
Samen lunchen Bussum 
  
In de vorige editie van ons ASGM Nieuws liet ik bij het artikel over het Samen lunchen een 
foto plaatsen van een broedend zwanenechtpaar. Ik beloofde u toen verslag te doen over het 
resultaat van hun inspanningen. Dit in de hoop u een foto te tonen van de trotse ouders met 
hun kroost. Helaas is dit niet mogelijk. In het Gooi zijn de afgelopen tijd een aantal 
zwanennesten beroofd van de eieren of de jongen en ik vrees dat dit met ons zwanenpaar 
ook is gebeurd. Het echtpaar zwemt rond maar zonder jongen. 
Het is voor ons moeilijk voor te stellen, maar voor sommigen zijn zwaneneieren of 
zwanenvlees een lekkernij. De nesten worden geroofd en de jongen eventueel vetgemest. 
Enorm triest dat dit gebeurt. 

Een in de nabijheid van het zwanennest 
broedende fuut heeft echter wel haar 
jongen grootgebracht en is zowel letterlijk 
als figuurlijk een veilig onderkomen voor 
haar nabestaanden. 
Als ze de rug van één van de ouders 
verlaten, onderzoeken de jongen met grote 
nieuwsgierigheid de, voor hen, nieuwe 
wereld. Het is altijd weer genieten van dit 
nieuwe leven. 
 
 

Het is ook altijd genieten van onze bijeenkomsten in lunchroom Beetje Bijzonder. De derde 
zaterdag van iedere maand komen wij daar bijeen om een hapje te eten. Deze lunch is 
natuurlijk een prima aanleiding om elkaar weer eens te spreken. Vaak over de leuke dingen 
die wij meegemaakt hebben. Ook over de minder prettige dingen die ons, nu wij ouder zijn, 
overkomen. Wat dat betreft zitten wij zo ongeveer allemaal in hetzelfde schuitje. Ook deze 
zomermaanden gaan wij natuurlijk door met onze lunches. Hopelijk heerlijk in de buitenlucht, 
onder de parasol. 
  
Wilt u ook Samen lunchen? Dat kan op zaterdag 16 juli en/of zaterdag 20 augustus.  
De lunches beginnen om 12.30 uur. Uiteraard bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het 
Julianaplein 90. 
Voor de lunch van 16 juli kunt u zich aanmelden tot donderdag 14 juli. 
Voor de lunch van 20 augustus kan dit tot donderdag 18 augustus. 
  
Lidemey Visser,  035-8889959. 
Ik heb een antwoordapparaat. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in. 
Bent u onverwachts verhinderd, laat mij dit dan a.u.b. weten. 
Bij voorkeur per pin betalen. 
  

 


