
 

Secr.: van Hogendorplaan 44B, 1272 GH  Huizen 

Telefoon: 035 5256649 

E-mail: janrebel@freeler.nl 

 

28
e
 jaargang nr. 4      december 2012 

     Kerstmiddag VGG: maandag 17 december 2012 

 

 
 

  



Informatiebulletin december  2012 

2 www.vegege.nl 

 
 

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. € 720,- 

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

 

 

 

 

  

http://www.freewebs.com/camping-ot-en-sien
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Van de redactietafel 
 

Dit nummer staat een beetje in het teken van 

afscheid nemen. 

Afscheid van hetgeen vertrouwd is geworden. 

De Fransen zeggen:“Partir, c’est mourir un peu”.  
Vertaald: afscheid nemen is een beetje sterven. 

De bestuursleden die afgetreden zijn of binnen 

afzienbare tijd aftreden: 

 P.J.J. Pommée (gebouwenbeheerder), waarvoor 

nog geen opvolger is gevonden. 

 C.H. Vergouwe (penningmeester van de stichting VGG), zijn taak is 

inmiddels overgenomen door dhr. M. P. Repko. 

 W.A. van Dam (pensioenzaken), waarvoor de onderhandeling met een 

opvolger gaande zijn. 

 J. Kreuning (eindredacteur IB), wiens taak zal worden overgenomen door 

dhr. H.J.M. Goossens. 

Het is verheugend dat de club bestuurd blijft, want we kunnen niet genoeg 

benadrukken dat de vereniging alleen maar kan draaien op de inzet van 

vrijwilligers. 

 

Belangenbehartiging voor gepensioneerden is een steeds prominenter 

bezigheid van het bestuur. 

 

Ook ditmaal weer een aantal lezenswaardige artikelen in dit blad. 

Het redactieteam wenst alle lezer(essen)(s) prettige feestdagen en een goede 

jaarwisseling. 
De Redactie 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer:11 februari 2013 
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Van de eindredacteur 
 
Sinds augustus 2008 ben ik als eindredacteur verbonden 

aan het Informatie Bulletin van de VVG. 

Deze taak heb ik toen overgenomen van mevr. 

D.Aggenbach, die het voordien op voortreffelijke wijze 

heeft gedaan. 

Na ruim vier jaar heb ik gemeend het stokje over te moeten 

dragen aan een opvolger.  
Het blad heeft een andere invalshoek nodig en ik wil niet 

blijven hangen in een vastgesteld, door mijzelf bedacht, kader. 

Begin 2012 heb ik het bestuur van de VGG op de hoogte gesteld dat ik eind van het 

jaar wil stoppen met het bulletin en hen gevraagd een opvolger te zoeken. Deze is 

inmiddels gevonden. 

Het was mij een plezier iets te mogen bijdragen aan zaken waar u uw voordeel mee 

kon en kunt doen en met u te mogen delen in wat mij bezig hield en houdt. 

Ja, we hebben zowel positieve als negatieve kritiek op de gepubliceerde artikelen 

ontvangen. Maar kritiek houd je scherp en als men daar niet tegen kan moet je andere 

bezigheden zoeken. 

Met het redactieteam heb ik op een zeer plezierige wijze mogen samenwerken. 

De heren van Dam, van Hunnik en Rebel wil ik met name noemen en bedanken voor 

hun bijdragen aan het tot stand komen en verzending van het infobulletin. 

Wat is een vereniging zonder gemotiveerde vrijwilligers. 

Af en toe wordt er gehoor gegeven aan een oproep en zijn een paar leden bereid een 

handje te helpen om de club draaiende te houden. 

Wij verkeren als VGG in een uitzonderlijke positie door te beschikken over een eigen 

lokaliteit. Waarom staat het dan zo dikwijls leeg? Kom op leden, start eens iets op, een 

lees- schaak- damclub of iets dergelijks. Verzin een activiteit, gymnastiek of andere 

fysieke inspanningen.  
Neem contact op met het bestuur, want er is in onze ruimte veel mogelijk. 

 

Mijn opvolger is dhr. H.J.M.Goossens en deze zal ook weer zijn eigen smaak geven 

aan het infobulletin. Mijn indruk van hem is dat hij een brede belangstelling heeft. Het 

is voor mij verheugend dat er een goede vervanger is gevonden. 

Ik heet hem van harte welkom en wens hem veel succes. 

Als laatste wens ik alle lezer(s)(essen) vele jaren in goede 

gezondheid toe en wil allen die gereageerd hebben op de 

artikelen, voor hun commentaar bedanken. 

Nogmaals; al het goede voor u, uw partner en allen die u lief 

zijn. 

Jan Kreuning  
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Kerstmiddag, maandag 17 december 2012. 

 
Leden en donateurs van de VGG worden hartelijk uitgenodigd op de jaarlijkse 

kerstmiddag. 

Deze wordt gehouden op maandag 17 december a.s. in de Bethlehemkerk aan 

de Diependaalselaan hoek Loosdrechtseweg, tegenover Zuiderheide. 

Vanaf 14.15 uur is de zaal open en bent u van harte welkom. 

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 samenzijn. 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 Jan Rebel, secretaris, tel. 035-5256649. 

Graag tot ziens. 

Het bestuur 
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Uit pensioenland 
 

In de vorige aflevering van Uit Pensioenland heb ik u bericht over de 

pensioenhervorming aan de hand van een ingevulde tijdlijn . In die tijdlijn 

werd ook de val van het eerste kabinet Rutte vermeld. De datum moest echter 

24 april 2012 zijn i.p.v. 24 april 2011. 

De ingevulde tijdlijn sloot met een besluit van minister Kamp op 23 augustus 

2012 om de verhoogde rekenrente al vòòr 2014 te gebruiken. 

 

In deze aflevering kunnen we de ’tijdlijn van de 

pensioenhervorming’ verder invullen wegens het 

gereedkomen van het zogenaamde ‘september 

pakket’ en het regeerakkoord van het kabinet 

Rutte II. 

 

24 sept 2012:  Het september pakket 

Staatssecretaris de Krom schrijft een brief naar de Tweede Kamer over het 

zogenaamde ‘september pakket’. Dit pakket bevat o.a. maatregelen om in het 

overgangsjaar 2013 reeds elementen uit de pensioenhervorming te gebruiken, 

die passen in de actuele wetgeving van 2012 en 2013. 

Daarmee wordt het meer dan nodig stijgen van de premie en het meer dan 

nodig korten voorkomen. 

Het septemberpakket bevat de volgende maatregelen: 

1. Aanpassing van de rekenrente voor pensioenfondsen; 

2. Een voorwaardelijke adempauze voor de eis dat de premie moet bijdragen 

aan herstel; 

3. Een voorwaardelijke mogelijkheid om noodzakelijke kortingen te spreiden. 

De voorwaarde is echter dat het pensioenfonds per 1 januari 2013 de volgende 

aanpassingen in de pensioenregeling heeft aangebracht: 

a. Pensioenrichtleeftijd is 67 jaar; 

b. Stijgingen van de levensverwachting worden ten 

laste gebracht van de pensioenen en de 

opgebouwde aanspraken; 

c. De ondergrens voor het verlenen van indexaties is 

110% DG. 
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29 okt 2012:  Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II 

De belastingdienst past een vrijstelling van inkomstenbelasting toe voor 

inkomen dat aangewend wordt voor het collectief en jaarlijks opbouwen van 

het aanvullend pensioen (zogenaamde tweede pensioenpijler) en/of voor het 

individueel jaarlijks opbouwen van een individuele lijfrente (zogenaamde 

derde pensioenpijler). De gunstige belastingvrijstelling wordt in het 

regeerakkoord echter als volgt beperkt: 

1. Met het, eventuele, gezamenlijke inkomensdeel boven € 100.000 kan niet 

langer inkomstenbelastingvrij pensioen worden opgebouwd in de tweede 

en derde pensioenpijlers .Hiermee haalt het kabinet belastingopbrengst 

naar voren ten koste van toekomstige opbrengst.  

2. Voor de opbouw van het aanvullend pensioen moet jaarlijks een 

opbouwpercentage voldaan worden om na 40 jaar werken, het gewenste 

pensioen te bereiken. Het regeerakkoord hanteert de middelloonregeling 

als norm met een gewenst pensioenresultaat dat na veertig jaar werken, 

inclusief AOW, ca 70% is van het gemiddeld genoten inkomen. Met deze 

achtergrond wordt het opbouwpercentage voor nieuwe opbouw met 0,4% 

verlaagd. Hierdoor wordt het 

opbouwpercentage, dat al van 2,25% 

naar 2,15% was verlaagd, verder 

verlaagd naar 1,75%. Dus hooguit 

1,75% van het pensioengevend 

inkomen wordt vrijgesteld van inkom-

stenbelasting (ander Witteveenkader). 

 

Het regeerakkoord heeft ook maatregelen voor de eerste pensioenpijler, 

de AOW en ANW: 

3. Versneld verhogen van de AOW leeftijd. De verhoging van de AOW 

leeftijd - die per 1 januari 2013 voor het eerst op 1 maand per jaar ingesteld 

wordt - wordt na 2015 ingesteld op 3 i.p.v.2 maand per jaar, zodat in 2018 

de ronde AOW leeftijd van 66 jaar bereikt is. Voor de jaren 2019 t/m 2021 

wordt de versnelling verhoogd van 3 naar 4 maand per jaar waardoor al in 

2021 de AOW leeftijd verhoogd is tot 67 jaar. 

4. Overbruggingsregeling. Voor mensen met een inkomen tot 150% van het 

wettelijk minimum loon, die tevens deelnemen aan een VUT of 

prepensioenregeling en zich financieel niet hebben kunnen voorbereiden 

op de AOW leeftijdsverhoging, wordt een overbruggingsregeling 

getroffen. 



december  2012 Informatiebulletin 

www.vegege.nl 9  

5. Doorwerkbonus. Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 

65 jaar die doorwerken na hun 65
e
 levensjaar en een laag inkomen hebben. 

Met de doorwerkbonus kunnen deze doorwerkers sparen om eerder dan de 

verhoogde AOW-leeftijd met AOW te gaan. De doorwerkbonus geldt voor 

werknemers met een inkomen van 90% wettelijk minimumloon (WML) tot 

175% WML. 

6. Gelijktrekking AOW voor samenwonende AOW’ers. De uitkering op basis 

van de algemene ouderdomswet voor samenwonende AOW’ers wordt 

gelijk getrokken met die van gehuwden. 

7. Bezuiniging teruggedraaid. De bezuiniging van het vorige kabinet op de 

AOW tegemoetkoming aan personen die een onvolledige AOW-uitkering 

hebben, wordt per 1-7-2014 teruggedraaid. 

8. Partner toeslag vervalt bij totaalinkomen meer dan € 50.000. Per 1 juli 

2014 geldt: AOW gerechtigden, die samen met hun partner (die nog niet 

AOW gerechtigd is) een totaalinkomen hebben van meer dan  

€ 50.000,- (exclusief AOW), ontvangen niet langer de partnertoeslag. 

9. Beperking ANW-duur voor nieuwe gevallen . Vanaf 1 juli 2014 geldt voor 

nieuwe instroom in de ANW een maximum duur van één jaar (exclusief de 

wezenuitkering). 

 

5 nov. 2012:  Het kabinet Rutte II wordt beëdigd. Minister Asscher neemt 

het ministerie SZW over van minister Kamp. 

 

21 nov 2012:  Staatsecretaris Klijnsma, die op het ministerie SZW het 

dossier Pensioen Hervorming behandelt, stuurt een brief aan de Tweede Kamer 

waarin zij meldt dat de wetgeving voor de financiële opzet (ftk) van het nieuwe 

pensioencontract meer tijd vraagt. Zij gaat nu uit van de invoering van een 

nieuw ftk per 1 januari 2015 i.p.v. 2014. 

Met dit teken aan de wand wordt een extra overgangsjaar 2014 toegevoegd 

aan 2013. 
(de tijdlijn pensioenhervorming wordt bijgehouden op onze website www.vegege.nl) 

 

Wim van Dam 

 

  

http://www.vegege.nl/
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Opzegging uitvoeringsovereenkomst ALU-pensioenfonds 

 
Inleiding 

Onder deze titel wordt u in ons Informatie Bulletin geregeld geïnformeerd over 

de gang van zaken rondom de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst van 

de onderneming Alcatel-Lucent en het Alcatel-Lucent Pensioenfonds (ALU-

PF). 

Het wordt in overleg met het pensioenfondsbestuur geschreven door Jan van 

Leerdam, gepensioneerden-vertegenwoordiger in het pensioenfondsbestuur.  

Meestal geeft het beknopt de actuele informatie door, die later in een 

Nieuwsbrief van het pensioenfonds ALU-PF (aan de betreffende 

gepensioneerden) uitgebreider behandeld wordt naast andere pensioenzaken. 

Door dit samenspel van pensioenfonds en onze vereniging VGG worden niet 

alleen de collega’s met een Alcatel-Lucent pensioen geïnformeerd maar 

kunnen ook hun oud-collega’s met een Philips of ander pensioen de 

belangrijke wijziging in het Alcatel-Lucent pensioenfonds volgen. 

 

Beknopte samenvatting van de huidige situatie van het ALU-PF 

De opzegging van de onderneming heeft in eerste instantie tot gevolg dat in het 

pensioenfonds geen pensioenopbouw plaats vindt. 

Het is nu een zogenaamd gesloten pensioenfonds van pensioengerechtigden en 

gewezen deelnemers. De pensioenopbouw van de actieve deelnemers wordt 

door de onderneming vanaf 1 januari 2012 elders ondergebracht. 

 

Uit de Nieuwsbrief van het Alcatel-Lucent Pensioenfonds van 12 

november 2012 

Voor deze aflevering zullen we hieronder de twee laatste paragrafen, Uitspraak 

rechtszaak en Plan van aanpak, uit de Nieuwsbrief weergeven. 

 

 Opzegging uitvoeringsovereenkomst / uitspraak rechtszaak  
Zoals we eerder hebben gecommuniceerd, heeft de onderneming de 

uitvoeringsovereenkomst opgezegd met het pensioenfonds. In de vorige nieuwsbrief 

hebben we al aangegeven dat dit voor de gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden  negatieve consequenties kan hebben. Het bestuur heeft, onder 

andere in het kader van zorgvuldigheid, een juridische procedure gestart. Dit om het 

doel van het fonds zo goed mogelijk gestand te kunnen doen naar de toekomst, 
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ondanks dat de uitvoeringsovereenkomst met de onderneming niet meer doorloopt. De 

uitkomst van de rechtszaak is op een aantal punten onduidelijk en de uitspraak is op 

meerdere manieren uit te leggen. 

Wat overigens wel duidelijk is, is dat de onderneming haar verplichtingen vanuit het 

herstelplan volledig dient na te komen zoals de onderneming overigens eerder ook 

toegezegd heeft. Daarbij heeft de rechter helaas de eis van het fonds, dat verplichtingen 

nu al afgerekend moeten worden, afgewezen. Dit betekent dat we nog tot het einde van 

het herstelplan afhankelijk zijn van de financiële bijdragen door de onderneming. Over 

een bijdrage voor verdere afwikkelkosten en de toeslagverlening is helaas geen 

uitsluitsel gegeven. Het fonds beraadt zich momenteel over de volgende te nemen 

(juridische) stappen. In januari 2013 zal hier uiterlijk een beslissing over moeten zijn 

genomen. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden. 

 

 Plan van aanpak, elders onderbrengen verplichtingen (ten gevolge van Art 

150 PW)  
Een ander aspect van de opzegging is dat De Nederlandsche Bank (DNB) het fonds 

heeft verplicht met een plan van aanpak te komen voor het overdragen, herverzekeren 

of onderbrengen van de pensioenverplichtingen. Conform artikel 150 van de 

Pensioenwet dient een pensioenfonds in onderdekking (er is een kortetermijn-

herstelplan), waarbij de pensioenregeling is beëindigd (de uitvoeringsovereenkomst is 

opgezegd) aan te geven hoe het fonds de verplichtingen elders kan onderbrengen. Het 

bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt, waarin de belangrijkste zaken zijn: 

 

a. Een onderzoek of wij de pensioenregeling kunnen herverzekeren. 

b. Een onderzoek of wij alle lopende verplichtingen kunnen onderbrengen bij een 

verzekeraar. 

c. Een onderzoek of wij kunnen samenwerken met een ander pensioenfonds. Hierbij 

zijn er een paar mogelijkheden. We kunnen de verplichtingen onder brengen bij 

een bedrijfstakpensioenfonds (BPF), een ander ondernemingspensioenfonds (OPF) 

of een Multi–ondernemingspensioen-fonds (Multi-OPF). 

d. Een onderzoek of wij voorlopig kunnen doorgaan als slapend fonds (zonder 

sponsor en zonder premie-inkomsten) en kijken of we later op een van de andere 

opties kunnen overgaan. Het fonds kan dit alleen beslissen in het geval dat de 

andere opties niet in het belang zijn voor de deelnemers en DNB hiermee instemt. 

 

We hebben in het plan van aanpak aangegeven wat we doen (studies, onderzoeken, 

offertes aanvragen, enz.) en wanneer dit gebeurt (een tijdpad). De Nederlandsche Bank 

heeft aangegeven in te stemmen met het plan van aanpak en strak te monitoren op de 

voortgang van de onderzoeken, de uitkomsten en besluitvorming door het 

pensioenfonds. 

Jan van Leerdam 
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Toelichting op de zorgpremies 2013 voor collectief 1482 
 

De zorgpremies voor 2013 zijn u nog voor het 

verschijnen van deze informatie reeds door de 

verzekeraar per brief bekend gemaakt. Deze 

voor ons ongebruikelijke gang van zaken heeft 

te maken met het feit dat dit jaar de premies 

pas heel laat bekend werden. Nu u alle 

gegevens reeds per brief heeft ontvangen lijkt 

deze informatie overbodig, echter een 

toelichting op de premies e.d. lijkt ons nuttig. 

Zoals bekend is het verplichte Eigen Risico verhoogd van € 220,- naar € 350,-. 

Maar dat is niet alles. Wederom verhoogde de overheid de inkomens-

afhankelijke premies. De 5% over aanvullend pensioen van 2012 wordt nu 

5,65 en de 7,1% over de AOW gaat naar 7,75%. Dus stijgingen van ca. 10%. 

De AWBZ premie gaat van 12,15% naar 12,65. Maar over de eerste €19.000 

van uw inkomen moet voor de tekorten op de AWBZ nog eens ca. 4% extra 

betaald worden en dat zal uit komen op ca. € 800,-. Daar staan wel weer 

verzachtende belastingmaatregelen tegenover maar die compenseren deze 

stijgingen in het geheel niet. Kortom er is dus veel meer aan de hand dan die 

stijging van het Eigen Risico. De stijging van het eigen risico heeft wel tot 

effect dat de premie voor de basisverzekering vrijwel gelijk kan blijven omdat 

men uitgaat van een “remmende” werking van dit eigen risico. 

 

Om te vergelijken geven we hier de netto premies nog even voor 2013 en de 

premies van 2012 tussen (xx,yy). 

 

 Basisverzekering     97,15 (97,42)  →  – 0,28% 

 Aanvullende verzekering Compleet (oud) 25,05 (24,65)  →  + 1,62% 

 Aanvullende verzekering Comfort Plus 37,65 (35,27)  →  + 6,75% 

 

Graag wijzen wij u op een bijzonder aspect van collectief 1482. De (basis) 

verzekering is een z.g. Naturapolis die echter volgens het Polis Aanhangsel 

desgewenst / zo nodig gebruikt kan worden als een Restitutiepolis. Hiermee is 

de vrije artsenkeuze en second opinion goed gewaarborgd en is ook grens 

overschrijdende zorg (b.v. behandeling in België) mogelijk, wel na afstemming 

https://www.iak.nl/
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met de verzekeraar. Volgens de wet heeft u in Nederland een vrije artsenkeuze, 

maar wij zien dat dit recht steeds meer onder druk komt te staan. Voor 2013 

wil de minister de Restitutiepolis laten vervallen. De FPVG/CZZV en met 

duidelijke ondersteuning van Philips willen dit punt niet verliezen. Misschien 

wordt van de restitutie-faciliteit niet heel veel gebruik gemaakt. In die gevallen 

waar het nodig of nuttig is, is het van groot voordeel voor de patiënt. En het 

sluit ook aan bij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt / patiënt. Omdat 

dit punt weleens vergeten wordt hechten wij eraan het hier nog eens 

ondubbelzinnig onder de aandacht te brengen. 

 

AV Compleet; met “oud” is bedoeld de ongewijzigde verzekering, echter IAK 

biedt thans een modulaire vorm aan waardoor u de verzekering enigszins kunt 

optimaliseren. Omdat deze verzekering ook voor andere groepen dan onze 

gepensioneerden wordt gebruikt zitten er wat voor u verwarrende elementen in. 

De post orthodontie, die alleen geldt voor kinderen tot 18 jaar, kunt u wel 

verkleinen of vergroten maar niet helemaal “uitschakelen”. Dus u kunt deze 

post wel verkleinen en dat helpt voor een iets lagere premie. 

 

 

 

 

 

Pas uw 

verzekering 

aan naar uw 

unieke situatie: 

 

 

 

 

Met de AV Comfort Plus is wel iets aan de hand. Over de gehele linie zien wij 

sinds 2006 een sterke stijging van het verbruik aan Fysiotherapie. Deze maar 

steeds voortdurende stijging kan niet verklaard worden uit de veroudering van 

de Philips gepensioneerden. Ook de post Alternatieve geneeswijzen begint 

sterk te stijgen. Wij hebben de spijtige conclusie moeten trekken dat we te 

maken hebben met z.g. oneigenlijk gebruik. Dit betekent dat de stijging per 

jaar van vooral de aanvullende verzekering Comfort Plus ca. drie maal zo hoog 

is als nodig is. Daarom is er een beperking op het maximaal te vergoeden 
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bedrag. De drempels die wij eerder gehanteerd hebben bleken niet zinvol. Wij 

beraden ons op een betere methode om oneigenlijk gebruik af te remmen. Voor 

2014 zullen we op dit gebied iets moeten doen want het is niet goed te 

verkopen dat een relatief kleine groep gebruikers de premie voor deze 

verzekering opjaagt ten nadele van de overige deelnemers aan ons collectief. 

 

De premies voor: Ziekenhuis Plus verzekering, Huishoudelijke Hulp en 

Tandartsverzekering zijn inmiddels door IAK duidelijk gecommuniceerd. Wij 

merken nog op dat de Tandartsverzekering min of meer een strijdpunt is 

waarover nog niet het laatste is gezegd. Voor 2013 gaan wij ervan uit dat niet 

altijd het volle bedrag van de declaratie uitgekeerd zal worden. Voor controle 

en onderzoek en mondhygiëniste wordt wel alles vergoed maar voor 

“reparaties” zal vermoedelijk 80% worden uitgekeerd. 

 

Zolang de Tweede Kamer nog niet alles heeft besproken is er een mogelijkheid 

dat deze informatie door de feiten achterhaald kan worden. Mochten er zich 

grote wijzigingen voor doen dan melden wij ons weer via met aanvullende 

informatie en anders verwijzen wij u naar ons Senioren Bulletin. 

 

Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

 

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

van: 

 

Mevr. A.J. Rustemeijer-Jans september 2012  Hilversum 

Dhr. A. van Zijp  oktober 2012  Leiden 

Dhr. L.J.M. Verheij  oktober 2012  Barchem 

Dhr. J.G. Beckman  oktober 2012  Hilversum 

Dhr. H. van Lambalgen oktober 2012  Hilversum 

Dhr. G. du Pree  oktober 2012  Hilversum 

Dhr. M.J. Hoek  oktober 2012  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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Boekbespreking 
 

Titel:  Wij zijn ons brein, van baarmoeder tot Alzheimer. 

Auteur:  Dick Swaab 

Uitgeverij: Contact 

ISBN:  978.90.254.3914.9 

 

 

Een boek wat ik graag onder uw aandacht wil brengen 

is het hierboven genoemde. 

Dat zijn opvattingen n.a.v. jarenlang onderzoek 

misschien niet stroken met die van de lezer is evident 

maar het is een zeer lezenswaardig en verhelderend 

boek over ons brein. 

Dick Swaab geeft n.l. in zijn slotconclusie zelf aan dat 

er nog veel onderzoek nodig is. 

De kost is niet eenvoudig en het is ook geen boek dat je in één adem uitleest, 

omdat het gebodene enige tijd van verwerking nodig heeft in je eigen brein.  

Na het lezen bleef bij mij een onbehaaglijk gevoel achter. 

Kijk, toen atoomenergie werd uitgevonden maakten veel regeringen, met de 

USA voorop, deze technologie geschikt voor militair gebruik voor één van het 

meest verschrikkelijkste wapen dat door de mens is uitgevonden. 

Zit ook het gevaar voor hersenonderzoekers en hun bevindingen niet in het 

gegeven dat wij in de toekomst een menselijk brein kunnen creëren voor 

militaire doeleinden. Daarom is het van cruciaal belang om waakzaam te 

blijven. 

Men gaat steeds verder met het onderzoek en begrijpt ook beter de gevolgen 

die hersenen hebben voor ons doen en handelen. 

Maar al met al wordt er een boeiend inzicht gegeven in de resultaten van het 

onderzoek. 

Op de rugzijde van het boek staat het volgende: 

 

“ Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein”.  

Dick Swaab volgt de mens en dan vooral zijn hersenen, vanaf de conceptie tot 

en met de dood. Alles komt voorbij in Wij zijn ons brein; pubertijd, sexualiteit, 

anorexia, alzheimer, medicatie, criminaliteit, geloof, hersenbeschadiging, 

psychische problemen en bijna-doodervaringen. 
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Na lezen van het boek zul je beter begrijpen waarom je bent en wie je bent. 

 

Dick Swaab is een internationaal befaamd hersenonderzoeker, die een team 

leidt aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Hij was 

hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en dertig jaar 

lang directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. 

Wij zijn ons brein verschijnt nu ook in China, Duitsland, Italië, Tsjechië, 

Israël, Korea, Taiwan, Servië, Hongarije en de Verenigde Staten. 

 

De pers: 

 

‘Enorme vakkennis, klare taal, droog gevoel voor humor.’ 

NRC Handelsblad. 

 

‘Het standaardwerk over het brein, en dat is niets teveel gezegd,’ 

Trouw. 

 

‘Wij zijn ons brein opent de ogen en voedt de geest’  

De Telegraaf. 

 

J.K. 
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Opdat wij niet vergeten 
 

Mijn geboortejaar is 1935. 

Vijf jaar later brak de tweede wereldoorlog uit. 

Mijn jeugd werd gekenmerkt door angst en in het laatste oorlogsjaar door 

honger en wanhoop. 

Geen reguliere schooltijden, omdat onze school door de bezetter gevorderd 

was. 

In het laatste jaar van de oorlog nagenoeg geen goed voedsel.  

Voor gezinnen met opgroeiende kinderen een ramp. 

Bij buren zonder thuiswonende kinderen konden we af en toe wat komen eten. 

Mijn grootvader had een grote achtertuin bij zijn huis waar hij knolraap 

verbouwde, het enige zaad wat hij zelf nog kon winnen uit planten van het jaar 

daarvoor. Maar de kooklucht van het gewas doet me nog steeds kokhalzen 

In het kader van de hongerwinter misschien ondankbaar omdat het de levens in 

ons gezin heeft gered. 

Mijn broer ging op voedseltocht met een fiets, voorzien van houten banden, 

naar het noorden met als ruilobject, lakens, slopen, gouden sieraden etc. 

Op de terugtocht langs de Woeste Hoeve werd hij gedwongen te kijken naar 

goede Nederlanders die daar geëxecuteerd werden door de bezetter. 

Daarna kon hij zijn verworven etenswaren afgeven. 

Het heeft een blijvend stempel op de rest van zijn leven gedrukt. 

Maar voor het gebaar van een Duitse (Oostenrijkse) soldaat die mij af en toe 

wat brood toestopte, tot ergernis van mijn vader, ben ik deze soldaat nog 

eeuwig dankbaar. Ook zij werden dikwijls gedwongen om aan de verkeerde 

kant tewerkgesteld te worden.  

Mensen op drift in een chaotische setting. 

 

Waarom dit artikel. 

Wij waren op vakantie in het voormalig Oost Duitsland (zie vorig Bulletin) en 

kwamen onderstaande plaquette tegen op een muur van het slot in Eisfeld:  

In diesem Schloß wurden van Ende 1945 bis Mitte 1946 etwa 100 schuldlosse 

Männer und Frauen, aus Eisfeld und Umgebung von der sowjetischen 

Besatungsmacht gefangengehalten und gefoltert. Viele mußten den bitteren 

Weg in das Speziallager II Buchenwald bei Weimar und in Siberische 

Zwangarbeitslager gehen. Einige sahen ihre Heimat nicht wieder. 

Erst 1955 kehrten de letzten ehemals Inhaftierten zurück.  
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Nu kan men denken, eigen schuld en hoe onschuldig waren zij dan? 

Dan had men maar niet aan dit avontuur moeten beginnen, maar er was in 

Duitsland in die tijd crisis, gepaard met grote werkeloosheid en de “Messias 

Hitler” beloofde werk en een beter leven voor de Germanen, maar dat pakte, 

zoals bekend, anders uit. Geen wonder dat zoveel Duitsers achter hem aan 

liepen, want het hemd is altijd nog nader dan de rok. De grens tussen goed en 

kwaad is vaak flinterdun en dikwijls afhankelijk van de omstandigheden. 

 

Bij mijn zoeken in de NSF personeelsbladen kwam ik een artikel tegen (met 

dank aan dhr. J.B.Th de Rijk, die de VGG alle edities van de nieuwsgolf heeft 

nagelaten) over de mensen die voor onze vrijheid hun leven hebben geofferd. 

(Nieuwsgolf 1946.) 

Men was in de naoorlogse fase voortvarend bezig met de opbouw van 

fabrieken, economie etc, maar stond ook stil bij hetgeen de NSF de vijf 

oorlogsjaren was overkomen. 

Een door de NSF-directie ingestelde commissie hield zich bezig met 

personeelsleden die fout waren geweest in de oorlog en soms als verrader 

hadden gefungeerd. De privacy van deze mensen werd na veroordeling 

openbaar en vele werknemers hebben op deze gronden gedwongen het bedrijf 

NSF moeten verlaten. Soms werden er wat mildere straffen uitgedeeld als 

bleek dat men argeloos achter een verkeerd banier had aangelopen en dat kon 

variëren tot degradatie of tijdelijke schorsing. 

 

De NSF-ers die hun (elektronische) wapenstrijd tegen de onderdrukking met de 

dood moesten bekopen door verraad collega’s of anderszins, werden kort na de 

oorlog geroemd om hun heldenmoed. 

We zijn nu 67 jaar verder en hun namen zeggen velen van ons waarschijnlijk 

niets meer, uitgezonderd hun naasten en misschien heel oude Philips 

medewerkers. 

Het “Wij zullen jullie nooit vergeten” lijkt een holle frase geworden.  

Er is na de tweede wereldoorlog een `herinneringsplaquette’ gemaakt voor 

deze moedige mensen die op jonge leeftijd en in de kracht van hun leven het 

hoogste offer hebben gebracht in de strijd tegen de bezetter. 

De oorsponkelijke lokatie van de plaquette is op het Omroepgebouw van de 

NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) aan de Jan van der Heijdenstraat. 

Na de sloop van de gebouwen daar is hij in 1998 overgebracht naar de KOA 

aan de Anthony Fokkerweg. 

http://www.tgooi.info/omroep/nsf.php
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Vanaf 2010 is de plaquette opgesteld in het Stadspark De Hof (Oude 

begraafplaats Gedenkt te Sterven) aan de Oude Torenstraat. 
In augustus 2011 is de plaquette gestolen!!  

Ervoor in de plaats is er een foto van de plaquette in plexiglas. 

Indien iemand van de lezers weet waar de originele plaqette is te vinden neem 

dan contact op met het bestuur van de VGG. 

Als de voormalige vijand het verleden levend houdt, mogen wij onze 

slachtoffers die voor de goede zaak hebben gestreden zeker in herinnering 

houden.  

Opdat wij hen niet zullen vergeten. 
Jan Kreuning  

 

Op de plaquette staan de volgende namen: 

 Dirk Joseph Buis, 

Medemblik, 19-3-1919; woonde aan Marconistraat 73; lid sabotagegroep Het 

Gooi; op 12 april 1945 gefusilleerd in kamp Laren, nadat hij de dag ervoor bij een 

dropping bij Eemnes gevangen was genomen. 

 Jan van Dijk, 

Geen informatie bekend. 

 Jaap van den Hul, 

Kampen, 21-4-1907; woonde aan Kamerlingh Onnesweg 160, en later 

Kastanjelaan 10; chef verzetsgroep geheime zenders; werd gevangen gezet; 

overleed kort na het einde van de oorlog; werd 38 jaar. 

 Floor van der Laaken, 

Amsterdam, 24-9-1919 

woonde aan Joh. Geradtsweg; op 4 april 1945 te Hattem gefusilleerd 

Begraven op de Noorderbegraafplaats te Hilversum. 

 Cyril Charles Leger, op 27-11-1942 bij een ontvluchtingspoging in Leusden 

doodgeschoten. 

 Jacob Paap, 

Hilversum, 20-4-1917; overleden Rheinsberg, 23-4-1945. 

 Theo Willem La Rivière, 

Dordrecht, 17-2-1910; woonde aan Kamerlingh Onnesweg 285; lid verzetsgroep 

Radiogroep en zenders; overleed in kamp Hamburg-Neuengamme op 21-2-1945. 

 René Paul Wirix, 

Den Haag, 20-12-1902; woonde aan Orionlaan 88; lid radiogroep en zenders; bij 

ontsnappingspoging neergeschoten; overleed op 16-12-1941, Amsterdam. 

Begraven op Nederlands ereveld Loenen. 

http://www.tgooi.info/gedenkt/index.php
http://www.tgooi.info/gedenkt/index.php
http://www.tgooi.info/noorderbegraafplaats/index.php
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De voormalige opstelling voor het gebouw 

KOA: 

Boven de plaquette met de namen hing een 

plaquette aangeboden aan NSF door 

voormalige krijgsgevangenen van kamp 

Amersfoort. 

Er naast stond een beeld tgv van het 25-jarig 

bestaan van de NSF, gemaakt door Pieter 

Starreveld: 

 

 

De plaquette aangeboden door de 

voormalige krijgsgevangenen van kamp 

Amersfoort: 

 

 

 

De plaquette met de namen: 

 

 

 

De locatie aan de Oude Torenstraat: 

 

 

http://www.tgooi.info/beelden/nsf1.php
http://www.tgooi.info/beelden/nsf1.php
http://www.tgooi.info/beelden/nsf1.php
http://www.tgooi.info/regio/beeldend_kunstenaars.php#starreveld
http://www.tgooi.info/regio/beeldend_kunstenaars.php#starreveld
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Klimaatverandering  

De aarde wordt verwarmd door de zon. Een 

gedeelte van de zonnestraling wordt door de 

atmosfeer terug de ruimte in gekaatst, een 

ander deel wordt omgezet in warmte. Ook deze 

warmte verdwijnt gedeeltelijk de ruimte in. 

Natuurlijke broeikasgassen, zoals waterdamp 

en CO2, zorgen ervoor dat de warmte die de aarde uitstraalt gedeeltelijk wordt 

teruggekaatst; deze gassen leggen een warme deken om de aarde. Dit noemt men het 

broeikaseffect.Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op 

aarde op jaarbasis -18 graden Celsius bedragen, in plaats van de huidige +15 graden. 

Maar omdat de mens grote hoeveelheden broeikasgassen in de dampkring brengt, 

wordt het broeikaseffect behoorlijk versterkt. 

 

Dit versterkte broeikaseffect kan een wereldwijde klimaatverandering tot gevolg 

hebben. De Verenigde Naties verwachten dat klimaatverandering tijdens de 21ste eeuw 

zou kunnen zorgen voor grote overstromingen, extreme weersomstandigheden, droogte 

en slechte landbouwgrond. 
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Klimaatverandering in Nederland 
De gevolgen van de klimaatverandering zijn veelzijdig. Vast staat dat de komende 

decennia klimaatverandering een grote invloed zal hebben op de Nederlandse 

ruimtelijke ordening, landbouw en natuur. 

Stijgende zeespiegel, bredere rivieren 
De Nederlandse overheid houdt zich al geruime tijd bezig met de stijgende zeespiegel. 

Momenteel vinden er tal van projecten plaats die onder het beleid van "Nederland leeft 

met water" vallen. Een belangrijk project is het beschermen van het kustgebied. Een 

snelle aanpak van zwakke schakels in de kustverdediging is noodzakelijk. Als gevolg 

van de klimaatverandering wordt deze eeuw een zeespiegelstijging tussen 40 en 60 

centimeter verwacht. 
Rivieren zullen door het veranderende klimaat meer ruimte nodig hebben. De overheid 

heeft daarom onderzoek gedaan naar de instelling van mogelijke 

noodoverloopgebieden. Als grote rivieren, zoals de Maas, de Rijn, de Waal of de IJssel 

dreigen te overstromen, zou overtollig water in deze noodoverloopgebieden kunnen 

worden afgevoerd. 
Daarnaast is de ministerraad in februari 2008 akkoord gegaan met de financiering van 

de waterprojecten ' Flood Control 2015' en ' Building with Nature '. Het eerste project 

is erop gericht om alle waterkeringen in Nederland met sensoren en elektronica 

permanent te kunnen bewaken zodat elke ongewenste dijkverandering direct wordt 

gesignaleerd. Het project ' Building with Nature ' richt zich op de ontwikkeling van 

nieuwe kennis die nodig is voor een duurzame inrichting van kust-, delta- en 

riviergebieden. De ontwerpen gaan uit van het ecosysteem en maken gebruik van 

natuurlijke processen. 
Extra spuigaten in de Afsluitdijk zijn noodzakelijk. In de Afsluitdijk worden hiertoe 

extra spuikokers gebouwd. Zo kan de huidige spuicapaciteit worden verdubbeld van 

5,5 miljoen liter water per seconde tot maximaal 11 miljoen liter. Het project is in de 

loop van 2008 gestart en gaat honderden miljoenen euro's kosten. De verwachting is 

dat de extra spuicapaciteit in 2013 gerealiseerd zal zijn. 
Ook het waterleven ondervindt de gevolgen van klimaatverandering. De komende 

eeuw zal de hoeveelheid schadelijke algen voor de Nederlandse kust ongekend sterk 

groeien als gevolg van de opwarming van het klimaat. Er zijn acht 'plaagalgen' 

onderzocht, die ongezond zijn voor mens en dier. Vier soorten kunnen door de 

klimaatverandering een groeispurt doormaken. Een toename van de algen betekent 

meer vissterfte, omdat de algen gifstoffen afscheiden die zich vastzetten op kieuwen. 

 

       Bron: 

  

http://www.nederlandleeftmetwater.nl/
http://www.nederlandleeftmetwater.nl/
http://www.europa-nu.nl/id/vgr0ksj6bowp/nieuws/sterke_algengroei_door_uitstoot
http://www.europa-nu.nl/9353243/v
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Varia 
 

 Nieuws over belangenbehartiging van gepensioneerden: 

Het voorlopige bestuur van de KNVG is m.i.v. de ALV van 15/11 

definitief, voor de samenstelling zie de website (www.knvg.nl). 

Binnen de FPVG was er unanieme toestemming van de verenigingen om 

lid te worden van de KNVG. De FPVG is daarmee officieel lid geworden 

van de KNVG. De samenwerking binnen PUSH is komen te vervallen. 
 Dhr. Cees van Os is bezig met een presentatie over zijn levensloop en is 

daarvoor op zoek naar een fraaie foto van het complex KOA/KOC. 

Wie kan hem daaraan helpen? 

Reacties graag naar: 

Cees van Os. 

Tel. 035 5252825. 

E mail: ceesvanos@planet.nl 

 In ons ledenbestand zijn de namen opgenomen van voormalige Philips-, 

Lucent-, Signaal- en andere medewerk(st)ers die inmiddels zijn overleden, 

maar van wie de partner het Infobulletin ontvangt met, als geadresseerde, 

de naam van de overleden partner. 

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor een aantal achterblijvers niet 

prettig is nog post te krijgen op naam van de overledene, maar dat zij toch 

op de hoogte willen blijven van het wel en wee van de VGG. 

Op de voorzijde van het Infobulletin vindt u het telefoonnummer en het 

emailadres van de secretaris en kunt u hem laten weten wanneer u de 

tenaam-stelling wilt wijzigen. Dan wordt deze aangepast. 

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

De redactie 

 

 

 

 

 

http://www.knvg.nl/
mailto:ceesvanos@planet.nl
http://www.federatie.nl/
http://www.knvg.nl/wordpress
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Tot Besluit 
 

Moederke 

 

Grijze haren, ogen dicht  

Vindt zij haar rust in zacht satijn 

Maar op haar bleek en lief gezicht 

Ligt d’echo van haar laatste pijn. 

 

Haar handen, op het kleed gevouwen 

Eens voortgedreven door haar wil 

Lijken uit marmer gehouwen 

Altijd doende maar nu stil. 

 

De kinderen staan rondom de baar 

En zijn ten diepste toe bedroefd 

Een laatste afscheid geeft men haar 

Waarna de kist wordt dichtgeschroefd. 

 

En men geleidt haar naar het graf 

Waar zij te rusten wordt gelegd 

’t moederke, haar taak is af 

Zij waren zeer aan haar gehecht. 

 

En al hetgeen door haar verloren 

Wordt doorgeleefd in ’t nageslacht 

Er is herinnering geboren 

Die wordt gekoesterd en geacht. 

 

Grijze haren, ogen dicht 

Vindt zij haar rust in zacht satijn 

Wij eren haar met dit gedicht 

Hun troost is dat ze er mocht zijn.  

 

J. K. 
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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. M.P.Repko tel. 5823293 

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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