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Van de voorzitter 
 

Wegens ziekte van de voorzitter deze keer geen 

algemeen inleidend artikel voor het ASGM 

Nieuws, maar slechts een tweetal punten die 

aandacht verdienen. 

Punt 1 

Weer naar een andere locatie voor de kunst- en 

muzieklezingen vanaf de start in het nieuwe  

seizoen (oktober 2018). 

Op basis van de verkregen informatie dat de za-

len van de Wilhelminakerk te Bussum, ondanks 

de voorgenomen sluiting van de kerk na  

1 januari 2019, wel beschikbaar zouden blijven 

voor verhuur, zijn wij een huurovereenkomst 

aangegaan. 

Onlangs liet het kerkbestuur echter weten op 

haar besluit terug te komen, zodat wij op zoek 

moesten naar een nieuwe locatie. 

Deze is inmiddels gevonden in de  

Bibliotheek Gooi en meer, vestiging Bussum, ge-

legen naast de Wilhelminakerk. 

Punt 2 

Nieuwe Europese privacyregels. 

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit brengt verplichtingen voor organisaties, waar-

onder verenigingen als de onze, met zich mee 

op bijvoorbeeld de inrichting van onze werkpro-

cessen en online beveiligingssystemen. 

Dit heeft ook gevolgen voor de inrichting van 

werkprotocollen, maar bijvoorbeeld ook voor het 

aanmeldingsformulier voor nieuwe leden. 

Voor publicatie van bijzondere persoonsgege-

vens, zoals het afdrukken van persoonlijke foto’s 

in het verenigingsblad, moet voortaan vooraf toe-

stemming worden verleend. 

Er dienen zich nog talloze vragen en onzekerhe-

den aan, maar wij zullen ze in kaart brengen, op-

lossen en u over het verloop van het proces blij-

ven informeren. 

  

Namens het bestuur, 

 

Herman Drenth, voorzitter. 

Agenda 
 

Di  1 mei Handwerkclub 

Di 1 mei Busdagtocht 

Ma  7 mei SeniorenCafé + boekenruil 

Wo 9 mei  Marktbezoek 

Ma 14 mei  SeniorenCafé 

Di  15 mei  Handwerkclub 

Za 19 mei  Samen lunchen 

Ma  21 mei  Geen SeniorenCafé 

   ivm 2e Pinksterdag 

Ma  28 mei  SeniorenCafé 

Di 29 mei  Handwerkclub 

 

Plekje vrij in de agenda 
 

Di  5 juni  Busdagtocht 

 

Verspreiding ASGM Nieuws 
 

U zult wel gemerkt hebben dat de verspreiding 

van de laatste 2 exemplaren van het ASGM 

Nieuws vertraging heeft opgelopen. Hoewel 

Rieky en de bezorgers hun uiterste best hebben 

gedaan, lukte het niet het blad op tijd te (laten) 

bezorgen. De reden was dat er problemen waren 

bij de drukker. Veel opdrachten en drukpersen 

die het af lieten weten. Zelfs een express verzen-

ding van de bladen per vliegtuig kon het pro-

bleem niet voor ons oplossen. Tot overmaat van 

ramp ontvingen we van het Nieuws van april te 

weinig exemplaren. Bezorging bij de leden had 

voorrang, dus de locaties moesten het deze keer 

met minder exemplaren doen. 

Hopelijk lukt het met het mei Nieuws wel, maar 

garanties hebben we niet gekregen.  

We houden de moed er in! 
 

FASv-ledenvoordeel 
 

De  Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren 

(ASGM) is aangesloten bij de overkoepelende 

landelijke ouderenorganisatie FASv: 

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. 

Op de site van FASv vindt u informatie over le-

denvoordeelacties. Hiervan kunt u als ASGM lid 

desgewenst gebruik maken. 
http://www.fasv-ledenvoordeel.nl 
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Wel en wee uit het SeniorenCafé 
 

Nu de lente er aan komt hopen we allemaal 

weer een blije tijd tegemoet te gaan. Misschien 

helpt dit oude poëzieversje u om eventuele man-

kementjes op te lossen. 

Ik vond het in een oud album van mijn tante uit 

1912, maar bij mijn oma en moeder vond ik  

hetzelfde vers, van oma was het al uit 1894. 

 

Lieve Jeanne, 

 

Recept om gelukkig te zijn: 

 

Neem een kop vol opgeruimdheid, 

Met een dosis goede moed, 

Daags twee lepels zelfbeheersing, 

Waar ge een weinig kalmte in doet. 

 
Twintig droppels geest van vreugde 

Met een poeder levenszout, 

En wat balsem van vertroosting, 

Is een raad zoo goed als goud. 

 

Vindt ge dan in dit receptje, 

Uwen wensch nog niet vervuld, 

Neem dan voor het allerlaatste, 

Nog een pleister van geduld. 

 

Uw liefhebbende schoolvrindin, Jo Schuld 

16 december 1912          Utrecht 

 

Leuk toch, om dit nog te kunnen lezen. Met deze 

goede raadgeving kunnen we de  

 

 

 

 

 

ontvangen. 

 

In januari hebben de gastvrouwen gevraagd om 

een album mee te brengen als men dit nog had. 

En ja hoor er kwamen er heel wat! 

Ook dat gebeurt in ons SeniorenCafé. Komt u 

maar eens kennismaken en ervaren dat het een 

goed begin van de week is. 

Elke maandagochtend van 10.30 tot 12.00 uur, 

kunt u ons vinden bij Stokjes en Lepel in de  

Nassaustraat, gezellig aan een lange tafel. Ieder 

schuift aan en bestelt haar/zijn kopje koffie.  

Consumptie is voor eigen rekening. Als het echt 

mooi weer is zitten we heerlijk buiten. 

Pépé en Lidemey zullen u graag begroeten. 

Komt U? 

Marktbezoek 
 
Na een aantal maanden museums bezocht te 

hebben, stoppen we hier even mee en willen we 

weer markten bezoeken. 

Het eerste marktbezoek is op woensdag 9 mei. 

We willen om te beginnen weer eens naar de 
Dappermarkt gaan. 
 

 
Heb je ideeën voor een markt laat het ons we-
ten. 
 
Wie zin heeft om mee te gaan kan contact opne-
men met: 
Lidemey Visser,  035-8889959 of 
Truus Vos,  035-6920694 
 
Groetjes Truus 
 

Samen lunchen 
 

Iedere 3e zaterdag van de maand. 

Deze keer lunchen we op 19 mei bij Bel Ami.  

Nu er vaker een flinke groep mensen komt, heb-

ben we het aantal deelnemers gesteld op 20. Zo 

kunnen we voorkomen dat we te lang moeten 

wachten op het eten nadat het besteld is. 

Bij uw bord vindt u een papier en pen om het 

bestelde te noteren. 

Vriendelijk verzoek om met de pin af te rekenen. 

Als u zich telefonisch aanmeldt en de voicemail 

inspreekt, wilt u dan duidelijk uw naam en tele-

foonnummer inspreken? Mocht het nodig zijn 

dan kunnen we u terugbellen. 

U kunt zich tot 17 mei opgeven bij: 

Pépé James,  035-6944483 of 

Lidemey Visser,  035-8889959. 
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Busdagtocht 5 juni 
Moeras waterlelievaartocht over de Weerribben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We rijden in Bussum weer het gebruikelijke 

rondje om iedereen op te halen.  

Daarna vervolgen we onze tocht richting  

Overijssel. Aangekomen op de plaats van be-

stemming drinken we in “De Gele Lis”  

koffie (2 kopjes) met daarbij gesorteerd gebak. 

Hierna door naar het Buitencentrum de Weerrib-

ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Buitencentrum De Weerribben in Ossenzijl 

is hét startpunt voor een vaartocht met overdek-

te rondvaartboot, maar kom eerst binnen kijken 

om buiten meer te zien. In het buitencentrum is 

een uitgebreide expositie waardoor u een goed 

beeld krijgt over het leven van een turfsteker. 

Toen de mens ontdekte hoe je turf kon maken, 

is het landschap in de Kop van Overijssel snel 

veranderd. Het veen, dat zich in de loop van dui-

zenden jaren had gevormd, werd binnen drie-

honderd jaar bijna helemaal afgegraven. Het 

veen werd uit trekgaten (de weeren) omhoog 

gehaald. Op de lange smalle legakkers (de rib-

ben) werd het te drogen gelegd. De veenarbei-

ders schiepen zo een landschap van smalle 

stroken land en water. Een patroon dat nu nog 

goed te zien is.  

Om de overgebleven veenlandschappen in 

stand te houden, is actief beheer nodig. Een 

rietland dat niet gemaaid wordt, wordt uiteinde-

lijk een wilgenbos. Om te voorkomen dat open 

water dichtgroeit, moeten we jaarlijks maaien 

(en rietsnijden) en eens in de zo veel tijd de top-

laag afgraven; afplaggen noemen we dat. Alleen 

zo kunnen we dit gevarieerde veenlandschap 

behouden. 

 

We gebruiken de lunch bij “De Gele Lis”.  

De lunch bestaat uit: 

Rietsniedersoep ( een Chinese tomatensoep 

met kip en champignons). 

Belegde broodjes: een wit bolletje ham, een 

bruin bolletje kaas, krentenbrood, suikerbrood 

en rundvleessalade. 

Daarnaast is er naar believen koffie, thee, melk,  

karnemelk. 

 

Inmiddels is het tijd geworden voor een ander-

half uur durende rondvaart.  

Bij mooi weer is de boot open. Als de weersom-

standigheden echter te wensen overlaten, is de 

boot wind- en waterdicht.  

Tijdens deze vaartocht ziet u duizenden waterle-

lies in bloei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrektijden: 

 

Bij voldoende deelname uit Huizen 

08.10 uur Huizen, de Rustmaat 

08.30 uur Bussum, Verlosserkerk 

08.40 uur Bussum, bushalte Ceintuurbaan 

08.45 uur Iepenflat, Iepenlaan 

08.55 uur Godelinde, Huizerweg 

 

De prijs van deze reis is € 51,00 p.p. Iedereen is 

welkom, maar als u geen lid bent van de ASGM 

betaalt u € 56,00. 

U kunt zich opgeven bij:  

Hannie Walet,  035-5258205 of 

Lucie Wilmer,  035-5255652 

 

Neem uw legitimatiebewijs en zorgverzekerings- 

pasje mee.  

 

De betaling dient uiterlijk 16 mei op onze bank- 

rekening te zijn bijgeschreven. Het bankreke- 

ningnummer vindt u in de colofon. Voor die da-

tum moet u zich ook hebben opgegeven. 
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De nieuwe Privacywetgeving 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Vanaf 25 mei treedt de nieuwe Europese priva-

cywet in werking. Vanaf dat moment gelden in 

alle landen van de Europese Unie dezelfde pri-

vacyregels. Wat gaat de nieuwe wet ons bren-

gen? 

Een app downloaden, dat is natuurlijk zo ge-

piept. Naar de appstore, de app downloaden en 

vervolgens toestemming geven. Veel mensen 

staan er niet bij stil dat zij daarmee de sluizen 

openzetten naar allerlei persoonlijke gegevens, 

van contacten, de locatie van foto’s en video's 

noem maar op. 

Het gemak waarmee we onze persoonlijke gege-

vens delen en weggeven, baart de Autoriteit Per-

soonsgegevens zorgen. 

De nieuwe privacywet moet ervoor zorgen dat 

onze persoonlijke gegevens beter worden be-

schermd. Organisaties en bedrijven krijgen meer 

verplichtingen en moeten vanaf dat moment in 

heldere taal gaan uitleggen welke gegevens ze 

precies gebruiken en wat ze ermee doen. Ook 

krijgen consumenten meer en sterkere privacy-

rechten. Hieronder volgt een korte opsomming. 

  

Meer verschillende soorten gegevens vallen van-

af eind mei onder de noemer persoonsgege-

vens. Daardoor vallen deze ook onder de be-

schermingsregels die bedrijven moeten naleven. 

Voorbeelden zijn IP-adressen (unieke nummers 

die apparaten krijgen zodra ze verbonden zijn 

met internet) en cookies. Gelukkig maar, want 

via een IP-adres kunnen organisaties 

(bijvoorbeeld Facebook en Google) een schat 

aan privacygevoelige gegevens vergaren, zoals 

hoe vaak en wanneer je de site bezoekt.  

Bedrijven mogen persoonsgegevens verwerken 

met uw toestemming, maar ze moeten wel kun-

nen aantonen dat ze die ook echt gekregen heb-

ben. Simpelweg noteren dat u toestemming 

heeft gegeven is dus onvoldoende. 

‘Bijzondere persoonsgegevens’ zijn bijvoorbeeld  

gegevens die informatie geven over je religie,  

etnische afkomst, politieke opvatting of  
gezondheid. Er zullen meer gegevens (zoals 

DNA en vingerafdrukken) straks in deze catego-

rie vallen. Deze gegevens mogen bedrijven in 

principe niet gebruiken of verwerken. Vingeraf-

drukscanners zijn nu al op grote schaal in ge-

bruik, bijvoorbeeld op mobiele apparaten en als 

toegangssleutel in gebouwen, zoals sportscho-

len.  

Een privacyverklaring moet begrijpelijk zijn. De 

teksten moeten straks zo eenvoudig mogelijk zijn 

en geen ruimte laten voor andere uitleg. Ook 

mogen ze geen woorden bevatten zoals 'zou 

kunnen' of 'mogelijk'. 

U krijgt als burger nieuwe rechten, bijvoorbeeld 

om 'vergeten' te worden. U kunt dan in bepaalde 

gevallen letterlijk eisen dat organisaties en be-

drijven u volledig 'vergeten'. Dit houdt in dat u 

hen kunt verzoeken om uw persoonsgegevens 

te wissen. In de huidige wet is er al een 'recht op 

verwijdering', van bijvoorbeeld gegevens die niet 

van belang zijn voor het doel waarvoor ze zijn 

verzameld. Het recht op vergetelheid is nu bre-

der en minder beperkt. 

U heeft straks ook het recht de persoonsgege-

vens die bedrijven van u hebben op te vragen en 

te ontvangen. Er bestaat nu al een inzagerecht, 

maar bedrijven gaan hier soms creatief mee om 

door bijvoorbeeld alleen inzage te geven op kan-

toor. 

U kunt bezwaar maken tegen ‘profilering’, ofwel 

dat bedrijven een gedetailleerd profiel van u aan-

maken. Deze profielen zijn waardevol voor ad-

verteerders. 

Mocht u hierover vragen hebben, AlterEgo Servi-

ces heeft een gediplomeerde collega, die u op 

dit terrein kan helpen. 
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Tegemoetkoming Premie Aanvullende  

Verzekering 
 

Voor inwoners van de gemeente Gooise Meren. 

 

Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor 

geen aanvullende zorgverzekering afsluiten? 

Misschien kunt u gebruik maken van de regeling 

Tegemoetkoming Premie Aanvullende Zorgver-

zekering.  

 

Eisen 
Voor deze regeling geldt een inkomens- en ver-

mogenstoets. U komt mogelijk in aanmerking 

voor deze regeling wanneer u een inkomen heeft 

van maximaal 120% van de voor u geldende bij-

standsnorm en uw vermogen niet hoger is dan 

het voor u geldende vrij te laten bedrag. 

 
Bij de pensioengerechtigde leeftijd of ouder is de 
voor u geldende bijstandsnorm (netto): 
 
Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1059,71 
Gehuwden:                                        € 1449,17 
 
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: 
 
Alleenstaande/alleenstaande ouder: €  942,51 
Gehuwden:                                        € 1346,45 
 
Tegemoetkoming als aanvullende zorgverzeke-

ring betaald is 

U kunt een tegemoetkoming krijgen van € 240 

per jaar per persoon van 18 jaar en ouder. U 

moet wel aantonen dat de kosten van een aan-

vullende zorgverzekering betaald zijn. 

 

Om deze tegemoetkoming aan te vragen kunt u 

het aanvraagformulier Tegemoetkoming Premie 

Aanvullende Zorgverzekering invullen. Dit for-

mulier kunt u op internet vinden of opvragen bij 

uw gemeente,  035-2070000. 

 

Wat moet u meesturen? 

  Kopie van het polisblad waaruit blijkt dat u 

 een aanvullende zorgverzekering heeft 

  Kopie van een geldig identiteitsbewijs 

 (paspoort/ID-kaart) of een geldige ver-

 blijfsvergunning 

  Kopie van uw nieuwste uitkerings- en/of 

 salarisspecificatie 

 Kopie van de voorlopige teruggaaf van de 

Belastingdienst van dit jaar, ook van de 

achterkant 

 

 Kopie van de afschriften van alle bank- en 

 spaarrekeningen van de laatste 3 maan-

 den 

 Bewijsstukken vermogen: kenteken auto, 

eigendomsbewijzen koopwoning of andere 

(on)roerende zaken 

 Kostgangersovereenkomst of verklaring 

onderhuur 

 Schriftelijke bewijsstukken van schulden 

die u nog moet betalen 

 Als u zelfstandige bent: een kopie van de 

laatste voorlopige aanslag en de bijbeho-

rende aangifte 

 

Stuur uw aanvraag naar  

 

Gemeente Gooise Meren 

Uitvoeringsdienst Sociaal Domein 

Postbus 6000 

1400 HA Bussum  

 

Voor vragen of meer informatie kunt u van  

maandag tot en met vrijdag telefonisch contact 

opnemen met de gemeente via  035-2070000,

(8.30 tot 17.00 uur). 

Voor hulp bij het invullen van het formulier: 

ga naar het inloopstreekuur “administratie voor 

elkaar”, iedere donderdag van  

10.00 tot 12.00 uur in Uitwijk,  

Dr. Schaepmanlaan 10, Bussum, of iedere  

donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in de  

SCAN, Majoor Kampstraat 3, Naarden. 

 

 

Handwerkclub 

 

Eens in de 14 dagen komen de leden van de 

handwerkclub bij elkaar in de Palmpit. 

In mei zal dat zijn op 1, 15 en 29 mei. 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met : 

M.B. Beun-Kroonenburg 

 06-46547533, 035-6940538  

 rita@beun.net 

 

Nieuwe leden 

 

Mw. M.M. van Dijk 
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Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne 

2018 

Op 9 april mochten wij weer een cheque voor onze 

vereniging in ontvangst nemen. In totaal waren er 

14 verenigingen uit Gooise Meren aanwezig.  

Nadat iedereen de cheque had ontvangen, mochten 

de enveloppen gelijktijdig open worden gemaakt. U 

begrijpt het al, allemaal enthousiaste gezichten. Als 

ASGM kregen wij een cheque aangeboden ter 

waarde van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 551.58. 

 

In totaal zijn er 58 stemmen op ons uitgebracht. Wij 

willen u allen, en natuurlijk ook de Rabobank, daar-

voor heel erg bedanken en gaan dit goed besteden 

voor onze vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf december 2018 gaat de actie voor volgend 

jaar weer van start. Mocht u nog geen lid zijn van 

de Rabobank en volgend jaar stemmen uit willen 

brengen, dan kunt u zich aanmelden op de navol-

gende link:  

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-

worden. 

Iedereen die vóór 1 december 2018 lid is van de 

Rabobank mag volgend jaar stemmen.  

 

Rijbewijskeuringen 
 

De leeftijd van de verplichte rijbewijskeuring 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 “Eigen verklaring met geneeskun-

dig verslag (75+)” invullen.  

Deze is verkrijgbaar bij uw gemeente of mijn 

CBR. 

Er zijn keuringsartsen die de keuring tegen 

gereduceerd tarief uitvoeren.  

 

Dr. Baller,  035-6945979  € 30,00 

woensdag vanaf 14.00 uur 

Kon. Wilhelminalaan 1B, Naarden  

(ingang afdeling fysio) 

 

Dr. Crijns,  06-13031321  € 35,00 

1e dinsdag van de maand  

Wilhelminaplantsoen 18 Bussum  

(bibliotheek 1e verdieping) 

 

Goois Macula Café 
 

Zoals gewoonlijk op de vierde donderdag van de 

oneven maanden (m.u.v. juli) is er op 24 mei 

weer een voorlichtingsbijeenkomst en lotgeno-

tencontact. 

Ditmaal zal de heer Peter Hoogerbrugge, be-

stuurslid van de Maculavereniging, spreken over 

de positie van de Oogpatiëntenverenigingen en 

de Overheid en de zorgverzekeraars. 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Trefpunt 

bij de Verlosserkerk in Bussum van  

14.00 tot 16.00 uur. 

De toegang is gratis maar consumpties zijn voor 

eigen rekening.  

Ook niet-leden van de MACULA vereniging en 

partners of familieleden zijn welkom.  

 

 

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden
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Tips die inbrekers buiten de deur houden 
 

Een openstaand raam, een voordeurslot dat mak-

kelijk te forceren is. Bij woninginbraak gaan de 

daders meestal voor een snelle buit. Hoe moeilij-

ker u het ze maakt, hoe groter de kans dat ze het 

opgeven. 

 

Een woninginbraak heeft vaak een enorme im-

pact. Mensen raken niet alleen bezittingen kwijt, 

maar vaak ook hun gevoel van veiligheid. Er is 

heel wat ellende. Achteraf de schade vergoeden, 

neemt maar een deel van de pijn weg. 

 

De belangrijkste zorg van inbrekers is niet opval-

len. Ze komen niet in straten waar de sociale con-

trole groot is. Met dat in het achterhoofd kunt u er 

met eenvoudige maatregelen al voor zorgen dat 

inbrekers liever aan uw deur voorbij gaan. Een 

zeer effectief middel is de Whatsapp buurtpreven-

tie. Uit proeven die daarmee gedaan zijn, bleek 

dat het aantal inbraken met ongeveer 40 procent 

daalde. Whatsapp buurtpreventie werkt via de 

smartphone mobiele telefoon. Buurtbewoners ma-

ken een gezamenlijke Whatsapp groep en via die 

groep kunnen ze elkaar waarschuwen zodra ze 

iets verdachts zien. Inbrekers worden dus al in de 

gaten gehouden, voordat ze hun slag hebben ge-

slagen. Ook verlichting schrikt af; een inbreker 

staat niet graag in de spotlights. Denk aan goede 

buitenverlichting, of aan een lamp die aanspringt 

zodra er iemand in de buurt komt. Maar zorg ook 

dat er binnen lampen branden en laat de gordij-

nen open. Dat maakt het lastig om ongemerkt 

door uw huis te sluipen. Tot slot doet u er goed 

aan regelmatig te snoeien. Dichte begroeiing is 

ideaal voor inbrekers om zich achter te verschui-

len.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe of u thuis bent 

 

Inbrekers lopen eerder voorbij aan een huis dat er 

bewoond uitziet. Zorg daarom om te beginnen dat 

er ’s avonds licht brandt. LED kaarsjes gebruiken 

is zeer effectief, dan lijkt het of iemand thuis is. U 

kunt als u niet thuis bent eenvoudige tijdscha-

kelaars gebruiken die het licht automatisch aan 

doen op een vaste tijd. Verder kunt u de buren 

vragen om tijdens de vakantie de post op te rui-

men, de planten water te geven en de tuin een 

beetje bij te houden. En schakel uw vaste telefoon 

door naar uw mobiele telefoon. Dan kunt u opne-

men tijdens uw vakantie, en dit maakt dat een da-

der denkt dat u thuis bent. Het spreekt voor zich 

dat u geen briefjes op de deur plakt, maar wees  
ook voorzichtig met sociale media. 

 

Laat ze niet binnen 

 

Preventie door verzekeraars en politie heeft ge-

lukkig al veel opgeleverd. Zo is het aantal inslui-

pingen gedaald. Mensen zijn er steeds beter van 

doordrongen dat ze ramen en deuren altijd moe-

ten afsluiten, ook als ze maar even weg zijn. Ook 

is goed hang- en sluitwerk met een keurmerk 

steeds normaler. Goede sloten werken niet tegen 

de babbeltruc, waarbij onbekenden aanbellen en 

met een smoes proberen binnen te komen. Tip: 

Doe zeker niet open als het donker is. Instanties 

met goede bedoelingen, zullen het begrijpen en 

het overdag opnieuw proberen. Handig is een 

kierstandhouder, waarmee u de deur een klein 

stukje kunt openen. Inbrekers bedenken steeds 

nieuwe methoden om sloten te forceren. Zo is er 

de cilindertrekmethode, ook wel kerntrekken ge-

noemd. De inbrekers draaien een schroef in het 

cilinderslot waarna ze het slot er met een speciaal 

apparaat uittrekken. Het kost een minuut en 

maakt nauwelijks lawaai. Er zijn gekeurde sloten 

waarmee dit niet lukt. Meer informatie vindt u op 

Politiekeurmerk.nl. Daar ziet u ook andere beken-

de inbraakmethodes. Met tips wat u er tegen kunt 

doen. 

 

Bron: IkWoonLeefZorg 

 

 

 

  

 

 

https://www.preventiewinkel.nl/thuis/uw-woning/142-mechanische-tijdschakelaar.htm
https://www.preventiewinkel.nl/thuis/uw-woning/142-mechanische-tijdschakelaar.htm
https://www.politiekeurmerk.nl
https://www.politiekeurmerk.nl
https://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat-kan-ik-zelf-doen/bekende-inbraakmethodes/
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Valboetes voor ouderen zijn in strijd met 

de wet 
 

In de laatste maanden van 2017 kwam het per-

sonenalarm plotseling in het nieuws. Er zou 

sprake zijn van een zogenaamde valboete. Ge-

bruikers van het personenalarm die vaker dan 

drie keer waren gevallen en via hun personen-

alarm hulp inriepen, moesten daar extra voor 

betalen.  

Het personenalarm is een knop waarmee u hulp 

kunt inroepen. U draagt de knop meestal als 

een ketting om uw hals.  

 

 

 

 

 

 

Er zijn er ook andere manieren, zoals een clip 

aan uw broekriem, een horloge of een armband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze alarmering gebruikt u in en om het huis, 

meestal met een bereik van zo'n 30 meter. Een 

personenalarm kunt u kopen of huren.  

 

Valboete 

Met een personenalarm slaat u alarm, bijvoor-

beeld als u bent gevallen.  

Sommige woonzorgcentra brengen een extra 

bijdrage in rekening als iemand vaak valt en 

hulp inroept. De zogenaamde 'valboete'. Er wer-

den vragen gesteld aan minister De Jonge  

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Een valboete: mag dat zo maar?  

 

In strijd met de wet 

De minister is heel duidelijk: kosten in rekening 

brengen bij ouderen die vaker vallen en daarom 

hun noodknop gebruiken, mag niet. Zorginstel-

lingen die hiervoor extra voorwaarden stellen 

aan hun klanten, moeten deze voorwaarden 

schrappen. Zulke voorwaarden zijn namelijk in 

strijd met de wet, stelt minister De Jonge. Het 

gaat in zulke gevallen namelijk niet om extra 

kosten, maar om verzekerde zorg: zorg waar 

iedereen in Nederland via de basisverzekering 

voor is verzekerd. Ook het Zorginstituut Neder-

land is duidelijk: als een verzekerde thuis geval-

len is en om hulp vraagt via de personenalarme-

ring, dan valt deze zorghulp bijna altijd onder de 

basisverzekering volgens de Zorgverzekerings-

wet (Zvw).  

 

Steekproef 

Omdat er veel onduidelijkheid is over de valboe-

te, besloot de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) 

een steekproef te houden. Wat bleek? Veel 

zorgaanbieders brengen inderdaad extra kosten 

in rekening voor de hulp die na bijvoorbeeld een 

val wordt ingeroepen. De minister wil daar-

om dat de voorwaarden worden aangepast. Ook 

vindt hij dat het voor de gebruikers duidelijk en 

helder moet zijn welke kosten zij kunnen ver-

wachten.  

 

Personenalarm: iets voor u? 

Het personenalarm is een fijne oplossing voor 

iedereen die vaak alleen thuis is of bang is om 

te vallen. Door het dragen van een personen-

alarm heeft u hulp binnen handbereik en dat 

geeft rust, zowel voor uzelf als voor de mensen 

om u heen. Personenalarmering kunt u kopen of 

huren. Sommige aanbieders bieden personen-

alarmering via een huurcontract aan dat u 

maandelijks kunt opzeggen. Soms vergoedt de 

zorgverzekeraar een deel van de abonnements-

kosten, vraag daarnaar bij uw zorgverzekeraar. 

Daarnaast kunt u bij het Wmo-loket van uw ge-

meente aankloppen voor een tegemoetkoming 

in de abonnementskosten. Realiseer u wel dat 

elke gemeente daar eigen regels voor heeft.  

 

Bron: IkWoonLeefZorg 

 

 

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. 

http://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/hoe-regel-ik-een-personenalarm
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Beheer je eigen medische gegevens 
 

Vanaf volgend jaar is het mogelijk om medische 

gegevens zelf te beheren, via je computer, 

smartphone of tablet. 

 

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en 

Sport heeft dat aangekondigd in een interview 

met de Volkskrant. Deze persoonlijke gezond-

heidsomgeving (pgo) zorgt ervoor dat patiënten 

eenvoudig digitaal inzicht hebben in hun eigen 

medische gegevens. Ook kunnen zij ervoor kie-

zen om deze te delen met zorgverleners, zodat 

de juiste informatie op het juiste moment be-

schikbaar is. 

De pgo is een samenwerking van patiënten, 

zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het Natio-

naal ict-instituut voor de zorg. Jaren geleden 

werd al geld gestoken in een soortgelijk project, 

dat bekend zou staan als Elektronisch Patiënten-

dossier (EPD). Dit laatste is nooit landelijk inge-

voerd omdat de Eerste Kamer niet zeker was 

over de privacybescherming. 

Het pgo is volgens de Patiëntenfederatie wel vei-

lig, veiliger zelfs dan DigiD. Of het systeem in-

derdaad voldoet aan alle eisen rond gegevens-

bescherming, wordt de komende maanden ge-

test. Laagdrempeligheid is hierbij ook erg be-

langrijk. Uitgangspunt is dat iedereen eenvoudig 

z’n eigen gegevens moet kunnen inzien. 

 

Voordelen 

Met het pgo kun je zelf bepalen welke gegevens 

ook voor je zorgverleners beschikbaar zijn. Dit in 

overleg met alle partijen die gegevens verzame-

len, zoals verzekeraars en zorgverleners. Door 

deze gegevens te bundelen wordt het veel mak-

kelijker om de juiste informatie te hebben. Over 

medicijngebruik bijvoorbeeld. Op den duur zal de 

gezondheidszorg hierdoor transparanter en veili-

ger worden. 

Nu al worden medische gegevens, op verzoek 

van patiënten, regionaal uitgewisseld door zorg-

verleners onderling. Het pgo bouwt hierop voort 

en maakt dit voor alle partijen makkelijker. 

 

Bron: Volkskrant 

 

 

 

 

 

 

 

Eerstelijns verblijf na een ziekenhuisop-

name: hoe werkt dat? 
 

Als u uit het ziekenhuis komt en nog zorg nodig 

heeft, kan de transferverpleegkundige u doorver-

wijzen naar een tijdelijk bed in een zorginstelling. 

Dit heet ’eerstelijnsverblijf’. 

Eerstelijns verblijf is een medisch noodzakelijk, 

kortdurend verblijf in een zorginstelling. Dit kan 

met of zonder verpleging of verzorging zijn. Het 

is een belangrijke voorziening voor als het thuis 

(nog) even niet gaat. U komt in aanmerking voor 

eerstelijns verblijf zorg als uw huisarts het niet 

veilig vindt dat u naar huis gaat, of als de medi-

sche zorg die u nodig heeft, thuis niet goed te 

organiseren is.  

U hoeft zo'n tijdelijk verblijf in een zorginstelling 

niet zelf te regelen. De ontslagverpleegkundige 

of transferverpleegkundige bespreekt uw situatie 

met uw huisarts of met de specialist ouderenge-

neeskunde. 

 

Waar krijgt u eerstelijns verblijf zorg? 

De organisatie van tijdelijke eerstelijnsbedden 

verschilt per regio. Vaak gaat het om een tijdelijk 

bed in een zorginstelling - bijvoorbeeld een ver-

pleeghuis of revalidatiecentrum - in de buurt. De 

transferverpleegkundige regelt dit voor u. 

 

Hoe lang duurt zo'n tijdelijke opname? 

Hoe lang zo'n tijdelijke opname mag duren, is 

niet vastgelegd in de wetgeving. Uitgangspunt is, 

dat het niet langer dan een paar maanden mag 

duren voordat iemand weer voldoende hersteld 

is om naar huis te gaan. 

 

Wie betaalt een eerstelijns verblijf? 

Met ingang van 1 januari 2017 valt het eerstelijns 

verblijf (ELV) onder de Zorgverzekeringswet. De 

transferverpleegkundige geeft de indicatie voor 

de zorg. Die indicatie is drie maanden geldig. De 

zorgverzekeraars regelen de uitvoering. U be-

taalt geen eigen bijdrage, maar wel een eigen 

risico. U krijgt honderd procent vergoed bij de 

zorginstellingen waar uw zorgverzekeraar con-

tact mee heeft. 

 

Bron: IkWoonLeefZorg 

 

 

 

 

 

. 

http://www.volkskrant.nl/
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Aanmeldingsformulier lidmaatschap Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren 

 

Hierbij word ik lid van de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren; 

 

M/V  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voorletters………………………………………………………………………………….….. 

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

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

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

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

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

Telefoon en/of mobielnr………………………………………………………………………. 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om het 

contributiebedrag jaarlijks af te schrijven; 

 

Het lidmaatschap per kalenderjaar bedraagt € 25,-- , 2de persoon op hetzelfde adres € 20,--. 

U machtigt de ASGM om 1x per jaar de contributie te incasseren van uw bankrekening. Dit zal plaatsvin-

den tegen het einde van de 1ste maand van het kalenderjaar. 

 

 

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

 

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

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

Mw. L. Wilmer , Kooizand 4, 1274 ED  Huizen,  luciewilmer@gmail.com 

 

                                                                                                                              

 

Collectiviteitskorting 

Als u lid bent van de ASGM heeft u bij verschillende zorgverzekeraars recht op korting op uw ziektekos-

tenpremie. Er zijn afspraken gemaakt met 12 zorgverzekeraars. Wilt u weten of u daar ook voor in aan-

merking komt, neemt u dan contact op met Lucie Wilmer  035-5255652,  

 luciewilmer@gmail.com  

Zij kan u het collectiviteitsnummer doorgeven.  

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

Mijn iban-nummer:…………………………………………………………………………………… 

 

AlterEgo Services
Niet iedereen heeft familie of vrienden op wie je een beroep 
kunt doen. En zijn die er wel, dan zijn ze niet altijd 
beschikbaar. Met de betrouwbare assistentie van AlterEgo
Services  wordt het leven dan een stuk makkelijker. Bel ons o.a. 
voor:

* financiële administratie, ook thuis
* conflictbemiddeling, beroep- en bezwaarprocedures

* bewindvoering en mentorschap
* afwikkeling van  nalatenschappen

Voor leden van ASGM geldt een speciaal tarief

website: alteregoservices.nl
020-7706450   035-6933578
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Colofon 

 
ASGM Nieuws verschijnt maandelijks, uitgezonderd januari 
en augustus. 

 
Bestuur 
Voorzitter: Herman Drenth,  035-6916953  

 voorzitter@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
Penningmeester: Paul van Vliet,  035-7505658  

 penningmeester@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
1e Secretaris: Hannie Walet,  035-5258205  

 info@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
2e  Secretaris: vacant 
 

 Redactie ASGM Nieuws: 
Lucie Wilmer 

 luciewilmer@gmail.com 
 

Distributiebegeleider: 
Uitgifte ASGM Nieuws, Rieky de Graaf 

 035-6937839  
 riekydegraaf@hotmail.com 

 
Ledenadministratie: 
Lucie Wilmer 

 
Correspondentieadres: 
Eierlanden 74, 1274 CW Huizen 
info@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 
Lucie Wilmer:  035-5255652 
 

Betaling 
Uw betaling moet op de vermelde datum staan bijgeschre-
ven op rekening NL07RABO0314 029087, tnv ASGM on-
der 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. 

 


