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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

 

2023 is bijna een maand oud, maar ik wil u een 

gedachte van mij tijdens de Kerstdagen niet ont-

houden, namelijk:  

Laten wij: 

 onze vrijheid beseffen 

 liefde en vriendschap koesteren 

 toosten op het wonder dat leven heet. 

Ik wens u allen een gezond, liefdevol en mooi 

2023.  

 

Een jaar ook waarin Nel Hoekstra, Rita Kemink, 

Annelies Heijnen en ik onze uiterste best zullen 

doen om het voor u, onze leden, een interessant 

en ook leuk jaar te maken.  

 

In dit eerste nummer van alweer de zevende 

jaargang toch weer wat nieuwtjes. Zo heeft ons 

lid Frank Zindler aangeboden les te geven in het 

maken van aquarellen. Ik heb inmiddels een 

groot aantal werken van Frank gezien en verze-

ker u dat hij een begenadigd tekenaar en schil-

der is. Zie ook de volgende pagina. 

 

Bijzonder jammer is dat Ties Walet, de oprichter 

van het SeniorenCafé Huizen, besloten heeft te 

stoppen. Ties was ook jarenlang gastheer bij het 

Samen lunchen.  

 

 

Onze dank voor zijn betrokkenheid naar de ver-

eniging en haar leden is groot.  

Wij zijn dus op zoek naar een vervang-(st)er 

voor deze activiteiten in Huizen. 

En last but not least: U komt toch ook naar onze 

Algemene Ledenvergadering, ook al om af-

scheid te nemen van Hannie Walet?  

 

Hartelijke groet, 

Nico de Vries 

 

Agenda 

 

Wo 1 febr. Handwerkclub 

Do 2 febr. Klassieke muziekochtend 

Ma 6 febr. SeniorenCafé Bussum 

Ma 13 febr. SeniorenCafé Bussum 

Di 14 febr. SeniorenCafé Huizen 

Wo 15 febr. Handwerkclub 

Do 16 febr. Kunstochtend 

Za 18 febr. Samen lunchen Bussum 

Ma 20 febr. SeniorenCafé Bussum 

Do 23 febr. Filosofieochtend 

Ma  27 febr. SeniorenCafé Bussum 

Di 28 febr. SeniorenCafé Huizen 

 

Plekje vrij in de agenda 

 

Do 2 mrt. Klassieke muziekochtend 

Do 9 mrt. Algemene Ledenvergadering 

Do 16 mrt. Kunstochtend 

Do 23 mrt. Filosofieochtend 

 

 

Stemmachtiging 

Ondergetekende: 

Naam:………………………………….... 

Adres:………….………………………...., Postcode en Woonplaats:……………………………………. 

 

geeft hierbij volmacht aan: 

 

Naam:…………………………………..... 

Adres:……………………………………., Postcode en Woonplaats:……………………………………. 

om namens hem/haar een stem uit te brengen op de Algemene Ledenvergadering van de ASGM op  

9 maart 2023. 

 

Handtekening :      Handtekening gemachtigde:  
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Algemene Ledenvergadering  

9 maart 2023 

 

Op 9 maart houden wij weer een ledenvergade-

ring en wel van 10.30 uur tot 12.30 uur.  

Inloop vanaf 10.00 uur. 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,  

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 24 november 

2022 a) 

4. Jaarverslag ASGM 2022 b)  

5. Financieel jaarverslag 2022 c) 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming kascommissie 2023 

8. Benoeming Annelies Heijnen tot penning- 

meester 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 
a) De notulen van de ALV van 24 november 

 2022 vindt u op pagina 10 en 11 van dit 

 Nieuws. 
b)  Het jaarverslag 2022 vindt u op pagina 12, 

 13 en 14 van dit Nieuws. 
c) Het financiële jaarverslag is vanaf 15 febru-

ari op te vragen bij: 

 Hannie Walet,  035-5258205 of  

  jmwalet@dds.nl 

 

Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw stem 

uitbrengen via een stemmachtiging (zie pagina 2 

van dit blad). 

Een lid kan maximaal twee andere leden verte-

genwoordigen. 

Neemt u deze uitgave van het Nieuws mee? 

 

Het bestuur 

 

Overleden: 
 

Mw. G. (Greet) Smoorenburg, Bussum 

 

Nieuwe leden: 
 

Mw. A.S. (Sophie) van Gelderen (Bussum) 

Mw. C.M. (Carla) van Giessen, Bussum) 

Mw. N. (Nolly) Jonkheer (Huizen) 

Mw. C.M.J. (Carla) Rienstra, Bussum 

Mw. W. (Willy) Slaa-Attema, Bussum 

Mw. M. (Marijke) Visser, Hilversum 

Aquarelleren met Frank Zindler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van onze leden, Frank Zindler, biedt een 

nieuwe activiteit aan. 

Frank Zindler is een veelzijdig kunstenaar en 

maakt aquarellen over uiteenlopende onderwer-

pen. Landschappen, dieren, portretten, architec-

tuur, water etc. Hij geeft al vele jaren les en heeft 

nu enkele plaatsen vrij op woensdagochtend van 

10.00 uur tot 12.30 uur. 

Voor inlichtingen:  035-6950722 of 

 fena_01@hotmail.com 

 

Handwerkclub 

 

Op 4 januari was onze eerste bijeenkomst in dit 

nieuwe jaar. 

Het was weer vanouds gezellig en iedereen ver-

telde om beurt wat zij heeft meegemaakt 

tijdens de feestdagen. Dit nam een klein uurtje in 

beslag; erg leuk die verhalen. 

Door sommigen 

is er weinig uit de 

handen gekomen 

deze dag, maar 

wij komen toch 

ook voor 

de gezelligheid. 

Twee dames lieten ons weer genieten van vier 

mooie kindertruitjes. 

In januari 2023 is het vijf jaar geleden dat wij zijn 

gaan handwerken bij de Palmpit, het 

is haast niet te geloven. Wat vliegt de tijd. Tij-

dens die periode zijn er dames weggegaan, 

maar ook weer nieuwe gekomen. Weet u iemand 

die graag wil komen handwerken? 

De deur staat open en iedereen wordt met open 

armen ontvangen. 

Onze handwerkdagen voor de komende maand 

zijn 1 en 15 februari. 

 

Rita Beun-Kroonenburg, 

 035-6940538 of  06-46547533, 

 rita@beun.net 

mailto:Fena_01@hotmail.com
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Klassieke muziekochtend op 2 februari 

door Claire Verlinden 

Grote opera-aria’s 

 

Je hebt opera-haters en opera-liefhebbers. Ze-

ker is dat de grote aria’s bij iedereen wel herken-

ning zullen oproepen. Maar waar gaan die aria’s 

over? Dat weet niet iedereen en nog minder wel-

ke componist ze schreef. Dat is het onderwerp 

van de muzieklezing van februari.  

Naast de veelheid aan componisten van opera's 

wordt er aandacht besteed aan stemtypes als 

sopraan, alt, tenor en bas en tussen varianten en 

types die zich in een opera voordoen.  

Bepaalde rollen vragen bv om een heel lichte 

sopraan en die zingt heel anders dan een dra-

matische sopraan, zoals bv. Maria Callas. Er zijn 

komische opera’s en dramatische opera’s. Veel 

leden hebben erg moeten wennen aan counter-

tenoren, de hoge mannenstemmen.  

‘Waarom trillen of vibreren operazangers zo?’, 

vragen mensen vaak. Opera is een Italiaans 

woord voor werk, een muzikaal theaterwerk. 

Maar het is ook hard werken als zanger in een 

opera! Je kunt met vibratie harder zingen in grote 

zalen. Maar er zijn en worden ook werken ge-

componeerd waarbij je juist niet moet vibreren.  

In deze muzieklezing komt ook een klein beetje 

de geschiedenis van de opera of het muziekthe-

ater aanbod. Muziek, zang en toneel worden al 

heel lang met elkaar gecombineerd en dat sa-

mengaan is gegroeid tot in de huidige dagen. In 

alle talen. Helaas zijn wij niet echt een opera-

land. 

Natuurlijk is er een discussie of de opera nog wel 

bestaansrecht heeft, of wij er zoveel geld aan uit 

moeten geven, of het niet een beetje een ouder-

wets genre is. Na de muzieklezing zult u het ant-

woord wel weten. 

 

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. 

 

SeniorenCafé Bussum 

 

Natuurlijk in de eerste plaats ook van ons de 

beste wensen en vooral een goede gezondheid 

in 2023. Een jaar dat voor Oekraïne hopelijk in 

het teken zal staan van vrede. 

Al jarenlang staat in ons ASGM Nieuws het 

woord café; maar waar komt dat eigenlijk van-

daan? De eerste cafés ontstonden in de 17e 

eeuw als koffiehuizen. Het woord café is natuur-

lijk het Franse woord voor koffie. In de geschie-

denis is het woord koffiehuis en café van beteke-

nis veranderd, van een locatie waar koffie wordt 

gedronken, naar een plek waar voornamelijk al-

coholische drank wordt gebruikt. Dezelfde veran-

dering zie je bij coffeeshop, dit duidt in het Ne-

derlands niet opeen gelegenheid waar koffie 

wordt gedronken, maar waar softdrugs worden 

verkocht en gebruikt. Voor de 16e eeuw beston-

den geen kroegen zoals wij die nu kennen. Er 

waren herbergen, logementen en taveernes die 

gericht waren op het geven van eten, rust en on-

derdak. Halverwege de 17e eeuw begon de op-

mars van koffie in Europa. Dit resulteerde in de 

oprichting van koffiehuizen voor de meer welge-

stelden van de samenleving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin 1800 telde Amsterdam 25 koffiehuizen 

tegenover bijna 1800 lokaliteiten waar bier en 

andere alcohol geschonken werd. Deze zaakjes 

werden vaak tapperijen of bierhuizen genoemd. 

Omdat het koffiehuis een betere naam had gin-

gen steeds meer kroegen zich zo noemen. In het 

begin van de 19e eeuw ontstond de bruine kroeg 

toen steeds meer mensen, als extra kostwinning, 

hun voorkamer inrichtten als plaats om iets te 

drinken. 

De vrouw des huizes kon op deze manier het 

inkomen van haar vaak werkloze man aanvullen. 
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Aan het eind van de eeuw was in Vlaanderen 

één op de zes woningen zo’n drankhuis. In Ne-

derland mocht tot 1881 nagenoeg iedereen tap-

pen. Toen werd een wet van kracht die een dure 

vergunning verplicht stelde. Van deze vergunnin-

gen mochten er in de grote steden maximaal 500 

worden afgegeven. Dit was het begin van de 

professionalisering van de horeca. 

Ons koffiehuis is al geruime tijd Lunchroom 

Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90. 

Daar wisselen wij dan wekelijks onze ‘weetjes’ 

uit. Schuift u ook eens aan op de maandagmor-

gen? Wij zij er vanaf 10.30 uur. 

 
Hartelijke groeten van uw gastvrouwen, 

Fenny Volmers,  06-53612729 

Truus Vos,  035-6920694 

 

SeniorenCafé Huizen 

Gezocht: gastheer/gastvrouw voor het Senioren-

Café Huizen en Samen lunchen 

 

Op 6 september 2018 zijn wij gestart met ons 

Seniorencafé in Huizen, waarbij Ties uw gast-

heer is geweest. 

Helaas heeft hij te kennen gegeven hiermee 

m.i.v. 1 februari te willen stoppen. 

Het is in de loop der jaren een leuk moment ge-

worden, waarbij iedereen, bij het drinken van 

een kopje koffie of thee, gezellig met elkaar kan 

praten. 

 

Het wordt iedere 14 dagen gehouden in restau-

rant Vie, Kerkstraat 60 in Huizen; iedereen is 

welkom, zowel leden als niet-leden. 

Tijd: 10.30 uur tot12.00 uur. 

Wie van u wil de plaats van Ties innemen? Het 

zou zeer jammer zijn als dit niet voortgezet kan 

worden. 

Heeft u interesse, neem dan contact op met Nico 

de Vries,  035-5265517. 

Op 14 en 28 februari zullen, in afwachting van 

een definitieve invulling, Rita Kemink en Nico de 

Vries als gastvrouw en gastheer fungeren.  

Komt u ook gezellig? 

 

Hartelijke groet, mede namens Ties 

Hannie Walet 

Kunstochtend op 16 februari  

Door Wim Dooge 

Venetië 

Venetië met zijn ongekende pracht van sprook-

jesachtige paleizen die weerspiegeld worden in 

het altijd kabbelende water van het Canal Gran-

de, vraagt erom ontdekt te worden. Wij zullen 

ons, om het een echte ontdekkingsreis te laten 

zijn, deels ook buiten de gebaande paden bege-

ven om zo veel mogelijk van het wat onbekende-

re Venetië te zien. Het is een stad die naast zijn 

paleizen vooral vele fraaie kerken rijk is, die 

overweldigen door hun kunstschatten van kun-

stenaars van wereldformaat, zoals Titiaan, Tinto-

retto, Veronese en Tiepolo. Maar er valt meer te 

genieten: naast goede restaurants is een rond-

vaart, gewoon met het plaatselijke openbare ver-

voer, de vaparetto, - een must!  

 

Likeurbonbons en Venetië 

 

Venetië is als het eten van een hele doos likeur-

bonbons in één keer. 

 

Truman Capote, Amerikaans autuur 

(1942-1984) 
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Samen lunchen Bussum 

 

Lieve leden, 

In de eerste plaats een voorspoedig, maar vooral 

gezond 2023, toegewenst. 

Het is winter, wij hebben in december al een 

koude periode gehad. Misschien wel goed voor 

de natuur, maar gezien de huidige energietarie-

ven, zeker niet voor onze portemonnee. 

Toch kunnen wij altijd genieten van dit jaargetij-

de. Zo zien wij het roodborstje weer verschijnen, 

al struinend door onze tuin op zoek naar insec-

ten, wormen en spinnen. 

Het is een vrij gedrongen vogeltje en zowel het 

mannetje als het vrouwtje heeft een bruinrode tot 

oranje keel. Het roodborstje is 14 cm. lang en 

weegt slechts 20 gram. 

Ondanks het feit dat het een beschermde vogel 

is, broeden er de laatste jaren zo’n 300.000 tot 

400.000 paren in Nederland. Het is een trekvo-

gel; een gedeelte van de populatie die hier in 

Nederland woont, vertrekt in de winter naar war-

mere oorden en wordt afgewisseld door rood-

borstjes die uit noordelijker streken komen. En 

dit zijn dan met name de roodborstjes die wij in 

onze tuinen zien. De territoria van de inheemse 

roodborstjes liggen in de wat meer bosrijke om-

gevingen en daar is dus geen plaats meer voor 

hen zodat zij zich in onze tuinen moeten ophou-

den. Het roodborstje is namelijk een zeer agres-

sief vogeltje; het maakt niet uit of dat een man-

netje of een vrouwtje is. Iedereen kent wel 

‘roodborstje tikt tegen het raam’.  

Dat is natuurlijk geen vragen om eten, maar om-

dat zij zich niet herkennen in het eigen spiegel-

beeld en pogen hun veronderstelde soortgenoot 

te verjagen.  

Zij zijn daar zo druk mee dat zij daardoor in het 

broedseizoen, hun eigen broedsel soms ver-

waarlozen. Zij zijn dus erg territoriumgevoelig.  

Het roodborstje heeft een intern kompas, dat 

helpt bij de trekrichting in het migratieseizoen. 

Het is de eerste vogel waarbij dit fenomeen is 

vastgesteld. Het is overigens de nationale vogel 

van het Verenigd Koninkrijk. 

Staat de duif symbool voor vrede; het roodborst-

je staat symbool voor hoop. 

En hoop hebben wij voor het nieuwe jaar, ook 

voor het feit dat u de weg naar ons Samen lun-

chen zult vinden. 

Wij doen dat weer op zaterdag 18 februari vanaf 

12.30 uur bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan 

het Julianaplein 90. Wilt u ook komen dan kunt u 

zich tot donderdag 16 februari aanmelden. Dit 

kan bij: 

Lidemey Visser,  035-8889959 

Ditte van Doorn,  06-55918411 

Lidemey heeft een antwoordapparaat.  

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. 

 

Zo was het vroeger: elektra– en gasme-

ters 

 

In elk huis hadden wij vroeger twee meters 

staan, één voor elektra en één voor gas. 

In de elektrameter gingen guldens en in de gas-

meter gasmuntjes. Die 

kocht je bij de kruide-

nier, dit als service 

aan de klanten. De 

kruidenier kocht ze bij 

de gasfabriek. Eens in 

de zoveel tijd kwam 

een medewerker van het energiebedrijf de me-

ters legen. Toen wist je waar je aan toe was. 

Geen muntjes, geen gas; geen guldens, geen 

elektra. Nu is het elke maand weer een groot 

vraagteken hoe hoog de rekening is. 

 

Nel Hoekstra 
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Filosofieochtend op 23 februari 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 ande-

re 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 zieleleven pro-

beert 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. 

 

Merk-waardig 

Andrélon 

 

De naam Andrélon 

klinkt alsof deze uit 

Frankrijk komt. Niets is 

minder waar. De naam 

Andrélon is een sa-

mentrekking van de 

voornamen van de 

twee oprichters van 

een shampoofabriekje 

in Bodegraven: het 

echtpaar André en Lonneke de Jong. 

André was kapper en begon eind jaren ’30 met 

het vervaardigen van een eigen shampoo voor 

het badhuis dat hij er toen bij had. In de jaren ’70 

en ’80 was Andrélon de grootste werkgever van 

Bodegraven. Tegenwoordig is het merk onder-

deel van Unilever en vindt de productie in Polen 

plaats. 

 

Bron: Gerarduskalender 2022 
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Advent-Kerstbijeenkomst 13 december 
 

Na drie jaar hielden wij op 13 december jongst-

leden weer een Advent-Kerstbijeenkomst. 

Dit keer in de vorm van een lunch. De bijeen-

komst werd georganiseerd in nauwe samenwer-

king met de Protestant Christelijke Ouderen 

Bond afdeling Naarden-Bussum-Hilversumse 

Meent. Het was een evenement waarop wij, 

maar ook heel veel leden van beide verenigin-

gen, met enorm veel genoegen terugkijken. 

Mooi om te zien was, dat de leden van beide 

verenigingen bij elkaar aanschoven; van kliek-

vorming was geen enkele sprake. 

Het geheel vond plaats in de sfeervol en feeste-

lijk ingerichte Wilhelminakerk in Bussum. 

Na de ontvangst met koffie werd er uit volle 

borst een aantal Kerstliederen gezongen en na-

tuurlijk werd het Kerstevangelie gelezen.  

Ds. Riegonda van Welie hield een onderhouden-

de en aansprekende overweging, waarna wij 

genoten van de prachtige stem van Karin Kuij-

per, die enkele toepasselijke liederen ten gehore 

bracht.  

Vervolgens werd smakelijk van de door de Lidl 

Huizen gesponsorde lunch gesmuld. 

Bram Brandemann, een fantastische organist, 

bracht ons in vervoering met een virtuoze orgel-

fantasie, waarbij je je nauwelijks kunt voorstellen 

dat een orgel zulke geluiden zou kunnen voort-

brengen.  

Hierna werd met samenzang het officiële deel 

van de bijeenkomst afgesloten. 

Menigeen bleef vervolgens nog even zitten om, 

onder het genot van een drankje, na te praten.  

Het was al met al een prachtige middag die ze-

ker naar meer smaakt. 

Tenslotte moeten wij de fantastische verzorging 

van de vrijwilligers, onder leiding van Elly en Piet 

Vos, noemen.  

Zij verdienen echt een enorme pluim. 

 

Het bestuur 

Belastingaangifte 2022 

 

  
 

Als u deze Nieuwsbrief ontvangt, is het al weer 

eind januari 2023. 

Dan start de Belastingdienst weer met het ver-

zenden van de aangiftebrief.  

Of per post en/of in Mijn Overheid. 

Als u een machtigingscode ontvangt van de Be-

lastingdienst, wilt u die dan bewaren en doorge-

ven aan uw belastinginvuller? 

De aangifte 2022 kan vanaf 1 maart 2023 inge-

vuld worden en moet vóór 1 mei 2023 ingediend 

zijn. Als het nodig is kan er tot 1 september 

2023 uitstel gevraagd worden. 

 

Zoals u al een aantal jaren gewend bent, zult u, 

in verband met de AVG, zelf contact op moeten 

nemen met één van onderstaande belastingin-

vullers. 

Dick de Graaf,  06-13601970 

Jan van Kooten,  035-5255652 

Lucie Wilmer,  035-5255652 

De belastinginvuller kan ook met u kijken naar 

recht op huur- en/of zorgtoeslag.  

Er kan tot 1 september 2023 nog huur-/

zorgtoeslag 2022 aangevraagd worden. 

Een proefberekening kan inzicht geven of het 

zinvol is een aanvraag te doen. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen 

met: 

Lucie Wilmer,  035-5255652 

 luciewilmer@gmail.com 

 

Horizon 

 

Wij leven allemaal onder dezelfde hemel, maar 

hebben niet allemaal dezelfde horizon. 

 

Konrad Adenauer, Duits politicus 

(1876-1967) 
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Herinneringen van een Bussumse jongen 
 

Ton Longayroux (1950) haalt voor de website 

van de Historische Kring Bussum graag herinne-

ringen op aan zijn jeugd in Bussum. 

Vanaf 1970 woonde hij elders in Nederland. Als 

docent Aardrijkskunde was hij (mede)schrijver 

van diverse schoolboeken. 

Ton Longayroux is nu met pensioen en woont 

een deel van het jaar in Frankrijk, in het gebied 

waar zijn familienaam vandaan komt. 

 

De komende nummers zullen wij, met dank aan 

Tom Langayroux en de Historische Kring Bus-

sum, een herinnering in ons Nieuws opnemen. 

 

Bussumse blondjes 

De VVD kende vroeger een bekend kamerlid: de 

heer van Riel. Deze markante persoonlijkheid 

was vrijgezel en toen journalisten hem vroegen 

naar zijn relatie met vrouwen gaf hij een humor-

vol antwoord: hij had een amoureuze verhouding 

met drie vrouwen ! “Wie waren dat dan wel”, 

werd vrijpostig gevraagd. Van Riel antwoordde: 

“mijn moeder, de H. Maagd Maria en Elisabeth 

Bas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste dame was het icoon van een sigaren-

merk dat de politicus rookte. Beschaamd en ver-

slagen vertrokken de journalisten, 'overruled' 

door dit spitsvondige antwoord. 

Tijdens mijn jeugd in Bussum groeide bij mij ge-

leidelijk de aandacht voor het andere geslacht. 

Natuurlijk had je genegenheid voor je moeder en 

je zussen, maar die relatie was toch anders. 

Zoals bij van Riel speelde ook de Maagd Maria 

wel een rol, maar die heilige vrouw in lang blauw-

wit gewaad stond toch wel heel ver af van aardse 

liefde vol emotie en hartstocht. 

Niet ver van de bekende automatiek “Aurora” op 

de Huizerweg bevond zich in mijn tijd een siga-

renwinkel. In de etalage stond een grote recla-

meplaat die wat weg had van een triptiek. Die 

plaat trok bij het voorbijgaan steeds mijn aan-

dacht. De centrale afbeelding werd gevormd door 

een prachtige blonde vrouw, die wat hautain en 

onverstoorbaar een sigaret rookte.  

De twee zijplaten lieten woeste, zwaar bewapen-

de piraten zien, die overbluft staarden naar deze 

sigaret rokende, femme fatale. Haar verschijning 

sloeg in als een bom ! Ook ik werd als jongen 

gegrepen door deze blonde schoonheid op kar-

ton. Ik meen dat de reclame stond voor het siga-

rettenmerk ‘Miss 

Blanche’ ! 

Naast deze blonde 

schoonheid was in 

de vierde klas van 

de Lagere School 

mijn oog gevallen op 

een meisje uit de 

klas.  

Ze was de dochter 

van de eigenaar van 

een bekende 

schoenwinkel in de 

Nassaulaan en ondanks haar korte achternaam, 

had ze prachtig lang, blond haar. Als ze mij aan-

keek bonsde mijn hart op de frequentie zoals die 

door de eerste letter van haar voornaam werd 

gevormd. De letter M ! 

Ik begeleidde haar wel eens naar de bushalte 

vanwaar ze naar huis vertrok. Veel verder kwam 

het niet. 

Toch bleek ik een 'zwak' te houden voor blonde 

vrouwen. Ik trouwde veel later met een blondine 

uit Rotterdam. Het Gooi en Bussum waren voor 

haar onbekend en ik leidde haar rond. Tegenover 

de Crailose hei zette zij het Kralingse bos, tegen-

over de Nassaulaan zette ze de Lijnbaan, tegen-

over boekhandel Los zette zij boekhandel Don-

ner en voor Barneveld Zaken had zij Jungerhans. 

De wereldhaven en stad Rotterdam waren inder-

daad anders, maar zij zwichtte tenslotte toch 

voor mijn avances. 

‘Waar je werk is, is je vaderland’ en daardoor 

zouden wij beiden in West-Friesland een nieuwe 

woonplaats vinden. Bussum en Rotterdam zou-

den in onze harten blijven bestaan. 

 

Bron: Ton Longayroux/Historische Kring Bussum 

 

Gerechtshof 
 

Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande 

rechtbanken en dat is het gerechtshof van het 

geweten. 

 

Mahatma Gandhi, Indiaas politicus 

(1869-1948) 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 

ASGM van 24 november 2022 

Notulist: Rita Kemink 

 

1. Opening 

De voorzitter (Nico) opent de vergadering en  

heet een ieder namens het bestuur welkom.  

 

2. Mededelingen 

Aanwezig: 

 Hannie Walet -penningmeester 

 Rita Kemink -secretaris/notulist 

 Nico de Vries -voorzitter 

Er zijn 19 aanwezigen, geen machtigingen  

afgegeven en 5 afmeldingen. 

 

Nico geeft een uitleg wat hem en zijn vrouw is  

overkomen en dankt een ieder voor de kaarten  

en bloemen. 

 

Hannie toont de check van de Rabo  

ClubSupport actie ad € 1.861,51. 

De stemmen waren € 25,00 per stem waard.  

Rabobank had ook het budget verhoogd naar  

€ 200.000,00. 

De promotie/flyers hebben hun vruchten  

afgeworpen. 

 

3. Notulen ALV d.d. 24 februari 2022 

Er zijn geen op-/aanmerkingen. 

 

Annie Bakker merkt op dat zij i.p.v. 54 exempla- 

ren er 27 heeft verspreid in Weesp, maar dat dit  

helaas geen resultaat heeft opgeleverd. 

 

Chris Beun meldt dat hij bezig is om adverten- 

ties binnen te halen. Dit heeft geresulteerd in  

een advertentie van Het Oorwerk. Deze komt  

volgende maand in het ASGM Nieuws. 

 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan  

de secretaris. 

 

4. Vacature functie penningmeester/mogelijk  

consequentie(s) 

Hannie heeft al eerder te kennen gegeven te  

zullen stoppen per 1 januari 2023. Zij zal nog  

wel de jaarrekening van 2022 afronden. 

 

Na een aantal oproepen in het ASGM nieuws  

hebben wij een opvolgster voor Hannie kunnen  

Vinden, nl. mevrouw Annelies Heijnen. 

Zij verblijft enkele maanden per jaar in het bui- 

tenland. 

 

Daarom hebben wij besloten om een knip in de  

functie aan te brengen voor de periode dat  

Annelies niet aanwezig is. 

Annelies zal zorgdragen voor de jaar-/winst- en 

verliesrekening en de begroting. Tijdens de  

afwezigheid van Annelies zal door Rita de da- 

gelijkse administratie (met ondersteuning van  

Nico) gedaan worden. 

Het is geen ideale oplossing, maar wel werkbaar  

volgens ons. 

 

Nico vraagt de vergadering of zij zich kunnen  

vinden in deze constructie. 

De vergadering gaat hiermede akkoord. 

Annelies zal in de volgende ALV voorgedragen  

worden als penningmeester. 

 

5. Begroting 2023 

Hannie geeft uitleg over het neerleggen van  

haar functie. 

 

Zij geeft ook een toelichting op de begroting. 

De bankkosten zullen bijna verdubbeld worden  

ten opzichte van de afgelopen jaren. 

De RaboBank stopt met de reductie voor stich- 

tingen en verenigingen. 

Wij zouden er graag nog een aantal adverteer- 

ders bij hebben. 

Er zijn bijna geen afwijkende kosten t.o.v. vorig  

jaar. 

 

Piet Schaddelee mekt op dat in de begroting niet 

de Rabo ClubSupport is opgenomen. 

Hannie antwoordt, dat sponsoring nooit wordt  

opgenomen in een begroting. 

De Rabo ClubSupport komt in een reserverings- 

post op de balans voor 2023; zo blijft deze bui- 

ten de resultaatrekening. 

Er is ook een reserveringspost voor de bus- 

vakanties. 

 

Chris Beun vraagt hoe in de toekomst de busva- 

kanties/dagtochten geregeld gaan worden. 

Nico antwoordt hierop dat dit nog een punt van  

aandacht is. 

 

Applaus voor de penningmeester. 

 

6. Vaststellen contributie 2023 

Het bestuur stelt voor om de contributie ongewij- 

zigd te laten. 

De vergadering steunt dit voorstel en gaat  

akkoord. 

 

                           vervolg op pagina 11 
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7. Voorstellen en benoemen Nel Hoekstra als  

algemeen bestuurslid 

De vergadering gaat akkoord met de benoeming  

van Nel Hoekstra als algemeen bestuurslid. 

Nel legt uit dat het haar bedoeling is om bij de  

diverse activiteiten haar oor te luisteren te leg- 

gen. 

 

8. Rondvraag 

Toos Vrakking biedt zich aan als reserve- 

bezorgster van het ASGM Nieuws. 

 

Rita Beun vraagt of het mogelijk is om een aantal  

ASGM bladen bij de Fysio Naarden neer te leg- 

gen. Rieky de Graaf zal dit regelen. 

 

Rita Beun vraagt of het al bekend is of de huur- 

prijs van de Palmpit verhoogd gaat worden. 

Hannie zal hier navraag naar doen. 

 

Fenny Volmers merkt op dat de Klassieke mu- 

ziek en Kunstochtenden minder bezocht worden  

en vraagt of dit nog wel haalbaar is. 

De opkomst is afhankelijk van het weer en de  

bereikbaarheid van het Ravelijn is niet optimaal. 

Hannie antwoordt dat de theaters/concertzalen  

ook kampen met een terugloop. 

De toegang is met € 1,00 verhoogd daar het  

Ravelijn de huur heeft verhoogd. 

 

Chris Beun merkt op dat de Filosofie-ochtend  

van 1 december niet doorgaat. 

Nico antwoordt dat hij aankomend weekend naar  

een ieder met een emailadres hierover een  

bericht zal zenden. 

 

Nico brengt de kerstlunch van 13 december a.s.,  

in samenwerking met de PCOB, onder de aan- 

dacht. 

Rita Beun vraagt waarom de KBO er niet bij is. 

Nico antwoordt dat zij de kosten te hoog vinden. 

 

9. Sluiting 

Nico bedankt Anjo voor de koffie en een ieder  

voor zijn aanwezigheid en positieve inbreng. 

 

Wensjes 

 

Kleine muisjes hebben grote wensjes: 

beschuiten met gestampte mensjes. 

Van papieren bruiloft tot eiken bruiloft: zo 

heten onze huwelijksjaren 

 

De meeste mensen kennen vooral de namen van 

de huwelijksfeesten die wij traditiegetrouw groots 

vieren met elkaar. Een huwelijk van 12,5 jaar is 

een koperen bruiloft en een huwelijk van 25 jaar 

is een zilveren bruiloft. 50 jaar getrouwd is goud 

en 60 jaar samen noemen wij heel eerbiedig en 

vol bewondering een diamanten bruiloft. Maar 

wie weet dat álle eerste huwelijksjaren een eigen 

naam hebben? Kartonnen bruiloft? Houten brui-

loft? Ooit van gehoord? Zelfs een uiterst zeld-

zaam 80-jarig huwelijksfeest heeft een naam. 

Maar dan stopt het dan ook. 

Om voor ééns en altijd duidelijkheid te verschaf-

fen presenteren wij alle builoftsjaren die een spe-

cifieke naam hebben op een rij. Om nooit meer 

te vergeten. 

1 jaar Papieren bruiloft 

2 jaar Kartonnen bruiloft 

3 jaar Leren bruiloft 

4 jaar Vruchten bruiloft 

5 jaar Houten bruiloft 

6 jaar IJzeren bruiloft 

7 jaar Donzen bruiloft 

8 jaar Bronzen bruiloft 

9 jaar Aardewerken brui-

loft 

10 jaar Tinnen bruiloft  

11 jaar Stalen bruiloft 

12 jaar Zijden bruiloft 

12,5 jaar Koperen bruiloft 

13 jaar Kanten bruiloft  

14 jaar Ivoren bruiloft 

15 jaar Kristallen bruiloft  

20 jaar Porseleinen bruiloft 

25 jaar Zilveren bruiloft 

30 jaar Paarlemoeren bruiloft 

35 jaar Koralen bruiloft 

40 jaar Robijnen bruiloft 

45 jaar Saffieren bruiloft 

50 jaar Gouden bruiloft 

60 jaar Diamanten bruiloft 

70 jaar Briljanten bruiloft 

80 jaar Eiken bruiloft  

 

Bron: PlusOnline 

 

Ontdekkingstocht 
 

Het huwelijk blijft de belangrijkste ontdekkings- 

tocht die de mens kan ondernemen. 

 

Sören Kierkegard, Deens filosoof (1813-1855) 
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Jaarverslag 2022 Algemene Seniorenver-

eniging Gooise Meren 

 

Bestuur: 

Op 1 januari 2022 was het bestuur als volgt sa-

mengesteld: 

Voorzitter: Nico de Vries 

Penningmeester: Hannie Walet 

Secretaris: Rita Kemink 

 

Hannie Walet heeft in de loop van dit jaar te ken-

nen gegeven haar activiteiten voor de ASGM, 

wegens persoonlijke omstandigheden, per 1 ja-

nuari 2023 te beëindigen. 

Ieder die de betrokkenheid van Hannie bij onze 

vereniging kent, weet dat dit voor haar een ui-

terst moeilijke en pijnlijke beslissing is geweest. 

Wij zullen haar missen. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 

november werd Nel Hoekstra benoemd tot alge-

meen bestuurslid. Ook werd op deze vergadering 

kenbaar gemaakt dat Annelies Heijnen aangebo-

den heeft de functie van penningmeester van 

Hannie te willen overnemen. 

Annelies zal tijdens de komende Algemene Le-

denvergadering van 9 maart 2023 als zodanig ter 

benoeming worden voorgedragen. 

Naast het feit dat het bestuur dan weer bestaat 

uit een viertal leden is het ook bijzonder prettig 

dat twee daarvan in de gemeente Gooise Meren 

(Bussum in dit geval) wonen. 

Zoals gebruikelijk is in dit soort situaties, neemt 

Annelies al deel aan de bestuursvergaderingen. 

 

Coronapandemie: 

Gelukkig bleven ons lockdowns, zoals die in 

2020 en 2021 werden afgekondigd, bespaard. 

Er moest wel volop ingeënt worden en zeker 

voor kwetsbare groepen bleef het toch wel op-

passen geblazen, maar van een ontwrichting van 

de samenleving was in 2022 geen sprake. Onze 

activiteiten konden dus gewoon doorgaan.  

 

Vaste werkzaamheden en acties van het bestuur 

en vrijwilligers van de vereniging: 

De vereniging telde per 31 december 2022 totaal 

238 leden. 

Het bestuur is in 2022 elf keer bij elkaar geweest. 

De ledenadministratie werd tot en met februari 

2022  bijgehouden door Lucie Wilmer. Dit werd 

vervolgens overgenomen door Rita Kemink. 

Namens de vereniging was Nico de Vries coördi-

nator van de AVG, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Het AVG-register wordt 

jaarlijks bijgewerkt.  

Het ASGM Nieuws, onder redactie van Nico de 

Vries en Lucie Wilmer (tot en met februari 2022), 

verscheen tien keer. 

Bea van Rossum en Wil van Spaendonck fun-

geerden weer als uiterst scherpe correctoren die, 

met een opbouwende blik, de uitgaven vooraf 

gedetailleerd doornamen en bespraken met de 

redactie. 

De verspreiding van het Nieuws werd gecoördi-

neerd door Rieky de Graaf. 

Trouwe bezorg(st)ers verspreidden het ASGM 

Nieuws weer onder onze leden. 

Adverteerders werden benaderd door Ties en 

Hannie Walet en Nico de Vries. 

Maar ook leden probeerden (en soms met suc-

ces) adverteerders voor ons Nieuws te werven. 

Piet Schaddelee zorgde ervoor dat onze activitei-

ten terug te vinden waren in de lokale bladen. 

Dit door wekelijks kopij hierover bij hen aan te 

leveren. 

Lief- en leedbezoek aan de leden werd verzorgd 

door Diny Bakker, Rieky de Graaf, Bea van Ros-

sum, Lucie Wilmer (tot en met februari 2022) en 

Rita Kemink. 

Voor deskundige hulp bij de belastingaangifte 

kon ook dit jaar weer een beroep worden gedaan 

op Lucie Wilmer, Dick de Graaf en Jan van Koo-

ten. 

 

    vervolg op pagina 13 
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Overleg met andere seniorenverenigingen: 

Het bestuur overlegde een drietal keer

(constructief) met het bestuur van de PCOB. 

Hierop stonden de gezamenlijke lezing, met ook 

de KBO, over de Klimaatcrisis in oktober en de 

Advent/Kerstbijeenkomst, samen met de PCOB, 

centraal. 

Ook sprak het bestuur met BasBel, de senioren-

vereniging voor Blaricum, Eemnes en Laren. 

Dit om wederzijdse ervaringen uit te wisselen. 

 

Rabo ClubSupport: 

Dit jaar namen wij voor de zesde keer deel aan 

deze actie van de Rabobank. Het bedrag dat op 

de cheque stond verraste ons volledig. De afge-

lopen jaren ontvingen wij bedragen van bijna  

€ 1.000,00, al schitterend natuurlijk, maar dit jaar 

werden wij bedeeld met een geweldig bedrag 

van € 1.861,51. Dit bedrag wordt gereserveerd 

voor een feestelijke middag volgend jaar. 

 

Feestmiddag 1 april: 

Na de periode van lockdowns hunkerde velen 

naar de feestmiddag op 1 april. Een moment ook 

waarop wij stil stonden bij het eerste lustrum van 

onze vereniging. Ruim 70 leden bezochten deze 

middag in de Wilhelminakerk en genoten van het 

optreden van The Dutch Vocals uit Volendam. 

 

Voorlichtingsbijeenkomst Regie op mantelzorg: 

De in mei geplande voorlichtingsbijeenkomst(en) 

van Regie op Mantelzorg gingen helaas niet 

door. Dit wegens gebrek aan belangstelling. 

 

Advent/Kerstbijeenkomst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 13 december organiseerden wij, samen met 

de PCOB, een Advent/Kerstviering in de Wilhel-

minakerk. Het was een bijzonder geanimeerde 

bijeenkomst in een feestelijk ingerichte Wilhelmi-

nakerk. Wij zongen kerstliederen en genoten van 

de prachtige stem van Karin Kuijper en het fan-

tastische orgelspel van Bram Brandemann. Ds. 

Riegonda van Welie sprak ook nog een korte 

overweging uit.  

De smakelijke lunch werd gesponsord door Lidl 

Huizen. Na afloop werd er onder het genot van 

een drankje nog gezellig nagebabbeld. De mid-

dag werd bijgewoond door ruim 120 leden. 

Het geheel werd, samen met andere vrijwillig- 

(st)ers, uitstekend verzorgd door het echtpaar 

Vos. Een evenement dat zeker voor herhaling 

vatbaar is. 

 

Onderstaand een opsomming van de overige 

georganiseerde (standaard)activiteiten: 

Iedere maandagmorgen werd het SeniorenCafé 

Bussum gehouden bij Lunchroom Beetje Bijzon-

der aan het Julianaplein. Gastvrouwen hierbij zijn 

Truus Vos en Fenny Volmers. 

Vooral tijdens de lange en mooie zomer werd de 

koffie genuttigd op het terras, al was het soms zo 

warm dat binnen verkoeling moest worden ge-

zocht. 

De derde zaterdag van de maand staat in Bus-

sum het Samen lunchen op het programma. 

Gezien het prijsniveau van andere restaurants is 

besloten deze lunches in de toekomst te houden 

bij Lunchroom Beetje Bijzonder. Bijzonder droe-

vig was het overlijden van onze lieve Pépé Ja-

mes in maart. Zij was vele jaren één van onze 

gastvrouwen bij zowel het SeniorenCafé als het 

Samen lunchen. Haar plek is inmiddels opgevuld 

door Ditte van Doorn die nu samen met Lidemey 

Visser als gastvrouw fungeert. 

Het SeniorenCafé Huizen kwam eens per twee 

weken op dinsdag bij elkaar. Hier fungeert Ties 

Walet als gastheer. Het Café in Huizen vertoont 

een toenemend aantal bezoekers. Gelukkig leid-

de dit bezoek aan ons Café regelmatig tot een 

nieuw lidmaatschap van de ASGM. 

Eens in de twee maanden is het Samen Lunchen 

in Huizen. Dit vond, evenals het SeniorenCafé 

plaats in het Wapen van Huizen. . 

De Handwerkclub heeft eens in de veertien da-

gen haar domicilie in de Palmpit. 

Rita Beun en haar dames hebben ook dit jaar 

weer veel gebreid voor goede doelen. 

Voor de leden van deze club zijn deze woens-

dagmiddagen een lichtpuntje en zij genieten daar 

ten volle van. 

Veel leden, maar ook niet leden, genoten weer 

van de Klassieke muziek- en Kunstochtenden. 

De kennis en ook het enthousiasme van zowel 

Claire Verlinden als Wim Dooge zorgden weer 

voor veel blije gezichten na hun lezingen. Jam-

mer dat het aantal deelnemers teruggelopen is. 

Waarschijnlijk zijn dit nog de effecten van de co-

ronacrisis. 

    vervolg op pagina 14 
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Besloten is ook een proef te houden met Filoso-

fieochtenden. Ook deze zullen worden gehouden 

door Wim Dooge. De eerste lezingen trokken ca. 

20 bezoekers; een aantal dat boven onze ver-

wachtingen lag. Wij hopen deze interessante en 

nieuwe activiteit in de toekomst te kunnen conti-

nueren. 

De belangstelling voor de bustochten was dusda-

nig dat slechts één van de drie georganiseerde 

tochten door ging. Het uitje van 19 juli met een 

vaartocht en een bezoek aan de Basiliek van Ou-

denbosch ging wel door. Het was die dag in de 

buurt van Roozendaal 42 graden, maar iedereen 

hield zich kranig. 

De voor september georganiseerde busvakantie 

naar Stadtkyll in Duitsland ging gelukkig ook 

door. Weliswaar zonder de vaste begeleider 

Hannie Walet, dit wegens persoonlijke omstan-

digheden, maar wel met Rita Kemink en Nico de 

Vries. De foto’s van deze busvakantie staan in-

middels op onze website. Dit ook met dank aan 

onze busgast Wim van Hal, die ons een aantal 

foto’s ter beschikking stelde. 

 

Nico de Vries, januari 2023 

 

TV-hits van toen 

Ja zuster, nee zuster 

 

De serie ‘Ja 

zuster, nee zus-

ter’ werd tussen 

1966 en 1968 

uitgezonden 

door de VARA. 

De teksten wa-

ren van Annie 

M.G. Schmidt 

en de liederen 

van Harrie Ban-

nink. De lotge-

vallen in de serie spelen zich af in en om het 

rusthuis Huize Klivia. De eigenaar, buurman 

Boordevol, ergert zich steeds weer aan de herrie 

in het rusthuis. Hetty Blok speelde Zuster Klivia. 

Verschillende liedjes zijn ook buiten de serie om 

bekend gebleven, zoals ‘Op de step’, ‘Mijn opa’, 

‘De kat van Ome Willem’ en in ‘In een rijtuigie’.  

 

Bron: Gerarduskalender 2022 

 

 

 

 

 

Rijbewijskeuringen  
 

De leeftijd van 

de verplichte rij-

bewijskeuring is 

verhoogd naar 

75 jaar. Dan kunt 

u uw rijbewijs 

alleen nog maar 

verlengen (max. 

5 jaar) na een verplichte keuring door een arts.  

U moet een ‘Gezondheidsverklaring’ invullen.  

(Eigen verklaring 75+). Deze is verkrijgbaar bij 

uw gemeente of op Mijn CBR. 

Deze keuring wordt tegen een gereduceerd 

tarief uitgevoerd door: 

Prima Porta Huisartsen 

Dr. K. Siderakis,  035-6942282, € 35,00 

Koningin Wilhelminalaan 7, Naarden. 

Dr. Crijns,  06-23055689. € 50,00 

1e dinsdag van de maand  

Wilhelminaplantsoen 18, Bussum. 

(bibliotheek 1e verdieping of praktijk in Drieber-

gen). 

 

Twaalfstedentocht 
 

De Elfstedentocht is bij de meeste mensen wel 

bekend. Maar eeuwen geleden bestond er ook 

een Twaalfstedentocht. Hij werd maar twee keer 

gereden, in 1676 (!) en, voor de laatste keer, op 

29 december 1822. De route voerde langs twaalf 

plaatsen in Noord-Holland: 

Haarlem, Amsterdam, Weesp, Naarden, Muiden, 

Monnickendam, Edam, Purmerend, Hoorn, Enk-

huizen, Medemblik en Alkmaar. 

In 1676 reden vier Zaankanters de tocht uit, in 

1822 deden de broers Klaas en Willem Oostindië 

dat. Ze hadden 24 uur en 15 minuten nodig voor 

de tocht over zo’n 300 kilometer. 

 

Bron: Gerarduskalender 2022 

 

Website 

www.seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Op de website vindt u eventueel aanvullende in-

formatie die voor u interessant kan zijn. Door het 

aanklikken van de advertenties, komt u automa-

tisch op de website van de adverteerders.nl 
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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 1e 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,  

Mijn IBAN-nummer:……………………………………………………………………………………  

Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren 



 16 

Colofon 
 
ASGM Nieuws verschijnt maandelijks, uitgezonderd januari 
en augustus. 
 

Bestuur 

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

Penningmeester: Annelie Heijnen (a.i.),  035-6950722 
 penningmeester@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

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

2e  Secretaris: vacant 
Algemeen bestuurslid: Nel Hoekstra,  035-6910276 

 alg.bestuurslid@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

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 

 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

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: 
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. 


