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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), 
 

Bij deze ontvangt u alweer het 3
e
 nummer van 2011. 

Hoe ouder men wordt, hoe sneller de tijd lijkt te gaan. 

Het voorjaar was verrassend mooi, maar het weer in de grote vakantie liet het 

gedeeltelijk afweten, tenminste als u in Nederland bent gebleven. 

Maar 35 of 40 graden Celsius lijkt ons ook niet ideaal. 
De redactie heeft even een time out genomen, maar nu gaan we er weer volop 

tegenaan. 

In dit nummer weer een aantal interessante artikelen zoals de vaste rubrieken 
en inzendingen. Verder iets over onze vrijheid, de pensioenperikelen, vakantie-

belevenissen etc. Ook vindt u in dit nummer een oproep voor een bijeenkomst 

voor alleenstaanden op 2
e
 kerstdag. 

Tenslotte: de soos heeft een opknapbeurt gehad en ziet er weer stralend uit. 

Heeft u een voorstel om een clubje op te richten of lezingen te houden over een 

of ander onderwerp? Vraag dan aan de gebouwenbeheerder (zie colofon) welke 

dag(deel) en tijd voor uw plan beschikbaar is. 
Er is veel werk verricht om de soos bij de tijd te brengen en het is jammer als 

deze ruimte niet optimaal gebruikt zou worden. 

Hulde aan de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet om dit tot stand te 
brengen. 

 
De Redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer: 12 november 2011 
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Opiniepagina 
 
Vanuit de kring van onze zeer gewaardeerde lezers, 

bereiken ons af en toe signalen dat de artikelen in ons 

informatie bulletin, huns inziens, niet alle aspecten 

belichten van de door de schrijver geponeerde stellingen. 

Met name de artikelen over onze pensioenen leveren nog 

wel eens wat discussies op. 

Bij mijn aantreden als eindredacteur heb ik gesteld dat het infobulletin een blad is voor 

u en door u. 

Daarom wil het redactieteam ook de stem van andersdenkenden laten horen, vandaar 

dat wij besloten hebben in ons blad een opiniepagina het licht te doen zien waarbij de 

volgende voorwaarden worden gehanteerd: 

- Er dient een duidelijk weerwoord plaats te vinden op eerdere publicaties. 
- Het aantal woorden is beperkt tot ca. 400 van 5 lettertekens gemiddeld. 

Jan kreuning 

 

Kerstmis 
 
De kerstdagen zijn dagen van gezelligheid, van iets 

aparts eten, van familie- of vriendenbezoek, van 
elders vertoeven, enfin, vult u zelf maar in. 

Maar er zijn ook mensen voor wie de feestdagen aan 

het eind van een jaar dagen zijn waarbij het gemis 

van een partner extra wordt gevoeld. Je wilt je 

kinderen deze dagen niet altijd opzadelen met jouw 

aanwezigheid, zij hebben hun eigen programma en 

vriendenkring. 

Daarom heeft het bestuur van de VGG voor maandag 26 december, tweede kerstdag, 

(bij voldoende belangstelling), een aanbod voor alleenstaanden. 

Wij stellen de soos open vanaf 12.00 t/m 17.30 uur. U kunt dan een praatje maken, een 

spelletje spelen o.i.d. Voor een kleine snack (kaas, nootjes en worst) wordt gezorgd. 

Koffie, thee, fris of alcoholische versnaperingen zijn aanwezig. 
Wij vragen van elke bezoeker € 5,00 om de kosten te dekken en bent u alleenstaand 

maar wilt u ook graag een vriend of vriendin meenemen, dan mag dat natuurlijk ook. 

Wilt u meehelpen om deze dag te organiseren, dan graag. 

U kunt zich tot maandag 12 december a.s. aanmelden via telefoonnummer 035-

5258591. 

Jan Kreuning 
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PV 

 

Uit pensioenland 
 
Pensioenakkoord heeft een andere Pensioenbalans. 
De sociale partners zijn op 10 juni jl. uitgekomen met een nadere uitwerking 

van het vorig jaar gesloten principe pensioenakkoord. Het brengt nieuwe 

aanvullende ondernemings- en bedrijfstakpensioenen, die aan blijven sluiten 

op het nieuwe AOW pensioen dat in 2020 een 66-jarige AOW leeftijd krijgt. 

 

Inzicht in de bewegende pensioenbalans.  
 
In een pensioenfonds draait alles om de Pensioenbalans. Om te doorzien wat 

de belangrijke veranderingen zijn in het aanvullend pensioen moeten we 

enigszins met het begrip pensioenbalans vertrouwd raken. 

  Pensioenbalans 

Op de linkerkant van de hiernaast 

staande balans (activa) geeft de hoogte 

de waarde weer van het aanwezig 
pensioenvermogen (PV). Deze waarde 

wordt getaxeerd met de marktwaarden 

van obligaties, aandelen etc. 
Op de rechterkant van de balans 

(passiva) wordt dit pensioenvermogen 

niet verdeeld naar belegging maar 

naar bestemming! 
TV is de Technische Voorziening en 

het resterende deel van het 

Pensioenvermogen is het Eigen 
Vermogen (EV).  

De TV is het specifieke deel van het vermogen dat het fonds beheert om 

levenslang pensioen uit te keren aan de huidige werknemers, de met een 
premievrije polis vertrokken werknemers (slapers) en de reeds 

gepensioneerden. De TV is een verplichting van het fonds (een schuld) jegens 

hen en wordt daarom ook wel het Vreemd Vermogen van het fonds genoemd. 

Een pensioenfonds moet evenals andere financiële bedrijven - zoals banken – 
een EV hebben om het bedrijf te runnen, waaronder het opvangen van 

tegenvallers en missers. Het EV heeft een eigen beleggingsopbrengst en wordt 

Eigen 

Vermogen 

EV 

 

 

Technische 
Voorziening 

 

 

TV 
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bovendien gevoed door andere meevallende opbrengsten (overrendement) en 

inkomsten. Maar ook door vrijvallende bedragen in de TV.  

Met het overhevelen van een deel van het EV naar de TV wordt het EV 
bijvoorbeeld ook gebruikt voor het “inkopen” van een verleende 

voorwaardelijke indexatie.  

 
De waarde van de TV wordt niet getaxeerd, maar elk jaar opnieuw berekend. 

In hoofdlijnen gaat dat als volgt: 

Jaarlijks wordt voor ieder toekomstig uitkeringsjaar een bedrag berekend dat in 

de TV aanwezig (voorzien) moet zijn om met een goed haalbaar 
beleggingspercentage tot het aanbreken van dat uitkeringsjaar aan te groeien 

tot de benodigde totale uitkeringssom van dat jaar. Het goed haalbare 

opbrengstpercentage heet rekenrente. Het berekende bedrag dat in de TV 
aanwezig (voorzien) moet zijn heet contante waarde voor het betreffende 

uitkeringsjaar. 

Als het werkelijke beleggingspercentage gelijk is aan de rekenrente spelen we 

quitte. Is het minder dan wordt het mindere aangevuld vanuit het EV; is het 
meer dan komt het meerdere bij het EV en spreken we van overrendement. De 

benodigde uitkeringssom voor een lopend jaar wordt het jaar daarvoor al 

bereikt. 
Het jaarlijks toevoegen van de rekenrente aan de TV is niet de enige opwaartse 

beweging van de TV. Andere opwaartse bewegingen komen door het 

“inkopen” van een pensioengevend jaar, het “inkopen” van een verleende 
indexatie en het toevoegen van uitkeringsjaren.  

Neerwaartse bewegingen in de TV zijn bijvoorbeeld het vervallen van de TV 

voorziening voor het lopende uitkeringsjaar en het vrijvallen van TV 

voorzieningen door overlijden. 
Als vuistregel moeten we onthouden: De TV moet hoger worden als de 

rekenrente omlaag gaat. “Bij een lagere rekenrente moet een hoger bedrag in 

de TV aanwezig zijn om tot de benodigde uitkeringssom te groeien.” 

 

Het huidige voorwaardelijk geïndexeerde middelloon pensioen 

Om het nieuwe pensioen van het akkoord te kunnen plaatsen volgen hier eerst 
de pensioenbalans en enkele karakteristieke eigenschappen van het huidige 

pensioencontract.  
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PV 

Het balansplaatje probeert de situatie weer te geven die er na de financiële 

crisis nog is. De dekkingsgraad is algemeen nog laag, minder dan 110%. Het 

EV is krap. 

    Pensioenbalans  
 

Enkele karakteristieke eigenschappen 
zijn: 

De door DNB voorgeschreven risico-

vrije rekenrente is laag. 

Het pensioen is onvoorwaardelijk 
verzekerd  incl. de reeds verleende in 

verleende indexaties.  

Toekomstige indexatieverlening is 
voorwaardelijk (afhankelijk van EV). 

DNB ziet toe dat er een vereist EV 

wordt aangehouden voor het 

beschermen van het onvoorwaardelijk 
verzekerde pensioen.  

 

 

Bevinding: 

Het gevolg van de lage rekenrente is dat  

1. de TV zeer hoog is en weinig ruimte overlaat voor het EV. 

2. de premie voor het inkopen van een pensioengevend jaar eveneens 

zeer hoog is. 

Om te herstellen en weer te indexeren moet het EV boven het vereiste EV 

uitkomen. 

 

Welke wegen kunnen bewandeld worden om uit deze krappe situatie te 
komen? 

 

Groei EV door demping van voorgeschreven risicovrije rekenrente. 
Voor de rekenrente zou bijvoorbeeld een voortschrijdend gemiddelde genomen 

kunnen worden i.p.v. de nu voorgeschreven rekenrente van het jaar. 

 

 
 

Vereist 

EV 

 

 
 

Technische 

Voorziening 

 
 

 

TV 
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Ervaringsdeskundigen hebben als voorbeeld aangevoerd 

dat een pensioenfonds op 31-8-2010 met een 
dekkingsgraad 88%, op basis van een voortschrijdend 7 

jaar gemiddelde van de rekenrente, een dekkingsgraad 

117% zou hebben gehad. 
De marktschommelingen van de voorgeschreven 

rekenrente worden dan gedempt en de top van de TV 

wordt afgevlakt. Het is overigens opvallend dat voor het 

bepalen van de premie van het huidige pensioen het 
dempen van de rekenrente over 10 jaar wel wordt 

toegestaan !?!? 

 
 

Conclusie: De huidige krapte aan EV zou met gedempte rekenrente minder 

zijn geweest met als gevolg een hogere herstelpotentie en meer perspectief 

voor het voorwaardelijk indexeren. 
 

 

Groei EV door rekenrente gerelateerd aan het beleggingsbeleid. 

 

   Pensioenbalans 

Dit is de weg die de onderhandelaars 
van het pensioenakkoord zijn 

ingeslagen. Geconfronteerd met het 

sterk oplopen van de premie door de 

lage rente, het langzaam herstellen 
van de crisis, de sterk toenemende 

levensverwachting etc, hebben zij 

gezocht naar meer ruimte voor het 
besturen en vooral bijsturen van het 

pensioenproces. 

Wat zijn nu de karakteristieke 
veranderingen bij het invoeren van 

het nieuwe pensioencontract? 

 

Vrij EV 
--------------- 

Vereist EV 

 

 
Technische 

Voorziening 

 

 

TV 

 

Vrij  

EV 

 

 

Technische 

Voorziening 

 

 

TV 
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1. Een nieuwe rekenrente, die niet berust op de door DNB 

voorgeschreven risicovrije en lage rente, maar spoort met de verwachte 

gemiddelde langetermijnrendementen van de beleggingsportefeuille 

met de daarbij behorende risico‟s. 

De rekenrente gaat dan structureel omhoog en de TV gaat structureel 
omlaag. Er rest daardoor een groter EV. 

2. Het nieuwe pensioencontract wordt dan ook gepresenteerd als een 

contract met een reële ambitie, d.w.z. een pensioen dat regelmatiger 

geïndexeerd wordt dan voorheen.  

3. Maar daar tegenover staat dat het vaker dan nu zal voorkomen dat de 

rekenrente als beleggingsopbrengst niet gehaald wordt.  

Het overgaan op de nieuwe rekenrente betekent echter niet dat voor het 

nieuwe pensioen tevens de beheerste en wijze beleggingscultuur 

verlaten moet worden. Doet men dit echter toch, dan zullen bij 
schokken op de financiële markten de schok in het pensioenvermogen 

ook groter zijn. 

Op de vraag “Hoe werken de risico’s uit op de veel belovende 
eigenschappen?” moeten onafhankelijke rekenmeesters ons inzicht 

geven voordat we het akkoord echt kunnen beoordelen. 

Het pensioenakkoord neemt dus afscheid van het onvoorwaardelijk 
verzekerd pensioen om van de voorgeschreven lage risicovrije 

rekenrente af te komen en daardoor een sterkere groei van het EV te 

bereiken. 

4. Het premietarief wordt gestabiliseerd op het bereikte niveau van de 

afgelopen jaren. “Het pensioen wordt te duur door het toenemende 

premietarief” zeggen de werkgevers dus moet de pensioenopbouw op 

het gestabiliseerde premietarief worden afgestemd. 

Hier hebben de werkgevers een overbodige stelling ingenomen. Want 

het overgaan op de nieuwe rekenrente die hoger is houdt automatisch 
een premiedaling in. 

5. Daarnaast worden de bijstortingsverplichtingen (sponsorbijdragen) van 

de ondernemers in geval van tekorten en calamiteiten opgeheven. 

In feite wentelen de werkgevers hiermee hun financiële 

pensioenrisico‟s geheel af op de aangeslotenen van de 

pensioenfondsen. De solidariteit met de aangeslotenen is hen te duur.  
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Nu staan nog - vlgs Internationale boekhoudregels - de toekomstige 

bijstortingen als een verplichting van hen op de ondernemingsbalans. 

Door het pensioenakkoord valt die verplichting vrij en neemt het EV 
van de werkgevers toe.  

Die vrijval c.q toename van het EV op de balans van de werkgevers 

hoort terecht te komen in het EV op de pensioenbalans als afkoopsom 
voor het afwentelen van hun pensioenrisico op de aangeslotenen. 

Ik heb daar nog niets over gehoord of gelezen. 

Conclusie: 

De onderhandelaars hebben zitten slapen of hebben ook nog een 
ondertafel akkoord. 

6. De overgang naar een hogere rekenrente en het daardoor vermeerderde 

EV verruimt al de sturingsmogelijkheden. Maar de onderhandelaars 

willen nog meer verruiming voor het besturen. Zij willen een 

wettelijke basis voor het geregeld kunnen gebruiken van het korten. 

Maar deze verruiming gaat te ver. In de huidige pensioenwet is het 

korten als stuurmiddel in gedefinieerde noodsituaties al toegestaan. En 

daar moet het bij blijven. Een wettelijke basis om korten als een 

gewoon inzetbare maatregel te gaan gebruiken is legalisatie van 
wanbeheer. 

Naschrift 

De uitwerking van het pensioenakkoord gaat ook in op de aanpassing van 
de stijgende levensverwachting en op de aanpassing voor het opvangen 

van financiële schokken. 

Wellicht komt dat de volgende keer voor het voetlicht. Tot dan! 
Wim van Dam 
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Opzegging uitvoeringsovereenkomst ALU-PF 
 
Zoals reeds genoemd in de juni 2011 editie 

van dit bulletin heeft de werkgever Alcatel 

Lucent Nederland B.V. de 

uitvoeringsovereenkomst met het ALU-PF 
opgezegd. De werkgever heeft hierbij 

aangegeven dat naar haar mening de 

opbouw van pensioen voor huidige 
medewerkers beter en goedkoper elders  

kan worden ondergebracht. Voor de opgebouwde pensioenen heeft de 

werkgever uitgesproken dat onder brengen van opgebouwde rechten wellicht 

het beste gedaan kan worden bij een verzekeraar.  
De uitvoeringsovereenkomst loopt af per 31-12-2011. Verdere 

pensioenopbouw voor huidige medewerkers is een onderwerp van de CAO 

onderhandelingen tussen de sociale partners. Deze onderhandelingen lopen 
nog. De intentie is de nieuwe opbouw onder te brengen bij het 

bedrijfstakpensioenfonds van het Informatie- Communicatie- en Kantoor-

technologiebranche (ICK). 
Het afwikkelen van de opzegging van de overeenkomst en het veilig stellen 

van de opgebouwde pensioenrechten wordt besproken tussen de werkgever en 

het bestuur van het pensioenfonds.  Het bestuur laat zich hierbij leiden door het 

belang van de pensioengerechtigde deelnemers, uiteraard rekening houdend 
met het belang van alle betrokkenen.  

Uitgaande van een daadwerkelijke beëindiging worden een tweetal 

alternatieven bekeken.  
Het eerste alternatief is doorgaan als zelfstandig pensioenfonds, een tweede 

alternatief is onderbrengen bij een verzekeraar.  

Inmiddels is offerte gevraagd en ontvangen van een tweetal verzekeraars, 
Aegon en Delta Lloyd. Uit de offertes blijkt dat onder de huidige 

marktomstandigheden en uitgaande van een gegarandeerde gedeeltelijke 

toeslagverlening (indexatie) op basis EU-inflatie, de overnamekoopsom een 

enorme betaling van de werkgever zou vergen. 
Doorgaan als zelfstandig pensioenfonds leidt eveneens tot aanzienlijke betaling 

van de werkgever. In een brief van het bestuur van het ALU-PF pensioenfonds 

aan de werkgever gedateerd 30-5-2011, is een opsomming gegeven van 
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verplichtingen voor de werkgever die voorvloeien uit 

de opzegging, grofweg in te delen in kosten 

samenhangend met het herstelplan en afwikkelkosten 
inclusief een koopsom voor toekomstige indexatie. In 

haar brief van 10-6-2011 heeft de werkgever Alcatel 

Lucent Nederland B.V. hierop ontwijkend gereageerd, 
omdat naar haar mening de positie (afwikkeling) van het bestuur prematuur 

was. Vervolgens heeft het bestuur op 22 juni 2011aangedrongen op een 

inhoudelijke reactie. Hierop heeft de werkgever op 12 juli 2011 schriftelijk 

gereageerd, waarbij zij de mogelijkheid open laat toch nog verder te gaan met 
het ALU-PF voor toekomstige pensioenopbouw. De werkgever geeft aan dat 

ze zich verantwoordelijk voelt voor het waarborgen van opgebouwde 

pensioenen, echter een inhoudelijke reactie op de punten in onze brief van 30-
mei-2011 wordt naar mijn mening weer niet gedaan. De werkgever geeft 

tevens aan, vanwege de vakantieperiode, eind augustus verder te willen praten. 

Deze afspraak is vastgelegd op maandag 29-8-2011. Ik denk dat het zaak is dat 

het bestuur van het pensioenfonds in deze vergadering nogmaals duidelijk 
aangeeft welke rechten en verplichtingen er bestaan tussen het pensioenfonds 

en Alcatel Lucent om tot een goede afwikkeling te komen van de uitvoering 

van de pensioenregeling per 31 december 2011. We moeten nogmaals vragen 
aan de werkgever om op korte termijn een inhoudelijk standpunt vast te stellen 

en tevens aangeven dat we de afwikkeling langs andere wegen willen 

afdwingen indien dit standpunt uitblijft. 
We zullen U middels dit bulletin en anderszins blijven informeren over de 

voortgang. Het zou mij niet verbazen indien de werkgever, gezien de huidige 

marktomstandigheden, terugkomt op haar standpunt en door wil gaan met ons 

pensioenfonds, ook voor de toekomstige opbouw. Indien deze weg wordt 
ingeslagen zal dat gepaard moeten gaan met duidelijke afspraken over 

wederzijdse verplichtingen en hoe wij met elkaar omgaan. 

 
Jan T. van Leerdam 

Bestuurslid ALU-PF namens de gepensioneerden 
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Alsnog belastingaangifte doen 
 

Heeft u dit jaar geen aangifte gedaan omdat dat volgens de belastingdienst niet 

hoefde?  

Het kan lonend zijn om alsnog aangifte te doen. 
De belastingdienst heeft tienduizenden Nederlanders – veelal AOW‟ers zonder 

aanvullend pensioen – op het verkeerde been gezet door begin dit jaar een brief 

te sturen met de mededeling dat aangifte doen niet nodig is. Maar als u geen 
aangifte doet krijgt u ook geen geld terug. U zou recht op teruggave kunnen 

hebben dankzij de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. 

Gelukkig kunt u voor het terugvragen van te veel betaalde belasting nog tot vijf 

jaar na dato een aangifte indienen. Als u de afgelopen vijf jaar geen aanslag 
heeft ontvangen, kunt u dus tot het jaar 2006 belasting terugvragen. 

Bron: Anbo magazine. 

 

Jopie Huisman 
 

In Workum staat het Jopie Huisman museum.  
Jopie was bij zijn leven al een legende. Een veelzijdig 

man: filosoof, verhalenverteller, kenner van Jazz en 

Blues, verdienstelijk speler van de mondharmonica en 
niet te vergeten vooral schilder. 

Jopie werd rijk in de handel van oud ijzer en vodden. 

Als kind schilderde Jopie al, want hij noemde dat een 

drang net zo goed als ademhalen, eten en drinken. 
Hij volgde geen dure opleiding aan een kunstacademie, 

maar schildert de dingen zoals hij ze ziet. 

Landschappen, portretten maar vooral lorren en vodden. 
Hij brengt op het doek de schoonheid in beeld van dingen die door anderen zijn 

afgedankt. Een oude boterham, een versleten onderbroek, lappenpoppen etc.  

Een aanrader om dit museum eens te bezoeken, waarbij ook nog vermeld dient 
te worden dat Workum een heel mooi, oud stadje is met leuke horeca 

gelegenheden. 

 

Jan Kreuning 
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Hoger Onderwijs Voor Ouderen 
 

 
Graag willen we u opmerkzaam maken op een aantal nieuwe 

activiteiten op de website van HOVO Utrecht. 

Als eerste de excursies in het kader van het vernieuwde 

‘Achter de Schermen’ programma. 

Zaterdag 17 september: een dagexcursie naar kasteel 

Amerongen, met een lezing over de restauratie, rondleiding door de tuinen en 

kennismaking met de nieuwe multimediapresentatie over het leven op het kasteel en 

vroegere tijden. 
Donderdag 13 oktober: een reprise van de excursie naar Museum Maluku te Utrecht, 

over de geschiedenis van en Indonesië en de Molukken. 

 

Voor deze excursies kunt u zich nu reeds aanmelden, uitsluitend via de website van 

HOVO Utrecht, www.hovoutrecht.nl 

Alle informatie over organisatie, achtergronden, programma en kosten uiteraard ook 

via die website. Kijk bij ONS AANBOD >>>ACHTER DE SCHERMEN. 

 

Verder wijzen we u nu reeds op een paar excursies, die weliswaar nog in voorbereiding 

zijn, maar die zeker doorgaan: 

Begin oktober: een reprise van de populaire excursie naar de „Klokkenluiders van de 

Domtoren‟, het Utrechts Klokkenluidersgilde. Informatie over deze laatste excursies 
komt t.z.t. op de website. 

Op vrijdag 28 oktober een excursie naar het Centraal Boekhuis te Culemborg, met een 

lezing over het Centraal Boekhuis en een lezing over de veranderingen het 

„boekenvak‟ als gevolg van de steeds toenemende automatisering. Plus rondleiding. 

Voor deze laatste 2 excursies kunt u zich nu nog niet opgeven, maar binnenkort komt 

ook deze informatie op de website van HOVO Utrecht. 

 

En als u toch eens lekker rondneust op de website, kijk dan ook eens naar het 

cursusprogramma najaar 2011. Er zijn nog voldoende mooie cursussen waar u zich 

voor kunt aanmelden. 

En wat denkt u er van om op een regenachtige dag eens kennis te nemen van de video 
opnamen van de zomeracademie? Alle interessante lezingen staan op de website en 

zijn in een perfecte beeldkwaliteit te volgen. Alsof u er zelf bij was! 

Kortom, voldoende reden om de website te bezoeken! www.hovoutrecht.nl 

 

  

http://www.hovoutrecht.nl/
http://www.hovoutrecht.nl/
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De onderhoudsarme tuin 
 
Indien u niet teveel tijd kwijt wilt zijn aan het werk in uw tuin kunt u een 

aantal oplossingen overwegen. 

In het eerste geval laat u de zaak verwilderen maar daar zullen de buren en 

omgeving niet blij mee zijn. 
In het tweede geval bestraat u de gehele tuin en 

fleurt de ruimte op met potten waarin bloeiende 

planten worden gepoot. 
Bij het bestraten van de tuin zorg voor een goede 

water afvoer, het beste is het hemelwater 

doormiddel van een grindput in de grond te laten 

wegzakken. 
Als men bij de keuze van de planten uitgaat van 

de bloeitijd dan kunt u bijna het gehele jaar genieten van kleur. 

Toch kan men in dit geval niet echt spreken van een tuin los nog van het 
gegeven dat er eerder verdroging van de planten optreedt. 

Vooral tijdens een langere afwezigheid van de bewoner (vakantie b.v.) is het 

zaak iemand in te schakelen die regelmatig de planten besproeit. 
Ook is het aan te bevelen een regenton aan te schaffen zodat van daaruit de 

planten van water kunnen worden voorzien. (scheelt drinkwater). 

En tenslotte: 

In plaats van gras en een border kan men ook kiezen voor een tuin met een 
terras en paadjes van één of ander materiaal (grint, steenslag in allerlei kleuren, 

cacaodoppen etc.) en dan daarnaast planten ingraven welke heel weinig 

onderhoud vergen. 
Maar zorg allereerst voor een antiworteldoek 

onder de paadjes, dat voorkomt onkruidgroei 

tussen het grind of steenslag o. i. d. en zorg bij 
het planten dat de grond goed is losgemaakt en 

bemest. Af en toe even schoffelen en soms wat 

snoeien en men is klaar. 

Ook kan men ervoor kiezen om het gewas wat 
dichter op elkaar te zetten zodat, als het volgroeit 

is, onkruiden minder kansen krijgen. 
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Een greep uit de aan te bevelen planten voor deze opzet zijn o.m: 

Bergenia (schoenlappersplant) groenblijvend. 

Contoneaster, groenblijvend. 
Hypericum (hertshooi) groenblijvend. 

Juniperus horizontalis (liggende conifeer) groenblijvend. 

Helleboris (kerstroos) groenblijvend. 
Stachys (ezelsoren) groenblijvend. 

Vinca (maagdenpalm) groenblijvend en leuk voor randbeplanting. 

Bij een goede kwekerij zult u ongetwijfeld nog meerdere soorten tegenkomen 

en daar kunt u zich ook uitgebreid laten voorlichten omtrent grondsoort en 
bemesting. 

Jan Kreuning 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

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

 

Dhr.  H. Abeling   Hilversum 
Dhr. W. Bonhof   Hilversum 

Dhr. A.A. Hogendoorn  Bussum 

Dhr. J. de Kip   Huizen 
Mevr. H.v.d. Pas – van Dijk  Hilversum 

Dhr. H. Roukens   Huizen 

Dhr. W. Schippers   Hilversum 

Dhr. J. Tabak   Hilversum 
Mevr. K.M. Weenink – de Zeeuw Hilversum 

 

 
Dhr. Jan de Kip was jarenlang de spil van het donderdagbiljart en 

medeorganisator van de Kerst- en Paastoernooien. 

 
 

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. 
In 1947 bestond in Nederland de dienstplicht en veel medewerkers van de NSF kwamen, als ze 
de leeftijd van 17 jaar hadden bereikt, onder de wapenen. 
Een groot aantal van hen werd uitgezonden naar Nederlands Indië om daar de belangen van 
Nederland veilig te stellen. 
Men voelde de tijdgeest onvoldoende aan en later zou deze kolonie onafhankelijk worden, 
hetgeen niet zonder slag of stoot heeft plaatsgevonden zoals we nu weten. 

Uit een Nieuwsgolf van het jaar 1947 volgt hieronder een “Brief uit de tropen”. 

 
Sergeant R. Schoonhoven, (controle) 1

e
 Comp. 1-R 

Jagers – Veldpost Padang, Sumatra, schreef ons een 

zeer interessante brief, waaraan wij het volgende 
ontlenen: 

“Indonesië is een der landen van de toekomst. De 

bodem is zeer vruchtbaar, levert behalve voedsel 
voor het volk, ook brandstof en metalen. Men vindt 

b. v. tin op Banka en Biliton, een eilandengroep bij Sumatra. 

Het kan worden opgegraven op het land of gebaggerd uit de zee. U hebt allen 
wel gehoord van de tinmolens o.a. de Karimata. De Riouweilanden ten 

Noorden van Banka, leveren het bauxiet, het erts waaruit men aluminium haalt. 

Sumatra levert koper, zelfs goud, evenals Celebes, al is dat in kleine mate. 

Sumatra is ook het land van de koffie. 
Java, het vruchtbare ontgonnen land, brengt ons rijst, suiker, thee en kinabast 

enz. voor ons soldaten belangrijk, want we hebben kinine nodig voor de 

malaria-bestrijding. De bevolking is zeer verschillend van ras. Op Java en 
Madoera, de Soedanees (W. Java), Javaan (M. Java) de Madoerees (O. Java) 

en dan verspreid de Maleiers en de Chinezen. De laatsten zijn handelsmensen; 

in hun handen ligt het grote handelsleven. Al deze groepen hebben hun eigen 

taal en de algemene taal Maleis, deze is eigenlijk de handelstaal. Daar er alleen 
op dit eiland dus al zoveel groepen zijn, begrijpt U hoe moeilijk het is hier een 

geheel van te maken. Ieder heeft zijn eigen gewoonten en natuur. De 

Soedanees, de luchtige, houdt van kleurige kledij, de ernstige stille Javaan, de 
beschaafde intelligentie, doch wat driftige Madoerees en de Maleier, de 

landarbeider, zich een beetje verdrukt voelende en wat minder intelligent. Deze 

groepen worden verenigd in een republiek, iets wat zeer moeilijk is, ieder ras 
wil zijn gewoonten en ideeën verwezenlijkt zien. Is het niet begrijpelijk dat het 
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nog niet over het geheel rolt, zoals het rollen moet? Enfin, ik wil niet over 

politiek beginnen. Over het ontginnen van het land: ten eerste de rijstbouw. 

Rijst is het voedsel bij uitstek, zoals in Nederland de aardappel. De “Paddi”, de 
rijst zoals zij op het land staat, wordt in plukjes geplant, in een stuk land, 

afgedamd door dijkjes en onder water gezet. De afstanden net zo groot als wij 

de kool plegen te planten. Ook bij de rijst heeft men een rijstbed van jonge 
plantjes, net als bij kool. Is het plantje ongeveer 30 cm. Hoog, dan wordt het 

onder water gezette land, de “sawah” geplant, dit volgens “adat” 

(geloofsgewoonten). Men bidt en zingt terwijl men plant. Het gehele dorp, 

“Kampong” genaamd, is aanwezig, men bidt en zingt om “Allah” goed te 
stemmen en om te smeken voor een goede oogst. 

Is de rijstplant groot en de aar rijp (net als de tarwe-aar, gelijk grootte en vorm) 

dan wordt de rijst geoogst; ook biddend en zingend verrichten de vrouwen 
alleen dit werk. De aren worden een voor een, op 30 cm. Afgesneden en in 

bosjes gebonden. Na het dorsen heet de rijst “bras”, na het koken “nasi”. De 

sawahs liggen aan elkaar, zodat men grote velden ziet van soms honderden 

meters lang en breed, niet altijd vierkant, ook wel langwerpig. Dit is iets over 
het land en volk en manier van verbouwen van rijst, ik kan hierover nog veel 

verder gaan maar dat zou te ver voeren. Nu iets over de natuur. De bodem is, 

zoals U wel zult weten, bergachtig en vulkanisch. Veel bergen op Java tot 3000 
meter. Het aantal toppen is talrijk, wij leren er op school toch wel een 20, als ik 

men niet vergis. Enkele vulkanen zijn nog in werking, doch ernstige 

uitbarstingen worden steeds sporadischer. Toch heeft de lava der bergen haar 
voordeel: vele berghellingen zijn vruchtbaar, o. a. de theeplant groeit het best 

op deze helling. 

Dit was het dan en de hartelijke groeten vanuit een warm land voor alle 

collega‟s van de eindcontrole bij de NSF”. 
 

 

 
 

 

 
 

 

In het volgend nummer van het I.B. meer van wat is opgevallen. 
 

Jan Kreuning 
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De Eemnesser polder 
 

Struinend of fietsend over 

gravelpaden, weilanden, of 
dijkjes; verkennen wij de 

polder. 

In welk jaargetijde wij er ook 
op uittrekken, al of niet met 

camera, altijd is daar die 

enorme ruimte, die prachtige 

lucht met soms schitterende 
wolkenformaties en die 

geweldige vergezichten. 

Een lawaaierige groep ganzen trekt over, de fuut, tureluur wulp en kievit zijn 
hier de vaste bewoners. Ook een buizerdhorst met jongen vindt hier voldoende 

voedsel. 

Vooral in het broedseizoen is het hier een waar vogeleldorado. 
De slootjes wemelen van het leven, kikkers, salamanders, waterspinnen, 

stekelbaarsjes etc. 

Ook de muskusrat (staat op het menu van menig Belgisch restaurant als 

waterkonijn) heeft het hier naar de zin maar wordt wel bestreden. 
Vanuit Eemnes fietsen naar Spakenburg via het pontje ( vaart niet op zondag) 

is een mooie belevenis. Op het pontje 

verkoopt men taxfree aardappelen (leuk). 
Met het pontje komt u aan in Eemdijk en 

daar staat een kerk met een wat 

afwijkende torenspits. 
Er staat geen haan op de spits maar een 

opengeslagen bijbel. 

Vanaf Eemdijk kunt u naar Spakenburg, 

maar kijk eerst nog even achterom naar 
de skyline van Eemnes met zijn bosschages en daarboven uitstekend de torens. 

Ook ziet u daar de masten van het marine-afluisterstation nog staan. 

Spakenburg is een belevenis op zich met zijn haven waarin de botters liggen 
afgemeerd, de leuke, streekgebonden winkels, de restaurants met fraaie 

terrassen is een eye-opener. 
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Waarom jakkeren we met z‟n allen naar het buitenland terwijl wij van zulke 

mooie streken in ons eigen land volop kunnen genieten?  

In welk jaargetijde ook, de polder heeft altijd iets te bieden. 
Jan Kreuning 

 

 

Terugblik op onze vakantie 
 

Dit jaar besloten we Normandië (Fr) met een bezoek te vereren want we 

wilden de landingsstranden wel eens zien. Op zondag vertrokken wij via 
België alwaar we in Ieper voor twee nachten een bed en breakfest hebben 

genomen. Het was een uitstekend adres en we vielen met ons neus in de boter 

want bij de Menenpoort was die avond, zoals alle 

avonden, een taptoe, maar nu werd deze bijgewoond 
door Australische gasten, (kleinkinderen van oud 

strijders die in de eerste wereldoorlog hebben 

meegevochten met de Engelsen, Belgen etc.) 
Nadat de bloemstukken waren gelegd werd de taptoe 

geblazen door een trompettist en daarna vond een soort defilé plaats. 

Het is onthutsend alle namen te zien staan op de muren van de poort. 
Het moeten er duizenden zijn, namen van hen die gevallen zijn. 

De volgende dag hebben we de Lakenhal in Ieper bezocht waar je door de 

diorama‟s, films, foto‟s en opgegraven artefacten een goed beeld kreeg van 

deze waanzinnige strijd. 
Daarna nog even naar Popperinge gereden waar de militaire begraafplaats ligt. 

Een groot veld met honderden kruizen van de gesneuvelden. 

De volgende dag naar Normandië en een onderkomen gevonden in Bernieres 
Sur Mer. 

Dit dorp ligt aan de Juno Beach. Ook hier allerlei overblijfselen van de tweede 

wereldoorlog. 
Tanks, bunkerrestanten, pontons en ook hier 

wordt de geschiedenis levend gehouden met 

talloze musea. 

Vervolgens Omaha beach bezocht plus Pointe 
du Hoc.  
Van bovenaf heb je een goed uitzicht op de 

Atlantische oceaan en te bedenken dat boven 
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de Duitse mitrailleursnesten zaten, dan kwamen de landingsvaartuigen met de 

geallieerden soldaten aanvaren, de klep ging omlaag en er was geen weg terug 

voor de strijders. Voor de Duitsers was het prijsschieten van bovenaf en je 
krijgt ontzettende veel bewondering voor jongens die hun leven, al dan niet 

vrijwillig, hebben gegeven door die rots te beklimmen. 

Het trieste offer is te aanschouwen op de Amerikaanse begraafplaats. 
Daar staan 9387 grafstenen, (waarvan 9238 Latijnse kruisen en 149 

davidsterren)  en een monument voor 1557 

vermisten. Er liggen 41 broederparen en 3 

personen die postuum de medal of honor 
hebben ontvangen. Vervolgens is er ook een 

centrum waar men films vertoont van die strijd 

plus ook wat oorlogsmaterieel tentoongesteld 
in vitrines. 

We zijn stil op ons logeeradres teruggekeerd, vervuld van onze eigen 

gedachten en vroegen ons af, als je de wereld nu bekijkt met zijn graaicultuur, 

intolerantie, egoïsme, oorlogen en moordpartijen, als al die gesneuvelden dit 
geweten zouden hebben was dan de bereidheid er bij hen geweest om nu nog 

hun leven op te offeren? 

Wij zijn veel aan hen verplicht en in ieder geval kunnen wij als postume dank 
aan hen proberen in onze omgeving de vrede te bewaren en niemand buiten te 

sluiten. 

Bovenstaand artikel heb ik geschreven voordat de moordpartij in Oslo 
plaatsvond. 

Heeft het manifest van die gek hetzelfde effect op een aantal bevolkings-

groepen als ”Mein Kampf” van een korporaal uit Duitsland? 

De situatie van toen verschilde niet zoveel van de situatie van nu. 
Economische recessie, werkloosheid, etc. 

Gaat de geschiedenis zich weer herhalen, offeren wij onze kinderen en 

kleinkinderen op aan een oorlog die te vermijden is door delen en tolerantie? 
Het is belangrijk waakzaam te blijven, niet bang te zijn en niemand uit te 

sluiten. 

 
Jan Kreuning 
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Boekbespreking 
 

Titel:          De Koning 

Schrijver:   Kader Abdolah 

Uitgeverij:  De Geus 
ISBN:         978-90-445-1542-8 

 

Aan het eind van de 19
e
 eeuw, waarin technische 

ontwikkelingen zich in een snel tempo manifesteren 

blijkt dat de machthebber van Perzié deze niet kan 

bijbenen. 

Door allerlei invloeden van buitenaf wordt de macht 
van de sjah ondermijnt. 

Met repressieve middelen en allerlei valse beloftes 

probeert hij zich in het zadel te houden. 
Dat dit mislukt, wordt in dit boek boeiend 

beschreven. 

Als men de parallel doortrekt naar de huidige tijd ziet 
men een zelfde soort ontwikkeling in de oosterse 

landen. 

Hoewel het gevaar aanwezig is dat men het ene repressieve beleid verruilt voor 

een ander repressief beleid, zoekt de bevolking van die landen toch de vrijheid 
van denken en doen. 

Je kunt een volk leiden of knechten maar uiteindelijk zal een leider het winnen 

van een tiran. 
Een boeiend geschreven boek en zeer aan te bevelen. 

Jan Kreuning 
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Muziekrubriek 
 

Menig componist heeft zich in de traditie gestort om 
een compositie voor een Stabat Mater.te creëren. 

Een van hen was Joseph Haydn ( 1732 –1809). 

Het onzeglijke leed van de moeder die haar zoon aan 

het kruis ziet hangen wordt in zijn muzikale 
toonzetting mooi ten gehore gebracht. 

Een schitterende uitvoering van dit werk is verschenen 

op een CD van het merk Teldec. 
De dirigent is de, voor velen, bekende Nikolaus Harnoncourt. 

Sopraan is Barbara Bonney, mezzosopraan is Elisabeth von Magnus, de tenor 

heet Herbert Lippert en de bas luistert naar de naam Alastair Miles. 

Het Arnold Schoenberg koor, dat onder leiding staat van Erwin Ortner, 
ondersteunt het geheel. 

Voorwaar een prachtige opname. 

Veel luisterplezier als u deze CD aanschaft. 
Jan Kreuning 

 

Opa en Oma 
 

Goedendag, u luistert naar het antwoordapparaat van (……) 
Wij zijn momenteel niet bereikbaar. Om u beter van dienst te zijn, kunt u 

gebruikmaken van een van de volgende codes. 

- Ben je een van onze kinderen: toets 1. 
- Als wij op de kleinkinderen moeten passen: toets 2. 

- Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3. 

- Als we de was en strijk moeten doen: toets 4. 

- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5. 
- Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6. 

- Als er voor a. s. zondag een taart gebakken moet worden: toets 7. 

- Als jullie allemaal naar huis komen en willen mee-eten: toets 8. 
- Als vader een klus moet komen doen: toets 9. 

- Als u een van onze vrienden bent: toets 10 en spreek uw boodschap in 

na de pieptoon. Wij bellen u terug zodra we tijd hebben. 
 

Marijke Koch-Oudenhuijzen, Weurt 
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Correct schrijven 
Beste lezer(s)(essen), ik heb voor de deze editie weer een 

aantal onderwerpen verzameld, die direct of indirect te 
maken hebben met de Nederlandse taal. Verbeterd 

krantenbericht: 

 Een automobilist kwam aan scheuren, vloog uit de 

bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. Het 
slachtoffer moest worden omgezaagd en de dader werd 

afgevoerd naar het ziekenhuis...... 

 Een andere automobilist kwam "keihard" aan scheuren, maar toen hij een 

politieagent zag staan, ging hij heel "zacht" rijden !...... 

 Chauffeur. Dit beroep heeft niets uitstaande met het besturen van 

voertuigen, maar betekent gewoon uit het Frans vertaald "verwarmer" of te 

wel stoker op een stoomlocomotief, en moest zorgen voor het branden van 

het kolenvuur, benodigd voor de stoomopwekking voor de aandrijving van 

de trein. Naast hem werkte de machinist, die de trein niet "bestuurde", 
maar zorgde voor het optrekken, de snelheid en het afremmen. Hij kon het 

"stuur", wat er niet in zat, niet omgooien, als er een vreemd obstakel 

opdoemde op de rails! Een bestuurder van een (vracht)auto is dan ook geen 
chauffeur, maar gewoon een een (vracht)autorijder. Het woord automobiel 

(zelfbeweger) heet in NL afgekort een "auto", in het Noors wordt het 

woord afgekort tot "bil" (spreek uit "biel"), zo heeft ieder land zijn eigen 
woord voor iets dergelijks.  

 In Teletekst van de NOS houdt men ook van korte woorden, om de teksten 

leesbaar te houden op één pagina. Daarom worden er vaak (kortere) 

buitenlandse namen gebruikt voor Nederlandse woorden, zoals “truck(er)” 

voor vrachtwagen(rijder), hetgeen eigenlijk taalbederf is.  

 Andere voorbeelden van taalvervuiling zijn: 

- Zurücktreten, oftewel terugtreden: In ABN is dit aftreden of opstappen, 

twee termen, die elkaar tegenspreken, maar hetzelfde bedoelen. 

- "(falsch) einschätzen", oftewel (verkeerd) inschatten, ABN: (verkeerd) 
beoordelen. 

- In a row, of te wel "op rij", ABN: achtereen. 
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- Op calamiteiten moet adequaat worden gereageerd: alleen de woordjes 

op, moet en worden zijn fatsoenlijk NL. Er moet staan in ABN: Rampen 

moeten op een passende wijze worden aangepakt....! 
- Het woord "tamelijk" wordt vaak vervangen door het woord "redelijk", 

b.v. het ging redelijk slecht met de zieke. Slecht is helemaal niet redelijk, 

maar juist onredelijk!  
 Rekenkunde: we kennen het woord verdubbelen als 

er iets tweemaal gebeurt, maar ook het woord 

verdrievoudigen als het drie keer gebeurt. Maar vaak 

wordt hier verdriedubbelen gebruikt, wat eigenlijk  

2 x 2 x 2 = 8 keer is! Helaas wordt dit 
verdriedubbelen in van Dale ondersteund. 

 

 
Jan Matthaei 

 

 

 
 

Computertip 
 

Recuva is een programma dat al enige tijd bestaat. 

Echter; deze bestandshersteller is door de jaren heen zoveel beter geworden dat 
wij u daar graag op willen wijzen. 

Met dit programma kunt u per abuis gewiste bestanden terugvinden. 

Niet alleen degenene die u zelf heeft gewist maar ook de informatie die bij een 

crash verloren is gegaan.  
Ook kunt u met dit programma gegevens van uw kaartje 

uit uw digitale camera, USB stick en zelfs MP3 spelers 

mee terugvinden. 
Ga naar: www.recuva.com 

Vervolgens opent u rcsetup122.exe 

Succes. 
Jan Kreuning 

 

  

http://www.recuva.com/
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Tot Besluit 
 
Boerke Naas 
 
Wie heeft er ooit het lied gehoord het lied van Boerke Naas? 
Hij had, ‟t is waar, geen leeuwenhert, maar toch hij was niet dwaas. 

Boer Naas die was twee runders gaan verkopen naar de stee en bracht, als hij naar huis toe 
kwam, zeshonderd franken mee. 
Boer Naas die maar een boer en was, nochtans was scherp van zin, hij ging en kocht een 
zevenschot, en stak daar kogels in. 
Alzo kwam Naas met stapkes licht, en met de beurze zwaar, hij zei „och „k wil dat ik thu is en in 
mijn bedde waar!‟ 
Al met ‟n keer, wat hoort boer Naas, just bracht hem in de tronk? Daar roert er iets, daar loert er 
iets: ‟t docht Naaske dat verzonk! 

En, eer dat ‟t ventje asem kreeg, zodanig was ontsteld, daar grijpen Naas twee vuisten vast, en ‟t 
ligt daar, neergeveld. 
Hij hoorde noch hij zag bijkans, hij voelde bijkans niet, tenzij dat ‟t een pistole zag, en zeggen 
hoorde:…. “Ik schiet!” 
“Ik schiet, zo gij op staande voet, niet al uw geld en geeft; en g‟hebt, van zo gij roert, m‟n man, 
uw laatste dag geleefd!” 
Boer Naas, die alle dagen vijf, zes kruisgebeden bad, om lang te mogen leven, peist hoe hij in 
nesten zat! 

“Wat zal ze zeggen,” krees boer Naas, “wanneer ik thuiswaarts keer! Hij heeft het weerom al 
verbuisd! Die zatlap, nog ‟n keer!” 
“Hoor hier, mijn vriend, believe ‟t u, toon dat gij minzaam zijt, och schiet een kogel door en 
door de kobbe van mijn hoed en spaar mij ‟t vrouwverwijt!” 
“ ‟K zal zeggen, als ik thuis geraak: men heeft mijn geld geroofd, en weinig scheelde „t, of ik 
had ‟n kogel door mijn hoofd!” 
De dief, die meer van duiten hield als van boer Naas zijn bloed, schoot rap een kogel door en 
door de kobbe van zijn hoed. 

“Bedankt!”, zei Naas, en greep zijn slip: “schiet nog één door mijn kleed!” De dief legt aan en 
Naaske houdt zijn pitteleerke gereed.   
“Schiet nog een door mijn broek,” zei Naas, “dan peist mijn wijf, voorwaar, als dat ik bij 
mirakel, ben ontsnapt aan t́ lijfsgevaar”. 
De rover zegt: “Nu zal t́ wel gaan, waar is uw beurze snel: ik heb nog tijd nog kogels meer….” 
“Ik wel”, zegt Naas, “Ik wel” 
Zijn zevenschot haalt Naas dan uit en spreekt  “Is t́ dat ge u niet in één twee`-drie, van hier en 
pakt, gij galgendweil, ik schiet!” 
“Ik schiet, van als gij nader komt, uw domme kop in gruis. En, zo gij Naas nog roven wilt, laat 

uw verstand niet thuis!” 
En lopen dat die rover deed, de benen van zijn lijf, zo snel dat t́ onbeschrijfelijk is hoe snel ik 
dat ook schrijf! 
Hier stop ik. Dichte een ander nu ´n voois op Boerke Naas; t́ is waar, hij was geen leeuwenhert, 
maar toch, hij was niet dwaas. 

Guido Gezelle  
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN 

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.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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Hier 
had 
uw 

advertentie 
geplaatst 
kunnen 
worden 

 

 
 

 

LARENSEWEG 187 

TEL. 6858390  H’SUM 

VOOR AL UW CV AANLEG  

EN STORINGEN 

___________________________________________ 

 GAS en WATERLEIDING 

 SANITAIR-ELEKTRA 
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Berichten uit de nieuwe Soos 
 
Maandag 27 juni j.l. werd de sociëteitsruimte ontruimd en gestript door een aantal “vakkundige” 
bestuursleden, waarna de ruimte gedurende de maand juli grondig werd gerenoveerd. 
Hieronder de foto‟s van het strippen en het resultaat voor de renovatie. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hieronder de foto‟s van de gerenoveerde sociëteitsruimte. Het schitterende resultaat van nieuw 
schilderwerk, nieuwe vloerbedekking, nieuwe gordijnen en mooie schilderijen aan de muren. 
Velen hebben er al van genoten. Hartelijk uitgenodigd!! 
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