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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), 

Elk kwartaal een informatiebulletin. Wij doen er alles aan om dat goed te organiseren. 

Het resultaat van onze inzet is dat u een blad krijgt met voor elk wat wils. 

Dat mag best bijzonder heten, zo bijzonder zelfs dat wij van andere 

gepensioneerdenverenigingen het verzoek krijgen voor toestemming om artikelen over 

te mogen nemen. Zij vinden onze artikelen waarschijnlijk best interessant. 

Kennelijk doen wij iets heel goeds en gek genoeg beseffen wij dit nauwelijks. 

Wij zijn bij de VVG zo betrokken, dat achteroverleunen er niet bij is. 

Daar zijn wij best trots op want betrokkenheid is het ingrediënt waarmee wij onze 

positie kunnen waarmaken, denk o.m. maar aan de belangenbehartiging van uw 

pensioen. 

Maar er wordt door het bestuur nog veel meer werk verzet t.w.: 

Het onderhoud van het gebouw, het plannen van activiteiten, plannen van 

medewerkersdagen, periodieke vergaderingen, het verzorgen van de algemene 

ledenvergaderingen met afspraken maken voor locaties en versnaperingen, financiële 

verslagen, jaarverslagen, etc. 

Maar de redactie maakt zich grote zorgen over de afname van het aantal leden. 

Willen wij sterk blijven staan in de toekomst dan is aanwas van nieuwe leden dringend 

gewenst. Indien u een goede vriend of vriendin heeft dan bestaat de mogelijkheid, deze 

donateur te maken van onze vereniging.  

De artikelen in ons informatiebulletin roepen af en toe wat reacties op. Er is het bestuur 

verweten een politieke voorkeur te hebben. Soms vindt men ons te rechts en soms te 

links, maar wij zijn geen van beiden. Wij achten ons als algemeen bestuur, neutraal. 

Het schoppen van links en het graaien van rechts verdient niet ons respect. 

Er zijn soms zaken die vragen oproepen en die wij dan in het IB aan de orde stellen, 

zonder u een standpunt op te dringen, maar om u aan het denken te zetten. 

Dat wij soms een boek o.i.d. aanbevelen wil niet zeggen dat we het met de inhoud 

altijd eens zijn. Wij twijfelen niet aan uw beoordelingsvermogen om zelf een afweging 

te maken en we gaan daarom door om zaken onder uw aandacht te brengen. 

In dit nummer weer, naast een aantal serieuze zaken, ook humor. 

Veel leesplezier. 

De Redactie 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 10 september 2012 
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Kort verslag van de 34e ALV  
 

1. Opening 

Aanwezig waren 45 leden 

De aanwezigen werden hartelijk welkom geheten 

door de voorzitter, dhr.W.Gooiker. De overledenen 

werden herdacht, waarna een moment van stilte 

werd gehouden. 

2. Verslag ALV 2011 

Verslag werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering 

Een vijftal afmeldingen en het verslag van de kascontrolecommissie. 

4. Jaarverslag van de secretaris 

Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

5. Financiële verantwoording over het jaar 2011 

Na beantwoording van enige vragen werd het verslag goedgekeurd. 

6. Verslag kascontrolecommissie 

Verslag werd voorgelezen waarin naast een aantal aanbevelingen voor de 

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

gevoerde financiële beleid. 

De vergadering ging daarmee akkoord. 

7. Begroting 2012 en contributie 2013 

Na beantwoording van enkele vragen werd de begroting 2012 goedgekeurd. 

De voorgestelde verhoging van de contributie met €1,- per jaar voor die leden 

die per acceptgiro hun contributie betalen werd door de vergadering 

goedgekeurd. De contributie voor 2013 blijft dus €23,- voor die leden die zelf 

de contributie overmaken en wordt €24,- voor die leden die dat via de aan hen 

gestuurde acceptgiro overmaken. 

8. Verkiezing bestuursleden 

De heren W.Gooiker (vz), F.Dams (penningm.), 

F.v.d.Post en J.Kreuning werden bij acclamatie 

herkozen. 

Dhr. P.Repko werd bij acclamatie verkozen in de 

vacature van dhr. Chr. Vergouwe.  

Er is nog 1 vacature. 

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
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Deze commissie voor het jaar 2012 zal bestaan uit dhr. A.L.van der Weerd en 

Dhr. H.Wetz. Naar een reservelid wordt nog gezocht. 

Pauze 

10. Aansluiting van de FPVG bij de NVOG 

We kregen de nodige informatie over de mogelijke aansluiting van de FPVG 

bij de NVOG. De FPVG is nu aangesloten bij PUSH. 

11. Rondvraag en sluiting 

Er zijn nog wat vragen over de zorgverzekering via de IAK. In het IB zal daar 

t.z.t. op worden ingegaan. 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weten 
 

 Er zijn mensen die weten om als wetenden bekend te staan; 

dat is ijdelheid. 

 Er zijn mensen die weten om te weten; 

dat is nieuwsgierigheid. 

 Er zijn mensen die weten om gebouwd te worden; 

dat is wijsheid. 

 Er zijn mensen die weten om op te bouwen; 

dat is liefde. 

Bernard van Clairvaux 

 

  

http://www.golv-info.nl/images/jv2004/PB203373.JPG
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Oproep 1 
 

De heer André van Daal maakt deel uit van een 

team dat de historie van het PTI-verleden levend 

wil houden voor het nageslacht.  
Zij willen de ontwikkelingen van de techniek, 

tijdens de periode dat NSF/Philips nog erg actief 

was in onze regio, vastleggen in een boek. 

Heeft u nog publicaties of herinneringen aan uw 

tijd bij genoemde ondernemingen, dan kunt u 

wellicht een bijdrage leveren aan de inhoud van dit boek. 

Gaarne verzoeken wij u in dit geval, contact op te nemen met Hr.van Daal. 

e-mail adres: a.j.w.vandaal@planet.nl. 

J.K. 

 

 

Oproep 2 
 

De voorzitter van de FPVG heeft uitgelegd welke stappen er voor het 

veiligstellen van het Philipspensioen mogelijk zijn. Juridische actie kan één 

van die vervolgstappen zijn. 

Hoewel men hoopt om zonder juridische stappen het doel te bereiken, zal men 

als het nodig mocht zijn, daar niet voor terugschrikken. Daarvoor is echter wel 

een aanzienlijke financiële buffer nodig.  

Die buffer zal minimaal € 250.000,- groot moeten zijn. 

Men wil deze buffer op korte termijn achter de hand hebben. Daarom vraagt 

men van u een bijdrage, welke u kunt storten op:  

Rabobank rekeningnummer 1699.51.227 

t. n. v.: Stichting Fonds Philips Senioren (SFPS),  

onder vermelding van: Juridische reserve. 

De SFPS is bereid deze rekening voor de FPVG te beheren, zodat volledige 

transparantie is gewaarborgd. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van deze 

“juridische reserve”, zal het gestorte bedrag aan u worden gerestitueerd. 

J.K. 
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Uit pensioenland 
Invoering van het nieuwe aanvullend pensioen. 

Beleidsmakers, onder aanvoering van minister Kamp, willen het nieuwe 

aanvullend pensioenstelsel in januari 2014 invoeren. Om dit te bereiken 

moeten een aantal commissies dit voorjaar hun resultaten inleveren zodat 

daarop gebaseerde wetsvoorstellen en nota’s ook dit voorjaar nog aan de 

Tweede Kamer aangeboden kunnen worden.  

 

Op 24 februari heeft minister Kamp het wetsvoorstel Wet Versterking Bestuur 

Pensioenfondsen ingediend. Naast het huidige zogenaamde paritaire 

bestuursmodel kan met dit voorstel ook een onafhankelijk bestuursmodel 

gekozen worden met onafhankelijke deskundige beroepsbestuurders. 

Donderdag 22 maart heeft de kamercommissie SZW een rondetafelgesprek 

georganiseerd waarop belangrijke spelers uit het pensioenveld hun visie 

konden geven. Uit dit rondetafelgesprek kwam duidelijk naar voren dat het 

wetsvoorstel helemaal anders moet. 

 

Een aangekondigde “Hoofdlijnennota financieel toetsingskader (ftk)” die 

over de nieuwe financiële opzet gaat , heeft enige vertraging opgelopen en is 

30 mei j.l. door minister Kamp gepresenteerd. Deze financiële opzet (ftk) dient 

twee pensioencontracten: 

Het huidige voorwaardelijk geïndexeerde nominale pensioencontract waaraan 

een zekerheidsmaat gekoppeld is. Voor dit contract moet de zekerheidsbuffer 

verhoogd worden om de zekerheidsmaat van 97,5% waar te maken. Dit houdt 

in dat in dit contract pas volledig geïndexeerd kan worden boven de 

normdekkingsgraad van ca 128%. Daaronder kan deels naar de stand van de 

dekkingsgraad geïndexeerd worden. Dit pensioen heeft bij toenemende 

levensverwachting en/of schokken op de financiele markt het risico van het 

korten van de uitkering.  

Het nieuwe zogenaamd reële pensioencontract gaat uit van een reële aan de 

prijsstijging aangepaste pensioenuitkering. Het heeft een financiering waarin 

de inflatie verwerkt is. Ook dit pensioen heeft het risico van korten van de 

uitkering . Dit korten gebeurt vaker maar minder hevig dan in het huidige 

pensioencontract.  
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In beide contracten kan een hogere rekenrente gekozen worden dan nu het 

geval is.  

 

Voor schokken op de financiële markten krijgt het nominale pensioencontract 

de volgende hersteltijden : Voor herstel naar een dekkingsgraad van 105% 

max.3 jaar. Voor herstel naar het vereiste eigen vermogen resteert max. 12 jaar.  

Het aanpassingsmechanisme voor financiële schokken in het reële contract 

krijgt een verwerkingsperiode van maximaal. 10 jaar. 

 

Aanpassing van nieuwe opbouw aan de ontwikkeling van de levensverwachting 

geschiedt voor beide contracten door aanpassing van de pensioenrichtleeftijd.  

Aanpassing van bestaande pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen aan de 

ontwikkelingen van de levensverwachting zijn voor het nominale contract 

optioneel en voor het reële contract verplicht. 

 

Over de noodzaak van helder communiceren  

Al in het begin van de Hoofdlijnennota ftk wordt beklemtoond dat er voor het 

herstel van vertrouwen in het pensioenstelsel helder over risico’s en 

onzekerheden gecommuniceerd moet worden.  

 

Waarover in de Hoofdlijnennota echter niet gecommuniceerd wordt 

en als een vanzelfsprekendheid verzwegen wordt, is het feit dat de werkgevers 

uit de solidariteitskring van het aanvullend pensioen zijn gestapt. Solidaire 

bijstortingen van de zijde van de werkgever zijn geen usance meer met als 

gevolg dat pensioenopbouwers en pensioenontvangers ook nog de risico’s 

van de werkgevers op hun schouders krijgen. 

Een afkoop door de werkgevers voor het doorschuiven van hun 

risico’s naar de pensioenopbouwers en pensioenontvangers komt in de 

hoofden van de beleidsmakers niet op. Toch is zo’n compensatie gebruikelijk 

temeer daar op de balans van de ondernemingen daarvoor ruimte vrijvalt. De 

post pensioenrisico van de werkgever behoeft nu namelijk niet meer op de 

ondernemingsbalans ingevuld te worden…. 

Laten de echte beleidsmakers opstaan voor een menswaardige behandeling 

van pensioenopbouwers en pensioenontvangers.   

Hetgeen eveneens verzwegen of vaag gehouden wordt is het eigendomsaspect 

van beide contracten. In het huidige nominale contract kunt u wijzen op de 

Technische Voorziening waarin uw pensioenrechten, aanspraken en 

verleende indexaties gevat zijn. Voor het pensioenfonds is dit het vreemde 
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vermogen dat door het pensioenfonds voor u beheerd wordt. De rest van het 

pensioenvermogen is het eigenvermogen van het fonds dat o.a. gebruikt 

wordt voor voorwaardelijke toekomstige indexatie.  

Het reële contract is echter een geheel voorwaardelijk pensioen Daarom 

moet u ervan uitgaan dat u bij overstappen naar het “reële” pensioen niet 

meer kunt wijzen op een vermogen met uw rechten en aanspraken. Het 

vermogen voor het reële pensioen is het eigenvermogen van het 

pensioenfonds geworden Uw pensioenvermogen wordt bij de overstap 

ontvreemd !! 

 

Volgende stappen 

Het kabinet zal rond de zomer overleggen en bezien of en zo ja op welke wijze 

het nieuwe ftk al kan worden betrokken bij de vaststelling van de 

pensioenpremies voor 2013 en de eventueel door de fondsen te treffen 

maatregelen ,waaronder aangekondigde uitkeringskortingen.  

Dit is een verstandig voornemen omdat het nieuwe ftk met de hogere 

rekenrente de grootschalige korting kan verzachten.  

 

Andere gebeurtenissen 

Een aantal aspecten van het pensioenakkoord zijn lange tijd onduidelijk 

geweest. Enkele werkgevers hebben al een CAO afgesloten.  

Voor de pensioenopbouw van nieuwe werknemers heeft Shell een vast 

premieinleg contract gekozen (ppi) en voor de al in dienst zijnde werknemers, 

is het eindloon systeem gehandhaafd. Die stap snijdt de solidariteit van de 

pensioenopbouwers in tweeën. Tevens stapt Shell daarmee ook over het 

pensioenakkoord heen. 

Ook bij ING is ingaande 2014 een vaste premieinlegregeling getroffen waarbij 

de werknemers de beleggingsrisico’s dragen.  

Het ziet er naar uit dat veel werkgevers een eigen koers kiezen om het 

aanvullend pensioen nog verder te versoberen. 

Wim van Dam 
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Opzegging uitvoeringsovereenkomst ALU-PF 
 

In de februari 2012 editie van dit bulletin bent U geïnformeerd over de opzegging. 

Inmiddels heeft de procedure betreffende de afwikkeling van de verplichtingen 

voortgang gemaakt. 

Een aantal documenten is door het Bestuur van het Pensioenfonds enerzijds en Alcatel 

Lucent Nederland BV anderzijds opgesteld, waarvan de belangrijkste zijn: 

 de Dagvaarding (opgesteld door het bestuur in januari 2012), hierin wordt de 

onderneming aansprakelijk gesteld voor vorderingen die voortvloeien uit de 

opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Onder andere: 

o Kosten om gelijkwaardig te blijven in de situatie na opzegging als in de 

situatie van voortzetting van de uitvoeringsovereenkomst. 

o Kosten van korte en lange termijn herstelplan 

o Kosten om te voldoen aan het VEV (Vereist Eigen Vermogen  ca. 104 %) 

o Kosten voor toegezegde indexatie 

 een Conclusie van Antwoord (opgesteld door de onderneming in maart 2012) 

 een Aktie van Overlegging (als reactie op de conclusie van antwoord opgesteld 

door het bestuur in mei 2012) 

Alle genoemde stukken waren geadresseerd aan de rechtbank in ’s-Gravenhage. Op 10 

mei heeft een formele zitting over deze zaak plaatsgevonden, de zo genaamde 

“comparitie na antwoord”. Op deze zitting waren aanwezig de onderneming inclusief 

de bestuurder en het pensioenfonds bestuur inclusief de directeur evenals de advocaten 

van beide partijen. De advocaten hebben desgevraagd toelichting gegeven op 

bovenstaande documenten. Tevens is aan de onderneming de gelegenheid gegeven nog 

eenmaal schriftelijk opmerkingen te maken, voor 21-6-2012. 

De kantonrechter heeft de zitting op 10 mei gesloten met de mededeling dat hij 3 

maanden na 21-6-2012 uitspraak zal doen. 

Tenslotte, inmiddels is de onderneming op zoek naar een uitvoerder voor de pensioen 

opbouw van de actieven (zij die nog bij Alcatel-Lucent werken). Ook ons 

pensioenfonds is uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Besloten is dat dit gesprek 

op 5 juli zal plaatsvinden. 

 

 

Jan T. van Leerdam, bestuurslid ALU-PF 

e-mail: vanleerdam1@kpnplanet.nl 
  

mailto:vanleerdam1@kpnplanet.nl
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

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

van: 

 

Dhr. N.M.Baerts   Hilversum  januari 2012 

Mevr. H.G.Wijnsma – van den Brul Soest   januari 2012 

Dhr. A.K.Plantinga   Hilversum  maart 2012 

Dhr. H.J. van Wouw   Eemnes   maart 2012 

Dhr. P.W.Appelhof   Loosdrecht  april 2012 

Dhr. G.J.Mentink   Hilversum  april 2012 

Mevr. G.A. Snijders – Boekelaar Huizen   april 2012 

Dhr. B.Rasker    Buren (Gld)  april 2012 

Dhr. A.J. de Valk   Hilversum  mei 2012 

Mevr. C.G.Hoogland – Leek  Hilversum  mei 2012 

 

 

 

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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Watermeloen 
 

Meloen is een verkeerde benaming want de watermeloen is helemaal 

geen familie van de meloen, maar van de komkommer en de pompoen. 

De watermeloen is dus geen fruit maar een groentesoort en een 

geweldige dorstlesser, vooral als hij gekoeld wordt verorbert. 

Hij bestaat voor 95 % uit water maar in het vruchtvlees zit veel ijzer, 

vitamine C en lycopeen, wat weer goed is voor hart en bloedvaten. 

Een rijpe watermeloen klinkt hol als u er op klopt.  

Een lekkere smoothie maken gaat als volgt. 

Neem een kwart watermeloen, een halve galia meloen, het sap van 2 

limoenen, een kopje magere yoghurt en 1 kopje ijsblokjes. 

Verwijder de schillen en mix met een blender de ingrediënten. 

Verdeel de smoothie over een aantal glazen en laat ze een uur in de 

koelkast staan alvorens op te dienen. 

J. K. 
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Water, bron van leven 
 

Het is voor een mens mogelijk om een maand zonder 

voedsel te leven maar slechts drie dagen, hooguit een 

week zonder water. Als een mens niet voldoende water 

opneemt dan droogt hij uit. 

Om gezond te kunnen leven moet een mens per dag 

minimaal 1,5 liter water drinken. 

Zout water, zeewater dus, is geen optie want het zout 

onttrekt vocht uit je lichaam en dan droog je eveneens 

uit. 

Water regelt de temperatuur van het menselijk lichaam  en wanneer je koorts 

hebt is het goed om veel water te drinken. 

Vervolgens verwijdert water afvalstoffen uit het menselijk lichaam. 

Water verlaat de maag al na 5 minuten nadat het gedronken is. 

Een mens drinkt gemiddeld 75.000 liter water in zijn leven. 

Zuiver water is een must om gezond te blijven. 

Iedere dag sterven er bijna 10.000 kinderen jonger dan 5 jaar in 

derdewereldlanden, als gevolg van ziektes die ze hebben opgelopen door 

onzuiver water te drinken. 

Elke maand krijgt u van het PWN, provinciaal Waterleidingsbedrijf Nederland, 

een rekening voor de door u gebruikte hoeveelheid water waarin ook een 

vastrechttarief is verdisconteerd. 

Waar worden deze gelden voor gebruikt zult u zich misschien afvragen. Wel 

voor de levering van veilig en gezuiverd water. 

Bij de zuivering van oppervlaktewater  zijn 4 zaken 

belangrijk t.w.  

1. Helder water produceren;  

2. Desinfecteren; 

3. Verwijderen van probleemstoffen en  

4. Het verwijderen van opgeloste zouten.  
 

De afgelopen 15 jaar heeft het PWN twee aanvullende 

zuiveringsmethoden ontwikkeld. 

De eerste is het membraanfiltratie, waarbij water door een 

letterlijk filter wordt geperst. 
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Allerlei deeltjes blijven achter in dit filter o.a. kalk en zo levert men zacht 

water. 

De volgende zuiveringstechniek geschiedt met ultraviolet licht, 

waterstofperoxide in combinatie met een filter, voorzien van actieve kool. 

Er is door het PWN een studie verricht het water nog beter te zuiveren. 

Op basis van ionenwisseling en keramische membranen kan men een nog 

betere kwaliteit verkrijgen. In Andijk wordt daartoe een nieuwe fabriek 

gebouwd. 

Elke Nederlander gebruikt gemiddeld 121 liter water per dag.  

40% voor jezelf te wassen, 27% om het toilet door te spoelen 

en 24%  om de vaat en kleding te wassen.en 9 % voor allerlei 

andere zaken. 

Vreemd eigenlijk dat één liter water zoveel goedkoper is dan 

één liter benzine. 

We kunnen, indien noodzakelijk, wel zonder benzine maar 

niet zonder water. 

Ondanks dat water relatief goedkoop is, is het belangrijk om verspilling tegen 

te gaan omdat de zoetwatervoorraad op de wereld beperkt is. 

En waarom koopt men flessenwater terwijl het water uit de kraan van 

uitstekende kwaliteit is en beduidend goedkoper? 

Een eengreeps tapkraan bespaart meer water dan een kraan met draaiknop. 

Misschien iets om over na te denken als u aan vervanging van uw oude kraan 

toe bent. 

Wilt u meer te weten komen over waterzuivering en distributie en al wat daar 

mee samenhangt bezoek dan eens het Bezoekerscentrum De Hoep in 

Castricum aan zee. 

J. K. 
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Uit de oude doos 
 
Uit de oude doos in het novembernummer van 2011 

heeft de redactie het artikel geplaatst over de  

afdeling Marine Toezicht Aanbouw (MTA) en 

daarbij de functie van de heer Middeldorp 

beschreven. 

Op ons verzoek om wat uitgebreidere informatie 

over zijn loopbaan bij, m.n. P.T.I. was de heer 

Middeldorp gaarne bereid deze te geven en schreef ons een brief met 

onderstaande aanvulling: 

 

Hoewel ik geen schrijver ben, heb ik toch met enige inspanning, met 

zevenmijls laarzen, iets opgeschreven. Hoe kan een voormalig Marine officier 

nu lid zijn van de Philips vereniging van gepensioneerden? 

Mijn detachering als Marine officier bij P.T.I. in de functie Marine Toezicht 

Aanbouw van bijna 5 jaar was exeptioneel lang. Dat hield natuurlijk verband 

met het belang van de Radar/Radio ontwikkelingen c.q. productie voor de 

nieuwe vloot die na de oorlog werd gebouwd in Nederland en uitgerust met in 

Nederland ontwikkelde, zeer moderne, elektronica. 

In 1954 werd de functie van Marine Toezicht Aanbouw opgeheven. Ik ging 

terug naar de varende Marine en werd o.m. betrokken bij de modernisering van 

het vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman waarop ik, als Hoofd Elektronica 

Dienst van dat schip, twee jaar heb gevaren. Daarna werd ik aangesteld als 

hoofd van de Elektronica monteurschool in Amsterdam. 

In 1963 werd ik voorzichtig benaderd door de commerciële afdeling van P.T.I. 

of ik geen belangstelling had om in de Radar afdeling te komen werken. 

Philips/Signaal had toen een grote NATO order verworven om de 

Noordwestkust van de NATO te moderniseren en te versterken. Dit was het 

zogenaamde Noorwegen project, bij vele Huizenaren vast nog wel bekend. Ik 

kwam bij Philips en na korte tijd kreeg ik de leiding over dit project tot 

ongeveer 1967. Inmiddels was door de directies van Philips en P.T.I besloten 

om de separate divisies T.T. en R.R. te gaan integreren vanwege de 

opkomende, gecombineerde, activiteiten in de wereld. 

Onder leiding van het directielid heer J.J.Mulder werd de afdeling O.I.S. 

opgericht. 
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(Orderbehandeling Installatie Service). 

Na het Noorwegen project werd ik belast met de leiding van de groep. 

Zowel de heer van Hunnik als de heer Gooiker kennen mij als hun chef en 

hebben zeer actief deel genomen aan de vele, zeer gevarieerde aktiviteiten van 

O.I.S. voor P.T.I. 

Die functie heb ik zeven jaar vervuld tot ik in 1974 door Philips/Signaal werd 

 overgeplaatst naar Singapore. Na terugkomst in 1976 werd ik benoemd tot 

directiesecretaris en bleef dat tot mijn pensionering in 1983. 

H.J.M.Middeldorp 

 

MuseumPlusBus 
 

Vandaag maandag 7 mei hebben wij met 45 leden 

een heel mooi museum bezoek aan de Hermitage 

in Amsterdam gebracht. 

Dit is de tweede keer, dat onze vereniging van 

deze gesponsorde gelegenheid gebruik kon 

maken (bank giro loterij). 

Prompt om 10 uur vertrok de bus naar 

Amsterdam met iedereen op tijd aanwezig! De bemanning van de bus bestond 

uit een chauffeur en reisleidster. 

Aangekomen bij het museum, zijn wij ontvangen met een gratis kopje koffie 

en werd de groep verdeeld in drieën met stickers rood-geel-blauw, met ieder 

een eigen rondleider. 

De enthousiaste rondleiders wisten ons veel wetenswaardigheden over de 

Vlaamse schilders Rubens-van Dyck- Teniers enz. te vertellen. De tijd vloog 

om en na een broodje naar eigen keuze en kosten vertrokken wij weer naar 

Hilversum, dachten wij! 

De chauffeur vroeg ons of wij in de gelegenheid waren om nog met hem een 

bustripje door oud Amsterdam, de havens en eilanden te maken. 

Niemand maakte uiteraard bezwaar en genoten wij van de rondrit, met veel 

informatie onderweg van onze chauffeur. 

 

Al met al een uitgelezen dag en voor herhaling vatbaar. 

 

Jan van Hunnik 
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Floriade 2012 
 

Floriade 2012, Wereld Tuinbouw Expo, Venlo. 

5 april t/m 7 oktober 2012 

 

Doe mee aan het theater van de natuur! Een theater dat je intens beleeft omdat 

je er samen met de natuur de hoofdrol speelt. Waar je leert over de natuur en 

zo beseft dat bloemen, planten, bomen, groenten en fruit belangrijk zijn in ons 

dagelijks leven. Luister naar de mooiste muziek. En geniet af en toe van een 

rustig moment, met je voeten in het water. 

 

Het Floriadepark is 66 hectare groot en bestaat uit 5 unieke werelden, van 

elkaar gescheiden door bosgebied. Elke wereld heeft een eigen decor, 

programma en activiteiten. Werelden waarin je de natuur steeds op een andere 

manier ziet, voelt en beleeft. 

Kom t/m 7 oktober naar de Floriade 2012 en ontdek alle 5 de themawerelden. 

Laat u inspireren door meer dan 100 tuinen en paviljoens met unieke bloemen 

en planten van over de hele wereld. Mis dit unieke evenement niet! 

 

De Floriade is uitstekend bereikbaar. Gelegen aan de snelwegen A73 en A67 is 

de parkeerplaats eenvoudig te vinden. Volg de borden Floriade 2012 en 

vervolgens P auto. 

Met de trein is het gemakkelijk en voordelig reizen naar de Floriade. Koop 

online je trein + Floriade ticket. En natuurlijk hebben we er voor gezorgd dat je 

de fiets gratis bij de entree kunt stallen. 

 

J.R. 
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Op vakantie in Spanje 

Molens, tulpen en klompen zijn voor velen het symbool van Nederland. 

Evenzo was (en is?) voor velen Spanje het land van paella, sangria, stranden en 

veel zon. 

Wat is er werkelijk in Spanje? Het standaard beeld 

klopt in bepaalde streken en tijdens bepaalde seizoenen 

maar er is echter veel meer en heel anders. 

Wanneer is de beste tijd om naar Spanje te gaan? 

In de winter is Spanje vaak heel koud met veel sneeuw. 

Grote gebieden zijn slecht toegankelijk. Aan de 

middellandse zeekust zijn dan temperaturen van rond 

de tien graden normaal. Overwinteren moet je daarom 

diep in het zuiden doen. 

In de zomer zijn plaatsen in het binnenland vaak ovens. Bijvoorbeeld Zaragoza 

en Cordoba hebben dan temperaturen van ruim 36 tot 42º Celsius. Pas dus op 

met het binnenland. Daardoor is het voorjaar de ideale periode om Andalusië te 

bezoeken. 

Rond Pasen is het daar prachtig met jong groen. In deze tijd is de “Semana 

Santa” ( = Heilige Week ) optochten met heiligenbeelden en muziek. Het is 

een prachtig feest ook als je niet katholiek bent. 

Iedere plaats heeft zijn eigen tradities. Degenen die de stellages met de beelden 

dragen lopen vaak blootsvoets. De gilde leden dragen een pij met een soort 

puntmutsen (denk aan Piggelmee) met twee openingen voor de ogen. Men doet 

boete en is anoniem. Ook zijn er die met een blote rug lopen en zich geselen. 

Soms begint iemand op een balkon opeens te zingen ( dit heet een saeta ). De 

stoet stopt en de muziek stopt en iedereen is doodstil. Als de zanger of 

zangeres stopt is er een oorverdovend applaus en de tocht gaat weer verder. 

Een paasfeest meemaken is een geweldig mooie ervaring die je nooit vergeet. 

Je moet echter in deze tijd ruim van te voren een hotel organiseren. Vanuit de 

plaats waar het hotel is kan je naar andere plaatsen reizen. In 

Andalusië zijn bijv. Úbeda, Baeza, Cordoba en Sevilla redelijk 

te combineren. Als je daar toch bent dan is Granada een must. 

Het Alhambra is prachtig en de wijk er tegenover het Albaicín 

is schitterend.  
De sherry stad Jerez de la Frontera ligt hier ook en is de moeite 

waard. Probeer een flamenco avond mee te maken. Vraag waar 

een tablao is. Iets unieks om zo´n reis te besluiten is Puerto de 
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Santa María. Koop hier vis bij de stalletjes en eet dat op bij een café dat de 

wijn en nog wat aanvullende tapas levert. Mocht je na dit alles nog trek hebben 

koop dan een toetje bij de bakker naast het café. 

Het reizen in Spanje kan je doen met de AVE ( dit is een hoge snelheidstrein ) 

op de grote trajecten. Ook zijn er lokaal heel goede busdiensten. Je hebt altijd 

een zitplaats. 

Hotels zijn er in veel klassen. Een prachtige hotel keten vormen de Paradores. 

Zij hebben een uitstekend ontbijt . Het is zo goed dat een lunch eigenlijk niet 

nodig is. Paradores zijn heel vaak belangrijke oude gebouwen. Kloosters en 

kastelen die anders verdwenen waren leven nu voort. De prijs is rond de 80 - 

100 euro. Het Internet adres is: www.paradores.es de informatie is in het 

Engels , Duits en Frans. 

Teun Korteweg 

 

Geschiedenis 
 

Iedereen leerde wanneer de ruiterslag bij Nieuwpoort was. De vrede van 

Munster was ook een belangrijk item maar nooit hoorde je hoe de mensen 

leefden. 

Dit alles is drastisch veranderd. De Nederlander Huizinga 

en de Fransman Le Goff hebben hierbij een belangrijke 

rol gespeeld. Beiden namen hierbij de Middeleeuwen als 

onderwerp. In één van zijn boeken noemt Le Goff het feit 

het belangrijkste materiaal clandestien was. De officiële 

verslagen werden gekeurd door de opdrachtgevers 

voordat zij gepubliceerd werden en waren daardoor 

partijdig. Daarom zochten zij informatie langs andere wegen.  
Iets soortgelijks doet de archeologie die tracht aan de hand van opgegraven 

voorwerpen iets van de geschiedenis op te helderen. Zij werken als een soort 

detectives , want in de geschreven teksten ontbreekt veel. In Mesopotamië en 

Egypte is veel onderzoek gedaan.  In Mesopotamië is veel opgeschreven op 

kleitabletten. Die zijn prima bewaard gebleven en daardoor is er veel bekend. 

Er is echter opeens een hiaat. Aanvankelijk dacht men dat dit kwam door de 

verovering van Babylonië door de Assyriërs. Het waren echter immigranten. 

Zij kwamen voor de val en kenden een alfabet. Dit verving het spijkerschrift 

vrij snel. Daardoor werd er op papyrus geschreven en dat was niet bestand 

tegen ouder worden in het klimaat van Babylonië. Hoewel er verhalen zijn die 
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het tegendeel beweren , denkt men dat de val van Babylonië niet gewelddadig 

is geweest. . 

De ontwikkeling van Mesopotamië vond plaats vanaf ruim 

4000 jaar voor onze jaartelling. Van de eerste duizend jaar 

bestaan alleen latere beschrijvingen. Dit is ook het geval in 

het latere Rome waar pas later de eerste eeuwen alsnog 

beschreven werden. Van die eerste duizend jaar weet men 

toch nog vrij veel. 

Aanvankelijk waren er veel onafhankelijke steden. Iedere 

stad had een eigen God als patroon. Men vermoedt dat die 

Goden verband hielden met een wonder en dat dit leidde 

tot de stichting van een stad. Eridu dicht bij de Perzische Golf is zo´n oude 

stad. Het wonder hier was een meer met zoet water. 

Het centrum in die oude steden was een hoge tempel met grote trappen. 

Aanvankelijk waren het de priesters die de gemeenschap organiseerden. Het 

ontstaan van die stadvorming is de overgang van het jager-verzamelaar bestaan 

naar georganiseerde groepen.  Die overgang was moeilijk want alles moest 

uitgevonden worden. Die moeilijkheden zijn later beschreven als het verlaten 

van een paradijs. Toch waren die eerste gemeenschappen heel creatief . Zij 

pleegden wisselbouw op de oevers van de Eufraat en de Tigris. Toen door de 

toeneming van de bevolking de wisselbouw verlaten werd was er een periode 

die later beschreven werd met de zondvloed. Er waren overstromingen maar de 

werkelijke ramp was het falen van het landbouw systeem. 

Reeds heel vroeg merkte men producten met een cilinder vormige zegelring. 

Die werd op een etiket van vochtige klei rond gedraaid. Dit was identificatie 

van de producent. Misschien hebben deze merken geleid tot de hiërogliefen in 

Egypte. 

Doordat men unieke zegels wilde en er normale scènes afgebeeld werden is dit 

een enorm belangrijke informatie bron over het dagelijkse leven. 

In deze schriftloze periode kwam er al Lapis Lazuli vanuit Afganistan , een 

afstand van meer dan 2000 kilometer.  In deze periode kwam de overgang naar 

koningen die zich de vertegenwoordiger van de stads-god noemde. In latere 

stadia noemden zij zich goddelijk. De belangrijkste reden om dit te doen was 

dat men niet kon twijfelen aan de waarheid van hun woorden. De Romeinse 

keizer Trajanus maakte op zijn sterfbed grapjes over zijn God zijn. 

 

Teun Korteweg 
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Een raadsel opgelost 
 
In het juni nummer van 2011 stond een stukje getiteld Raadsels , puzzels... . Het eerste 

voorbeeld was een toelatingstest voor vrijmetselaars. Deze toelatingen waren 

langdurige processen want de vrijmetselaars zijn lang vervolgd geweest. In sommige 

perioden werd aan hen de doodstraf gegeven. Ten tijde van het regime van Franco 

werden zij nog steeds vervolgd. 

In Duitsland bestond in de achttiende eeuw een Sekte van het Grote Oog. Van deze 

sekte was een boek , vanuit een privé verzameling , terecht gekomen in een DDR 

museum. Na de val van de DDR was het toegankelijk voor iedereen. Echter niemand 

slaagde erin het te ontcijferen. Ook wist men niet in welke taal het geschreven was. 

Drie taal geleerden in Californië zijn er na vier maanden in geslaagd het te ontcijferen. 

Het moeilijke was bijvoorbeeld dat normale letters gebruikt werden als 

scheidingstekens. En voor de letter N werden vier symbolen gebruikt. Wat heeft men 

gedaan? De frequentie van de symbolen tellen. Deze werd vergeleken met de letter 

frequentie in het Duits , want men veronderstelde dat de tekst Duits was gezien de 

vindplaats. Het eerste resultaat vereiste nog veel werk , want na de globale analyse was 

nog veel verfijning vereist. Bovendien was het Duits van de jaren 1760.  Bedenk dat de 

vertalers geen Duits kenden en dat maakt de prestatie nog groter. 

Het interessante van het boek is dat men een compleet exemplaar heeft. Het bestaat uit 

drie delen. In het eerste deel wordt de toelatingsceremonie beschreven. Het tweede 

deel zijn algemene dingen van de vrijmetselarij en in het derde deel worden de ideeën 

van de groep uiteen gezet. 

Bij de toelatingstest werd de tekst met krijt geschreven. Daarbij werd de taal uit het 

grote boek gebruikt.  Naast de tekst stond een kom water met doeken. Alles om de 

sekte te beschermen. De naam van de sekte duidt op het feit dat zij meenden dat hun 

leden de ogen geopend werden en dat zij de wereld beter zagen.  

Vrijmetselaars beschermden zich door een systeem van paswoorden. Op een normale 

vraag werd een onlogisch antwoord gegeven. 

Er bestaat een ander manuscript dat Voynich heet. Het is een mysterieus boek 

geschreven in de vijftiende eeuw in een onbekend alfabet. Het wordt de Heilige Graal 

van de historische cryptografie genoemd. Niemand is er in geslaagd om het te 

ontcijferen. 

Al deze feiten maken van Turing een groot genie die de geheime code van Duitsland in 

de tweede wereldoorlog wist te kraken. 

Teun Korteweg 
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Boekbespreking 
 

Stieg Larsson, overleden in 2004, heeft een 

misdaadroman “De Millennium-trilogie” geschreven 

welke een ongekend succes is gebleken en bekroond 

werd met diverse prijzen. 

De reeks omvat de volgende delen: 

- Mannen die vrouwen haten. 

- De vrouw die met vuur speelde.  
- Gerechtigheid. 

Deze boeken zijn inmiddels ook verfilmd. 

Hoofdpersonen in de boeken zijn Michael Blomkvist en Lisbeth Salander. 

Hij is veertiger, journalist en verantwoordelijke uitgever van het Zweedse 

maandblad Millennium (waar de boekenreeks naar is genoemd). Het blad 

bedrijft onderzoeksjournalistiek en behandeld van tijd tot tijd spraakmakende 

zaken.  

De vrouwelijke hoofdpersoon heeft een moeilijk karakter als gevolg van in 

haar jeugd opgelopen trauma’s. In de praktijk echter blijkt zij zeer scherpzinnig 

en erg gewiekst. 

Zij is een fenomeen in de internationale wereld van computerhackers en haar 

bijzondere capaciteiten als researcher brengen haar in contact met de journalist 

en raken zijn verwikkeld in duistere zaken. 

Eenmaal aan het lezen geslagen wordt het moeilijk de 

boeken weg te leggen daar ze razend spannend zijn en je 

wilt weten hoe het afloopt. 

Dat de verhalen soms wat onwaarschijnlijke 

gebeurtenissen beschrijven nemen we dan maar voor lief. 

Een aanrader. 

J. K.  
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Weekend 
Een huisarts belt in het weekend een loodgieter met de vraag of hij direct wil 

komen, want hij heeft water in de kelder. De loodgieter probeert de huisarts af 

te wimpelen en vraagt of dat niet kan wachten tot maandag. Maar de huisarts 

staat erop dat de loodgieter direct komt. Daarop zegt de loodgieter toe om 

direct te komen. Bij de huisarts aangekomen neemt deze hem mee naar de 

kelder, doet de deur open en de loodgieter ziet inderdaad dat de kelder vol 

water staat. De loodgieter vraagt de huisarts of deze een paracetamol voor hem 

heeft. De huisarts gaat niet begrijpend een paracetamol halen en geeft deze aan 

de loodgieter. De loodgieter gooit de paracetamol in het water en zegt tegen de 

huisarts: Als het maandag niet over is moet je me bellen”. 

Mopje uit Limburg 

J. K. 

 

 

Ouderenwinkel 
 

Op de Havenstraat 20 te Hilversum, tel nr. 035 6220522 bevindt zich een 

ouderenwinkel welke gerund wordt door heer T. van Oostrum. 

Op gebied van bewegen, zitten baden en slapen is er ruime keus voor, speciaal,  

senioren. 

Tevens zijn ook nog allerlei kleine hulpproducten om het leven wat 

aangenamer te maken bij een beperking. 

Er is ook een internetsite om alvast een kijkje te nemen in hetgeen daar te koop 

is. 

Ga daarvoor naar www.ouderenwinkel.nl/hilversum 

 

Redactie 

 
 

  

http://www.ouderenwinkel.nl/hilversum
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De Manager 
 

Een man in een luchtballon is verdwaald. Hij zakt wat en ziet een vrouw op de 

begane grond lopen. 

Hij roept haar toe: “Ik heb vrienden van mij beloofd 

hen over een uur ergens te ontmoeten, maar ik heb 

geen idee waar ik nu ben”.  
De vrouw roept terug: “U bevindt zich in een ballon 

op ongeveer 10 meter boven de begane grond. U zit 

tussen de 51 en 52 graden noorderbreedte en tussen 

de 5 en 6 graden westerlengte”. “U bent 

informaticus”, zegt de man. 

“Inderdaad, hoe weet u dat?” vraagt de vrouw. “Wel”, zegt de man, “u heeft 

mij technisch perfect uitleg gegeven, maar ik weet niet wat ik met die 

informatie moet doen en heb nog steeds geen idee waar ik me bevind. In alle 

eerlijkheid, u hebt me niet veel verder geholpen en u hebt me bovendien ook 

nog eens kostbare tijd doen verliezen”. 

“U bent manager neem ik aan?” antwoordt de vrouw. “Klopt, hoe weet u dat?” 

“Wel u weet niet waar u zich bevindt, nog waar u naar toe moet. Een grote 

massa lucht heeft u gebracht waar u nu bent. U heeft een belofte gedaan 

waarvan u geen idee had hoe u die moest nakomen en u verwacht dat mensen 

die onder u staan uw problemen oplossen. Het feit is dat u in net dezelfde 

situatie zit als vijf minuten geleden, alleen is het nu ineens mijn fout”. 

J. K. 
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Sport, heilzaam? 
 

Pensioen suggereert ongelimiteerde vrije tijd. 

Die vrije tijd is dan te vullen met hobby’s, TV-

kijken, vrijwilligerswerk, sociale contacten en 

sport. Sport kijken en zelf sporten. Het ligt 

voor de hand dat naar sport kijken minder 

gezond is voor het lichaam dan zelf sporten. 

Dat geldt zeker ook voor senioren. Maar toch: 

sporten voor ouderen kent ook risico’s. 

 

De kans op een hartaanval bij grote inspanning neemt toe. Er is een grotere 

kans op letselschade aan het bewegingsapparaat en eventuele blessures 

genezen aanzienlijk langzamer dan bij jongere mensen. 

Valt er nog wel wat te verdienen? 

Zeker. Ook uit onverdachte medische hoek wordt voortdurend en dringend 

gepleit voor meer beweging. Een ding staat vast: bewegen is goed voor de 

hersenen, voor de geest. En omdat de geest superieur is aan het lichaam, is dat 

belangrijk.  

Natuurlijk is het belangrijk onze spieren te onderhouden, onze gewrichten 

soepel te houden en doorstroming van onze levenssappen te stimuleren. 

Natuurlijk. Maar is het ook zo natuurlijk? Niet echt. 

Sport is eigenlijk niet “mens-eigen”. 

Waarom is sport toch zo belangrijk, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is 

en onze levensduur niet echt verlengt? 

De gemiddelde mens van 72 jaar brengt ruim de helft van zijn leven zittend 

door. Nog eens 24 jaar ligt hij. Blijft zo’n 10 jaar over voor staan en bewegen. 

Volgens (rug)specialisten is “meer bewegen” de clou om (rug)klachten te 

voorkomen. Zij hebben het dan niet over sport, maar 

over bewegen. 

“Bewegen” is dus beter dan “sporten”.  

Het enige wat wij moeten doen is meer bewegen! 

Minder zitten, minder liggen en we moeten dat ook leuk 

gaan vinden. 

Beweeg, maar sport met mate. 

Zodoende komt het nog wel goed met ons! 

de Schouw, mei 2012  
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Huwelijksnacht na 50 jaar 
 

Hij: Eindelijk, hier heb ik zolang op gewacht  
Zij: Wil je dat ik ooit wegga ? 

Hij: NEE. Ik durf er niet eens aan te denken 

Zij: Hou je van me? 

Hij: Natuurlijk ,heel veel ! 

Zij: Heb je me ooit bedrogen ? 

Hij: NEE. Waarom vraag je dat ? 

Zij: Wil je me kussen ? 

Hij: Elke keer als ik de kans krijg ! 

Zij: Zul je me ooit slaan ? 

Hij: Ben je gek. Zo iemand ben ik niet ! 

Zij: Kan ik je vertrouwen ? 

Hij: Ja lieverd … 

Zij: Lieve schat !! 

 

 

En na 50 jaar huwelijk lees je hem van onder naar boven, 

Wat is de Nederlandse taal toch mooi en soms zo simpel !!!! 

 

Joop Root. 
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Varia 
 

 De soos is tijdens de vakantieperiode gesloten van 2 juli t/m 27 juli 2012. 

 De biljartruimte heeft nieuwe vloerbedekking gekregen. Het ziet er weer 

prachtig uit. 

 Heeft u uw contributie voor 2012 al betaald? Zo niet, dit dan graag alsnog 

doen. Met de afname van het ledental is elke euro hard nodig willen we de 

vereniging in stand houden. 

 Kent u oud-Philipsmedewerk(st)ers en medewerk(st)ers van aan Philips 

verwante bedrijven die nog geen lid zijn? Probeer ze dan te bewegen 

alsnog lid te worden. 

Het telefoonnummer en emailadres van het secretariaat staan op de 

voorpagina van het Informatie Bulletin. 

 De advertenties in ons Informatie Bulletin brengen ook nog wat euro’s op, 

waarvoor onze hartelijke dank. Zijn er in uw kennissenkring zakenlieden 

die ook graag willen adverteren, dan kunt u dit eveneens doorgeven aan 

onze secretaris. 

 Het ziet er naar uit dat de verweesde verenigingen, vallend onder de 

federatie FPVG, in 2013 circa 30 % minder financiële bijdrage ontvangen 

uit het fonds. 

Ook VGG is een verweesde vereniging. 

Wat dit voor de financiële positie van de VGG betekent is nu nog niet 

bekend. 

 Bezoek ook eens de website van de FPVG: www.federatie.nl 

 

De redactie 

 

 

 

 

  

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

Dat groeit maar 

 

Dondert niet waar, dat groeit maar 

alle kanten op, ragfijn of knoestig, 

kaarsrecht of scheef, van wetten 

waarvolgens geen weet. En de reden? 

 

Om straten lanen te maken, dorpen 

deftig en duur? De fraaiste plekken 

licht of uitzicht benemen? 

 

Oké, soms staat er één zo prachtig 

in een winterdag dat hij nog uren 

afsteekt in de fietser die hem zag. 

 

Maar dicht naast elkaar zien ze 

nauwelijks kans op zichzelf te attenderen. 

Voor kachel of scheepswerf 

te ouderwets, staan ze bovendien  

steeds vaker in de weg. En dan dat beetje 

zuurstof dat ze produceren! 

 

Toch hoor je nooit vraagtekens 

plaatsen bij het nut van bomen. 

Ze worden zelfs gekweekt 

voor bakken op burelen. 

 

Erik Menkveld 

Uit: Schapen nu! De Bezige Bij, 2001  

 
  

http://www.dbnl.org/auteurs/portret/menk002_p01.gif
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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: 

Vacature. 
(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- en do-middag) 

Hr. J.M. Walet (algemeen) tel. 6858268 

Hr. L.A.C. Aquina (wo) tel. 6830613 

Hr. A.A. Rigter (do) tel. 6944000 

 

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: 

Vacature 

 

 

Bestuursvergadering: 

Meestal de eerste maandagmiddag van de 

maand.
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LARENSEWEG 187 

TEL. 6858390  H’SUM 

VOOR AL UW CV AANLEG  

EN STORINGEN 

___________________________________________ 

 GAS en WATERLEIDING 

 SANITAIR-ELEKTRA 
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