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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), 

Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. 

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

De oorzaak hiervan is volgens onderzoekers gelegen in het gegeven dat onze recente 

indrukken niet meer in die mate worden opgeslagen in onze hersenen dan wanneer je 

jong bent, want dan moet je alles nog leren en blijft er meer hangen in ons brein. 

Dat schijnt ons tijdsbesef te ontregelen. 

Maar goed, we zijn alweer aan het laatste nummer van 2011 toe en we kunnen 

terugkijken op een jaar waar, buiten alle problemen in de wereld, in onze vereniging 

veel is gebeurd. 

De soos is, mede dankzij een aantal vrijwilligers, opgeknapt en kan er weer een aantal 

jaren tegen. 

De heer Schaapherder heeft een fraaie, smeedijzeren beugel voor de barbel verzorgd, 

zodat de bel weer vrolijk kan klinken voor een rondje of de laatste ronde, kiest uzelf 

maar. 

Het computerhok is leeggeruimd waardoor de schoonmaakspullen niet meer bij de 

ingang staan, dus de entree ziet er ook verzorgder uit. 

Maar er staat voor de komende jaren nog wel het één 

en ander op de rol: 

Opknappen van de biljartzaal, buitenschilderwerk, 

houtrotreparatie van een paar kozijnen, herstel van 

plafond en muren bij de entree etc. 

Dus nog genoeg werk te doen. 

De vrijwilligers hebben het tweejaarlijks uitje alweer 

achter de rug. In dit nummer wat meer hierover. 

Op de inhoud van het vorige nummer hebben we een paar kritieken gekregen, terecht 

en onterecht, maar dat houdt ons scherp. Wij hebben, met de feestdagen in het 

vooruitzicht, weer een leuk blad voor u samen kunnen stellen en hopen dat u er net 

zoveel plezier aan beleeft als de makers hebben gehad bij het vervaardigen hiervan. 

Wij vragen in het bijzonder uw aandacht voor de nieuwe wijze van betalen van de 

contributie en donatie. Zie hiervoor blz. 17. 

Alle inzenders hartelijk dank voor uw bijdrage en rest ons alle lezers en lezeressen een 

paar mooie, prettige en gezonde feestdagen toe te wensen en een voorspoedig 2012. 

 

De Redactie 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 6 februari 2012 
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Kerstmiddag 19 december 
 
Leden en donateurs van de VGG worden hartelijk 

uitgenodigd op de jaarlijkse kerstmiddag. Deze 

middag wordt gehouden op maandag 19 december in 

de Bethlehemkerk aan de Diependaalselaan/ 

Loosdrechtseweg. t.o. Zuiderheide. 

Vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom. De zaal is 

open vanaf 14.00 uur. Het bestuur van de VGG doet 

zijn uiterste best om u een gezellige middag te 

bezorgen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u deze middag 

met oude bekenden samen zijn. Er is livemuziek, verzorgd door Arnold 

Schreuder en een kleine kerstgedachte zal worden voorgelezen door Jannie 

Root, zodat we in de sfeer van kerstmis komen. 

Na afloop is er een kleine kerstattentie waarvan u thuis nog even kunt 

nagenieten. 

Bent u slecht ter been en woont u in de regio, maar wilt u toch graag komen, 

neem dan even contact op met heer J. Rebel, secretaris, tel. 035-5256649. 

Graag tot ziens. 

Het bestuur. 
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Kerstmis (herhaalde oproep) 
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, 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. 

Er zal een gratis Bingo wedstrijd worden georganiseerd met prijsjes. 

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 

alleenstaande maar wilt u ook graag een vriend of vriendin meenemen, dan 

mag dat natuurlijk ook. 

En wilt u meehelpen om deze dag te organiseren, dan graag. 

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

5258591 

 

 

 

 

 

 

Er hebben zich nog geen leden aangemeld. 

Wel hebben een paar dames te kennen gegeven te willen helpen met de bar 

en spellen. 

 
J.K. 
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Uit pensioenland 
 

De “schuldencrises” in dit jaar maakt de na de 

“kredietcrisis” van 2008 bereikte herstelresultaten 

ongedaan. Eind september bleken al ruim 200 

van de 468 fondsen in onderdekking te zijn! 
Hierdoor wordt een grootscheepse pensioenkorting waarschijnlijk. Een 

pensioencrisis dient zich aan! 

Hoe komt dit eigenlijk? Om hierop zicht te krijgen eerst even een helicopter 

blik. 

 

De reële economie, de financiële economie en de overheid 

In de maatschappelijke discussie wordt nu meer en meer onderscheid gemaakt 

tussen de reële en de financiële economie. 

 De reële economie is de economische wereld van het produceren en 

verhandelen van producten in industrie, land- en tuinbouw etc. en de 

dienstverlening in de zorg, transport etc. 

 De financiële economie is de wereld van de financiële dienstverlening 

van het geldlenen, het sparen en beleggen, het verzekeren etc.  

Financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen, 

vermogensbeheerders, de financiële markten - waaronder effecten 

beurzen - behoren tot de financiële economie. De Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) houden toezicht op 

deze financiële instellingen. De DNB is de centrale bank van 

Nederland waar de Nederlandse banken tegen een lage basisrente 

tijdelijk kunnen lenen. De Europese Centrale Bank (ECB) is de bank 

die over de Euro waakt en de knop in handen heeft om de basisrente te 

wijzigen. Alle andere renten worden door de financiële markten 

hiervan afgeleid. 

 De overheid is de wetgever voor beide werelden. Op specifieke 

gebieden treedt de overheid ook op als dienstverlener (bijv. 

bescherming en veiligheid) of financiële dienstverlener (bijv. sociale 

verzekeringsbank SVB) en slechts in bijzondere gevallen als producent 

van producten, zoals het produceren van muntgeld, bankbiljetten en 

voorheen drinkwater. Tot zover een blik op de twee economische 

werelden. 
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Het ontstaan van de schuldencrisis 

Als de overheid van een land meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaat er een 

tekort dat gewoonlijk door het uitschrijven van staatsobligatieleningen wordt 

opgevangen. Er is dan sprake van een te optimistische begroting en/of meer 

tegenvallers dan meevallers. De uitstaande obligatieleningen vormen samen de 

schuld van de Staat. “Lenen kost geld” geldt ook voor de Staat, want jaarlijks 

moet over de schuld rente betaald worden en ook de aflossingen van de in dat 

jaar aflopende obligatieleningen! Het zal u duidelijk zijn dat de overheid 

belang heeft bij een lage rente! 

Als de schuld hoog oploopt vrezen de beleggers dat het land op een gegeven 

moment de obligatieleningen niet meer kan aflossen. Zo‟n land wordt voor hen 

dan niet meer kredietwaardig. Het gevolg is dat de obligatieleningen van dat 

land op de beurs minder waard worden en dat voor een nieuwe uitgifte van een 

staatsobligatie een hogere rente gevraagd wordt als vergoeding voor het hogere 

risico van de belegger. 

 

Pensioencrisis ten gevolge van de schuldencrisis 

In het derde kwartaal van dit jaar werden de 

hoge schulden van landen wijder bekend. 

De Verenigde Staten (VS) hadden de hoogste 

schuld en omdat die nog hard groeide werd in 

VS een schuldplafond afgesproken. Zwakke 

Europese landen zoals Ierland en Griekenland 

verloren door de hoge schuld aan 

kredietwaardigheid en de steeds hoger 

wordende rente van de schuld bracht ze in financieringsproblemen. Vele 

beleggers werden onrustig en deden de staatsobligaties van zwakke Europese 

landen van de hand. Door de onzekerheid van staatsobligaties gingen op de 

beurzen ook andere koersen omlaag en daardoor het pensioenvermogen van de 

pensioenfondsen. Eind maart was de gemiddelde dekkingsgraad nog 112% en 

eind augustus was deze al gedaald naar 101%. 

 

In september kwam de federale bank van de VS ( Bernanke) met de Operatie 

Twist. Deze heeft het financiële doel de rente voor langlopende leningen 

omlaag te brengen hetgeen gunstig is voor de reële economie. De operatie 

houdt in dat de federale bank van de VS tot juni 2012 bezig is een pakket van 

$400 miljard kortlopende obligatieleningen om te ruilen voor langlopende 

obligatieleningen. De lange rente is in de VS inderdaad gedaald en met enige 
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vertraging ook in Europa. Deze daling werkt door in een lagere rekenrente en 

een lagere dekkingsgraad. Een aarzelend stijging van onze verplichte 

rekenrente en dekkingsgraad begin oktober is door de operatie Twist om zeep 

geholpen. 

De Operatie Twist laat zien dat de rente en daardoor ook de rekenrente en de 

hoogte van de dekkingsgraad door grote spelers beïnvloed en verstoord kan 

worden! 

 

Half oktober werd er door belangrijke beleidsmakers overlegd over het 

dreigende grootschalig korten. Daarin kwam ook de verplichte lage rekenrente 

voor het pensioen ter sprake. Naar verluidt drong de pensioenfederatie – de 

koepel van alle pensioenfondsen – aan op een stabielere, minder 

manipuleerbare en hogere rekenrente – waardoor de dekkingsgraad 

verantwoord omhoog kan gaan en de dreiging van het grootschalig korten 

verdwijnt. 

De toezichthouder DNB wil helaas de spelregels voor de rekenrente niet 

veranderen omdat er geen sprake is van een marktverstoring! 

 

De DNB heeft half oktober na overleg met 

minister Kamp laten weten dat fondsen die 

nu in dekkingstekort zijn gekomen, een 

verzoek kunnen indienen om eenmalig en 

voor het jaar 2012 een niet kostendekkende 

premie te mogen vasttellen. DNB geeft als 

motivering dat door de huidige lage 

rekenrente een forse stijging van de kostendekkende premie verwacht wordt en 

een ongunstig effect zal hebben op de reële economische ontwikkeling. De niet 

kostendekkende premie schaadt in 2012 wel het herstel. 

De DNB en de minister geven dus prioriteit aan het herstel van de reële 

economie ten koste van herstel van de onderdekking. 

 

Van de ruim 200 fondsen die eind september onder de kritieke dekkingsgraad 

105% zaten zijn er volgens de schatting van de pensioenbranche ca 100 

fondsen die eind december zullen constateren dat ze achterlopen op het 

opgegeven herstelpad uit de kredietcrisis van 2008. Dat geconstateerd 

hebbende moeten deze fondsen in januari 2012 het besluit tot korten nemen en 

het korten uiterlijk 1 april 2013 uitvoeren om binnen de toegestane 
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herstelperiode tot 105% te komen. Tot die 100 fondsen behoren ook een aantal 

zeer grote fondsen. 

Vlgs. berekeningen van de pensioenbranche betekent dit voor de 100 fondsen 

samen: 

 

Een koopkrachtverlies in de reële economie 

van € 900 miljoen bij een gemiddelde 

pensioenkorting van 4% tot 5%. Alleen als 

de rekenrente voor eind december 

voldoende is toegenomen of de spelregels 

voor de rekenrente veranderd zijn kan dit 

grootschalige korten voorbijgaan. 

 

De andere honderd fondsen in onderdekking werken nu aan een herstelplan 

waarmee ze binnen 3 jaar weer uit onderdekking moeten zijn. 

 

Aan de beleidsmakers kunnen we zeggen: 

Niet alleen een verhoging van de premie zal een ongunstig 

effect hebben op de ontwikkeling van de reële economie, 

maar evenzeer het korten van pensioenuitkeringen. 

Behandel het voorkomen van korten dus even serieus als 

het voorkomen van premieverhoging. Pas nu de te strakke 

spelregels voor de rekenrente aan in de zin die de minister 

in zijn brief op 17 mei j.l.aan de Tweede Kamer naar voren 

heeft gebracht. 

Wim van Dam 

 

Premies zorgverzekering 2012 
De premies 2012 voor de collectief (1482) verzekerden zijn in euro per maand 

alsvolgt: 

Basisverzekering:   €97,42  (was €95,17) 

Aanv. verz.Compleet:   €24,65  (was €24,22) 

Aanv. verz.Comfort Plus:   €35,27  (was €32,72) 

 

Het verplicht eigen risico gaat naar €220,- 

De inkomensafhankelijke premies zijn verlaagd, maar het z.g. “bijdrage inkomen” 

waarover de premie wordt geheven wordt verhoogd van €33.427,- naar €50.056,- 
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Griekse schuldsanering 
 

 

Zo lossen de Grieken hun schulden op: 

 

Er komt in Epidaurus in Griekenland een man het enige hotel in die plaats 

binnenlopen en vraagt aan de eigenaar hoeveel een kamer kost per nacht. 

Het antwoord is € 100,- 

De man legt dit bedrag op de balie, maar zegt eerst nog wel een aantal kamers 

te willen zien. 

De eigenaar geeft hem een aantal sleutels mee van kamers die nog vrij zijn. De 

man vertrekt naar boven. 

De eigenaar ziet het geld liggen en denkt, dit breng ik naar de slager want daar 

heb ik nog €.100,- schuld staan. De slager op zijn beurt brengt dit naar de 

bakker want het toeval wil dat de slager € 100,- verschuldigd is aan de bakker. 

De bakker blij, kijkt uit het raam en ziet daar een prostituee lopen waarmee hij 

een nacht in het hotel heeft doorgebracht en die nog € 100,- van hem krijgt en 

overhandigt haar dit. 

Deze dame heeft echter de huur van de kamer nog niet betaald, spoed zich naar 

het hotel en legt het geld op balie. 

Op dat moment komt de kamerzoeker naar beneden, pakt de € 100,- en zegt 

geen kamer naar zijn zin te vinden en vertrekt. 

En zo zijn alle schulden weer voldaan. 

 

J.K. 
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Onze Pensioenen 
In het dagblad Trouw van 7 september 2011 vond ik onderstaand artikel wat ik 

u niet wil onthouden, omdat het een stukje ongerustheid bij de lezers weg kan 

nemen naast alle (negatieve) informatie over pensioenfondsen en pensioenen 

die via de verschillende media bijna dagelijks over ons heen komt. 

Inzicht in de materie is niet eenvoudig (zie”Uit Pensioenland”) maar met een 

beetje goede wil wel te volgen. 

J.K. 

 

Vijf vooroordelen tegen de stelling: 
 

Je bent bij een pensioenfonds beter uit 
 

De pensioenfederatie liet bureau Motivaction vooroordelen over 

pensioenfondsen onderzoeken. Die waren talrijk zegt woordvoerder Gert 

Kloosterboer. Maar veel ervan kloppen volgens hem niet. 

 

Vooroordeel één: Door verliezen op de beurs hebben pensioenfondsen nu 

minder geld dan vóór de kredietcrisis. 

“Nee. Eind 2007, dus voordat de financiële crisis 

uitbrak, hadden de Nederlandse pensioenfondsen 

samen een belegd vermogen van ongeveer 780 miljard 

euro. De crisis in 2008 en 2009 sloeg een forse deuk in 

dat enorme bedrag, maar die verliezen waren eind 2010 

meer dan goedgemaakt. Ondanks de fors gedaalde 

koersen de afgelopen weken, is dat vermogen groter 

dan in 2007.” 

 

Vooroordeel twee: Mensen zijn somber. 63 procent van de ondervraagden 

denkt dat staatssteun aan Griekenland slecht is voor ons pensioen. 

“Wie zal het zeggen? In het algemeen heeft Nederland als exportland 

geprofiteerd van de euro. De pensioenfondsen uiteindelijk ook. Staatssteun aan 

Griekenland is daarom misschien verdedigbaar, maar wij gaan als 

pensioenfondsen geen uitspraak doen of Griekenland al of niet in de eurozone 

moet blijven”. 
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Vooroordeel drie: Meer dan de helft van de ondervraagden verwacht geen of 

weinig pensioen over te houden. 

“Motivaction onderzocht dat vooral mensen van 

middelbare leeftijd zich zorgen maken over hun pensioen. 

Zij denken dat ze minder pensioen zullen krijgen dan dat 

ze aan premie hebben ingelegd. Dat zal niet gebeuren. Het 

pensioenakkoord is nog niet afgerond, maar daarin is 

opgenomen dat de premies niet verder zullen stijgen. Eén 

dag in de week werken voor je pensioen is genoeg. De 

pensioenen zullen wel meer gaan meebewegen met de 

beleggingsresultaten”. 

 

Vooroordeel vier: Blijft er bij tegenvallende beleggingsresultaten genoeg 

over? 

“Door de langetermijnbeleggingsrendementen die de 

pensioenfondsen maken, kunnen mensen ervan uitgaan 

dat ze meer aan pensioen zullen ontvangen dan zij en 

de werkgevers aan premies hebben ingelegd. Tot vier 

keer zoveel. Garanties zijn niet te geven, daar hadden 

wij als pensioensector vroeger ook al helder moeten 

zijn. We weten nu dat het aanhouden van buffervermogens te duur is. Je kunt 

de klappen niet eindeloos blijven opvangen”. 

 

Vooroordeel vijf: Twee derde van de ondervraagden denkt dat de 

pensioenfondsen dertig procent van de premies in eigen zak steken. 

“Dat vinden we een heel vervelend misverstand. De 

Nederlandsche Bank berekende dat de fondsen slechts 3,5 

procent van de inleg gebruiken voor kosten. 96,5 procent van 

de premie komt in de pensioenpot terecht. Wij worden over 

één kam geschoren met de financiële sector. Niet terecht: wij 

kennen geen topsalarissen en bonussen. Bestuurders zijn 

zelden fulltime bij een fonds in dienst en krijgen slechts een 

redelijke vergoeding. Pensioenfondsen zijn geen commerciële 

bedrijven en hebben geen winstoogmerk. De belangrijkste kosten die we 

maken zijn voor vermogenbeheerders. Je bent bij een pensioenfonds veel 

goedkoper uit dan bij een pensioenverzekeraar.” 

Laura van Baars. 
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De Medewerkersdag 
 
Donderdag 13 oktober j.l. was het zover. 

De vrijwillige medewerkers van de VGG vertrokken om 09.00 uur met de bus 

vanuit Hilversum naar Rotterdam en Hoek van Holland. Niet alle vrijwilligers 

waren aanwezig, want sommigen zijn fysiek niet meer in staat en er waren er 

ook die andere verplichtingen hadden. 

Jammer is dat wel maar we hebben aan ze gedacht. 

Via Montfoort en Oudewater bracht de chauffeur van Eemland Reizen (Hr. v. 

d. Berg) ons naar het restaurant “Het Witte Hof” in Haastrecht. 

Tijdens de reis daarheen wees hij ons op de nodige bezienswaardigheden. 

Men liet zich de koffie met gebak goed smaken maar een tweede kopje zat er, 

wegens tijdsgebrek, niet in want we werden om 12.00 uur in Rotterdam op de 

boot verwacht. 

Maar zie, afsluitingen van weggedeelten en files verhinderden ons op tijd bij 

de boot aanwezig te zijn. En vertrek om 12.00 uur is ook echt 12.00 uur omdat 

ook andere gasten de trip hadden geboekt. De chauffeur heeft toen, na 

telefonisch contact, het programma omgegooid waardoor wij eerst van een 

uitstekende lunch konden genieten in Hotel Maritime gelegen aan de 

Willemskade te Rotterdam. (voorheen het zeemanshuis). 

Tijdens de lunch vertelde een serveerster, of was het de eigenaresse, iets over 

de geschiedenis van het hotel. 

Daarna gingen we de boot op voor een vaartocht van 5 kwartier door de 

Rotterdamse havens, het kloppend hart van onze economie. 

Na de ontscheping stapten wij weer in de bus en ging het op Hoek van Holland 

aan waar we de Maeslantkering bezochten. 

In “Het Keringhuis” werd door een rondleidster een ruime uitleg gegeven over 

de bouw van de Maeslantkering en ook wat de deltawerken in zijn geheel, 

waarvan deze kering een onderdeel is, betekent voor de veiligheid van 

Nederland, wat grotendeels onder de zeespiegel ligt. 

Wij kwamen te weten dat de toleranties van de kering de millimeter niet te 

boven zijn gegaan en zij vergeleek het als de bouw van een huis met de 

precisie van een horloge. 

Moe, maar met veel indrukken zijn we om 17.00 uur vertrokken uit Hoek van 

Holland. Door de files waren wij een uur later dan gepland om 19.30 uur weer 

in de Kerkenlanden in Hilversum. 

Daarna kon ieder zijns weegs gaan naar huis. 
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Wilt u een volgende keer ook een reisje meemaken als medewerker/vrijwilliger 

van onze vereniging? 

Meldt u dan aan als vrijwilliger want we kunnen o.a. nog wel gastvrouwen of -

gastheren gebruiken. 

Ook komen er binnen afzienbare tijd nog een aantal vacatures aan in het 

bestuur van de V.G.G. 

J.K. 

 

Enige foto‟s van het medewerkersuitje gemaakt door dhr. Ton Rigter. 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

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

van: 

 

Mevr. H. Mooiweer – Sirach  Laren 

Dhr.  G.N. Verhoef   Blaricum 

Dhr.  C. Roest   Baarn 

Dhr.  W.G. van Veenendaal  Laren 

Dhr. J.A. van Midden  Hilversum 

 

 

 

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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Contributie 2012 
 

Beste leden en donateurs, 

Gaarne uw aandacht voor de volgende oproep m.b.t. de betaling van de 

contributie en donatie. 

 

Bij een jaarlijkse contributie van slechts € 23,00 zijn de kosten van 

betalen door middel van een acceptgiro relatief hoog. Om op deze 

kosten te besparen heeft het bestuur besloten om u te vragen uw 

contributie of donatie 2012 zelf over te maken. 

 

Als u zelf betaalt, besparen wij daarmee bijna € 1,- per overboeking. 

U wordt verzocht uw bijdrage van €23,00 vóór 1 februari 2012 over te 

maken op ING rekening 4137540 t.n.v. "Ver. van Gepensioneerden Het 

Gooi", onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.  

Het lidmaatschapsnummer staat achter uw naam op de adreslabel van dit 

Informatie Bulletin en kan bestaan uit een nummer van 1 tot 4 cijfers of 

uit de letters IMPRT gevolgd door een aantal cijfers. 

 

Als uw bijdrage per 1 februari niet is ontvangen dan zullen wij u alsnog 

een acceptgiro sturen. 

 

Heel hartelijk dank voor uw medewerking. 

Frans Dams 

Penningmeester VGG 
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Uit de oude doos 
 
Tijdens een algemene ledenvergadering van de VGG vraagt dhr.H.J.M. 

Middeldorp vaak het woord en plaatst, op zijn welbespraakte wijze, een vraag 

of opmerking die het bestuur aan het denken zet. Vele bezoekers zullen de 

achtergrond van heer Middeldorp niet kennen en daarom leek het ons leuk een 

gedeelte van een artikel over te nemen uit de Nieuwsgolf van 4 februari 1956, 

11
e
 jaargang nr. 3. (dus alweer ruim 55 jaar geleden). 

Heer Middeldorp heeft de Koninklijke Marine een aantal jaren gediend als 

medewerker van de afdeling MTA. (Marine Toezicht Aanbouw). 

Dat hij in deze zijn naaste contactpersonen en medewerkers noemt is te prijzen 

want men doet het niet alleen, maar door samenwerking is een aanvaard doel 

te bereiken. Daar kan men, ook nu, nog wel wat van leren. 

 

Het artikel: 

In de kring van onze cliëntèle neemt de Koninklijke 

Marine een belangrijke plaats in. Reeds zeer spoedig 

na de oprichting van de NSF, in februari 1918, 

mochten wij opdrachten van de Marine ontvangen. 

De herinneringen daaraan worden nog steeds 

levendig gehouden door een foto die in oktober 

1918 van het gehele personeel werd gemaakt bij de 

aflevering van het eerste werkstuk: een afstemspoel. 

In de daarop volgende jaren, tot aan de tweede wereldoorlog toe, hebben wij 

van de Marine talrijke opdrachten voor velerlei scheep- en vliegtuiginstallaties 

mogen uitvoeren. 

 

De betrekkingen tussen de Koninklijke Marine en onze onderneming zijn na de 

oorlog zo mogelijk nog verstevigd en uitgebreid. Van de elektronische 

installaties voor de schepen van het vlootprogramma 1947/1948 werd de 

levering voor een zeer belangrijk gedeelte, ter waarde van tientallen miljoenen 

guldens, aan ons opgedragen. Tussen de voor- en naoorlogse installaties 

bestaan grote verschillen en omdat wij gedurende de oorlogsjaren zo goed als 

geen kennis hadden kunnen nemen van de nieuwste ontwikkelingen – in het 

bijzonder op radargebied – zagen wij ons daarna voor een moeilijke opgave 

gesteld om een aanzienlijke achterstand zo snel mogelijk in te lopen. 
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Dat wij hierin volledig zijn geslaagd, is zeker voor een zeer belangrijk deel te 

danken aan de grote medewerking, die wij daarbij van de Koninklijke Marine 

hebben mogen ondervinden en aan de nauwe contacten die tussen de 

verschillende marine-instanties en onze onderneming zijn gevestigd. Een 

belangrijke factor hierbij is ongetwijfeld het bureau M.T.A. – Marine Toezicht 

Aanbouw -, het contactcentrum tussen de Marine en onze onderneming, dat 

onder leiding staat van Luit. T. Zee (E) der eerste klasse, H.J.M. Middeldorp 

en op 1 februari 1951 werd gesticht. 

Woensdag j. l. herdacht dit centrum zijn eerste lustrum. 

De heer Middeldorp reageerde op dit artikel als volgt: 

 

”Uit hoofde van mijn functie is het contact met het P.T.I. personeel tot een 

betrekkelijk kleine kring beperkt gebleven”, vertelde ons de heer Middeldorp, 

“ als ik een aantal personen mag noemen – zonder dat ik anderen daarmee 

tekort zou willen doen -, dan zijn dit vooral de heren Bourgonjon, Buis, van 

Minnen, Schouten, Speerstra en Wesseling. Onze samenwerking is altijd 

prettig geweest. Uiteraard is er vaak verschil van inzicht, doch doordat we als 

het ware samen een team vormden en respect hadden voor elkaars oordeel, 

hebben wij goede resultaten kunnen bereiken. Men is tevreden over de 

installaties van de P.T I. en U heeft in de kranten kunnen lezen, dat de Minister 

in de Kamer heeft verklaard, dat onze kruisers in elk opzicht de vergelijking 

met die van andere marines kunnen doorstaan. Ook het buitenland heeft zich in 

die zin uitgelaten en het is mede dank zij deze omstandigheid en tussenkomst 

van de Koninklijke Marine, dat Uw concern erin is geslaagd ook elders 

opdrachten voor dergelijke installaties te verkrijgen. 

De Marine heeft P.T.I. bijgestaan met de 

ontwikkeling van verschillende apparaten, maar ik 

stel er prijs op te verklaren,” aldus de heer 

Middeldorp, “dat ook wij hier veel hebben geleerd. 

Toen ik vijf jaren geleden hier kwam, wist ik niets 

van fabricage, finishing, keuring en dergelijke. En 

dan nog iets: ik heb niet al het werk alleen gedaan, 

doch werd daarbij steeds terzijde gestaan door de 

onderofficieren, zonder wier praktische ervaring en 

kijk op het werk allerlei zaken dikwijls niet zo vlot 

zouden zijn afgewikkeld.” 

 

Bron: Nieuwsgolf 1956. 
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Muziekrubriek 
Muziek is emotie, je kunt bepaalde composities verafschuwen of van andere zo 

genieten dat je haast boven jezelf uitstijgt. Het schijnt dat, een aantal maanden na de 

conceptie, in de baarmoeder een aanleg gevormd wordt voor latere muzikale 

interesses. 

Als een moeder tijdens haar zwangerschap een instrument bespeelt of veel zingt, wordt 

dat doorgegeven aan haar toekomstige boreling, omdat die geluiden onbewust worden 

ingeprent in de ontwikkeling zijnde hersenen. 

Overdragen van talenten in de genen van het nageslacht noemt men dit. 

Graag wil ik u daarom een DVD onder de aandacht brengen, te 

weten Le Concert. 

Ten tijde van Leonid Brezjnev (Rusland) moesten uit het Bolshoï 

theater alle Joodse musici hun biezen pakken.  
De dirigent raakte zijn orkest kwijt omdat hij weigerde een aantal 

van de orkestleden de laan uit te sturen. Daardoor werkte hij 30 

jaar gedwongen als klusjesman in datzelfde theater.  

Zijn naam: Andreï Filipov. 

Op een gegeven moment onderschepte hij een fax waarin het 

Bolshoï orkest werd uitgenodigd voor een concert in Parijs en 

met een vriend en oud-orkestlid zochten ze de ontslagen orkestleden op, formeerden 

een orkest en togen naar Parijs om daar een concert te geven als eerbetoon aan een 

echtpaar, voormalige orkestleden, die naar Siberië werden afgevoerd en daar in barre 

omstandigheden aan hun einde zijn gekomen 

De baby van het echtpaar werd echter uit de handen van de KGB gehouden en 

opgenomen in Frankrijk. Daar leerde zij, evenals haar moeder, de viool te bespelen. 

Andreï Filipov kende haar en heeft haar vorderingen gevolgd.  
Er was haar verteld dat haar ouders bij een vliegtuig crash, in de 

Alpen, om het leven waren gekomen. Tijdens de ontmoeting tussen 

de dirigent en violiste krijgt zij de waarheid te horen.  

Verder wil ik niet veel over het verhaal kwijt omdat het gezien moet 

worden. Het is een geestig pakkend en zelfs ontroerend verhaal. 

Het enthousiasme en plezier spatten van het scherm.  

De DVD ontving terecht de César voor de beste muziek en het beste 

geluid. 

Op WWW cineart.nl kunt u meer informatie vinden over deze DVD en hij is ook 

voorradig in de meeste CD winkels en kost € 9.99. 

J.K. 

 

 

 

http://wzeu.ask.com/r?t=a&d=eu&s=nl&c=p&app=aoth&ti=1&ai=30751&l=dir&o=312&sv=0a652943&ip=5357c164&cu.wz=0&u=http://www.espacefrancais.com/Images/Biographies/makine.jpg
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Correct schrijven 
 

Waar komt het woord alfabet vandaan? 

Sommigen zullen zeggen: geen idee en anderen zullen 

zeggen: uit het Grieks. Want daar waren de eerste 

letters alfa en beta. Het gebruik van de eerste letters 

om het alfabet aan te duiden gebeurt in vele talen, denk 

aan “het abc” . Het grappige is dat alfa en beta in het 

Grieks leenwoorden zijn. Zij reisden mee met het alfabet dat de Grieken 

kopieerden. 

Hoe ontstonden alfabetten? Het antwoord is eigenlijk heel logisch. Stel dat je 

een veestapel op een boerderij moet tellen , dan markeer je achter de letter K 

de koeien, achter de S schapen etc. Dit idee is bewaard gebleven op 

fragmentarische teksten uit de Sinaï. Heel veel voorkomende woorden kregen 

een symbool. Later kwam er een relatie met de uitspraak. Dit alles resulteerde 

in het Semitisch alfabet. Hierin zijn geen klinkers. De symbolen bestaan uit 

een medeklinker met een niet gespecificeerde klinker. 

Toen de Grieken dit schrift kopieerden 

gebeurde er iets dat steeds terug keert bij het 

ontstaan van nieuwe alfabetten. Symbolen 

voor niet bestaande klanken in de nieuwe taal 

worden gebruikt voor klanken die niet 

voorkomen in het basis alfabet. De Grieken 

introduceerden klinkers. Zij kozen de 

symbolen aleph ( =buffel) , beth ( =huis) die 

niet in het Grieks voorkwamen. Bestaande 

klanken worden overgenomen. Bij deze 

overnames veranderde ook vaak de 

schrijfwijze. Echter volgordes werden in hoge 

mate aangehouden. 

De basis klanken (fonemen) in een taal resulteerden in tekens (letters) 

waarmee geschreven wordt. Een taal wordt fonetisch genoemd als de 

correspondentie tussen tekens en fonemen praktisch volledig is. Het Spaans is 

praktisch volledig fonetisch en het Nederlands en Engels zijn het niet. In het 

Nederlands kan o bijvoorbeeld de klank van rot representeren en ook de klank 

in poot.  
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Grote stappen in alfabet overnames waren de overname van het Griekse alfabet 

door de Etrusken en de overname daarvan door de Romeinen. 

De basis waar op geschreven werd bepaalde in sterke mate de vorm van de 

letters. Als de letters op steen gezet werden (Romeinen) waren de letters recht 

en niet golvend. Bij het schrijven in was op plankjes konden letters afgerond 

worden. Bedenk dat aan het begin van onze jaartelling alles in hoofdletters 

zonder spaties geschreven werd pas later kwamen kleine letters en spaties. 

De Griekse missionaris Cyril introduceerde schrijven bij de Slavische volken ( 

in de negende eeuw ). Bij deze introductie was een aanpassing van het Griekse 

alfabet nodig en dit resulteerde in het huidige Cyrillische schrift. 

Alfabetten hebben na hun definitie nog vele herdefinities ondergaan. Het 

onderscheid tussen de u end de v bestond niet bij de Romeinen. Ook de w is 

een laat product ( de Engelsen noemen het de dubbele u ). Ook zijn klank 

transformaties verantwoordelijk voor veranderingen. 

Dit is een kort verhaal maar de overname van het Semitisch schrift door de 

Grieken was een proces dat ruim honderd jaar ( of meer) duurde. 

T. Korteweg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Plus Bus 
 

We hebben als VGG weer ingeschreven voor deelname aan één van de zeven 

dagarrangementen van de Museum Plus Bus in 2012. We moeten afwachten of 

onze vereniging hiervoor weer wordt uitgekozen. De eerste museumbezoeken 

zullen vanaf maart 2012 plaats. De organisatie van de Museum Plus Bus beslist 

welk museum of welke musea we gaan bezoeken. Als de VGG wordt 

uitgekozen ontvangt u daarvan bericht en wordt u in de gelegeheid gesteld u 

aan te melden. We hopen op positieve berichten. 

Het bestuur 



november  2011 Informatiebulletin 

www.vegege.nl 23  

 

 

Computertip       
 

Microsoft heeft in Office 2007 en Office 2010 de 

codering gewijzigd waarmee Word-, PowerPoint- en 

Excelbestanden worden opgeslagen. Microsoft noemt 

dit de "bestandsindeling". Het gevolg daarvan is, dat 

als u van iemand zo'n bestand ontvangt, u dat niet 

kunt openen als u nog een oudere Office versie op uw 

PC heeft. 

(Het gaat om bestanden met een .docx, .pptx of .xlsx 

uitgang.)  
 

Tip A 

Als u Office 2007 of Office 2010 gebruikt en u wilt bestanden naar anderen 

toesturen, sla die bestanden dan op met de oude indeling! In het 

dialoogscherm, dat geopend wordt als u kiest voor "Opslaan als" kunt u kiezen 

voor opslaan als "Word 97 - 2003 document", respectievelijk "PowerPoint 97 - 

2003 presentatie" en "Excel 97 - 2003 werkmap". 

(Dit zijn bestanden met een .doc, .ppt of .xls uitgang.) 

 

Tip B 

Als u nog een oude Office versie gebruikt (Office 2003 of eerder) dan kunt u 

op de website van Microsoft een gratis zogeheten "compatibiliteitspakket" 

downloaden, dat na installatie het openen van Office 2010 documenten 

mogelijk maakt. Ga naar http://www.microsoft.com/downloads/nl-nl/ en klik 

op "Compatibiliteitspakket voor Word-, Excel- en PowerPoint-

bestandsindelingen van Microsoft Office". 

(Na installatie daarvan kunt u gewoon dubbelklikken op een .docx, .pptx of 

.xlsx bestand.) 

 

Frans Dams 
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De Foekepot 
 

In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw was 

het niet ongebruikelijk dat, vooral de 

boeren, thuis slachtten. 

November heette slacht- bloed- of 

nevelmaand, dus de slacht vond plaats in 

november, waarbij het vlees voor de winter 

gepekeld of gerookt werd en het vet, van 

koe of varken, uitgebakken. 

Van het varkensvet restte de reuzel 

(smeerbaar vet voor op het brood) en het vet 

van de koe resulteerde in emmers vet en 

kaantjes, welke er vanaf werden geschept  

Op de boterham, met zout bestrooit, een ware traktatie. 

Voor de varkensblaas, welke overbleef na de slacht, had de jeugd ook 

een toepassing, namelijk de foekepot. 

De foekepot was een pot of bus, de opening bespannen met de 

varkensblaas, waardoorheen een riet werd gestoken en door het op en 

neer bewegen van het riet ontstond een brommend, raspend geluid. 

Op 11 november, de dag van Sint Maarten, gingen de kinderen ‟s 

avonds tot een uur of 8 in optocht lang de huizen, belden aan en als de 

deur werd geopend bracht men onder het geluid van de foekepot het 

volgend versje ten gehore: 

 

Foekepotterij, foekepotterij 

Geef mij een cent en dan ga ik voorbij. 

Geef mij een halfje, dan blijf ik staan. 

‘k zou nog liever naar mijn arm’oeder gaan. 

Hier woont een rijk man 

Die heel veel geven kan 

Geef wat, geef ons wat. 

‘k heb zolang met den foekepot gelopen  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Frans_Hals_-_Le_Joueur_de_rommelpot_"avec_cinq_enfants".jpg
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‘k heb geen geld om brood te kopen 

Foekepotterij, foekepotterij, 

Geef mij een centje dan ga ik voorbij. 

De kinderen kregen dan of een cent of snoep. 

 

De herkomst van het Sint Maartensfeest is gebaseerd op een legende. 

Maarten werd geboren in het jaar 316 in het huidige Hongarije, ging in 

dienst bij de Romeinen en klom op tot officier. Hij werd door de keizer 

tot ridder geslagen. Op een zeer koude dag in de winter zag Maarten een 

arme man zonder jas in de sneeuw zitten. Hij stapte van zijn paard en 

sneed met een zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man 

een helft tegen de kou. In het jaar 480 werd Sint Maarten officieel 

ingesteld als begin van de advent, het begin van het kerkelijk jaar die de 

komst van Jezus inluidt. 

Sint Maarten wordt gevierd op 11 november, midden in de herfst. De 

bomen zijn kaal en het is vroeg donker. Het feest is een echt feest (nu 

lichtfeest) voor de kinderen. 

De traditie wil dat kinderen zelf een lantaarntje (lampion) maken van 

papier, karton, een uitgeholde suikerbiet of pompoen met een kaarsje 

erin. 
J.K. 

 

 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Antoon-van-Dijck-StMaarten.jpg
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Regels bij verhuizen naar een appartement of flat 
 
De wat oudere gepensioneerde bedenkt dat binnen korte of langere tijd het 

onderhoud van de tuin en woning, soms gekoppeld aan een aantal fysieke 

beperkingen, een te zware taak wordt, wat een verhuizing naar een 

appartement of flat wel eens interessant kan maken. 

 

Zodra de keuze is gemaakt en men vindt een 

koopappartement of -flat, dan wordt de nieuwe 

bewoner geconfronteerd met het wettelijk bestaan 

van een Vereniging Van Eigenaren (V.V.E.). De 

vereniging wordt meestal bestuurd door een 

voorzitter, secretaris en penningmeester welke 

door de overige bewoners uit hun midden gekozen 

zijn. De V.V.E. heeft tot taak jaarlijks een 

begroting op te stellen voor de nodige onderhoudswerkzaamheden en ziet er 

tevens op toe dat deze ook daadwerkelijk, volgens plan worden uitgevoerd. 

Tevens wordt aan bewoners aan het einde van enig jaar rekening en 

verantwoording afgelegd. Er rust op het bestuur ook de verplichting een 

kapitaalbuffer te reserveren voor toekomstig groot onderhoud. De hiervoor 

genoemde kosten zijn verplicht en worden maandelijks van de bewoners 

ingehouden volgens een verdeelsleutel (vierkante meters) per bewoner. 

Eenmaal per jaar wordt via een verplichte jaarvergadering aangegeven hoeveel 

inmiddels gespaard is en kunnen/moeten de bewoners via de 

eigendomsverdeelsleutel hun deel opgeven in box 3 van de belastingaangifte. 

N.B. Door de verplichtstelling van dit sparen heeft de wetgever dus greep 

gekregen op de verworven rente.  

Dikwijls hebben bewoners nog andere verplichtingen of te weinig expertise en 

worden de werkzaamheden van een V.V.E. uitbesteed aan een 

beheersinstelling uit de regio. 

 

Jan van Hunnik. 
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Reanimatie 
 

Een aantal jaren geleden hebben mijn vrouw en ondergetekende een 

reanimatiecursus gevolgd, maar nooit in de praktijk hoeven brengen. 

In het voorjaar van dit jaar werd door cardiocare in Blaricum een cursus 

aangeboden, wel tegen betaling van 20 euro per deelnemer, maar toch 

vonden wij het belangrijk onze kennis weer eens op te frissen. Het bleek 

geen overbodige luxe, want de inzichten en behandelingen zijn wel 

gewijzigd. 

De cursus werd gegeven op 14 mei j.l.  
Op 25 mei, dus 1,5 week daarna, waren wij bij 

vrienden op een verjaardagsfeest. 

Op een gegeven moment zakte een bezoekster 

in elkaar en na wat commotie constateerden 

we een hartstilstand. Gelijk 112 gebeld en zijn 

we begonnen met reanimeren. 

Redelijk snel was politie en ambulance ter 

plaatse (hulde voor die mensen) en zij namen het over. Na een 

intensieve behandeling in het ziekenhuis is ze na ca. 9 weken weer thuis 

gekomen. Gelukkig heeft de vrouw in kwestie het overleefd zonder al te 

veel schade en fietst zij er weer vrolijk op los. 

Ik zou iedereen willen aanraden een cursus reanimatie te volgen, want 

het kan levens-reddend zijn. 

Dan nog een tip, gaat u er op uit met auto, fiets of wandelschoenen, zorg 

dat u altijd uw mobiele telefoon bij u hebt, want dan bent u makkelijker 

te traceren indien één van de partners hulp nodig heeft en 112 belt. 

J.K. 
 

Berichten uit de Soos 
 

 

De sociëteit is gesloten van 25 december 2011 

tot 2 januari 2012. 
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Correctie op Boerke Naas 
 
Van een oplettende lezer kregen wij onderstaande mail, waarvoor onze dank: 

 

In het laatste informatiebulletin staat het mooie gedicht “Boerke Naas” van 

Guido Gezelle. 

Jammer genoeg is het een verminking van het origineel. Het werk van een 

groot dichter is hiermee een karikatuur geworden. De originaliteit is er uit, het 

rammelt. Enkele voorbeelden: 

Hij had, ‟t is waar...  ‟t En ha‟, ‟t is waar… 

Hij was niet dwaas.  ‟t en was niet dwaas. 

Daar roert er iets, daar loert er iets:  Daar roert entwat, daar loert entwat: 

och ik wil dat...  och ik wilde dat... (tekstritme) 

och schiet een kogel door en door de kobbe van mijn hoed... 

och schiet ne kogel deur mijn hoed... (typische secretaressefout: de publicist 

heeft het dubbele “door”in het vers verderop gezien). 

„K zal zeggen...  „k Zal zeggen... (zelfs in modern Nederlands). 

Ik heb nog tijd...  „k en heb nog tijd… (de betekenis is precies 

tegenovergesteld). 

Hoe snel ik dat ook schrijf!  hoe snel ook dat ik schrijf! (de betekenis 

verschilt). 

Sorry, maar ik ben beter gewend en meestal is het dat ook. 

Met vriendelijke groet, 

Pierre Joosten. 

 

Ondergetekende heeft inmiddels een boekje met gedichten van Guido Gezelle 

op de kop getikt en geconstateerd dat dhr. Joosten gelijk heeft. Om het 

allemaal weer goed te maken krijgt dhr. Joosten en u, lezer(es), nogmaals een 

gedicht van deze poëet. 

De Vlaamse taal is zo taalrijk en drukt zozeer een gevoel uit dat het aan te 

raden is om meer poëzie van deze dichter te genieten. 

Het boekje is een Prisma pocket nr. 57, uit 1974, (twaalfde druk). 

Uitgeverij “Het Spectrum”.  

J. K. 
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Tot Besluit 
 

 

  HEETE POOTJES 

 

Een schalkaard had een bie gevaân 

En hield ze bij heur vleren: 

„Komt hier! – hij zag een jongske staan! 

Komt hier mijn knappe kerel! 

Hier heb ik zulk een schoon fatsoen 
1 

van beestje, ik wil ‟t u geven: 

past op maar van ‟t niet dood te doen, 

en laat het beestje leven. 

Kom aan; jen
 2
 hand; doet toe, ‟t vliegt weg: 

Doet toe, want ‟t gaat ontsnappen!‟ 

‟t Kind hield zijn handje toe: „Nie‟ waar, 

hoe schoon dat is, hoe lieflijk!‟ 

Ha! ‟t Kindje wierd te laat gewaar 

Hoe schoon en hoe bedrieglijk, 

Het liet het beestje los, en ‟t loeg 

de traantjes uit zijn oogskes,  

en zei „t: „Het beestje is schoon genoeg, 

maar ‟t heeft zulke heete pootjes.‟ 

 

Guido Gezelle, december 1860 

1 model 

2 uw 
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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. 6854862 
 

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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