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Camping “Ot en Sien”  

Norgerweg 2A, 9301 JM Roden, Tel. 050 501 79 43 

 

U bent van harte welkom. 

Aan de weg van Roden naar Norg, omringd door bossen, bevindt zich in een 
parkachtig omgeving de camping Ot en Sien, die wordt geëxploiteerd door de 
recreatie-vereniging Buitenrust, opgericht in 1973. 
Op 250 meter afstand gelegen van het centrum van Roden. Naast bossen 
om te wandelen, kunt U ook fietsen in een rustige omgeving. 
Bekend is Roden door zijn vele sportieve activiteiten, welke ieder jaar worden 
georganiseerd. De belangrijkste gebeurtenis van het jaar is de Rodermarkt 
eind september. Een jaarmarkt met allerlei activiteiten. 
Alle plaatsen zijn voorzien van water en afvoer. Prijs per nacht all in € 18,10 
voor twee personen. Prijs seizoenplaats van 1 april tot 1 oktober ca. € 670,- 

Zie ook website www.freewebs.com/camping-ot-en-sien voor meer informatie. 

Voor inlichtingen:J. Bouzema, secretaris. Tel.: 050 5773572. 

 

 

 

 

 

http://www.freewebs.com/camping-ot-en-sien
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Van de redactietafel 
 
Geachte lezer(es), 

Het portie ellende wat je dagelijks via de media op je bordje krijgt zou een 

mens somber kunnen maken, maar dikwijls wordt het nieuws gemanipuleerd 

om er maar een schokkend of smeuïg onderwerp van te maken. Lees het boek 
“Het zijn net mensen” van Joris Luyendijk er maar op na. De bespreking vindt 

u elders in dit bulletin. 

Dan de financiën: zorg, vervoer, energie, woonlasten etc. worden duurder en 
daartegenover staat het gezinsinkomen dat daalt. 

Er valt echter wel wat te compenseren, vandaar de rubriek “Bespaartip”. 

Heeft u zelf ook een goede tip, schrijf of mail het ons. 

Wat niet veranderd zijn de seizoenen. Het is weer lente en de natuur ontwaakt 
in al haar schitterende kleurenpracht. En al lijkt het één en al kommer en kwel 

er valt nog zoveel te genieten. Trek er op uit lopend, met de fiets, rollator of 

scootmobiel. Luister naar de vogelgeluiden, snuif de geur op van de bloemen 
en laat de wind door uw haren waaien, verwonder u en geniet. 

We moeten soms op de financiële rem trappen, maar slecht hebben de meeste 

van onze lezers het toch niet. 
Over op de rem trappen gesproken. 

Wij krijgen nogal wat kopij aangeleverd en daar 

zijn we ontzettend blij mee, maar het Info Bulletin 

heeft zijn beperkingen wat het aantal bladen 
betreft en in de redactiecommissie is afgesproken 

dat elk nummer maximaal 32 pagina’s mag 

bedragen. 
Zijn er inzendingen die geen uitstel kunnen velen en we zouden daarmee over 

het maximum gaan, dan worden die artikelen welke niet urgent zijn, 

doorgeschoven naar een volgend nummer. 
En tenslotte, hoera, de soos wordt opgeknapt!!!!!!!! (zie elders in dit nummer). 

Veel leesplezier. 

De Redactie 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer: 20 augustus 2011 
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Kort verslag van de Algemen Ledenvergadering 2011 
 

1. Opening 

Aanwezig waren 55 leden 

De aanwezigen werden hartelijk welkom geheten. De 

overledenen werden herdacht, waarna een moment 
van stilte werd gehouden. 

2. Verslag ALV 2010 

Verslag werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering 

Een viertal afmeldingen en het verslag van de kascontrolecommissie. 

4. Jaarverslag van de secretaris 

Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

5. Financiële verantwoording over het jaar 2010 

Na beantwoording van enige vragen werd het verslag goedgekeurd. 

6. Verslag kascommissie 
Verslag werd voorgelezen waarin naast een aantal aanbevelingen voor de 

toekomst, de leden werd geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het 

gevoerde financiële beleid. 
De vergadering ging daarmee akkoord. 

7. Begroting 2011 en contributie 2012 

Na beantwoording van enkele vragen werd de begroting 2011 goedgekeurd. 

De voorgestelde verhoging van de contributie met €1,- per jaar i.v.m. 
doorberekening van kosten voor de federatie gaat niet door. De contributie 

voor 2012 blijft dus €23,- 

8. Verkiezing bestuursleden 
Dhr. Frans Dams werd bij acclamatie gekozen tot 

penningmeester van de vereniging in de vacature van 

Dhr. Werry Jonker. 
Dhr. Jan Rebel werd bij acclamatie herkozen tot 

secretaris van de vereniging. 

Drie andere bestuursleden, de heren Wim van Dam, Chris Vergouwe en Jan 

Scheepstra werden als bestuurder van de vereniging bij acclamatie herkozen. 

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Deze commissie voor het jaar 2011 zal bestaan uit de heren Dorgelo en van de 

Weerd. Dhr. v.d.Vegte is reservelid. 
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10. Laatste Nieuws 

Wim van Dam praatte ons bij over allerlei pensioenzaken die op dat moment 
speelden bij Philips, Lucent-Alcatel en het nieuwe pensioenakkoord dat de 

werkgevers-en werknemersorganisaties met elkaar aan het onderhandelen zijn. 

Een opgestelde motie m.b.t. de samenwerking van NVOG en PUSH werd op 
verzoek uit de vergadering verbreed, zodat deze ook de oud-medewerkers van 

Lucent omvat. 

De plannen m.b.t. de renovatie van de Sociëteit werden toegelicht. De soos zal 

daarom gedurende de maand juli worden gesloten. 

11. Rondvraag en sluiting 

Dhr. Dorgelo onderstreepte nog eens de wenselijkheid van het overnemen van 

de suggesties van de kascontrolecommissie. De vergadering ging daarmee 
akkoord. 
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Herinnering aan Philips Telecommunicatie Industrie 
 

In 2010, na afloop van onze ALV, is het initiatief 

ontstaan om het resterende PTI archief in gebouw 

KOC in Hilversum van de ondergang te redden. 

Dat is voorlopig gelukt! 

Een groot deel van dit archief is in 2010 

overgebracht naar Philips Company Archives in 

Eindhoven.  
 

Door deze reddingsactie werden enkele oud-collega’s zich ervan bewust 

dat er over de twee tamelijk grote productsectoren Huis- en 

Bedrijfstelefonie alsmede Telegrafie en Dataswitching geen overzicht 

van de historie is opgeschreven. Ook over het geheel van PTI na 1958 is 

er geen verhaal. Van enkele andere sectoren zijn er op websites wel 

samenvattingen van de historie gegeven. 

 

De initiatiefnemers Rom van der Schaaf, Hans van Kampen en André 

van Daal denken aan een vlot lezend herinneringsboek met veel foto’s, 

ervaringen en belevenissen van geïnterviewde collega’s. Een 

herinneringsboek dat begint waar het in 1958 uitgegeven 40-jaar 

jubileumboek “Spanne en Spanningen” ophoudt.  

Op het gebied van Huis- en Bedrijfstelefonie 

alsmede Telegrafie en Dataswitching kon er al 

begonnen worden omdat de initiatiefnemers voor 

beide sectoren ook de trekkende samenstellers 

kunnen zijn. Dat is de sector die later over ging in 

Business Communication Systems (BCS). 

 

Het VGG-bestuur staat sympathiek tegenover het 

voorstel. Eigenlijk is het gewenst, dat het boek een groter deel van PTI 

behandelt. Maar meer dan globale behandeling van alle productsectoren 

is nagenoeg onhaalbaar, omdat de coördinatie te complex zal zijn en er 
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weinig schrijvers beschikbaar zijn die dat kunnen realiseren. Wel is het 

gewenst dat de grote sector Openbare Telefonie een gelijkwaardige 

plaats in het boek krijgt.  

 

Vandaar voor u de volgende vragen : 

 

Ik ben geïnteresseerd in het verschijnen van het PTI + BCS 

herinneringsboek:    1. ja of nee 

Ik ben alleen geïnteresseerd als ook Openbare Telefonie wordt 

opgenomen:     2. ja of nee 

Ik bied mij aan als samensteller / trekker voor de sector  Openbare 

Telefonie:     3. ja of nee 

 

Vriendelijk verzoek uw antwoord 1 t/m 3 per e-mail of post te 

sturen naar onze secretaris: 

Dhr J.Rebel, van Hogendorplaan  44B, 1272GH   Huizen. 

e-mail: janrebel@freeler.nl 

met vermelding van uw naam en adres. 
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. 

Het spel van Vader 
 

Toen ik, eind jaren vijftig, de arbeidsmarkt betrad, 
wierf Philips' Telecommunicatie Industrie personeel 

in de ingenieurspers met paginagrote advertenties. Je 

zag er een kleuter op, die geboeid met een kiezer of en 
ander onderdeel uit dat technische wereldje speelde. 

De tekst luidde: “Het spel van vader” en er werd 

uitgelegd dat werken bij dit bedrijf uitermate interessant was maar ook vooral 
speels.  
 

Ik werd gestrikt. Niet zozeer dat het vaderlijke aspect mij al aantrok, maar het 

was het enige bedrijf in Nederland waar op enig niveau ontwikkelingswerk 
werd gedaan voor originele eigen systeemproducten - not invented there. Dat 

spel trok mij. 

Het was de tijd dat de geheugenringetjes in zwang kwamen. Ze werden in de 
jonge computers gebruikt, verwerkt tot 'matjes', als geheugenelementen. 

Philips had een eigen versie van die dingetjes: ferrietringetjes en in Hilversum 

was men in de Voorontwikkeling verstrikt geraakt in het idee dat daarmee 
grootse dingen tot stand konden worden gebracht voor de elektronische digitale 

systemen die stonden te gebeuren. Er werd op het researchlab van de PTT in 

Leidschendam en op de (enige) technische universiteit wat scheef naar 

gekeken, maar in Hilversum gingen de ontwikkelvaders voorlopig hun eigen 
weg. Later moesten ze bijdraaien. De halfgeleiders wonnen. 

 

Ex-PTT-ers 
Maar je komt binnen in het bedrijf en na een tijdje begin je te ontdekken dat 

die advertentie toch geen onzin was. Verspreid over de afdelingen zijn er 

overal van die vaderlijke figuren, lang niet altijd de chefs, die in hun leven een 

schat aan kennis vergaarden en daarmee steunpilaren van een groep werden. Ze 
wisten de omringende jonge honden te behoeden voor valkuilen, wezen 

slimmere oplossingen aan, openden wegen waarop de beginners waren 

vastgelopen. Enzovoorts. Waar dit jonge bedrijf ze vandaan haalde was mij een 
raadsel, maar ze waren er. Vermoedelijk toch veel ex-PTT-ers.  
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Het doet me ook denken aan een bezoek dat we eens brachten aan een jong 

Canadees bedrijf van PABX-systemen. De naam is me niet bijgebleven. Het 

was een succesverhaal: de firma was opgericht door twee jonge 
entrepreneurtypes, een soort Gerard-en-Anton-koppel. Ze wisten in korte tijd 

flink naam en omzet te maken en tegelijk een bedrijf uit de grond te stampen 

en hadden dus veel nieuw personeel nodig. Lopend door de fabriek was het 
alsof je in de praktijklokalen van een middelbare school was beland. De gids 

zei trots tegen de al flink grijzende bezoekers uit het oude Europa: we don't 

hire experience here, we hunt for talent! Het was een vaderloos bedrijf.  

 

Store-and-forward 

Ik kwam in Hilversum na een kleine aanloop in het roemruchte gebouw AW, 

op de plek waar nu de Morgenster-kerk staat, terecht op de ontwikkelafdeling 
Telegrafie. Daar was net het eerste ES-systeem afgeleverd aan SITA in Parijs, 

een onderneming die voor een aantal Europese luchtvaartmaatschappijen 

werkte. Het geleverde systeem was een semi-elektronisch systeem voor 

message-relay netwerken, zoals toen in luchtvaartkringen werden benut. Geen 
telex-centrale, waarin harde verbindingen tot stand werden gebracht, maar hier 

werd 'store-and-forward' van berichten bedreven. De snelle Unk-kiezer kwam 

er in voor ten behoeve van de interne verbindingen, 
maar ook om in de berichtgeheugens de schrijf- en 

leespulsen in de kerngeheugens te dirigeren naar de 

juiste kolommen. Het beroemde relais 51 was een 
andere hoeksteen. Het kwam in rijen voor naast de 

laatjes met die piepjonge transistoren (de spellchecker 

kent het woord al niet meer!).  

Vader Geels stuurde de ontwikkelafdeling aan en in de 
groepen die de elektromechanische delen van het 

systeem ontwierpen waren twee namen die voor mij toen legendarische 

proporties kregen: Appels en Borcherding, A&B, de vaders van het ES. Het 
waren grote mannen, zowel physiek als ook technisch. Echte relaisgoochelaars, 

jongleurs. Ze speelden met contacten, maak-voor-verbreek, verbreek-voor-

maak, met wikkelingen en opkom- en afvaltijden. Ik ben er nooit in 
thuisgeraakt en keek met des te meer bewondering naar deze vakmensen. Het 

resultaat was altijd A0-grote schema's die resulteerden in halve 'planken' met 

relaisstroken. Als zo'n systeemcomponent eenmaal aan het werk ging klonk er 

een geruststellend geruis van klik-klakkende hoekankertjes. En de vaders 
luisterden daar aandachtig naar en glimlachten of schudden het hoofd: “kijk er 
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nog maar eens goed naar, jongen”. Dat laatste kwam vaker voor dan het eerste, 

het was tenslotte een laboratorium.  

 
 

 

Andere vaders 
Het elektronische deel van het ES-systeem 

was grotendeels ontsproten aan het brein van 

B., een buitengewoon inventieve maar ook 

gedreven ontwerper. Op hem was het beeld 
van de spelende vader niet zozeer van 

toepassing, het spel was tot een te grote ernst 

verworden. Toch was zijn aandeel in het 
systeem groot en belangrijk en niet slecht. 

Hij is later in zijn technische carrière vastgelopen. Hij kwam met oplossingen 

voor problemen die er nog niet waren, had weinig op met trends in de techniek, 

ging zijn eigen inventieve weg en er werd op het eind niet meer naar hem 
geluisterd.  

Dat zag je wel vaker. Er was een briljant elektromechanisch ontwerper, hij 

schopte het zelfs tot een bijzonder hoogleraarschap in Delft. Toen bleek dat de 
technische hoofdstroom zich langs digitale elektronische wegen ging 

voorbewegen, wilde hij perse meedoen aan die mode en verloor zich in grote 

systeemontwerpen die 'het niet waren'. Hij vond er in het bedrijf beleefd 
gehoor voor, maar geen echte aandacht. Ook hij kreeg een afgelegen kamertje 

en een stapel grote ruitjesvellen, om zijn spel mee te spelen. Ook die vaders 

had je, die zich zo verloren in hun eigen wereldje dat ze het contact met het 

spelende nakroost kwijt raakten en vereenzaamden.  
Zalig degenen die het als een spelletje konden blijven zien.  

 
Hans van Kampen 
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Uit pensioenland 
Ruim een jaar hebben de centrale organisaties van werkgevers en werknemers 
- de sociale partners in de Stichting van de Arbeid - een pensioenakkoord op 

stapel staan voor een nieuw aanvullend pensioenstelsel. De laatste maanden is 

een en ander naar buiten gekomen over het nog niet van stapel gelopen 

akkoord.  

 

Voorgeschiedenis van het nog niet gesloten 

pensioenakkoord 
In 2008 veroorzaakte de financiële crisis in meeste 

pensioenfondsen een verslechterde financiële positie. 

Vele kwamen zelfs in onderdekking (dekkingsgraad 

onder 105%) Een noodzakelijk korten (afstempelen) 
van pensioenen doemde toen op.  

 

Begin februari 2009 hebben wij per brief en persbericht alle beleidsmakers 
geadviseerd het sluismodel te gebruiken voor de crisisbeheersing zodat korten 

(afstempelen) zoveel mogelijk voorkomen wordt. De Stichting van de Arbeid 

(StvdA) heeft ons toen laten weten dat een gedempt reageren (sluismodel) bij 
de evaluatie van de crisis betrokken zal worden. 

In mei 2009 heeft minister Donner de commissie Frijns en commissie 

Goudswaard gevraagd voor eind 2009 adviezen uit te brengen voor een 

verantwoord beleggingsbeleid van pensioenfondsen en aan de commissie 
Goudswaard dito voor een toekomst- en schokbestendig pensioenstelsel. (zie 

IB oktober 2009) 

In februari 2010 valt het kabinet Balkenende IV en komt de aanpak van 
minister Donner vrijwel tot stilstand. De sociale partners (StvdA) besluiten in 

de ontstane pauze zelf aan een pensioenakkoord te gaan werken voor 

toekomstbestendige pensioencontracten. 
 

Op 4 juni 2010 komt het bericht dat de sociale partners een principe 

pensioenakkoord hebben gesloten voor een “flexibel aanvullend pensioen” en 

een oplossing voor de extra uitkeringsjaren door de toegenomen 
levensverwachting. Dit akkoord is aan het demissionaire kabinet aangeboden 

voor aangepaste wetgeving. 
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Op 14 oktober 2010 treedt het nieuwe kabinet Rutte aan waarna de sociale 

partners in overleg met minister Kamp verder gaan met het uitwerken van het 

principe pensioenakkoord. Dan wordt duidelijk dat het oorspronkelijke doel – 
een volledig geaccepteerd pensioenakkoord plus aangepaste wetgeving per 

2012 - niet haalbaar is. Want het nieuwe pensioenstelsel kent zachte rechten in 

plaats van de tot nu verworven harde rechten van het huidige pensioen. Het 
omzetten van de verworven harde (gegarandeerde) pensioenrechten in zwakke 

pensioenrechten heeft juridische obstakels (afspraak = afspraak)…. Het nieuwe 

pensioenstelsel moet ook nog schokbestendig zijn voor de toenemende 

levensverwachting.… Bovendien moet het nieuwe pensioenstelsel niet strijdig 
zijn met de in ontwikkeling zijnde Europese pensioen- en verzekeringregels. 

 

Begin maart 2011 ligt er een concept pensioenakkoord op de 
onderhandelaarstafel. Aan de hand van berichten in de media kan het nieuwe 

pensioen in beeld gebracht worden… 

Wij doen dat ook en zetten onze bevinding half maart op onze website 

www.vegege.nl met als titel  
Wat betekent tot nu het nieuwe pensioenakkoord…..? met als ondertitel : 

Ondernemingspensioen wordt op de glijbaan gezet naar genadebrood 

Met 5 belangrijke punten onderbouwen we vervolgens onze bevinding. 
Samengevat: Onder de verbloemende naam van een “reëel pensioen” komt een 

onzeker pensioen naar buiten, waarin de werkgeverslast verlaagd is en 

onbeweeglijk, maar de uitkeringen meebewegen met de schommelingen in de 
financiële markten. Dat wil zeggen afwisselend indexeren van de uitkeringen 

en afwisselend korten (afstempelen) van de uitkeringen, zoals in de oude 

Echternach processie. Alle risico’s komen te liggen op het bordje van de 

pensioenopbouwers en pensioenontvangers. Er wordt niets toegezegd. Onze 
bevinding op de website eindigt dan ook met: 

Het enige dat in het nieuwe pensioenakkoord verzekerd word,t is de 

lastenverlichting van de werkgevers. Dit wordt behaald door het 
ondernemingspensioen zodanig op losse schroeven te zetten dat het gaat 

afglijden richting genadebrood. 

Op 14 maart hebben we deze dreigende situatie op onze ALV 
doorgesproken…. 

 

De media gaan door met afvragende tot afkeurende (pers)berichten over het 

concept pensioenakkoord. Op 3 april verschijnt de Open brief aan het 

federatiebestuur FNV waarin bestuurders van FNV Bondgenoten en 

http://www.vegege.nl/
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ABVAKABO FNV aan de twee onderhandelaars van 

de FNV federatie vragen de stekker uit het 

onderhandelingsproces te trekken. Daags daarop 
neemt de FNV federatie het besluit in het echte 

onderhandelen twee weken pauze in te lassen.  

De besturen van FNV Bondgenoten en ABVAKABO 
FNV werken aan een alternatieve inrichting van het nieuwe pensioenstelsel. 

 

Op het moment van dit schrijven gaan de gesprekken tussen de sociale partners 

en de minister door. De minister wacht met het geven van zijn antwoord tot het 
pensioenakkoord gesloten is. 

De minister is wel verantwoordelijk voor het waarborgen van dit pensioen. 

Daarom zal hij voordat het gesloten is wel uitkomen met voorstellen voor goed 
pensioenfondsbestuur. 

 

Op moment van schrijven van dit artikel is de verwachting dat een 

pensioenakkoord niet voor juni gesloten wordt. Daarna komt de wetgeving aan 
de orde die voor invoering nodig is etc etc.Ook de in ontwikkeling zijnde 

Europese regelgeving kan het akkoord nog vertragen. 

 

Uit de periodieken van het Alcatel-Lucent- en Philips Pensioenfonds 

 

In de Nieuwsbrief van 29 april meldt het ALUPF dat Alcatel-Lucent de 
uitvoeringsovereenkomst heeft opgezegd per eind december 2011. De 

werkgever geeft er de voorkeur aan de actieve deelnemers onder te brengen bij 

het bedrijfstakpensioenfonds ICK. 

Het fondsbestuur onderzoekt de gevolgen en zal de aangeslotenen via de 
nieuwsbrief en de website op de hoogte houden. Dekkingsgraad eind 2010 = 

99% en eind maart 2011= 101,3% 

De jaarvergadering is op woensdag 29 juni om 20.00 uur (achteringang 
complex Larenseweg)  

 In het Bulletin Generaties geeft het PPF aan waarom het pensioen in 

2011 niet geindexeerd is. De Dekkingsgraad eind 2009=118% is eind 2010 
gedaald naar 108% en ligt daar 1% boven de vereiste dekkingsgraad=107%. 

De Vergadering van Aangeslotenen is op dinsdag 24 mei om 19.00 uur in het 

Evoluon te Eindhoven  

 
Wim van Dam 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

We hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden 
van: 

 

Dhr. J. Meersoek   Naarden augustus 2010 
Dhr. J. Brouwer   Hilversum september 2010 

Dhr. J.N. van den Hooff  Hilversum oktober 2010 

Dhr. L.J.Th. Alers   Leusden  

Dhr. L. Kriek   Huizen   

Dhr. P.W. ter Borg   Hilversum  

Dhr. L.J. van’t Veldt  Hilversum  

Dhr. P. Uijthoven   Huizen  januari 2011 

Dhr. M. Bruins   Huizen  maart 2011 

Dhr. J.W. Visser   Hilversum maart 2011 

Dhr. H.M. Okkerman  Hilversum mei 2011 
Dhr. P.L. Sparnaaij   Breukelen mei 2011 
 

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte 

toe bij het verwerken van dit verlies. 

 
Het bestuur van de VGG.  
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Uit de oude doos 
 
Onderstaande stukjes tekst zijn overgenomen uit de 
personeelsbladen van de NSF “Nieuwsgolf” van het jaar 
1947 en geeft een aardig tijdsbeeld. 

 
Onderbroeken….. 

In de personeelswinkel zijn lange 

heerenonderbroeken verkrijgbaar. 
 

Onderbroeken…….onderbroeken 

In de personeelsverkoop 

Komt en laat U daarvoor boeken 
Maak wat voort dan is er hoop. 

Ja waarachtig, dat is reuze; 

„k Geef me nu maar dadelijk op 
Onderbroeken is de leuze 

„k Ga er op af in een galop. 

Wilt U mij hiervoor noteeren? 
Vroeg ik de juffrouw die ik zag 

Maar zij gaf mij iets te leeren 

Oh, het was een hard gelag. 

U bent niet gehuwd, mijnheer, 
Daarom mag ik ,t U niet geven 

Komt U hier nog maar eens weer, 

Maar eerst huwelijksbanden weven. 
Onderbroeken…….onderbroeken 

Het duizelt mij de heelen dag 

Gij zult eerst een ega zoeken 

Voor ge zoo‟n broek dragen mag. 
 

(Wij kunnen ons de stemming van de inzender van bovenstaande 

ontboezeming voorstellen, doch helaas waren er, zoals in de betr. mededeeling 
stond, slechts 100 broeken beschikbaar. In afwachting van de belangstelling 

die hiervoor zou blijken te bestaan werd besloten voorloopig alleen huisvaders 

van groote gezinnen te helpen. Red. Nieuwsgolf) 
Jan Kreuning 
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Correct schrijven 
 
We kennen in onze taal de stellende-, 

vergrotende- en overtreffende trap. In 

"potjeslatijn" door "deskundologen" 

aangeduid met "positief, comparatief en 
superlatief" Want zo doen we dat nu 

eenmaal met onze eigen taal! Door 

stelselmatig overdrijven in de media 
(nieuwsbronnen) is daar nog de "alles-

overtreffende trap" bijgekomen. Men praat 

over: allereerst, allergrootst, allerlaatst, 

allerbest, enz., met de volgende 
voorbeelden: 

 In een dagblad las ik, dat de 

"alleroudste" inwoner(ster) van 

Nederland 104 jaar oud is. Hieruit 
kan ik afleiden, dat de "oudste" 

inwoner dus 103 jaar oud moet zijn. 

 Een week later las ik in een andere 

krant, dat er meerdere alleroudste inwoners van 106 jaar zijn, zodat er dus 
ook nog oudsten van 105 moeten zijn! Nu beweerde één van de 106-

jarigen, dat ze het graag tot de "alleroudste” inwoonster van Nederland 

wilde brengen!! 

Vieze woorden in onze taal:  
Het woord "hardstikke" wordt veel gebruikt bij onderwerpen, die leuk, aardig 

of fijn zijn. Ik vind dit een smerige bedoening. Ik heb een klein verhaaltje 

bedacht, met een aantal nare woorden. 
Het schoot minister Bos “hardstikke" in het verkeerde keelgat, toen hij 

miljarden moest "ophoesten" voor de banken. Na deze "oprispingen" wilde hij 

een "frisse wind" door de financiële wereld laten waaien en hij drukte de 
"warme hoop" uit, dat het voortaan veilig en vertrouwd "boeren" zal zijn in 

bankenland. 

Voorts is onze taal langzamerhand ondergesneeuwd met anderstalige woorden, 

veelal is het "potjeslatijn" van deze eeuw, oftewel het Engels (Brits, 
Amerikaans, etc. zo U wilt) of afleidingen ervan.  
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Een paar voorbeelden: 

"Kid of kids": Een verbastering van het Nederlands voor kind(eren) en nu in 

Nederland wordt gebruikt als "Engels" afkomstig uit Yankee taal! 
Voorts nog een aantal woorden als: Exorbitant (buitensporig); Extravagant 

(overdreven); Spectaculair (opzienbarend); Extreem (uitzonderlijk); Commotie 

(opschudding, ophef); Aimabel (beminnelijk); Uberhaupt en Sowies (hoe dan 
ook); Gênant ( beschamend); Absurd (een "raar" woord); enz. 

Verder nog één ander ondewerp en wel het afbreken van woorden in al of niet 

uitgevulde teksten in dagbladen. 

Door de internationale spellingsregels in de tekstverwerking, zie je vaak rare 
afbrekingen, zoals leven-sloopregeling, cocaïnes-mokkel, fracties-tandpunt, 

benzines-lurper. De klinker "ij" in ons alfabet is internationaal gezien eigenlijk 

2 klinkers achter elkaar! Hypothee-krente, hierbij dacht de computer kennelijk 
aan een drank en een gerecht! 

Dat was het dan weer voor deze keer, groetje van  

Jan Matthaei. 

 
 

Berichten uit de Soos 
 

De Soos wordt gesloten. 
 

Schrik maar niet lezer(es) want we hebben nog een paar 

gastvrouwen en heer maar er kunnen er nog wel een paar 
bij, maar dit terzijde.  
De soos wordt opgeknapt, want hij begint er een beetje 

verlopen uit te zien. 
Er wordt geschilderd, nieuwe gordijnen en vloerbedekking 

gelegd etc. en dan kan hij weer enige tijd mee. 

De werkzaamheden vangen aan op maandag 27 juni a.s. en maandag 1 

augustus 2011 kunt u in een mooie entourage uw spelletje weer spelen en uw 
drankje nuttigen. 

Dus 5 weken dicht, helaas. 

Het bestuur. 
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Boekbespreking 
 

Titel: “Het zijn net mensen”.  
Auteur: Joris Luyendijk. 
Uitgeverij: Podium b.v. 

ISBN 905759448X 

Prijs: € 10,00 
 

Het boek gaat over de vraag of op een objectieve manier 

nieuwsgaring te verkrijgen is in het Midden Oosten. Over het 

journalistieke bedrijf in de Arabische landen is het antwoord ondubbelzinnig 
negatief. Al deze landen zijn dictaturen en dictaturen hebben geen boodschap 

aan de waarheid. Zij zijn er alleen maar op uit hun eigen positie te handhaven. 

En de man in de straat heeft evenmin behoefte de waarheid te vertellen, want 
overal zijn veiligheidsmensen en verklikkers. 

Ook westerse correspondenten verzuimen vaak om de achtergronden van een 

land weer te geven. 

Nieuws wordt derhalve door een aantal journalisten en nieuwsbronnen 
gemanipuleerd of onvolledig gepresenteerd aan de kijker, luisteraar c.q. lezer. 

Al met al een aan te bevelen, verhelderend boek. 

Jan Kreuning 

 

 

Muziekrubriek 
 

Gemeng Koor NSF 
Dit koor werd opgericht op 13 januari 1943 en bestond uit personeelsleden van 

de voormalige “Nederlandse Seintoestellen Fabriek”. De huidige naam is 

“Nostros Sonitos Faciamos” (wij zingen onze gezangen). Het koor telt 
momenteel circa 90 leden!! Het heeft in de loop der jaren een breed repertoire 

ten gehore gebracht. Ook zijn verscheidene plaatopnames gemaakt onder 

leiding van diverse dirigenten. Sinds 2003 staat Joop van Goozen als dirigent 
op de bok en onder zijn bekwame leiding heeft het koor mooie concerten ten 

gehore gebracht t.w. werken van W. A. Mozart (Krönungsmesse), G. Fauré 
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(Requiem), G. Rossini (Petit messe solonelle), G. F. Handel (Ode for the 

birthday of Queen Anne), F. Mendelssohn Bartholdy (Sechs lieder im freien zu 

singen), A. Vivaldi (Gloria), G. Puccini (Messa da Gloria), F. J. Haydn (Die 
Schöpfung), J. Brahms en vele andere componisten. Tegenwoordig worden de 

concerten gegeven in de Morgensterkerk, Seinstraat 2 te Hilversum.In 2008 

werd het jubileumconcert uitgevoerd ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan 
van het koor. Op het programma stond “Die Schöpfung”van F. J. Haydn. 

Sinds 2007 worden er ook kerstconcerten gegeven. Het koor is thans flink 

uitgebreid met een groot aantal leden van de (opgeheven) Christelijke 

Oratorium Vereniging (COV) uit Bussum. 
Het concert, dat op vrijdag 5 november heeft plaatsgevonden, was een 

daverend succes. De magistrale uitvoering van de Messa da Gloria van G. 

Puccini, Krönungsmesse van W. A. Mozart en Gloria van A. Vivaldi, kwamen 
bij de toehoorders fantastisch over en het orkest “Strijklicht” begeleidde het 

geheel onder de bezielende leiding van Joop van Goozen. 

 

Louis Aquina. 
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Raadsels, puzzels.... 
 

De vrijmetselaars zijn altijd omgeven geweest met 
een waas van mysterie. Toch is van een groep in 

Midden Nederland iets bekend geworden. Aan 

kandidaatleden werd als laatste stap een puzzel 
gegeven. Hij kreeg een papier met letters en moest 

daaruit binnen 20 minuten een tekst van maken.  

De volgende reeks letters was de opgave: 

   lsdtkntlzndnwrdttgltnlsld 
Als hij daarin niet slaagde, dan ging het lidmaatschap niet door. Zoudt U lid 

kunnen worden? Probeer het eens. Denk aan wat het doel van de test is! 

In Mesopotamië vonden archeologen resten van paleizen en andere belangrijke 
gebouwen. Alles was gebouwd rond 2000 jaar voor Christus. Boven de deuren 

en andere in het oog lopende plaatsen waren korte teksten. Het was een raadsel 

wat het betekende. De pure gok om de tekst te lezen als: “dit is het paleis van 
koning Darius” had succes. Dit gaf de sleutel tot een deel van andere teksten. 

Hierdoor geïnspireerd maakte een groep bedriegers in de buurt van Utrecht ook 

een toelatingstest. Deze was: 

   nrdnndsrdnthdklkkmgsngrdb 
Er waren er niet veel die in een half uur de tekst vonden. 

Lukt het U? 

Deze laatste puzzel is lastig. U weet dat het een 
Nederlandse tekst is zonder klinkers en scheiding van 

woorden. Met de methode waarop U de eerste puzzel 

geheel of gedeeltelijk oploste, loopt U vast! Bedriegers 
hebben de gewoonte om te bedriegen. Het bedrog kunt U 

halen uit de volgende hint: 

   un teh U teiZ.  

Als U goed kijkt dan ziet U de truc. Bij uw pogingen om deze raadsels op te 
lossen werd U geconfronteerd met dezelfde problemen waar archeologen tegen 

aan liepen. Zij hadden stukken ceramiek met teksten geschreven met 

onbekende tekens en een onbekende taal. Wat is de manier die zij gebruikten 
voor het kraken van die puzzels? 
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Deze raadsels hebben U een idee gegeven van de 

problemen die archeologen hadden bij het ontcijferen 

van vaak fragmentarische teksten. Toen men begon 
met schrijven , rond 3000 jaar voor Christus , waren 

de tekens de eerste grote stap, maar waar de tekst 

begon was een andere stap. Bedenk dat het aantal 
schrijvers klein was en elkaar goed kende en daardoor 

was het geschrevene logisch. Er zijn teksten van rechts naar links en ook van 

links naar rechts met de volgende van rechts naar links (de manier waarop men 

ploegt ). Heden ten dage beginnen Japanse teksten in de rechter bovenhoek en 
zakken dan tot de onderkant. De volgende lijn begint er naast. 

Hoe is men er in geslaagd om zulke oude teksten te decoderen? Schrijven was 

voor weinige personen weggelegd. De opleiding duurde lang. Er is materiaal 
van die scholen gevonden. Daar oefende men met woorden en die werden met 

een tussenruimte gemarkeerd. Daardoor leerde men 

woorden herkennen. Er waren echter ook grote 

veranderingen in het schrift. Het uit Ur stammende 
spijkerschrift heeft meerdere grote wijzigingen 

ondergaan. In de overgang oefenden de schrijvers door het woord in de nieuwe 

schrijfwijze naast het woord in de oude te zetten. Ook waren er standaard 
lijsten voor de schrijvers , denk aan onze woordenboeken. 

De nieuwe teksten ( enkele honderden jaren voor onze jaartelling ) hebben de 

belangrijkste sleutel tot de oude geleverd. Zij waren geschreven in talen 
waarvan men genoeg wist en terug werkende in de tijd heeft men ook de 

klanken van de oude teksten kunnen reconstrueren. Bedenk echter dat 

sommige klanken verloren zijn gaan. 

(De oplossingen kunt u vinden verderop in dit bulletin) 
Teun Korteweg 
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Bespaartip 
 

Volgens consumentenrubrieken zijn veel Nederlanders 

oververzekerd en daarom kan het best nuttig zijn eens 

kritisch te kijken naar uw verzekeringen.  

Neem de ANWB, een prima organisatie en ook het 

wegenwachtlidmaatschap geeft de weggebruiker een 

veilig gevoel toch? 

Maar het lidmaatschap kost wel wat. Met woonplaatsservice is dat 

€80,50. Maar de groene kaart van het IAK heeft ook een 

hulpverleningsabonnement bij aanrijding en daardoor ontstane schade 

waardoor auto weggesleept moet worden. Dit geldt zowel voor 

Nederland als buitenland. Als u uw auto stelselmatig de voorgeschreven 

onderhoudsbeurten laat geven en u heeft jarenlang niet met pech langs 

de weg gestaan moet u zich afvragen of het nog zinvol is ieder jaar het 

geld voor het ANWB lidmaatschap neer te tellen. Er zijn ook 

autodealers waar je tegen 1/3 van de kosten van genoemd abonnement, 

een mobiliteitspas kunt verkrijgen. Deze geldt in de meeste gevallen 

voor geheel Europa en biedt hulp bij pech langs de weg. 

 
Stroop , honing en smeerolie. 
Gieten van deze drie vloeistoffen is een geduldwerkje. Het voordeel is dat 

vlekken onwaarschijnlijk zijn. Heel anders is dit met zuivere alcohol of water. 

Daar gaat het vaak te vlug. Er is nog een groot verschil. Aan de wand van de 
pot stroop blijft nog veel kleven, maar de alcoholfles is brandschoon van 

binnen. Dit is allemaal duidelijk, maar wat denkt U van een fles shampoo? 

Vaak merkte ik bij het douchen dat de shampoo praktisch op was. Waarom 
lang wachten tot er wat uit komt? Koop een nieuwe fles en alles gaat weer vlot. 

Tot ik een keer de fles op zijn kop zette. Na meer dan zeven keer mijn haar 

wassen was de fles pas leeg. Was U dit ook opgevallen? 

Er zijn nog veel meer mogelijkheden; zet een lege fles olie eens op zijn kop op 
een schoteltje en verbaas U. Misschien geeft dit geheel ideeën met andere 

plakkende vloeistoffen. 

Jan Kreuning 
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Computertip 
 

Uw computer is in principe altijd traceerbaar via zijn IP adres. 

Voor sommige mensen is dat een vast getal, voor anderen wisselt het, maar is 
het sowieso te herleiden naar de provider. Die moet op zijn beurt weer 

verkeersgegevens bewaren, zodat verkeer van en naar uw computer herleid kan 

worden. Wie het niet zo heeft op een meeglurende overheid, wil dan ook graag 

anoniem surfen. 
Met Hidemyip kan het. Eenvoudig naar de website gaan en daar het adres van 

de te bezoeken pagina intikken. 

www.hidemyip.nl 
 

Jan Kreuning 
 

Oplossingen Raadsels en puzzels 
 

De oplossing van de raadsels 
De manier van oplossen van het eerste raadsel is al gesuggereerd.  Vind de 
scheiding van woorden en denk aan het doel van de test. 

lsdtkntlzndnwrdttgltnlsld 
Waar is een groepje dat toelaten of lid kan zijn. Bijvoorbeeld: 

lsdtkntlzndnwrdt toegelaten ls lid 
Dit laat ls en ook wrdt een volgende stap zijn: 

als dtkntlzn wordt toegelaten als lid 

In de laatste stap moet de persoon ingevuld worden: 
 als U dit kunt lezen dan wordt U toegelaten als lid 

De test voor de bedriegers is achterste voren geschreven. Ziet U het nu? 

nrdnndsrdnthdklkkmgsngrdb 
Draai het om (de woord groepen worden gegeven): 

 bdrgn s gmkklk d ht ndrs dn ndrn 
De oplossing is: 

bedriegen is gemakkelijk doe het anders dan anderen 
Het bovenstaande geeft een idee van de prestatie die archeologen hebben 

geleverd. 

 
Teun Korteweg 

http://www.hidemyip.nl/
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Tot Besluit 
 

Lente 

 

Hij had de lente in zijn kop, 

verbrak zijn lied, scheerde 

laag over de weg – op zijn  

naaste rivaal af. 

 

Hij had de lente in het hoofd, 

trapte zijn BMW op zijn staart, 

scheurde puur voor de gein – 

op zijn date af. 

 

Daar ligt de merel uiteengereten 

op het asfalt – veren verwaaien 

bij elk voertuig dan hem platter 

rijdt dan plat. 

 

En de rijders zien, noch willen weten 

wat de lente aan moois te bieden had. 

 

George W.Knottnerus. 
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www.vegege.nl 

 Voorjaarsbijeenkomst 26 maart 

a.s. 

Redactieteam Informatie Bulletin 
Eindredactie: 
Hr. J. Kreuning tel. 5258591 
De Dam 86, 1261 KV Blaricum 
Email: j.kreuning@casema.nl 
Opmaak en vormgeving: 

Hr. J. Rebel tel. 5256649 
Algemeen: 
Hr.J.van Hunnik  tel. 5338555 
 

Gebouwbeheerder 
Voor gebreken of onderhoud: 
Hr. P.J.J. Pommée  tel. 6830693 
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek 

op de bar van de soos!!!) 

 
 
 
 

 
 
 
 

De sociëteit 
Larenseweg 165-167, 1222 HG Hilversum. 
Elke maandagmiddag kunt u hier terecht 
voor een praatje met oud-collega’s, voor 

een drankje, een spelletje kaart, sjoelen, 
schaken, bridgen etc. tel. 6855471 
 
Bridge (wo-middag) 
Hr. J.M. Witteveen tel. 5418471 
 

Creativiteitscursus 
(di-ochtend om de veertien dagen) 

Hr. H. Weijman  tel. 6850064 

 
Biljarten (wo-, do-, vr-middag) 
Hr. L.A.C.Aquina (wo) tel. 6830613 
Hr. J. de Kip (do.) tel. 5253156 
Hr. J.M. Walet (vr.) tel. 6858268 

Telefoonnummers 
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal 
hebben allemaal kengetal 035  

 
Hobbyclub (ma-, woensdag) 
Hr. W.G. Kuiper  tel. 6855471 
 

Klaverjassen (di-, do-middag) 
Hr. T. van Bokhorst  tel. 6831988 
Hr. A. v.d. Berkt  0620436889 
 

Klokkenclub (di-, do-, vrijdag) 
Hr. J.D. Grondman  tel. 6858767 
Hr. J. Scheepstra      tel. 034-6241452 
 

Koersballen (zaterdag) 
Mw. H.H. Schmitz-Baljeu  tel. 5386361 
 

Teken- en Schildercursus 
(aantal di-ochtenden) 
Mw. J. Root   tel. 5258806 
 

Bestuur 
Voorz.: Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644 
1e secr.: Hr. J. Rebel tel. 5256649 
2e secr.: Hr. Fr. v.d. Post tel. 6560212 
1e penn.: Hr. Fr. Dams tel. 6421374 
2e penn.: Hr. C.H. Vergouwe tel. 6240439 
Algemeen lid Pensioen zaken: 
Hr. W.A. van Dam tel. 6246155 

Werkplaatscommissaris: 
Hr. J. Scheepstra        tel. 034-6241452 
Eindredactie Informatie Bulletin: 
Hr. J. Kreuning tel. 5258591 
Gebouwenbeheer: 
Hr. P.J.J. Pommée tel. 6830693 
 
 

Bestuursvergadering: 
Meestal de eerste maandagmiddag van de 
maand.
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Myshop voorheen 

Personeelswinkel 

Nu gevestigd aan Frederiklaan 10c 

5616 NH   Eindhoven 
myshop.philips.nl 

 U bent er van harte welkom, onze winkel is meer dan een bezoek waard. Regel-  

 matig hebben wij speciale aanbiedingen, restpartijen en doosschade artikelen om 
 onze klanten en zeker onze gepensioneerden extra voordeel te kunnen bieden. 
 Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons bereiken op telefoonnr.040-2751151 

maandag van 13.00 tot 18.00 uur 
dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 18.00 uur. 

Openingstijden: vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur. 

zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

 

 
 

 

LARENSEWEG 187 

TEL. 6858390  H’SUM 

VOOR AL UW CV AANLEG  

EN STORINGEN 

___________________________________________ 

 GAS en WATERLEIDING 

 SANITAIR-ELEKTRA 
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