
   

 

 

 

                             In dit nummer o.a. 

 

 Van de voorzitter 2 

 Agenda december en januari 

 

 Klassieke muziekochtend 3 

 Handwerkclub  

 

 SeniorenCafé Bussum 4 

 SeniorenCafé Huizen 

 Samen lunchen Bussum 

 

 Kunstochtend 5 

 Kerstlunch in Huizen 

 Klassieke muziekochtend 

 

 Samen lunchen Bussum 6 

 Kunstochtend 

 Collectiviteitskorting ziekte- 

 kostenverzekering 

 

 Rabo ClubSupport 7 

 Maculabijeenkomst 

 12 Keer nostalgie op de fiets 

 

 Rijbewijskeuringen 8 

 

 Gooise Meren beweegt 9 

 Gemeentearchief zoekt vrijwilligers 

 

 Zorgverzekering in 2022 10 

 

 Aanmeldingsformulier 11 

 

 Colofon 12 

 

jaargang 5 nummer 10 

december 2021/januari 2022 



 2 

Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

In november bestaat de Algemene Seniorenver-

eniging Gooise Meren en omstreken vijf jaar. 

Het eerste lustrum dus. Graag hadden wij dit 

samen met u gevierd. Helaas was dit niet moge-

lijk. Wij mikken nu op een feestmiddag in het 

voorjaar.  

In deze vijf jaar is onze vereniging uitgegroeid tot 

een begrip in de gemeente Gooise Meren. Maar 

ook in de gemeente Huizen (de omstreken) is de 

ster van de ASGM rijzende. Het aantal leden 

groeit daar gestaag. Bijzonder is wel dat na 1 

januari het bestuur volledig bestaat uit leden die 

woonachtig zijn in Huizen. Huizers zijn prima 

mensen, zeg ik als import-Huizer, maar wij mis-

sen wel een vertegenwoordiging van de leden uit 

de gemeente Gooise Meren, onze thuisbasis. 

Temeer daar verreweg het grootste deel van on-

ze leden daar woonachtig is.  

Daarom: wilt u helpen onze vereniging verder 

vorm te geven en mee te denken over de kwali-

teit van ons seniorenleven, neem dan contact 

met mij op. Geheel vrijblijvend natuurlijk. 

En dan: het einde van het jaar nadert: Sinter-

klaas met zijn regenboogpieten is al in het land 

aangekomen en Kerst en Oudjaar naderen met 

rasse schreden.  

Wij zijn helaas nog niet van het coronavirus af. 

Maar ondanks de oplopende besmettingscijfers, 

ga ik ervan uit, dat wij de feestdagen met onze 

dierbaren mogen vieren. En dat is veel waard, 

vooral voor ons, senioren. Ik wens u dan ook 

bijzonder prettige en liefdevolle feestdagen en 

zie u graag in 2022.  

Warme groet, 

Nico de Vries 

 

Nieuwe leden 
 

hr. H.J. (Huub) Spall 

hr. J.E.A. (Jan) Kruls 

mw. M.C. (Mia) van Riel-Krijnen  

 

Overleden 

 

Mw. E.C. Hoffmann-Roest 

Mw. W.G. Steenbergen-Zwart 

Dhr. J.H. Vreeswijk 

 

Harry was een vaste bezoeker van het Senioren-

Café Huizen en velen kennen hem en zijn vrouw 

Elly van busdagtochten en busvakanties. 

Agenda 

 

Do 2 dec. Klassieke muziekochtend 

Ma 6 dec. SeniorenCafé Bussum 

Di 7 dec. SeniorenCafé Huizen 

Wo 8 dec. Wandelclub 

Ma 13 dec. SeniorenCafé Bussum 

Di 14 dec. Kerstbusdagtocht 

Wo 15 dec. Handwerkclub 

Do 16 dec. Kunstochtend 

Za 18 dec. Samen lunchen Bussum 

Ma 20 dec. SeniorenCafé Bussum 

Di 21 dec. Kerstlunch Huizen 

Ma 27 dec. SeniorenCafé Bussum 

 

 

 

 

 

 

 

Ma 3 jan. SeniorenCafé Bussum 

Do 6 jan. Klassieke muziekochtend 

Ma 10 jan. SeniorenCafé Bussum 

Ma 10 jan. Inleverdatum kopij 

Di 11 jan. SeniorenCafé Huizen 

Wo 12 jan. Handwerkclub 

Za 15 jan. Samen lunchen Bussum 

Ma  17 jan. SeniorenCafé Bussum 

Do 20 jan. Kunstochtend 

Ma 24 jan. SeniorenCafé Bussum 

Di 25 jan. SeniorenCafé Huizen 

Wo 26 jan. Handwerkclub 

Ma 31 jan. SeniorenCafé Bussum 

 

Plekje vrij in de agenda 

Do 3 febr. Klassieke muziekochtend 

Do 17 febr. Kunstochtend 
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Klassieke muziekochtend door 

Claire Verlinden op 2 december 2021 

Kerstmuziek voor december 

 

Hoewel het nog Sinterklaas moet worden, gaat 

het in de komende muziekochtend toch over 

kerstmuziek. Als wij het nu 

niet doen, dan lijkt het nooit 

het goede moment en er is 

zoveel moois.  

Bach heeft zijn Weih-

nachtsoratorium geschre-

ven; een stuk 

dat je door 

het jaar heen 

weinig hoort, terwijl het voor een 

groot deel verjaardagsmuziek is 

voor een vorst! Dat heet recycling!  

 

Händel schreef zijn Messiah en die hoor je ge-

lukkig wat vaker door het jaar. Hij 

schreef dat stuk voor een benefiet-

concert, met daverend succes. 

 

 

 

Berlioz schreef zijn  

L’Enfance du Christ; maar ook 

daarover is iets grappigs te zeg-

gen. Dat verklapt Claire hier nog 

niet. Alle drie zijn het monumenta-

le werken waar Claire graag wat 

van wil laten horen. Natuurlijk zijn 

er ook hedendaagse componisten als  

Lauridsen en Whitacre die kerstmuziek schrijven. 

Heel veel barokcomponisten hebben zich uitge-

sloofd om kerstliederen te bewerken. En denk 

eens aan al die koren met hun kerstprogram-

ma’s. U moet eens luisteren hoeveel Stille Nach-

ten er op YouTube staan… U begrijpt het al: 

Claire heeft in de veelheid van mogelijkheden 

haar keuze nog niet bepaald, maar het artikel 

moet op tijd naar de redactie.  

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunst-

ochtenden geldt: 

Locatie: 

Wooncomplex Het Ravelijn,  

Graaf Lodewijklaan156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: € 4,00 voor ASGM leden (op vertoon van 

ledenpas), niet leden betalen € 6,00. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost  

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

gratis. 

Handwerkclub 
 
Wat gaat de tijd toch snel; het einde van dit jaar 

komt alweer in zicht. 

Het was me wel een jaar. Wij hebben helaas nog 

steeds te maken met Corona. 

In januari jl. werd bekend dat wij niet met z’n al-

len in de Palmpit mochten komen. 

Ik heb toen een rooster gemaakt. Daardoor 

mocht elke week de helft van onze handwerkle-

den komen, verdeeld over drie tafels, de ene 

keer 7 de andere week 8 dames. Ik ben onze 

gastvrouw Lidy hiervoor erg dankbaar.  

Vanaf 2 juli mochten wij gelukkig weer allemaal 

tegelijk komen, iedereen was blij. 

Inmiddels is helaas ook de Palmpit getroffen 

door de laatste, gedeeltelijke, lockdown. Daar-

door hebben wij 17 november niet samen kun-

nen handwerken. En dat is ook op 1 december 

niet mogelijk. Hopelijk komen wij op 15 decem-

ber weer bijeen; wellicht ook om even stil te 

staan bij het afgelopen bijzondere jaar, maar ook 

in de hoop vooruit te kunnen kijken naar weer 

een nieuw jaar waarin wij zonder coronaproble-

men mogen handwerken. 

Het is nog niet zover, maar ik wens iedereen 

mooie feestdagen toe en ik hoop dat wij elkaar in 

het nieuwe jaar weer op 12 januari mogen ont-

moeten.  

Rita Beun-Kroonenburg, 

 035-6940538,  06-46547533,  

 rita@beun.net 

 

Oproep 

 

In december kunnen wij naar de kerstspecial-

markt bij Kasteel Groeneveld of wij lopen de 

kerststallenroute in Baarn. Zijn er twee of drie 

mensen die mee willen ? En welke chauffeur rijdt 

er één keer? 

Opgeven bij Margriet van den Berg,  

 035-6937059 

 

Wandelclub 

 

De wandeling op woensdag 8 december gaat 

over de heide naar de natuurbrug en is uitgezet 

door Rieky de Graaf. Gaat u mee? 

Start om 10 uur bij restaurant Heidezicht,  

Randweg 203 1403XT Bussum. 

 

Inlichtingen: 

Antje van Slooten,  06-86696257 

mailto:rita@beun.net
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SeniorenCafé Bussum 

 

De dagen blijven natuurlijk even lang maar het 

wordt steeds vroeger donker. 

De herfst is begonnen, de verwarming is weer 

aangezet. 

Tijd voor lampion-

nen tijdens Sint 

Maarten op 11 no-

vember. Wist u 

trouwens, dat hij 

als soldaat de helft 

van zijn mantel aan 

een arme bedelaar 

gaf en na een 

droom koos om verder te leven als Christen? Het 

feest wordt in Nederland, België, Noord-

Frankrijk, sommige Duitstalige gebieden, Portu-

gal en Hongarije gevierd.  

En dan naderen de feestdagen al rap. December 

is in aantocht. Gelukkig is het iedere maandag-

morgen al een feestje bij ons SeniorenCafé. 

Voor warmte, plezier en een goed gesprek hoeft 

u niet tot de Kerstdagen te wachten. 

Komt u ook eens een kijkje nemen? En neem 

gerust de buurman of buurvrouw mee. 

De lange tafel staat gereed en zo nodig schuiven 

wij een tafel en stoelen aan. Er is altijd plaats. 

U bent van harte welkom bij Lunchroom Beetje 

Bijzonder aan het Julianaplein 90. 

Wij zijn er iedere maandagmorgen vanaf  

10.30 uur. 

 

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen, 

Fenny Volmers,  06-53612729 

Truus Vos,  035-6920694 

 

SeniorenCafé Huizen 

 

Heeft u ook het gevoel dat een jaar steeds snel-

ler lijkt te gaan? 

De feestmaand december is alweer in zicht, Sin-

terklaas en Kerst komen er aan. 

Wij hebben onze koffieochtend in december al-

leen op dinsdag 7 december, in januari hopen wij 

u te zien op de dinsdagen 4 en 18 januari 2022. 

Plaats: Wapen van Huizen, Naarderstraat 2 in 

Huizen. 

Tijd: van 10.30 uur tot 12.00 uur. 

Ook niet-leden zijn van harte welkom, neem 

daarom gezellig uw vrienden of kennissen mee. 

 

Graag tot ziens, 

Ties Walet,  035-5258205 

 

Samen lunchen Bussum 

 

De zaterdag voor Kerst gaan wij om 12.30 uur 

lunchen bij  

d’Oude Brink, 

Brinklaan 62 in 

Bussum. Wij 

kunnen dan al 

een beetje in de 

stemming ko-

men voor de 

Kerstdagen, die 

voor de wer-

kenden wel heel ongunstig vallen dit jaar name-

lijk op zaterdag en zondag. Uiteraard geldt dat 

dan ook voor Nieuwsjaardag. Voor ons, senio-

ren, maakt dat allemaal niets uit natuurlijk. Maar 

wel heel fijn dat wij deze dagen weer samen kun-

nen vieren.  

De menukaart bij d’Oude Brink bevat lunchge-

rechten vanaf ca. € 9,00. 

Wilt u lunchen op 18 december dan kunt u zich 

aanmelden tot en met woensdag 15 december. 

Dit kan bij: 

Pépé James,  035-6944483 of 

Lidemey Visser,  035-8889959  

Beiden hebben een antwoordapparaat. Spreek 

duidelijk uw naam en telefoonnummer in. 

Bent u onverwacht verhinderd, laat ons dit dan 

a.u.b. weten. 

Bij voorkeur per pin betalen. 

Vergeet niet uw QR code mee te nemen. 

 

Onwetendheid 

 

Onwetendheid is de bron van alle kwaad. 

 

Socrates (Grieks filosoof, 469-399 v.C.) 
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Kunstochtend door Wim Dooge op 

16 december 2021 

Rome, de stad van de barok 

Rome is een metropool met een ongekende rijke, 

culturele en culinaire traditie. Aan de hand van 

vele kleurrijke afbeeldingen en smaakvolle ver-

halen wandelt Wim Dooge met u in een kleine 

twee uur langs verschillende hoogtepunten van 

deze prachtige oude stad, waarbij hij vooral zal 

vertellen over grootse kerken, belangrijke kunst-

werken, imponerende pleinen uit de barok, het 

tijdperk van de Contrareformatie, waarvan nu 

nog zoveel zichtbaar is in de stad.  

De wandeling 

wordt afgeslo-

ten in het Vati-

caan. Ook 

aan de inwen-

dige mens zal 

hij aandacht 

besteden, dus u zult ook kennismaken met enke-

le karakteristieke gerechten en lekkere regionale 

wijnen. 

 

Kerstlunch in Huizen 

 

Op dinsdag 21 december hebben wij een kerst-

lunch bij restaurant Het Wapen van Huizen, 

Naarderstraat 2 in Huizen. Aanvang 12.30 uur. 

De kerstdagen komen er alweer aan en daarom 

leek het ons gezellig om weer een lunch in kerst-

sfeer te houden. 

De lunch be-

staat uit kerst-

brood, diverse 

broodjes,  

huzarensalade,  

kroket, ham, 

kaas, jam en 

een glaasje jus d’orange. 

De prijs bedraagt € 13,50 per persoon; de overi-

ge consumpties zijn voor eigen rekening. 

Opgeven graag vóór 16 december bij Ties Walet 

 035-5258205, of inspreken op het antwoord-

apparaat, o.v.v. uw naam en telefoonnummer. 

Mocht u onverwachts verhinderd zijn, wilt u het 

dan even laten weten? Dit in verband met het 

doorgeven van het aantal gasten aan het restau-

rant. Wij zien u graag. 

 

Tot dan, 

Ties Walet 

 

 

Klassieke muziekochtend door Claire 

Verlinden op 6 januari 2022 

Dmitri Sjostakovitsj 

 

In januari hopen wij allen dat jullie gezond en wel 

het nieuwe jaar zijn ingegaan en dat onze mu-

ziekochtenden mogelijk blijven.  

Het thema van deze och-

tend is Dmitri Sjostako-

vitsj, 1906-1975. Eén van 

de grootste componisten 

van Rusland. Zijn Twee-

de Wals werd afgelopen 

jaren een kaskraker na-

dat André Rieu het stuk 

in zijn repertoire had ge-

nomen. Ook kennen veel 

mensen hem van de aan-

grijpende roman van  

Julian Barnes: Het tumult 

van de tijd. Ja, een aangrijpend leven in de tijd 

van Stalin en zijn opvolgers had hij zeker. Na 

aanvankelijk vrij te kunnen componeren, werden 

de kaders waarbinnen kunstenaars zich mochten 

uiten, steeds strenger voorgeschreven door de 

machthebbers. Zeker waar hij, als componist, 

verplicht wordt, lid van de partij te worden en op 

te treden als vertegenwoordiger van de Russi-

sche muziek in het buitenland.  

Wat levert dat nu voor muziek op? Hij schrijft vijf-

tien symfonieën en vijftien prachtige kwartetten 

en velen horen in zijn muziek een dubbele bood-

schap: de pijn van de slachtoffers en onderdruk-

ten in een stramien van voorgeschreven staats-

muziek. Denkt u nu niet dat dit een zware moeilij-

ke ochtend wordt, nee, daarvoor is zijn muziek te 

boeiend. Zelfs zijn donkerste werken worden 

steeds vaker gespeeld. Ze horen voor Claire bij 

haar lievelingsmuziek en zij wil in januari laten 

horen waarom. 

 

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunst-

ochtenden geldt: 

Locatie: 

Wooncomplex Het Ravelijn,  

Graaf Lodewijklaan156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: € 4,00 voor ASGM leden (op vertoon van 

ledenpas), niet leden betalen € 6,00. 

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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Samen lunchen Bussum 

 

De derde zaterdag in de maand valt vroeg deze 

keer. Al op 15 januari gaan wij weer lunchen. 

Zoals altijd beginnen wij om 12.30 uur. Natuurlijk 

praten wij na over de Kerstdagen en hebben wij 

het over wat het nieuwe jaar ons allemaal zal 

brengen. Het is dan nog hartje winter, de dagen 

lengen in januari slechts 15 minuten maar als wij 

Samen lunchen schijnt er bij ons binnen altijd 

een figuurlijk zonnetje. Zeker in het nostalgische 

Restaurant Knus aan de 

Spiegelstraat 9 te Bus-

sum. Het menu kost  

€ 15,00 en bestaat uit: 

een soepje, salade, sand-

wich en koffie of thee.  

 

Wilt u lunchen op 15 januari, dan kunt u zich 

aanmelden tot en met woensdag 12 januari. 

Dit kan bij: 

Pépé James,  035-6944483 of 

Lidemey Visser,  035-8889959 

Beiden hebben een antwoordapparaat. Spreek 

duidelijk uw naam en telefoonnummer in. 

Bent u onverwacht verhinderd, laat ons dit dan 

a.u.b. weten. 

Bij voorkeur per pin betalen. 

Vergeet niet uw QR code mee te nemen. 

 

Kunstochtend door Wim Dooge op  

20 januari 2022 

Thüringen en Weimar: land van Luther, Bach en 
Goethe 
 
De deelstaat Thüringen is een bij veel Nederlan-

ders nog vrijwel onbekende, maar zeer fraaie 

vakantiebestemming midden in Duitsland en bin-

nen enkele uren vanuit Nederland te bereiken. 

Historie, cultuur en natuur in overvloed. In de 

geschiedenis van Thüringen heeft Weimar altijd 

een grote rol 

gespeeld; de 

stad heeft ver-

schillende hoog-

tepunten ge-

kend: o.a. de 

tijd dat Luther, 

Bach en Lucas 

Cranach er woonden. Het belangrijkste hoogte-

punt echter wordt aangeduid als de periode van 

de ’Weimarer Klassik’, met fascinerende per-

soonlijkheden als Wieland, Goethe, Schiller en 

Herder.  

 

Maar de staat Thüringen kent nog meer boeien-

de steden, die een bezoek meer dan waard zijn, 

bijvoorbeeld de geboorteplaats van J.S. Bach 

Eisenach met het 

slot de Wartburg, 

waar Luther het 

Nieuwe Testament 

vertaalde.  

Of de prachtige hui-

dige hoofdstad van 

deze staat Erfurt. 

 

 

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunst-

ochtenden geldt: 

Locatie: 

Wooncomplex Het Ravelijn,  

Graaf Lodewijklaan156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: € 4,00 voor ASGM leden (op vertoon 

van ledenpas), niet leden betalen € 6,00. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost  

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

gratis. 

 

Collectiviteitskorting 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 collectiviteitskor-

ting op de basisverzekering en mag deze korting 

alleen nog voor de aanvullende verzekering wor-

den verstrekt. 

Uiterlijk 12 november moeten de premies be-

kend zijn. Dat is te laat om de nieuwe premies 

nog in deze editie te vermelden daarom treft u 

een bijlage aan. 

Als u wilt overstappen moet uw zorgverzekering 

vóór 31 december opgezegd worden. 

U heeft dan tot 1 februari de tijd om een nieuwe 

zorgverzekering af te sluiten. De nieuwe verze-

kering gaat met terugwerkende kracht per 1 ja-

nuari in. 

Als u vóór 31 december een nieuwe zorgverze-

kering afsluit, hoeft u niet zelf de oude verzeke-

ring op te zeggen, Dit regelt de overstapservice 

van de nieuwe verzekeraar. 

Als u pas in januari van het nieuwe jaar een 

nieuwe verzekering wilt afsluiten, moet u wel zelf 

uw zorgverzekering opzeggen Dat moet dan ui-

terlijk 31 december gebeurd zijn. 
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Rabo ClubSupport 
 

Op 4 november waren wij één van de vijftig ge-

nodigden bij de uitslag van de Rabo ClubSupport 

actie, hetgeen betekende dat wij van de 159 

deelnemende verenigingen tot de vijftig hoogste 

‘prijswinnaars’ behoorden.  

Na een leuk voorprogramma waarin een para-

lympische medaillewinnaar aan de laatste Olym-

pische Spelen zijn levensverhaal vertelde, moch-

ten de enveloppen met de cheques worden geo-

pend. Wij werden verrast met een prachtige che-

que met het fantastische bedrag van  

€ 969,19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die haar of 

zijn stem heeft uitgebracht op de ASGM en uiter-

aard in het bijzonder de Rabobank Gooi- en 

Vechtstreek. Dit is toch bijzonder te noemen. 

Voor het 5e jaar achtereen mochten wij een 

prachtige donatie ontvangen en ook dit keer zul-

len wij deze gift goed voor u allemaal besteden. 

 

Macula bijeenkomst 
 

Er is een Macula bijeenkomst op donderdag 27 

januari 2022 van 14.00 uur tot 16.00 uur in de 

Palmpit, Koekoeklaan 3 te Bussum. Deze mid-

dag is een presentatie door Passend Lezen over 

welke mogelijkheden er voor slechtzienden zijn. 

Het is altijd mogelijk om op te geven welk speci-

aal onderwerp u in een volgende bijeenkomst 

behandeld zou willen zien. Zo mogelijk schrifte-

lijk. 

De toegang is weer gratis maar de consumpties 

zijn voor eigen rekening. U dient zelf voor een 

mondkapje te zorgen. Ook heeft u uw QR code 

nodig. 

Ook niet-leden van de Maculavereniging en part-

ners of familieleden zijn welkom. 

Aanmelden is gewenst en wel bij Marijke Vierber-

gen,  035-6233838 of,  06-22248680 

 

 

12 Keer nostalgie op de fiets 
 

De fiets werd 'op de groei' gekocht en het liefst 

maakten wij zoveel mogelijk herrie als wij voorbij-

raasden. 12 keer nostalgie op de fiets. Wat her-

kent u allemaal? 

1. Blokken op de 

trappers 

De fiets werd in 

veel gevallen 'op 

de groei' ge-

kocht, dus was 

het heel normaal 

om een poosje 

met houten blok-

ken op de trappers rond te rijden. 

2. Platte fietssleutel 

Vroeger waren fietssleutels plat. Het ene uiteinde 

was gekarteld, het andere gebogen. Het was een 

plaatje metaal met gaten erin. Het ding ging on-

vermijdelijk roesten. Alleen na veel schudden en 

sjorren ging je fietsslot er mee open. Per toeval. 

Gelukkig was het meestal helemaal niet nodig 

om je fiets op slot te zetten. Niemand ging je fiets 

stelen. 

3. Herrie maken 

Lekker veel lawaai maken als je rondfietste: dat 

was pas leuk! Het enige wat je nodig had was 

een stevig (gekleurd) papiertje en een paar was-

knijpers. Bierviltjes of oude speelkaarten werkten 

trouwens ook. Sommige kinderen noemden het 

ook wel 'klepperen'. 

4. Schooltas 

Rugtassen waren er nog niet, dus bond je als 

scholier je schoudertas onder je snelbinders. 

5. Versieren 

Je fiets versierde je de avond voor Koninginne-

dag met slingers en andere tierelantijnen. Er wer-

den zelfs wedstrijden georganiseerd voor wie de 

mooist versierde fiets had. 

6. Fietsen op de autoweg 

Wij kunnen het ons nu niet meer voorstellen, 

maar vroeger fietsten wij weleens op de auto-

weg. Dat kon op autovrije zondagen tijdens de 

oliecrisis van 1973. 

7. Fietsen op het ijs 

Ook bijzonder: fietsen op het ijs. De winters wa-

ren een stuk strenger dan nu, dus het kwam re-

gelmatig voor dat je over een bevroren meer kon 

fietsen. 

8. Lekke band plakken 

Een lekke band plakten wij altijd zelf. Dat hadden 

wij van vader geleerd. 
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9. Regenkapje 

Ze zijn haast volledig uit het straatbeeld verdwe-

nen, maar vroeger zag je ze veel: regenkapjes. 

Moeder had er altijd één bij zich, ook op de fiets. 

10. De rieten fietsstoel 

De rotan fietsstoel voor kinderen achterop. Heeft 

u er ooit ingezeten? 

11. Melkboer 

op de fiets 

De melkboer 

kwam dage-

lijks aan de 

deur met ver-

se melk en 

andere zui-

vel. Op de 

bakfiets, met 

paard en wa-

gen en later ook wel met een gemotoriseerde 

kar. Heel handig was dat want koelkasten waren 

er nog niet. In de winter droeg hij wollen hand-

schoenen zonder vingers om het geld te tellen 

en de ijskoude flessen te pakken. Vanaf de jaren 

60 verdween de melkboer rap uit het straat-

beeld. 

12. Luilak 

De zaterdag voor 

Pinksteren werd in 

delen van het land 

Luilak gevierd. Op 

deze dag werden 

langslapers en te-

laatkomers bespot. 

Vooral jongeren vier-

den het. Fietsen van 

langslapers werden 

in lantaarnpalen ge-

hangen en luilakken maakten wij wakker door 

blikjes met touwen aan onze fietsen te binden. 

  

Bron: PlusOnline 

 

Ik ben d’r 
 

Nacht of avond, middag of morgen, 

maak je om de tijd geen zorgen. 

Kraaienpootjes, grijze haren, 

Laat je drijven door de jaren. 

En heb lak aan de kalender 

Als je maar kunt zeggen: “ik bèn d’r.” 

 

Bron: Toon Hermans (1916-2000) 

  

 

Rijbewijskeuringen  
 

De leeftijd van de verplichte rijbewijskeuring is 

verhoogd naar 75 jaar. Dan kunt u uw rijbe-

wijs 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 geredu-

ceerd 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). 

Gooise Huisartsen  035-5253425  € 35,00 

Lindenlaan 46, Huizen. 

 

Haren 
 

Een kat heeft 40 miljoen haren: 5 miljoen op de 

rug, 10 miljoen op de buik en 25 miljoen op je 

bankstel.  

 

Midas Dekkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit: De jongen, de mol, de vos en het paard 

van Charlie Mackesy. 

ISBN: 978 90 2662 384. 
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Kom ook bewegen bij een buurtsporthuis 

om de hoek; Gooise Meren beweegt 
 

Sinds dit najaar zetten drie buurtsporthuizen in 

de gemeente Gooise Meren hun verenigingshek 

open voor inwoners. Eén in Bussum, bij voetbal-

club BFC, de tweede in Muiderberg bij MHC en 

de derde in Naarden bij NVC. Een mooie samen-

werking tussen de vereniging en Gooise Meren 

Beweegt is om de velden in de ochtend te benut-

ten voor buurtbewoners.  

Inwoners die graag buiten op eigen niveau willen 

werken aan kracht, lenigheid, coördinatie en aan 

hun algehele conditie, zijn van harte welkom op 

dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. 

Wilt u elke week in een ongedwongen sfeer be-

wegen? Dat kan bij een buurtsporthuis in Gooise 

Meren. Tijdens het uur bewegen wordt gewerkt 

aan conditie, kracht, balans en coördinatie. Het 

belangrijkste is het plezier met elkaar actief bezig 

te zijn. Iedereen doet mee op zijn eigen niveau.  

Als buurtsporthuisdeelnemer ben je op een iets 

andere manier betrokken bij een club of vereni-

ging. Geen competitie maar wel de gezelligheid 

van een club ervaren. 

De buurtsportcoach zet bewegen graag in als 

middel om mensen weer te verbinden. Of om 

mensen te laten ontdekken dat het leuk en gezel-

lig kan zijn met elkaar te bewegen, elkaar te sti-

muleren en te werken aan gezondheidswinst. El-

kaar ontmoeten en bijpraten onderling is zeer be-

langrijk. Na het beweegmoment is er altijd gele-

genheid voor koffie of thee, een praatje en gezel-

ligheid. 

 

U bent van harte welkom bij: 

Buurtsporthuis BFC, Bussum, Meerweg 63,  

1405 BD. Elke dinsdag van 10.00 uur tot 

11.00 uur, Joost,  06-247325186 

Buurtsporthuis MHC, Muiderberg, Gerard  

Doulaan 2a, 1399 ET. Elke woensdag van  

10.00 uur tot 11.00 uur, Olga,  06- 20900565 

 

Buurtsporthuis NVC, Amersfoortsestraatweg 14, 

1411 HC, Naarden. Elke donderdag van  

10.30 uur tot 11.30 uur, Jeffrey,  06-26164319 

 

Aanmelden graag bij de buurtsportcoach, zie te-

lefoonnummers hierboven of kijk op 

www.gooisemerenbeweegt.nl 

 

Kosten: € 4,00 per keer. 

Er is een 12-strippenkaart te koop bij de betref-

fende buurtsportcoach of vereniging. 

 

Vrijwilligers gezocht 
 

Bent u geïnte-

resseerd in 

het Muiden of 

Muiderberg 

van vroeger? 

Het Gemeen-

tearchief 

zoekt vrijwil-

ligers om een 

fotocollectie van Muiderberg te beschrijven en de 

gezinskaarten van Muiden van geboortedata te 

voorzien. Alle hulp is welkom! 

De fotocollectie van Muiden is samengesteld 

door de Stichting Monumentaal en Historisch 

Muiderberg en bevat ansichten en foto’s van ca. 

1850 tot 1950. In de meeste gevallen is al een 

begeleidende tekst aanwezig. Deze kan naar 

hartenlust aangevuld worden. 

Op de gezinskaarten van Muiden staan de na-

men van alle Muiders die tussen 1922 en 1939 in 

Muiderberg woonden. Aan de hoofdbewoner en 

medebewoners moeten de geboortedata toege-

voegd worden.  

Van zowel de foto’s als de gezinskaarten staan 

scans op onze website. Via uw eigen computer 

kunt u vanuit uw luie stoel zo vaak en zoveel u 

wilt gegevens invoeren. Wellicht komt u families 

en foto’s tegen die u bekend voorkomen! Nadat 

de gegevens digitaal zijn toegevoegd, worden 

deze op onze site zichtbaar gemaakt. Zo helpt u 

mee om de geschiedenis van Muiden en Muider-

berg digitaal beschikbaar te maken. 

Wilt u ons hierbij helpen? Meldt u dan aan als 

vrijwilliger!  

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar 

onze website:  

https://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/

crowdsourcing.php 

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar  

gemeentearchief@gooisemeren.nl ter attentie 

van Yvonne van Haagen.  

https://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/crowdsourcing.php
https://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/crowdsourcing.php
mailto:gemeentearchief@gooisemeren.nl
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Zorgverzekering in 2022; 

de belangrijkste zaken op een rij 
 

De zorgkosten blijven maar stijgen en dat zien wij 

terug in de kosten van de zorgverzekering in 

2022. Dat maakt vergelijken en overstappen dit 

jaar nog belangrijker. 

Premie stijgt 

De zorgpremie zal ook dit jaar vrijwel zeker stij-

gen. Hoeveel precies is bij het schrijven van dit 

verhaal nog niet precies duidelijk, maar de ver-

wachting is dat de totale bruto zorgkosten in 

2022 met € 5,6 miljard zullen stijgen naar € 86,7 

miljard. Een deel van die kostenstijging zien wij 

terug in de premie voor het basispakket. Tijdens 

Prinsjesdag maakte de overheid bekend reke-

ning te houden met een jaarlijkse stijging van ge-

middeld € 31,00. Als deze inschatting klopt, komt 

de gemiddelde premie voor het basispakket op 

zo’n € 126,00 per maand. Maar het is de vraag of 

deze verwachtingen uitkomen, want uiteindelijk 

bepalen zorgverzekeraars de premie. De premie-

stijging kan dus hoger uitpakken. 

Eigen risico zorgverzekering 2022 

Inmiddels staat wel vast dat het eigen risico ook 

in 2022 € 385,00 blijft. 

Inkomensafhankelijke bijdrage gaat in 2022 om-

laag 

Naast de premie voor een zorgverzekering die je 

zelf kiest, betaalt iedereen voor de zorg een inko-

mensafhankelijke bijdrage. Die is nu 7% voor de 

Zorgverzekeringswet tot een inkomen van  

€ 58.311,00. Voor deze groep gaat deze bijdrage 

omlaag naar 6,7%. Gepensioneerden dragen nu 

5,75% af en ook daar gaat 0,3% vanaf en wordt 

5,45%. Deze aanpassing kan een voordeel ople-

veren van ruim € 150,00 per jaar. 

Meer zorgtoeslag in 2022 

Om de lagere inkomens tegemoet te komen stijgt 

de zorgtoeslag. De maximale zorgtoeslag voor 

een alleenstaande wordt dan zo’n € 110,00 in de 

maand en voor toeslagpartners is dat zo’n  

€ 211,00. De precieze stijging van de zorgtoeslag 

is nog niet bekend, omdat deze samenhangt met 

de uiteindelijke premies die de zorgverzekeraars 

in november bekend maken. 

Aanpassingen basispakket in 2022 

Mensen die lang klachten houden na een Corona 

of Covid-besmetting hebben dit jaar recht op ex-

tra dekking uit het basispakket. Vaak kampen ze 

met vermoeidheid en/of benauwdheid. Deze re-

geling wordt volgend jaar verlengd, in principe tot 

augustus 2022 bovenop de standaarddekking 

van de basisverzekering. 

 

Let op aanvullende verzekering 

Wat er in het basispakket zit ligt vast, maar ne-

gen van de tien verzekerden hebben daarnaast 

nog een aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld 

voor een extra dekking voor tandartskosten. Ook 

de prijzen van deze aanvullende verzekeringen 

worden ieder jaar aangepast en daar blijft het 

niet bij, want ook de geboden dekking kan veran-

deren. En, ook belangrijk: de contracten met de 

zorgverleners kunnen veranderen. Zo kan het 

gebeuren dat een behandeling die dit jaar nog 

helemaal of grotendeels vergoed wordt, volgend 

jaar niet meer onder de volledige dekking van de 

huidige zorgverzekering valt. Het is daarom be-

langrijk om na te gaan met welke zorgverzeke-

raars de zorgverleners die je nu inschakelt, vol-

gend jaar nog contracten hebben. Zorgverzeke-

raars zijn verplicht op hun website gecontracteer-

de zorgverleners te vermelden en bieden daar-

voor vaak handige ‘zorgkiezers’. De zorgverzeke-

raar kan soms ook helpen bij wachtlijstbemidde-

ling. 

Bekijk de polis! 

Daarom blijft ook dit jaar het advies: bekijk de 

zorgverzekering goed! Kijk daarbij niet alleen 

naar de laagste premie per maand, maar vooral 

naar de voorwaarden. Probeer een schatting te 

maken van hoeveel zorg je nodig hebt in het ko-

mende jaar. Denk aan een behandeling van een 

specialist, bepaalde medicijnen, fysiotherapie, 

hulpmiddelen. Bedenk ook naar welk ziekenhuis 

je wilt als de huisarts je doorverwijst naar een 

specialist. De basisverzekering vergoedt de 

noodzakelijke medische zorg. Aanvullende zorg, 

zoals fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen, 

moet je aanvullend verzekeren of zelf betalen. 

Vergelijk je eigen wensen met de aanvullende 

verzekering en kies de best passende. 
Aanvullend: géén acceptatieplicht! 

Let op! Verzekeraars hebben geen acceptatie-

plicht voor de aanvullende verzekering. Er kan 

medische selectie zijn of een wachtperiode voor 

bepaalde vergoedingen. Het is in theorie mogelijk 

om basis- en aanvullende verzekering bij ver-

schillende verzekeraars af te sluiten, maar prak-

tisch is het niet. Informeer eerst naar de accepta-

tie van nieuwe klanten; zeg de oude polis pas op 

nadat de nieuwe verzekeraar je accepteert. 

Ben je welkom bij de nieuwe verzekeraar? Zijn 

de voorwaarden goed, en past de geboden zorg? 

Dan kan je vergelijken op prijs. Loont een over-

stap, dan heb je tot 31 december 2021 om de 

huidige verzekering op te zeggen.   

 

Bron: PlusOnline 
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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 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: 

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

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

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

2e  Secretaris: vacant 
Algemeen bestuurslid: Rita Kemink,  035-8889462 

 alg.bestuurslid@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

AVG-coördinator 
Paul van Vliet,  035-7505658  

 avg@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Redactie ASGM Nieuws 
 redactieASGM@gmail.com 

Distributiebegeleider 
Uitgifte ASGM Nieuws, Rieky de Graaf 

 035-6937839,  riekydegraaf@hotmail.com 
 

Ledenadministratie 
Lucie Wilmer 
 

Correspondentieadres 
De Regentesse 113, 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, 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. 


