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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

Het nieuwe jaar is in aantocht. Nog even en dan 

is 2022 alweer voorbij. Menigeen blikt in de de-

cembermaand terug op al hetgeen er in het af-

gelopen jaar gebeurde. En dat doe ik dus ook 

altijd. De jaren 2020 en 2021 stonden in het te-

ken van de alles ontwrichtende, wereldwijde 

coronacrisis. Deze is ons in 2022 gelukkig be-

spaard gebleven. Er waren veel besmettingen, 

maar de verschijnselen waren gelukkig veel min-

der heftig dan daarvoor. Maar het bleef toch op-

passen geblazen, met name voor de kwetsbaren 

onder ons.  

Eén van de meest verschrikkelijke gebeurtenis-

sen het afgelopen jaar was de Russische inval in 

de Oekraïne. Enorm veel leed voor mensen die 

slechts drie landsgrenzen verwijderd van ons 

wonen. Een voor beide partijen acceptabele op-

lossing voor de nu bestaande situatie lijkt nog 

ver weg. Het gevolg voor Europa van dit alles is 

een enorme energiecrisis en torenhoge prijzen 

voor gas en stroom, maar ook forse prijsstijgin-

gen voor onder andere levensmiddelen en dien-

sten. Dit alles heeft een groot effect op het be-

steedbare inkomen van vooral mensen die het al 

moeilijk(er) hadden. Dus ook voor senioren die 

moeten leven van de AOW en mogelijk een rela-

tief klein pensioen. Gelukkig is de overheid in-

middels bijgesprongen met een aantal maatre-

gelen, waaronder de energietoeslag. 

Binnen onze vereniging waren er gelukkig posi-

tievere zaken. Zo vierden wij op 1 april ons eer-

ste lustrum met een feestelijke middag in de Wil-

helminakerk. En in september gingen wij op bus-

vakantie naar Stadtkyll. 

Op dit uitje hadden wij twee jaar moeten wach-

ten. In december houden wij met de PCOB een 

Kerstlunch. U leest er meer over op de volgende 

pagina. Ik hoop U daar natuurlijk te treffen. 

Ik wens u bijzonder mooie en liefdevolle Kerst-

dagen. En alvast een voorspoedig, maar boven-

al gezond 2023 toegewenst. 

 

Hartelijke groet, 

Nico de Vries 

 

Website 

www.seniorenvereniginggooisemeren.nl
Op de website vindt u eventueel aanvullende  

informatie die voor u interessant kan zijn. Door 

het aanklikken van de advertenties, komt u auto-

matisch op de website van de adverteerders. 

Agenda 

 

Ma 5 dec. SeniorenCafé Bussum 

Di 6 dec. SeniorenCafé Huizen 

Do  8 dec. Klassieke muziekochtend 

Ma 12 dec. SeniorenCafé Bussum 

Di  13 dec. Kerstlunch, samen met PCOB 

Wo 14 dec. Handwerkclub 

Za 17 dec. Samen lunchen Bussum 

Ma 19 dec. SeniorenCafé Bussum 

Di  20 dec. SeniorenCafé Huizen 

Do  22 dec. Filosofieochtend 

Ma  2 jan. SeniorenCafé Bussum 

Di 3 jan. Samen lunchen Huizen 

Wo 4 jan. Handwerkclub 

Do 5 jan. Klassieke muziekochtend 

Ma 9 jan. SeniorenCafé Bussum 

Ma 16 jan. SeniorenCafé Bussum 

Di 17 jan. SeniorenCafé Huizen 

Wo  18 jan. Handwerkclub 

Do  19 jan. Kunstochtend 

Za 21 jan. Samen lunchen Bussum 

Ma 23 jan. SeniorenCafé Bussum 

Do 26 jan. Filosofieochtend 

Ma 30 jan. SeniorenCafé Bussum 

Di 31 jan. SeniorenCafé Huizen 

 

Plekje vrij in de agenda 

 

Do 2 febr. Klassieke muziekochtend 

Do 16 febr. Kunstochtend 

Do 23 febr. Filosofieochtend 

 

Overleden: 
 

Mw. A. van Bremen-Cornelissen, Bussum 

Mw. G. (Greet) Lammers, Bussum 

 

Nieuw lid: 
 

Mw. P.J. (Nelly) van Wieringen, Bussum 

 

Filosofieochtend op 1 december 

gaat NIET door  
 

Helaas gaat de Filosofieochtend van donderdag 

1 december niet door. De zaal in het Ravelijn, 

waar wij altijd onze lezingen houden, is namelijk 

op deze dag gevorderd door de woningbouwver- 

eniging. De Filosofieochtend over Montaigne zal  

nu worden gehouden op donderdag 22 decem- 

ber. Op pagina 6 leest u meer over deze Fran  

se filosoof. 
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Kerstlunch op dinsdag 13 december 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is alweer drie jaar geleden dat wij een Kerst-

bijeenkomst hielden. De coronapandemie maak-

te dit in 2020 en 2021 onmogelijk. Gelukkig is het 

dit jaar weer zover. Samen met de Protestant 

Christelijke Ouderenbond, afdeling Naarden, 

Bussum en Hilversumse Meent, organiseert de 

Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren op 

dinsdag 13 december aanstaande een gezamen-

lijke Kerstlunch. 

Deze wordt gehouden in de Wilhelminakerk aan 

het Wilhelminaplantsoen in Bussum. 

De lunch begint om 12.00 uur en duurt tot 14.00 

uur. Inloop vanaf 11.30 uur. 

In verband met de voorbereiding van deze Kerst-

lunch is het noodzakelijk dat u zich van tevoren 

aanmeldt. Wij verzoeken u voor 6 december aan-

staande uw deelname kenbaar te maken bij  

Rita Kemink,  035-8889462 

 

Leden uit Huizen, die naar deze lunch willen 

gaan, maar niet over vervoer beschikken kunnen 

dit aangeven bij hun aanmelding bij Rita. 

Leden uit Huizen, die wél vervoer hebben wordt 

verzocht bij hun aanmelding aan te geven dat zij 

leden willen meenemen.  

 

SeniorenCafé Bussum 

 

Beste leden, 

Het nieuwe jaar staat voor de deur. In de wester-

se wereld wordt dit gevierd op 1 januari, maar in 

andere culturen vaak op andere data. Een van 

de oudste kalenders, dateert uit de prehistorie, 

de Assyrische kalender en die begon het nieuwe 

jaar bij het begin van de lente, als de natuur weer 

tot leven kwam. De Babyloniërs brachten rond 

2600 v. Chr. een koningsoffer. Zij meenden dat 

op nieuwjaarsdag de koning het mikpunt van de 

goden zou zijn, dus vervingen ze de koning tijde-

lijk door een slaaf of een ter dood veroordeelde, 

reden hem als een koning rond en offerden hem 

tenslotte. Zo werd het kwaad een jaar afgewend. 

Bij de Romeinen begon het nieuwe jaar op  

1 maart, totdat Julius Caesar in 45 v. Cr. de juli-

aanse kalender invoerde; vanaf die tijd was 

Nieuwjaar op 1 januari. De Romeinen offerden 

op die dag aan de god Janus (naar wie januari is 

genoemd), om hem mild te stemmen voor het 

nieuwe jaar. Het begin van het jaar in maart komt 

nog tot uiting in de namen van onze maanden 

september (zevende maand), oktober (achtste 

maand), november (negende maand) en decem-

ber (tiende maand). 

Bij de invoering van het christendom wilde de 

kerk een einde maken aan alle heidense ge-

woonten bij de viering van het nieuwe jaar en 

werd 1 januari uitgeroepen tot Hoogfeest van 

moeder Maria van God. Men ziet de periode van 

Kerst tot Driekoningen (de heidense twaalf nach-

ten) nog steeds als een feestelijke periode. Veel 

mensen laten de kerstboom tot na Driekoningen 

staan. De tradities van onze heidense voorou-

ders hebben dus nog steeds invloed. 

Ook een goede, 

overigens niet hei-

dense, traditie is het 

bezoeken van ons 

SeniorenCafé. 

Het verschaft veel 

leden, maar ook 

niet leden, een plezierige start van de week.  

Met de wintermaanden in het verschiet is het ge-

zellig vertoeven bij Lunchroom Beetje Bijzonder 

aan het Julianaplein 90. Wij zijn er iedere maan-

dagmorgen vanaf 10.30 uur.  

Komt u ook eens?  

Rest ons u gezellige Kerstdagen en voorspoedig 

Nieuwjaar te wensen. 

En gelukkig kan dit alles nu weer gevierd worden 

met eenieder die u dierbaar is. 

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen, 

Fenny Volmers,  06-53612729 

Truus Vos,  035-6920694 
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SeniorenCafé Huizen 

 

Beste leden, 

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. 

Wij gaan het Wapen van Huizen als thuisbasis 

voor ons SeniorenCafé verlaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De huidige eigenaar heeft het pand per 1 januari 

aanstaande verkocht. Wij zaten met ons Senio-

renCafé altijd heel gezellig aan de stamtafel, 

maar de lunchsituatie was niet bepaald gelukkig. 

Wij zaten dan altijd in de serre, best gezellig na-

tuurlijk. De akoestiek echter liet, onder andere 

door het lage plafond en de toch smalle ruimte, 

sterk te wensen over. 

En als de zon scheen, was het snel heel warm. 

Dit gevoegd bij het feit dat wij toch wel met een 

grote groep lunchten, maakte, dat het toch wel 

wringen was om goed in de serre te passen. Wij 

hebben besloten om het Wapen van Huizen te 

verruilen voor Vie Food en Drinks aan de Kerk-

straat 60. Veel Huizers kennen dit als het oude 

Beau Geste. Dit restaurant heeft tientallen jaren 

bestaan, maar is enige tijd geleden overgeno-

men. De nieuwe eigenaar heeft het pand inmid-

dels volledig verbouwd. Wij krijgen daar een 

‘eigen’ hoek, die beschikt over een goede akoes-

tiek. Dat komt allen ten goede, want het gehoor 

begint bij menigeen toch voor wat problemen te 

zorgen. En het restaurant beschikt, in de achter-

tuin, over een terras. Dus als het weer het toe 

laat zitten wij lekker buiten. Meer over Vie Food 

en Drinks leest u in het artikel over Samen lun-

chen Huizen. 

Wilt u met ons afscheid nemen van het Wapen 

van Huizen, dan bent u van harte welkom op 

dinsdag 6 en dinsdag 20 december. In januari 

zijn wij dan in Vie Food en Drinks op 17 en 31 

januari. Wij zijn er altijd vanaf 10.30 uur. Voor het 

Samen lunchen op 3 januari verwijs ik u graag 

naar het desbetreffende artikel op pagina 6 van 

dit Nieuws. 

Heel leuk als u ook langs komt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ties Walet,  035-5258205 

 

 

Klassieke muziekochtend op 8 december 

door Claire Verlinden 

Kerstmuziek 

 

In december 2022 gaat de Muziekochtend over 

Kerstmuziek. Vorig jaar had Claire er nog zoveel 

ideeën over, dat wij een vervolg kunnen maken.  

Er is natuurlijk heel veel prachtige kerstmuziek. 

Meestal denken wij hierbij aan Bach en Händel, 

maar vorig jaar hoorden jullie iets van Berlioz.  

En dit jaar gaan wij ver-

der met deze lievelings-

componist van mij: Hec-

tor Berlioz (1803-1869). 

Een Franse, zeer roman-

tische componist, die 

prachtig kon orkestreren: 

de juiste muziekinstru-

menten kiezen voor de 

gewenste klankkleuren.  

Men kent hem het meest 

van zijn Symfonie Fantastique. Voor kerst 

schreef hij een uitgebreid werk: L’Enfance du 

Christ, waarin het hele kerstverhaal verteld 

wordt, met de herders, de Driekoningen, Hero-

des en de vlucht naar 

Egypte. De ontstaansge-

schiedenis van dit werk is 

apart. De muziek is heel 

toegankelijk. 

Maar natuurlijk komen er 

ook mooie kerst- en wie-

geliederen in de presen-

tatie en engelenmuziek 

uit de orthodoxe kerken. 

En let op: deze keer niet 

1 december, maar  

donderdag 8 december. 

 

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunst-

ochtenden geldt: 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van 

de ledenpas), niet leden betalen € 7,00. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost  

deze € 0,50. De koffie of thee in de pauze is  

gratis. 
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Handwerkclub 

 

Wanneer dit ASGM Nieuws uitkomt, is het einde 

van dit jaar in zicht. 

Dit jaar zijn wij 25 keer bij elkaar geweest, waar-

van 14 december de laatste keer is. 

Wij hebben altijd wel plezier gehad tijdens onze 

middagen en er is veel mooi werk geleverd: 

breien, borduren en haken. Ook hebben wij kun-

nen genieten van al het lekkers dat wij kregen 

van onze jarigen.  

Hierbij een foto van wel 

tien kindertruitjes, ge-

maakt door één van on-

ze vlijtige dames voor 

‘Kinderen in Nood ‘. Wat 

een ijver! Dit werd moge-

lijk gemaakt door o.a. de 

vele wol, die wij kregen. 

Eén moment van stilte 

was er het afgelopen 

jaar. Dit omdat  

To Koense was overleden. Zij was vanaf 2019 

onder ons.  

Bij deze wens ik eenieder mooie feestdagen en 

een goed, vlijtig, vrolijk en vooral gezond 2023. 

Hier volgen de data voor de komende twee-

maanden: 14 december 2022, 4 en 18 januari 

2023 

 

Rita Beun-Kroonenburg, 

 035-6940538 of  06-46547533,  

 rita@beun.net 

 

Samen lunchen Bussum 

 

Lieve leden, 

Wij namen in de vorige editie Sint Nicolaas op 

de korrel. Maar in de decembermaand mag na-

tuurlijk ook de Kerstman niet ontbreken. Ieder-

een kent natuurlijk wel Santa Claus in de 

Verenigde Staten. Deze is de personificatie van 

het Kerstfeest geworden. Hij is terug te voeren 

op de figuur van Sint Nicolaas, die door de Ne-

derlandse kolonisten naar Amerika werd meege-

nomen. Vermoedelijk is Santa Claus een men-

geling van de Britse Father Christmas en de Ne-

derlandse Sint Nicolaas. Alhoewel ook gebrui-

ken van Duitse emigranten, zoals Knecht 

Ruprecht en het Duitse gebruik om met Kerstmis 

cadeaus te geven, van invloed kunnen zijn ge-

weest.  

 

 

De figuur van de Kerstman maakt in Nederland 

pas sinds relatief korte tijd deel uit van de kerst-

tradities, maar heeft ook inmiddels hier een pro-

minente plaats ingenomen op kerstkaarten, in 

etalages en in kerstmuziek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kerstman uit de Amerikaanse folklore heeft 

elven in dienst, die voor hem werken op de 

noordpool en de cadeautjes verpakken. Zijn slee 

wordt getrokken door acht rendieren, die zelfs 

kunnen vliegen en net als bij Sint Nicolaas komt 

hij door de schoorsteen naar binnen. 

Pas in 1939 werd een negende rendier bedacht: 

‘Rudolph, the red-nosed reindeer.’ 

Wie kent niet dit bekende kerstliedje? De meest 

bekende kerstkreet van de Kerstman is natuur-

lijk ho-ho-ho!  

Wij wensen u een ontzettend fijne en liefdevolle 

Kerst en hopen u natuurlijk te treffen bij ons Sa-

men lunchen. Dat doen wij op zaterdag 17 de-

cember en in het nieuwe jaar op zaterdag 21 

januari. 

De lunches beginnen om 12.30 uur. Zoals altijd, 

bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Juliana-

plein 90. De lunches beginnen, zoals gewoonlijk, 

om 12.30 uur. 

 

Voor de lunch van 17 december kunt u zich aan-

melden tot donderdag 15 december.  

Voor de lunch van 21 januari kan dit tot donder-

dag 19 januari.  

Dit kan bij: 

Lidemey Visser,  035-8889959 

Ditte van Doorn,  06-55918411  

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voice-

mail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnum-

mer in. 

Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. 

weten. 

Bij voorkeur per pin betalen. 

 

Weet één ding 

 

Ik weet slechts één ding: dat is dat ik niets weet. 

 

Socrates, Romeins filosoof (469 –399 v. Chr.) 

mailto:rita@beun.net
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Filosofieochtend door Wim Dooge op  

22 december 2022 

Montaigne 

 

Wat weet ik? Die 

vraag was het 

motto van de 

Franse humanist 

Michel de Mon-

taigne 

(Bordeaux, 28 

februari 1533 

Château de Mon-

taigne, Périgord, 

13 september 

1592). Vermoe-

delijk stellen wij 

die vraag alle-

maal met een zekere regelmaat: Wat weet ik? 

Welke informatie heb ik tot mijn beschikking? 

Wat is mij bekend? Bij Montaigne was het ook 

een uiting van scepsis. Hij was doordrongen van 

de betrekkelijkheid en veranderlijkheid van onze 

kennis en overtuigingen en maakte zich vrolijk 

om disputen waarin gestreden werd om ‘de 

waarheid’. Hij had niet veel op met gelovige intel-

lectuelen en geestelijken, die vanuit voorgegeven 

kaders over de werkelijkheid nadachten. Mon-

taigne wilde zèlf denken en ‘de mens’ had (ook 

door zijn politieke en juridische werkzaamheden) 

zijn grote interesse. Omdat hij in de literatuur 

daarover weinig betrouwbaars tegenkwam, is hij 

zichzelf zo eerlijk mogelijk gaan onderzoeken. 

Wat weet ik werd dus ook: wat weet ik van mij-

zelf en via mijzelf, over mens-zijn?  

Hij schreef daartoe een enorme hoeveelheid op-

stellen, die na zijn dood zijn uitgegeven als 

‘Essays’: prachtige teksten met veel diepgang. 

Montaigne schreef over zijn gedrag in normale 

menselijke omstandigheden. Dat maakt zijn 

“Essays” zo interessant: zijn waarnemingen laten 

iets zien van het leven van ruim vier eeuwen te-

rug en tegelijkertijd herkennen wij van alles over 

onszelf, mensen-van-nú.  

 

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunst-

ochtenden geldt: 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van 

de ledenpas), niet leden betalen € 7,00. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost  

deze € 0,50. De koffie of thee in de pauze is  

gratis. 

Samen lunchen Huizen 

 

U heeft het al kunnen lezen in het artikel over het 

SeniorenCafé Huizen: Wij gaan het Wapen van 

Huizen als vaste locatie voor onze vereniging 

verlaten. Met ingang van januari 2023 zullen wij 

ons verpozen in Vie Food en Drinks aan de Kerk-

straat 60. Dat is dus op steenworp afstand van 

de Hema. Het restaurant is recentelijk ingrijpend 

verbouwd en heeft een moderne uitstraling. 

Mede daarom lijkt het ons een prima alternatief 

en biedt het zeker voor het Samen lunchen een 

flinke verbetering. Wij krijgen een ‘eigen’ hoek in 

het restaurant, zodat wij afgezonderd zijn van 

andere gasten.  

Wij dachten maar meteen goed te beginnen met 

een Nieuwjaarslunch. Op 13 december staat een 

Kerstlunch gepland in de Wilhelminakerk in Bus-

sum, dus een Nieuwjaarslunch in Huizen leek 

ons een uitstekend idee. Deze gaan wij dan ook 

houden op dinsdag 3 januari 2023. 

Een prima begin van het jaar dus. Wij beginnen, 

zoals altijd, om 12.30 uur 

De menukaart is wat uitgebreider dan die van het 

Wapen van Huizen en biedt ook wat andere ge-

rechten. Zo is er een Club Sandwich (€ 12,50), 

zijn er diverse soorten Flammkuchen (zalm, vega 

en pulled pork) voor € 14,50, panini met geiten-

kaas of tonijnsalade (€ 7,50), maar ook de kro-

ketten met brood (€ 8,50) ontbreken niet. 

De busgasten, die meegingen naar Stadtkyll af-

gelopen september, zullen zich de Flammkuchen 

ongetwijfeld herinneren. Een heerlijk gerecht.  

Kortom, keuze genoeg.  

Wilt u ook kennis maken met deze nieuwe locatie 

en gezellig met ons lunchen, dan kunt u zich bij 

mij aanmelden tot en met vrijdag 30 december 

aanstaande. 

Rest mij u fijne Kerstdagen en een prettige jaar-

wisseling te wensen. 

 

Met hartelijke groet, 

Ties Walet,  035-5258205 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bordeaux_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/28_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/28_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1533
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Montaigne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Montaigne
https://nl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigord
https://nl.wikipedia.org/wiki/13_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1592
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Klassieke muziekochtend op 5 januari 

door Claire Verlinden 

Met pipers en fiddles: over Schotse en Ierse  

Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de begrafenis van Queen Elisabeth wer-

den veel mensen zeer gegrepen door de eenza-

me doedelzakspeler die de kist begeleidde naar 

de laatste rustplaats. De Schotse doedelzakspe-

lers waren zeer aanwezig.  

Nog nooit hebben wij in de muziekochtend aan-

dacht besteed aan Schotse en Ierse volksmu-

ziek, met weer heel andere instrumenten, zoals 

de piper, de fiddle en de Ierse harp. 

Als Europese componisten Schotse of Ierse mu-

ziek componeerden leek het dan op die volks-

muziek? Wat een zoektocht. Wist u dat Beetho-

ven een bundel Schotse liederen schreef? En 

Mendelsohn een Schotse symfonie, Dvorak 

Schotse dansen? 

In ieder geval leverde de zoektocht prachtige 

natuurplaatjes op, dus welkom in Schotland en 

Ierland. 

 

Hebzucht 
 

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te 

bevredigen, maar niet ieders hebzucht. 

 

Mahatma Ghandi , Indiaas politicus (1869-1948) 

 

Kunstochtend op 19 januari door 

Wim Dooge 

Degas 

 

Hilaire Germain Edgar (Edgar) Degas (Parijs,  

19 juli 1834-aldaar, 26 september 1917) was 

een Franse impressionistische kunstschilder en 

beeldhouwer. Maar Degas vond zichzelf geen 

‘echte’ impressionist. Daarvoor bleef hij te trouw 

aan de classicistische tekenlijn van Jean Augus-

te Dominique Ingres en Jacques Louis David en 

bleef hij afstond houden tot de impressionisti-

sche kleurenschema’s. Desondanks sloot hij 

zich aan bij de ‘refusés’ (geweigerden) en contra

-academisten. In 1858 maakte hij zijn eerste 

meesterwerk The Bellelli Family . Hij tekende en 

schilderde ook talloze kopieën van werken van 

Michelangelo , Raphael , Titiaan en andere re-

naissancekunstenaars. Samen met Manet reis-

de Degas in 1868 naar Londen.  

Gefascineerd door de 

muziek en het theater-

leven in deze stad, 

begon hij zijn al even 

beroemde balletscè-

nes te tekenen en te 

schilderen; werk dat 

wij zo goed van hem 

kennen. Naarmate 

zijn financiële situatie 

verbeterde door de 

verkoop van zijn eigen 

werk, begon hij weer 

met het verzamelen van kunst van kunstenaars 

die hij bewonderde: oude meesters als El Greco 

en tijdgenoten als Manet , Pissarro , Cézanne , 

Gauguin en Van Gogh. Intussen vestigde hij ook 

een reputatie als schilder van verfijnde vrouwelij-

ke naakten, veelal in pastel, waarmee hij in 1907 

was begonnen. Vincent van Gogh (1853-1890) 

was een groot bewonderaar van deze pastels en 

zijn eigen werk werd erdoor beïnvloed. In zijn 

laatste levensjaren richtte hij zich vanaf 1910, 

als gevolg van zijn slechter geworden gezichts-

vermogen, steeds meer op de beeldhouwkunst. 

Hij zou nooit trouwen. Hij stierf op 27 september 

1917 en hij ligt begraven op Monmartre. 

 

Argumenten 

 

Argumenten moet men wegen, niet tellen. 

 

Marcus Tullius Cicero, Romeins staatsman en 

schrijver (106 - 43 v. Chr.) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/19_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1834
https://nl.wikipedia.org/wiki/19_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1834
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Impressionisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Auguste_Dominique_Ingres
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Auguste_Dominique_Ingres
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Louis_David
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
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Filosofieochtend op 26 januari door 

Wim Dooge 

Jean-Jacques Rousseau 

 

De Zwitsers-Franse denker Jean-Jacques  

Rousseau, die ruim 300 jaar geleden op 28 juni 

1712 in Geneve werd geboren, heeft een onge-

kend grote invloed gehad op de Westerse filoso-

fie.  

Zijn gedachtegoed heeft op vele gebieden van 

ons denken doorgewerkt: op onze ideeën over 

de opvoeding, over de politiek, over de natuur, 

etc.  

In 1742, dus pas op  

30 jarige leeftijd en na 

een lange voorberei-

dingstijd, komt hij in 

Parijs aan en begint 

deel te nemen aan het 

rijke salonleven in deze 

stad. In de jaren 1761 

en 1762 had hij als 

schrijver een zeer 

vruchtbare periode: het 

ene werk na het andere 

vloeit uit zijn pen en 

wordt gepubliceerd: Heloise (1761), het Contract 

social (1762) en Emile (1762). 

Na een zeer turbulent leven voelt Rousseau van-

af 1766 de behoefte om een aantal autobiografi-

sche geschriften te schrijven: Bekentenissen, 

Dialogen en Overpeinzingen van een eenzame 

wandelaar.  Deze werken zullen alle echter pas 

na zijn dood verschijnen. De motivatie voor deze 

geschriften lijkt mede ingegeven door de behoef-

te om zichzelf voor zijn levenswandel te recht-

vaardigen. 

De beroemde openingszinnen van de Bekente-

nissen lijken nogal pretentieus: ‘Ik ga iets onder-

nemen dat nooit eerder is gedaan en dat, als het 

eenmaal is uitgevoerd, niet zal worden nage-

volgd. Ik wil aan mijn medemensen een mens 

laten zien zoals hij werkelijk is en die mens, die 

ben ik zelf.’ Want grote denkers waren hem in dit 

genre reeds voorgegaan, denkers die ook aan 

introspectie en zelfanalyse deden, zoals Augusti-

nus en Montaigne, schrijvers waarnaar hij nota 

bene ook in de Overpeinzingen verwijst.  

De Overpeinzingen zijn een vervolg op zijn Be-

kentenissen, waarin hij zichzelf als een psychia-

ter-avant-la-lettre doorlicht en zijn zielenleven 

probeert te doorgronden. En hoewel ze niet voor 

publicatie bedoeld waren, werden ze in 1782, 

vier jaar na zijn dood, als bijlage bij de Bekente-

nissen uitgegeven. 

In deze lezing zal ik u o.a. aan de hand van en-

kele fragmenten uit de Overpeinzingen van een 

eenzame wandelaar, introduceren in de gedach-

tenwereld van deze belangrijke Zwitsers-Franse 

filosoof. 

 

Voor de Filosofieochtend geldt: 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: €  7,50 voor ASGM leden (op vertoon 

van de ledenpas), niet leden betalen €  10,00. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost  

deze € 0,50. De koffie of thee in de pauze is  

gratis. 

 

Gehoord….bij het breien 

 

Bij één van de logeerpartijtjes van Ciss, onze 

achterkleindochter, bracht ik haar de basisregels 

van het breien bij: insteken, omslaan, doorhalen 

en af laten glijden. En ja hoor, na flink oefenen 

kon ze zelf een lapje breien. 

Ik zei haar dat ik een mutsje ging breien, maar 

dat ik dit met vier naalden ging doen, omdat er 

geen naad in mocht komen. Hierop riep ze ver-

baasd uit: “Met vier naalden? Maar oma, hoe kan 

dat nou? Je hebt toch geen vier handen?” 

 

Edith van der Ploeg 

 

Wapens 
 

Ik weet niet welke wapens in de Derde Wereld-

oorlog zullen worden gebruikt, maar ik weet wel 

dat in de Vierde Wereldoorlog zal worden ge-

vochten met stokken en stenen. 

 

Albert Einstein, Duits-Amerikaans natuurkundige 

(1879-1959) 
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Herinneringen van een Bussumse  
jongen 
Gooische Boer drama 
 

In mijn jeugd stonden er langs de Amersfoortse 

Straatweg verschillende hotel-restaurants. Vanaf 

de richting Amsterdam komend waren dat ’Jan 

Tabak’, ‘de Gooische Boer’, ‘de Witte bergen’ en 

‘Toma Tuva’ voor zover ik me dat nog kan herin-

neren: een restaurant in een kas. De Gooische 

Boer vormde voor mij en veel Bussumers, een 

ijkpunt bij de oriëntatie . Het etablissement stond 

op de hoek van de Huizerweg en de Amers-

foortsestraatweg. 

Helaas is dit karakteristieke gebouw van Bussum 

april 1958 door brand verwoest en ik kon niet 

bevroeden dat die brand zo zou blijven hangen 

in mijn herinnering. Dat hing samen met volgend 

voorval. 

Na de brand trof ik één van mijn zussen thuis 

hevig huilend aan. Wat bleek ? 

Mijn zusje volgde in Hilversum de opleiding voor 

kleuterleidster. Eén van de eindexamen- op-

drachten bestond uit het maken van een werk-

stuk. Mijn zus, die heel creatief was had, met be-

hulp van polyether-

schuim, een oude 

hoge schoen ge-

maakt, waarin een 

muizenfamilie huis-

de. Uren, ja dagen, 

was ze ermee bezig 

geweest en het eind-

resultaat mocht gezien worden. Ze had met haar 

examenstuk zoveel eer ingelegd dat het kennelijk 

als een goed voorbeeld werd beschouwd. Te-

goeder trouw had ze een klasgenoot, een doch-

ter van de uitbater van ‘de Gooische Boer’, het 

werkstuk uitgeleend, ter inspiratie en technisch 

voorbeeld. Triest maar waar: mèt het gebouw de 

Gooische boer, werd het bouwsel van mijn zus in 

de as gelegd. Zo werd een drama voor de eige-

naar van de Gooische Boer ook een drama voor 

mijn zus. Met mijn zus is het verder in het kleu-

teronderwijs goed gekomen. Ze werd na enige 

tijd hoofd van de Theresia kleuterschool bij de 

Koepelkerk te Bussum. 

 

Bron: Ton Longayroux/Historische Kring Bussum 

 

Twijfel 
 

Twijfel is het begin van wijsheid. 

 

Aristoteles, Grieks filosoof (384 -322 v. Chr.) 

Hoe moesten wij bezuinigen in de jaren 

1940-1945 

 

Fruit was er amper. Mijn moeder had 4 appels op 

de fruitschaal liggen; voor ieder één appel. 

Snoep was er voor ons op de zondag. Ranja was 

er in de zomer en thee als wij uit school kwamen. 

De kachel in de huiskamer brandde niet. Op de 

kachel in de keuken kookte mijn moeder. Wij za-

ten altijd met z’n allen in de keuken. De was 

werd ook in de keuken gedroogd. Met een trap 

werden er lijnen gespannen aan het plafond. 

Daar werd dan de was aan opgehangen. Wij 

hadden een petroleumstel voor het garen of sto-

ven van het vlees, als dat er dan al was natuur-

lijk. Als kinderen zaten wij ’s avonds in de keuken 

bij kaarslicht een spelletje te doen. Na zeven uur 

‘s avonds mochten wij de straat niet meer op van 

de Duitsers.  

Op zondag droegen wij schoenen en doorde-

weeks liepen wij op klompen. Geen kast vol met 

kleding, één set kleren voor zondag en twee voor 

door de week, dus niet zoals nu iedere dag iets 

anders.  

Klagen deden wij niet, want iedereen zat in het-

zelfde schuitje. Wij speelden op straat verstop-

pertje, trefbal, slagbal en spoorzoekertje. Wat 

waren wij gelukkig als kind in die tijd. En dat ter-

wijl onze ouders zorgen hadden hoe ze de eind-

jes aan elkaar moesten knopen.  

Maar wij zijn er doorheen gekomen. Het is een 

les voor ons allen, dat na regen zonneschijn 

komt. Wij hebben er iets van geleerd. 

 

Nel Hoekstra 
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Rabo ClubSupport 2022 
 

Ook dit jaar deden wij weer mee aan de Rabo-

ClubSupport-actie. En met welk succes. 

Wij ontvingen een cheque van € 1.861,51.  

Een enorm bedrag waar wij natuurlijk heel blij 

mee zijn. 

Wij zullen dit bedrag reserveren voor een feeste-

lijke middag volgend jaar. 

Wij willen iedereen hartelijk danken die haar of 

zijn stem heeft uitgebracht op de ASGM en uiter-

aard in het bijzonder de Rabobank Gooi- en 

Vechtstreek. 

 

Korting zorgverzekering 

 

De overkoepelende organisatie FASv onderhan-

delt, voor de bij hen aangesloten verenigingen 

met de zorgverzekeraars, over korting op de 

zorgpremie. 

Per 1 januari 2023 vervalt de collectiviteitskorting 

op de basisverzekering en mag deze korting al-

leen nog worden verstrekt voor de aanvullende 

verzekering. 

De nieuwe premies zijn bij de totstandkoming 

van dit Nieuws nog niet bekend. Daarom treft u 

een bijlage aan. 

Als u wilt overstappen moet uw zorgverzekering 

vóór 31 december opgezegd zijn. 

U heeft dan tot 1 februari de tijd om een nieuwe 

zorgverzekering af te sluiten. Deze nieuwe verze-

kering gaat met terugwerkende kracht per 1 janu-

ari in.  

Als u voor 31 december een nieuwe zorgverze-

kering afsluit, hoeft u niet zelf de oude zorgverze-

kering op te zeggen. Dit regelt de overstap-

service van de nieuwe verzekeraar. 

Als u pas in januari van het nieuwe jaar een nieu-

we verzekering wilt afsluiten, moet u wel zelf uw 

zorgverzekering opzeggen. Dit moet dan wel ui-

terlijk 31 december gebeurd zijn. 

 

 

 

Kerstmis anders, oftewel open huis 

Dominicus 

 

De Dominicus is een zelfstandige kerkgemeen-

schap met een landelijke uitstraling. Elke zondag 

komen mensen van heinde en verre om te vie-

ren, stil te zijn, te zingen, te luisteren naar goed 

voorbereide preken van diverse voorgangers en 

om elkaar te ontmoeten. Dankzij de livestream 

sluiten ook honderden mensen thuis aan. 

 

In 1969 besloten zij om op 25 december hun 

deuren te openen voor iedereen die op Kerstdag 

zelf behoefte had aan aardige mensen om zich 

heen, een lekkere kop koffie en een goede maal-

tijd, plus nog enig musikaal vermaak. 

 
Wij zijn nu 51 Open Huizen verder en het aantal 

bezoekers gedurende de dag overtreft de 1200 

mensen. Tussen de 700 en 800 mensen blijven 

genieten van een 4-gangen maaltijd en het amu-

sement van de avonduren is inmiddels legenda-

risch. 

 

Dus, bent u op Kerst alleen en kunt u wel wat 

gezelschap gebruiken? Pak de trein en 10 minu-

ten van het Centraal Station in Amsterdam vindt 

u Spuistraat 12. Iedereen is welkom. Dominicus 

is open van 13.00 uur tot 23.00 uur. 

Het bijwonen van deze Kerstdag in Dominicus 

kost u niets. 

Meer informatie is te vinden op: https://

dominicusamsterdam.nl/wij-doen/open-huis/ 

 

Hollanders 

 

Er is nu eenheid, iedereen doet in principe wat ik 

vraag. Het zijn geen Hollanders, die als je begint 

met ademhalen, al zeggen: ja, maar…. 

 

Johan Cruijff , voetballer en coach (1947– 2016) 
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Aanmeldingsformulier lidmaatschap Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren (ASGM) 

 

Hierbij word ik lid van de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren; 

 

M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voorletters………………………………………….Voornaam………………………………………….. 

Naam…………………………………………………………………………………………… 

Adres/huisnummer........……………………………………………………………………… 

Postcode……………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats…………………………………………………………………………………..... 

Geboortedatum………………………………………………………………………………... 

Telefoon en/of mobiel nr.……………………………………………………………………… 

E-mailadres…………………………………………………………………………………….. 

 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren 

om het contributiebedrag jaarlijks af te schrijven. 

 

Het lidmaatschap per kalenderjaar bedraagt € 25,00 en voor de 2e persoon woonachtig op hetzelfde adres 

bedraagt dit € 20,00. Wordt u na 1 juli lid dan betaalt u voor dat jaar € 12,50, de 2e persoon op hetzelfde 

adres betaalt dan € 10,00. 

U machtigt de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om 1x per jaar de contributie te incasseren 

van uw bankrekening. Dit zal plaatsvinden tegen het einde van de 1
e
 maand van het kalenderjaar. 

Hoe bent u in contact gekomen met de ASGM?.......................................................................... 

 

Privacy Policy  

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent u toestemming aan 

ASGM om bovenstaande gegevens in haar ledenadministratie te verwerken en daaruit voortvloeiend uw 

adresgegevens te gebruiken voor het bezorgen van ons blad ASGM Nieuws en/of andere ASGM-

publicaties. De volledige Privacy Policy vindt u op onze website; www.seniorenvereniginggooisemeren.nl  

 

 

Datum:……………………….. ….Handtekening…………………………………………   

 

U gelieve het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij of te zenden aan: 

Mw. R. Kemink, de Regentesse 110, 1273 JZ Huizen,  
 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

 

                                                                                                                              

Mijn IBAN-nummer:…………………………………………………………………………………… 
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Colofon 
 
ASGM Nieuws verschijnt maandelijks, uitgezonderd januari 
en augustus. 
 

Bestuur 

Voorzitter: Nico de Vries,  035-5265517  
 voorzitter@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

Penningmeester: Hannie Walet,  035-5258205  
 penningmeester@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

1e  Secretaris: Rita Kemink,  035-8889462  
 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

2e  Secretaris: vacant 
Algemeen bestuurslid: vacant 
 

AVG-coördinator 
Nico de Vries,  035-5265517 

 avg@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Redactie ASGM Nieuws 
 redactie@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

Distributiebegeleider 
Uitgifte ASGM Nieuws, Rieky de Graaf 

 035-6937839,  riekydegraaf@hotmail.com 
 

Ledenadministratie 
Rita Kemink 
 

Correspondentieadres 
De Regentesse 110, 1273 JZ Huizen 

 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Lid worden van de ASGM 
Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar, voor een 
tweede persoon woonachtig op hetzelfde adres betaalt u  
€ 20,00. Als lid kunt u profiteren van collectiviteitskorting op 
uw zorgverzekering. Tevens kunt u, tegen een kleine ver-
goeding, deskundige hulp krijgen bij uw belastingaangifte. 
Op de website vindt u een aanmeldformulier. 
 

Opzeggen 
U kunt uw lidmaatschap uiterlijk 1 maand voor het einde 
van het kalenderjaar opzeggen. 
 

Website 
www.seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Bankrekening 
NL07RABO0314029087, ten name van ASGM. 
 

Advertenties 
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
advertenties in het ASGM Nieuws. 
 

Regels voor bustochten 
 

Aanmelding 
Telefonisch van maandag t/m vrijdag bij: 
Hannie Walet,  035-5258205 
Nico de Vries,  035-5265517 

Betaling 
Uw betaling moet op de vermelde datum staan bijgeschre-
ven op rekening NL07RABO0314 029087, t.n.v. ASGM 
onder vermelding van datum van de busreis en naam 
(namen). 
Als de betaling niet op de bij de busreis vernoemde datum 
is ontvangen, kunt u niet mee. Contante betalingen worden 
niet aangenomen. Als er minder dan dertig aanmeldingen 
zijn, gaat de dagtocht niet door. U krijgt dan hiervan bericht 
en het geld wordt aan u teruggestort.  

Diëten 
Als u bepaalde producten niet mag eten, geeft u dat dan 
op bij het aanmelden. 
 


