, maar zeker
niet minder aan de schilderijen van
Velázquez, de ‘schilder der schilders’.
Dat presentator Henk altijd een groot
fan is geweest van deze kunstenaar zal
hij in deze lezing niet onder stoelen of
banken steken!
Data lezing op dinsdag 12 en woens-

dag 13 november
Tijd 10.30 uur. Zaal open 10.20 uur
Plaats Bibliotheek Hilversum,
’s-Gravelandseweg 55
Kosten € 3,00. Let op: kaartjes zijn te
koop vanaf twee weken voor de lezing
via de website of aan de balie van de
bibliotheek; zie verder pag. 14.

Om 9.25 uur verzamelen we in de hal van
station Hilversum en nemen de Intercity
van 9.39 uur naar Amsterdam Centraal.
Vandaar nemen we de tram naar het
museumplein. We starten ons bezoek
met koffie in een café-restaurant.
Datum woensdag 20 november

Kosten € 19,00 en met Museumkaart

gratis. Koop tijdig via internet een
toegangskaartje en kies voor starttijd
10.30 uur.
Aanmelden bij Janny Schouten, liefst
per e-mail: jannyschouten@gmail.com
of anders via tel. 035-6859639.

Samen met de
Senverbus
Datum Maandagmiddag 25 november

en vrijdag 27 december
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00 uur
en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 15,00. Toegang € 20,00. Met
Museumkaart gratis. Voor aanmelding:
zie pag. 14.
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‘Hors Normes (The
Specials)’
Dinsdag 12 november
Een voorpremière van: Hors Normes
(The Specials)
DE nieuwe film van de makers van
‘Intouchables’!

Dé feelgood-film van dit jaar, van de
makers van ‘Intouchables’. Ontroerend
en hartverwarmend, met fantastische
rollen voor Vincent Cassel en Reda
Kateb – maar het is vooral de ondersteunende cast van ontwapenende
jongeren die het absolute hart van de
film vormen.

‘Hors normes’ (The Specials) vertelt
het verhaal van Bruno en Malik, twee
mannen die al jarenlang werken met
autistische jongeren en kinderen. De
twee mannen besluiten jongeren uit
probleemwijken op te leiden, zodat
ook zij kinderen met autisme kunnen
begeleiden.
Frankrijk 2019 114 min.
‘Hors Normes’ gaat 12 december uit
maar is speciaal voor Senver-leden al
een maand eerder te zien in voorpremière !
Datum dinsdag 12 december, 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.

Naar Kerstmarkt in Maastricht
De bus van Jan van Dijk rijdt op vrijdag
13 december in de aanloop naar Kerst
naar het gezellige en bourgondische
Maastricht. Het Vrijthof is compleet
omgetoverd in een stukje Magisch
Maastricht met een nostalgische
uitstraling.

Maastricht is in december vol winterse
taferelen zoals een schaatsbaan, talloze
houten kramen waar je naar hartenlust
kunt proeven van lekkernijen en
cadeautjes kopen voor onder de kerstboom. Er is een heus stukje Dickens
te beleven in de nagebouwde Dickens
Village en er zijn oude ambachten. Het
hele centrum van Maastricht doet mee.
Op de heenreis wordt er in de bus
gezorgd voor koffie met koek. In
Maastricht aangekomen kun je op
eigen gelegenheid de Kerstmarkt op het
Vrijthof bezoeken en ronddwalen in de
leuke straten in en rond het centrum.
Op de terugreis doen we een (weg-)
restaurant aan waar een ieder zelf kan
kiezen om nog wat te drinken of te eten.

Datum vrijdag 13 december
Vertrek

• 9.00 uur bij woon/zorgcentrum
Lopes Dias op de hoek van Lopes
Diaslaan
• 9.15 uur bij Cafetaria Jan Kruis,
aan de zijkant van winkelcentrum
Kerkelanden
• Vertrek vanuit Maastricht tijdstip
wordt op de dag zelf in de bus
bekend gemaakt
Aanmelden van 15 t/m 29 november
bij Klara van den Born, per mail:
kvandenborn@ziggo.nl of telefoon
035-6247016. Vermeld altijd uw
telefoonnummer in de mail en ook bij
inspreken op het antwoordapparaat.
Kosten € 19,95. Dit zijn alleen de
buskosten en die betaalt u vooraf.
Alle andere kosten gedurende de dag
zijn voor eigen rekening.
Als u van Klara hebt gehoord dat u
mee kunt, dan dit bedrag overmaken
op: NL 69 INGB 0007 3896 93 tnv.
Seniorenvereniging Hilversum, onder
vermelding van: bustocht Kerstmarkt
Maastricht.
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Naar muziekvoorstellingen met de Senverbus
Zie voor aanmelding pag. 14.

Lunchconcert
Concertgebouw

Muziekgebouw aan
het IJ
Ook dit seizoen gaan we naar
Muziekgebouw aan het IJ. De lunchconcerten zijn een mooie kans om kennis
te maken met het Muziekgebouw aan
het IJ, groot jong talent en fantastische
muziek. Het programma wordt uitgevoerd door de beste studenten van
het Conservatorium van Amsterdam,
Dutch Classical Talent of jonge, getalenteerde musici die door het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds in staat
zijn om op uitmuntende instrumenten
te spelen die anders voor hen financieel
onbereikbaar zijn. Het programma en
de namen van de muzikanten worden
kort voor de uitvoering op de website
geplaatst. Vooraf drinken we koffie, na
afloop gaan we lunchen en vervolgens
via een mooie route weer naar huis.
Datum Donderdag 14 november,
19 december en 9 januari
Tijd Ophalen tussen 9.30 en 10.30 uur
en ca. 17.00 uur thuis
Kosten € 18,00.

Aan het eind van het jaar gaan we
opnieuw naar de lunchconcerten van
het Concertgebouw. In november voor
muziek van Brahms en Rachmaninov
met dirigent Boudewijn Jansen en
Arjen Berends op de piano. In december
voor de openbare repetitie van het
Koninklijk Concertgebouworkest onder
leiding van Ivan Fischer. Beide orkesten
in de Grote Zaal. Vooraf drinken we
koffie, na afloop gaan we lunchen en
rijden we via een mooie route weer naar
huis.

Koninklijk Concert
gebouworkest, Iván
Fischer (dirigent)
Datum Woensdag 20 november en
11 december
Tijd Ophalen tussen 9.30 en 11.00 uur
en ca. 17.00 uur thuis
Kosten € 18,00.

Domkerk met zaterdagmiddagmuziek
In het kader van de aankomende kerst
gaan we opnieuw naar een aantal
zaterdagmiddagconcerten van 15.30 16.30 uur in de Domkerk van Utrecht.
De muziek wordt uitgevoerd door
koor, solisten en barokorkest van de
Domcantorij of het Solistenensemble
Cantores Martini. De eerste twee middagen met werk van Heinrich Schütz
1585-1672. De laatste van componist
Giaches de Wert 1535-1596. We rijden er
via een mooie route naartoe en drinken
vooraf koffie of thee in het Domcafé.
Datum Zaterdagmiddagen
• 30 november: Koormuziek voor de
Adventstijd
• 21 december: Weihnachtshistorie
SWV 435
• 28 december: ‘Vox in Rama’: de
onschuldige kinderen van Bethlehem
Tijd Ophalen tussen 12.30 en 13.30
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 15,00. Toegang: collecte na
afloop
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Naar het museum met de Senverbus
Zie voor aanmelden en de annuleringsregeling, pag 14.

Mauritshuis met
Nicolaes Maes
In het Mauritshuis wordt het
Rembrandt & de Gouden Eeuw jaar
afgesloten met de eerste internationale
overzichtstentoonstelling over een
van Rembrandts meest getalenteerde
leerlingen: Nicolaes Maes. Met zijn
originele voorstellingen van het leven
van alledag was Maes één van de meest
Grote Surinameschilders van de Gouden
tentoonstelling Nieu- vernieuwende
Eeuw. Zijn huiselijke taferelen zijn een
Chagall, Picasso en
inspiratiebron geweest voor schilders
we Kerk Amsterdam
Mondriaan Stedelijk
als Pieter de Hooch en Johannes
Vermeer. In de levensechte weergave van Museum Amsterdam
De Grote Suriname-tentoonstelling
emoties toont Maes zich een volwaarbrengt het meeslepende epos van het
land en zijn bewoners met zeer verschil- dige leerling van Rembrandt.
Marc Chagall, Pablo Picasso, Piet
lende achtergronden, die samenkwaMondriaan en andere bekende en
men in het land. Musea, archieven en
onbekende kunstenaars trekken in de
particulieren in Suriname en Nederland
eerste helft van de vorige eeuw naar hét
Datum Donderdag 21 november en
werkten mee en het verhaal wordt
kunstcentrum van de wereld: Parijs.
zondag 8 december
verteld door Surinamers zelf. Een groots
Zij moeten er hun weg vinden in een
Tijd Ophalen tussen 9.00 en 10.00 uur
verhaal dat de hele cultuurgeschiedenis
toenemend polariserende samenleen ca. 17.30 uur thuis
bestrijkt, van de oudste nederzettingen
ving, waarin vrijheid en openheid op
Kosten € 27,00. Toegang Mauritshuis
tot de onafhankelijke republiek van
gespannen voet komen te staan met
€ 15,50. Met Museumkaart gratis
vandaag. Het wordt een reis door de
nationalisme, vreemdelingenhaat en
tijd en is een feest van herkenning voor
antisemitisme. De tentoonstelling is
iedereen die het land een warm hart
een uitgelezen kans om het werk van de
toedraagt.
grote moderne meesters in een ander
licht te zien. Voor het eerst in bijna 70
jaar is de grote collectie Chagalls van
het Stedelijk te zien.
Datum Dinsdagmiddag 19 november
en maandagmiddag 23 december
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 16,00. Toegang Nieuwe Kerk
€ 18,00. Met Museumkaart € 2,50.

Datum Zondagmiddag 24 november

en maandagmiddag 30 december
Tijd Ophalen tussen 12.00 en 13.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 15,00. Toegang Stedelijk
museum € 12,50. Met Museumkaart
gratis
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Toorop Stedelijk
Museum Alkmaar

Enkele concerten van
koren in Hilversum

Uit de oeuvres van Jan Toorop, Charley
Toorop en Edgar Fernhout blijkt dat
deze drie zeer verschillende kunstenaars ieder een markante eigen stijl
hebben ontwikkeld maar dat de individuele werken van de drie generaties
ook sterke verwantschappen hebben.
Jan Toorop was bij uitstek een van de
Glinster & Glamour
kunstenaars die omstreeks 1900 de
in Zilvermuseum
elkaar snel opvolgende vernieuwingsbewegingen in zijn kunst verwerkte
Schoonhoven
en daarmee de moderne kunst in
Nederland introduceerde. Charley zocht De tentoonstelling vertelt het verhaal
bewust een andere weg en dat gold later van de zilverfabrieken van Van Kempen
ook voor haar zoon Edgar Fernhout.
en Begeer; de opkomst, ontwikkelingen
maar ook de strubbelingen van elke
generatie. Machtige families met
koninklijke ambities; fabrikanten
Datum Woensdag 27 november en
die de wereld en echte royalty als
zondag 29 december
hun klanten hadden. Een lange en
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
rijke historie in zilver. Vakmanschap,
uur en ca. 18.00 uur thuis
handelsgeest, innovatie, design, durf
Kosten € 25,00. Toegang museum
en gedrevenheid, sociaal en royaal
Alkmaar € 12,50. Met Museumkaart
bracht hen als fabrikanten van zilveren
gratis
gebruiksvoorwerpen tot in de hoogste
kringen in binnen- en buitenland.

Toonkunstkoor:
Requiem Mozart

Datum Dinsdag 3 december en vrijdag
10 januari
Tijd Ophalen tussen 10.00 en 11.00
uur en ca. 18.00 uur thuis
Kosten € 22,00. Toegang
Zilvermuseum € 9,50. Met
Museumkaart gratis

Het Toonkunstkoor Hilversum voert
zaterdag 23 november om 20.00 uur
het Requiem van W.A. Mozart uit. Het
concert vindt plaats in het Muziek
Centrum van de Omroep, Heuvellaan
33. De entourage garandeert een mooie
avond uit voor het publiek met een
goede akoestiek in de muziekzaal.
Kaarten van A 26 te bestellen via de
website van het mco en via
www.toonkunsthilversum.nl

Concertkoor NSF:
Brahms en
Mendelssohn
Het Concertkoor nsf geeft op zondagmiddag 17 november een concert in
de Morgensterkerk, Seinstraat 2. Het
begint om 14.30 uur en de toegangsprijs
is A 17,50. Het programma bestaat uit
werken van Rheinberger, Brahms en
Mendelssohn. Begeleiding door het
Barokorkest Strijklicht en soliste sopraan Wendeline van Houten. Dirigent is
Joop van Goozen.
Kaarten voor het concert via 035-6856049
of www.concertkoornsf.nl
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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 8 november.
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, Dagtocht woensdag 13 november
ja gezellig!
Kastelentocht met de touringcar
Iedereen die zin heeft om met
over de Utrechtse Heuvelrug
andere Senver-leden uit eten te
gaan is welkom op dinsdag 26 of op
donderdag 28 november want dan
gaan we uit eten bij Indiaas restaurant Surya, Langestraat 126.
Ze hebben een menu van verschillende gerechten voor ons samengesteld voor A 25,00 per persoon
exclusief de drankjes. We worden
tussen 17.30 en 18.00 verwacht.

Aanmelden

Voor de dinsdag bij Catharina
Draaijer, telefoon 035- 7722214 of mail
naar catharina@chello.nl
Voor de donderdag bij Anja Pons,
telefoon 035-62411866 (tussen 19.00 en
21.00 uur) of mail naar
jmpons@xs4all.nl

Eén van de mooiste natuurgebieden in
het midden van ons land is de Utrechtse
Heuvelrug. Verscholen in de parkbossen
die dan in herfstkleuren gestoken zijn,
liggen talrijke kastelen, die vroeger werden bewoond door de heersende adel.
Door het vallen van het blad zijn de
kastelen in het najaar goed zichtbaar en
de gids die ons begeleidt in de bus zal
over elk kasteel leuke wetenswaardigheden vertellen. We genieten eerst vanaf
12.00 uur van een 3-gangen diner-jachtschotel in Restaurant Boschzicht in
Scherpenzeel. Daarna komt een gids
in de bus voor de kastelenrondrit. Na
de rondrit komen we weer terug voor
een laatste consumptie bij Restaurant
Boschzicht, deze is voor eigen rekening.
Datum woensdag 13 november
Vertrek

• Noord om 10.15 uur vanaf Wijkcentrum Lopes Dias. Hiervoor
aanmelden bij Henny Slim, telefoon
035-6219414 op vrijdag 1 november
tussen 10.00 en 12.00 uur.
• Zuid om 10.30 uur vanaf Cafetaria
Jan Kruis Kerkelanden. Hiervoor
aanmelden bij Klara van den Born;
telefoon 035-6247016 op vrijdag 1
november tussen 10.00 en 12.00 uur
via e-mail kvandenborn@ziggo.nl.
E-mailen kan op meerdere dagen
natuurlijk.
Thuiskomst tussen 17.30 en 18.00 uur.
Kosten € 36,00 per persoon. Nadat u
hebt gehoord dat u mee gaat kunt u
het bedrag overmaken op bankrekening NL69 INGB 0007 3896 93
t.n.v. Seniorenvereniging Hilversum
onder vermelding van Dagtocht
Utrechtse Heuvelrug.

Foto van de maand

Thema: Mens en Hobby
Foto: Mariette Koopman

Agenda

November

Datum

Activiteit

Vrijdag 1 november

Klassieke Muziekochtend

3

TivoliVredenburg Lunchconcert, Senverbus

*

Zaterdag 2 november

Beelden aan Zee, Senverbus

*

Maandag 4 november

De Kern van Dali

4

Start Cursus Windows 10

8

Koffieconcert Amersfoort, Senverbus

*

Dinsdag 5 november

Klassieke Muziekochtend

3

Woensdag 6 november

Mesdag Collectie en Haagse School, Senverbus

*

Donderdag 7 november

Lange wandeling naar Amsterdam

8

Terracotta leger replica Rotterdam, Senverbus

*

Vrijdag 8 november

Hermitage Juwelen, Senverbus

*

Zaterdag 9 november

Het Depot en Arboretum Wageningen, Senverbus

*

Zondag 10 november

Gemeentemuseum Den Haag met Monet, Senverbus

*

Dinsdag 12 november

Museumlezing, Rembrandt en Velasquez

9

Pagina

Filmtheater, Hors Normes
Gemeentemuseum Den Haag met Monet, Senverbus
Woensdag 13 november

Donderdag 14 november

Dagtocht Utrechtse Heuvelrug

10
*
15

Museumlezing, Rembrandt en Velasquez

9

Borduurmuseum Barneveld, Senverbus

*

Start Cursus Fotoalbum maken

8

Muziekgebouw aan het IJ, Senverbus

11

Zondag 17 november

Terracotta leger replica Rotterdam, Senverbus

*

Maandag 18 november

Historielezing over Van Hengel

3

Dinsdag 19 november

Poëziemiddag Natuurpoëzie

4

Suriname-tentoonstelling Amsterdam, Senverbus
Woensdag 20 november

Vaste activiteiten:
sport, spel &
ontmoeting

-

Rembrandt en Velázquez Rijksmuseum, samen met OV

12
9

Lunchconcert Concertgebouw, Senverbus

11

Donderdag 21 november

Mauritshuis Nicolaes Maes, Senverbus

12

Vrijdag 22 november

Hermitage Juwelen, Senverbus

*

Insectenlezing in Annagebouw

7

Zondag 24 november

Stedelijk Museum, Senverbus

13

Maandag 25 november

Rembrandt en Velázquez, Rijksmuseum, Senverbus

Woensdag 27 november

Toorop Stedelijk Museum Alkmaar, Senverbus

Donderdag 28 november

Winterfair Garderen, Senverbus

7

Vrijdag 29 november

TivoliVredenburg Lunchconcert, Senverbus

*

Zaterdag 30 november

Domkerk Utrecht, Koormuziek Adventstijd, Senverbus

9
13

11

* 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
18 november

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
5 november

Fotoworkshop, in Wijkcentrum Lopes Dias
van 14.00 – 16.00 uur
Dinsdagmiddag
12 en 26 november

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: 1 en 15 november, om 15.00 uur in de
bibliotheek, Tjalk 41
• Wandeling: 8 en 22 november, om 14.00 uur,
Zonnestraal, onder de Klok

