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Van de redactietafel 

En zo zitten we alweer bijna in de winter en zitten we in de periode van de 
griepprik, de zorgverzekering en de pensioenindexering; onderwerpen waar we 

het al eerder uitgebreid over gehad hebben. 

Waren we net een beetje gewend aan alle informatie en discussies over de CO2  

uitstoot en energiebesparing, worden we ineens overspoeld door de stikstof de-
positie en de Pfas-verontreiniging. Het wordt allemaal een beetje veel en dan 

hebben we ook nog het CBR en de belastingdienst! En, o ja, wat doen we met 

de feestdagen. 

De kerstbijeenkomst van de VGG is een rots in de branding, waarover elders 

meer. Verder bleek mijn opmerking vorige keer dat de brievenbus zo leeg ge-

bleven was, niet terecht: een bijdrage van Pierre Joosten was in het verkeerde 
mapje gevallen. Zijn bijdrage vindt u elders in dit bulletin. Het is misschien voor 

sommigen een erg technisch verhaal, maar voor liefhebbers van astronomische 

en (sub)microscopische afmetingen iets om van te smullen. Pierre, bedankt. 

Mijn tomeloze oud-collega Ruud Klaui is ook weer van de partij; lees vooral 

verder, en Eemnessers: let op! 

Veel leesplezier en tot 2020.  

 
herman goossens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 10 februari 2020 

 

  

https://www.bing.com/images/search?q=redactietafel&view=detailv2&&id=E6EB20CABD18A359E13FEEAE22224474717F044A&selectedIndex=4&ccid=aTBX9A30&simid=608022986444574567&thid=OIP.M693057f40df402cbd3d210e9b598c0deo0
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Van de bestuurstafel. 

We schieten alweer op naar onze kerstbijeenkomst. In dit nummer leest u meer 

details hierover. Het bestuur ziet er echt naar uit om vele van onze leden en 
donateurs weer eens in informele, ontspannen sfeer te ontmoeten. Er zullen wel 

weer heel wat herinneringen worden uitgewisseld. Natuurlijk onder het genot 

van wat drankjes en hapjes. En een passend kerstverhaal, dat hoort er gelukkig 

ook bij. 

We zijn als bestuur betrokken bij een onderzoek hoe we oud-medewerkers kun-

nen interesseren om lid te worden van een van de verenigingen voor gepensio-
neerde Philipsmedewerkers in het land. U snapt dat hoe meer mensen we echt 

vertegenwoordigen hoe beter er naar ons wordt geluisterd. Als voorzitter maak 

ik deel uit van een denktank, samen met vijf andere voorzitters van lokale ver-

enigingen en de voorzitter van de LBPG (de landelijke vereniging voor Philips-
medewerkers die geen lid willen of kunnen zijn van een lokale vereniging). Zo-

dra die er zijn zullen we u over de resultaten informeren. 

Mocht ik u niet zien op de kerstbijeenkomst dan wens ik u alvast prettige feest-

dagen en een zalig 2020.  

Wim Gooiker, voorzitter 
  

NRC  26 oktober 2019 
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Kerstbijeenkomst maandag 16 december 

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

kerstbijeenkomst. Net als vorig jaar zal de bijeenkomst worden gehouden in het: 

 

St. Annagebouw, achter de Vituskerk in Hilversum. 

Het terrein is via de ingang aan de Emmastraat (torenzijde) te bereiken. Voor 

de toren en aan de linkerzijde van het kerkgebouw (Schapenkampzijde) is vol-

doende parkeergelegenheid. Daar bevinden zich links van de kastanjebomen 

ook twee speciale parkeerplaatsen voor minder-validen. 

De gehele doorgang naar het Annagebouw dient vrij te blijven van auto’s. Bij 
eventuele calamiteiten dienen de hulpverleningsvoertuigen vrij doorgang te 

hebben. Parkeren bij de ingang van het Annagebouw is niet toegestaan, dit is 

alleen voor laden en lossen. 

De kerstbijeenkomst wordt gehouden in de Vituszaal van het St. Annagebouw. 

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 Schreu-

der en een kerstverhaal. Na afloop ontvangt u 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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Van de bridgetafel 

Naast biljarten en klaverjassen is bridgen al sinds jaar en dag een van de dra-

gende activiteiten van de VGG. Tegenwoordig schuiven ook diverse leden van 
de voormalige bridgeclub Hoogerheide aan op woensdagmiddag. Deze activi-

teit werd vele jaren gecoördineerd door Joop 

Witteveen. Hij zorgde er altijd voor dat er 
een even aantal paren kwamen opdraven, 

wat hem heel wat telefoontjes moet hebben 

gekost. Bovendien zorgde hij altijd voor een 
feestelijke paas- en kerstdrive met iets lek-

kers voor alle deelnemers. 

Maar de jaren gaan tellen. Joop is inmiddels 

90+ en nog steeds een ijzersterke bridger, 
maar het vervoer van huis naar de sociëteit 

en terug werd een steeds groter obstakel en 

in de loop van het vorige seizoen heeft hij 
het besluit genomen er om die reden mee te 

stoppen. 

Aan het begin van het nieuwe seizoen heb-

ben we Joop nog een keer opgehaald om af-
scheid van hem te nemen en hem te bedan-

ken voor al zijn toewijding.  

Joop behaalde een klinkende overwinning 
en, ter uwer geruststelling, we hebben hem 

ook weer netjes thuisgebracht.   
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De bridgeclub heeft dit seizoen 

weer een aantal nieuwe leden aan 
zich weten te binden zodat we, met 

bijna 30 leden, weer aardig op 

sterkte zijn. De coördinatie ligt bij 

Wim Gooiker.  

In principe bridgen we met vaste 

tweetallen, maar als u alleen bent 

en toch graag mee wilt spelen, 
neem dan contact op met Wim; 

misschien kunnen we iets voor u 

regelen. 

herman goossens 

 

 

 
 
  



december 2019 Informatiebulletin 

 

 9  

 

 

Praatjes over twee draadjes 

Afgelopen septembermaand werd in het zuiden van Nederland en in en rond 
Arnhem de “Operation Market Garden” herdacht. 75 Jaar geleden werden op 

17 september duizenden parachutisten gedropt om de bruggen bij Arnhem en 

Nijmegen te veroveren, om de opmars naar Berlijn mogelijk te maken. Rond 
dezelfde tijd in september vertrokken Canadese en Engelse troepen vanuit St. 

Leopoldsburg in België naar Arnhem om de parachutisten ondersteuning te ge-

ven. 
Het zuiden van Nederland werd door deze acties bevrijd, maar de bruggen ble-

ven in handen van de vijand en Noord-Nederland moest wachten tot mei van 

het volgende jaar eer het bevrijd werd. 

De bevrijding van Zuid-Nederland wordt elk jaar gevierd met optochten van 
historische legervoertuigen. Dit jaar werden er ook legerkampen nagemaakt zo-

als die er toentertijd waren. Bezoekers (o.a. scholieren) konden zien hoe de kle-

ding van de soldaten van toen eruitzag en wat ze allemaal aan voertuigen, tenten 

en apparatuur bij zich hadden.  

Daar ik nogal wat communicatie-apparatuur heb verzameld leek het me een 

goed plan om de 1500 scholieren, die in kamp “OMG2019 Veghel” gedurende 

een week langskwamen, eens te laten zien dat, hoewel er 75 jaar geleden geen 
internet en mobieltjes waren, je toch op een andere manier kon communiceren. 

Het display ‘Communicatie in WOII’ bestond uit de volgende items: 

• Een draagbare Amerikaanse legerzender (BC1000) van 17 kg, waar je, op 

40 MHz (FM), wel 4 km bereik mee had, als de loodzware batterij ok was. 
40 jaar geleden gekocht bij een dumpzaak in Den Haag. Een Nederlandse 

oud-militair vertelde me dat men in zijn tijd die batterij kortsloot en die dan 

in de slaapzak deed om warme voeten te krijgen! 

• Een Engelse seinlamp (gekocht bij de kringloop voor weinig) waar je met 
een seinsleutel, een batterij van 12 volt en een lamp met spiegel over 10km 

kon communiceren. 

• Een postduif! Er werden duizenden postduiven gebruikt in WOII; sommige 

(GI Joe) werden zelfs onderscheiden, omdat ze wel 1000 mensenlevens had-

den gered door info op juiste plaats en tijd te bezorgen. 
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• Set vlaggen en signaalhoorn, middelen die in de 100 jaar ervoor het enige 

communicatiemiddel waren. 

• Een ‘DR’ motorfiets (BSA, Norton, Matchless) van de Dispatch Rider, 

zijnde de postbodes van het leger. 

• Tot slot twee stuks werkende Engelse veldtelefoons. Deze inductortelefoons 
heb ik ooit op de ABR in Huizen gekocht, waarschijnlijk uit de militaire 

radio-ontwikkeling. Met een stuk “twistedpair” draad ertussen en in elk toe-

stel een batterij van 2x1,5 volt, kan je door even te slingeren elkaar bellen 

en dan met elkaar praten. Hoe simpel is het zou je denken? 
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Welnu, scholieren uit groep 7 of 8 van de basisschool en van de middelbare 

school hebben thuis geen vaste telefoon meer; een enkeling wist te vertellen dat 
hun oma of opa zo’n ding heeft staan. Als je dan laat zien dat je aan een slinger 

moet draaien waardoor de bel overgaat en daarna aan hen vraagt om de hoorn 

op te pakken, wordt het een interessant gebeuren. 

Kinderen van nu weten niet wat 
een telefoonhoorn is, ze weten 

ook niet hoe je de hoorn tegen je 

oor moet houden. Ze houden de 
hoorn met het snoer omhoog te-

gen het oor, alsof het een antenne 

is. Als je zegt: “je moet ‘m om-
draaien” dan zetten ze de hoorn 

aan hun andere oor! Ouders die 

erbij stonden keken ook met ver-

bazing naar deze onwetendheid 
over het voor ons zo normale te-

lefoongebruik.  

Ook de vraag: “hoe stop je nu dat 
ding in je rugzak als je naar 

school gaat?” getuigt van deze 

onwetendheid. 

En tenslotte de verbazing over de 
twee draden die tussen de twee 

toestellen zaten en dan de opmer-

king: “Kan je praten over twee 
draden?” 

En deze opmerking slaat niet op 

het gebruik van twee i.p.v. vier draden zoals wij transmissie- en telecommensen 
dat zien! We zijn met de (mobiele) telefonie duidelijk in een nieuw paradigma 

beland! 

Ruud Klaui  (PTI_OTT / APT / PTDSN / BCS / NEC) 

PS 
Heeft u nog militaire apparatuur/onderdelen op uw eigen zolder c.q. ABR lig-

gen? Ik ben zeer geïnteresseerd; mail naar: ruud.klaui@gmail.com 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden 

van: 

 
Dhr. J. van Polen   8 augustus 2019 Hilversum 

Dhr. A. Kuijper    16 september 2019 Hilversum 

Dhr. M.C. Brandse   1 oktober 2019  Laren 

 
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. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://users.telenet.be/parochiekiewit/images/Mededelingen/overlijden.gif&imgrefurl=http://users.telenet.be/parochiekiewit/mededelingen.htm&h=345&w=490&sz=7&hl=nl&start=7&tbnid=tgYJ3MjakRTnFM:&tbnh=92&tbnw=130&prev=/images?q=overlijden&hl=nl&safe=active&sa=G
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Over het waarnemen van zwaartekrachtgolven 

Hoe meet je de afstand van de aarde tot de dichtstbijzijnde ster, 40 miljard km, 

met een nauwkeurigheid van de dikte van een mensenhaar? Je hebt er een on-
gekend gevoelig meetapparaat voor nodig. Voor die uitdaging zagen astrono-

men zich geplaatst in hun poging zwaartekrachtgolven te meten. 

 

ZWAARTEKRACHTGOLVEN 

Zo’n 100 jaar geleden voorspelde Einstein al het bestaan van zwaartekrachtgol-

ven in het heelal. Die ontstaan bij heftige gebeurtenissen in de ruimte, b.v. bot-
singen van zwarte gaten of neutronensterren, waarbij onvoorstelbaar veel ener-

gie vrijkomt. Dat veroorzaakt zwaartekrachtgolven die door de ruimte reizen 

met de snelheid van het licht. Maar de amplitude neemt af met het verstrijken 

van de tijd. Einstein dacht dan ook dat het effect van dergelijke gebeurtenissen 
nu, na honderden miljoenen of misschien wel miljarden jaren, onmogelijk kon 

worden gemeten. 

Een passerende zwaartekrachtgolf zal in een oscillerende beweging materie in 
de ene richting iets langer maken en in de richting haaks daarop, iets korter. Om 

een indruk te geven: als een kilometer de maatstaf is, maakt zo'n golf die kilo-

meter een fractie van een atoomkern korter of langer. Het is duidelijk dat een 

maatlat daarvoor niet geschikt is, ook al niet omdat die eveneens uit materie 
bestaat en dus vrolijk mee varieert.  

Na decennia van inspanningen en meer dan 1 miljard dollar aan kosten, was het 

tot ieders verrassing, toch raak. Op 14 september 2015 vond de eerste hit plaats, 
die de naam kreeg: GW150914. GW staat voor Gravitational Wave, het getal is 

de datum. Het zorgde voor een enorme opwinding bij de betrokken wetenschap-

pers. De inspanningen waren eindelijk beloond. En Einsteins voorspelling bleek 
juist te zijn. Deze heugelijke waarneming bleek na analyse te zijn veroorzaakt 

door twee om elkaar heen spiraliserende zwarte gaten, die op een gegeven mo-

ment samensmolten tot een nieuw. Hun massa’s waren gelijk aan respectieve-

lijk 36 en 29 zonnemassa’s. Het resulterende zwarte gat is met 62 zonnemassa’s 
kleiner dan de som van beide. Drie zonnemassa’s aan energie zijn verdwenen. 

Die zijn in een fractie van een seconde omgezet in gravitatiegolven met een 

piekvermogen van 50 maal het vermogen van het hele zichtbare universum. Zo 
ontstond de zwaartekrachtgolf die ons op 14-09-2015 berichtte van die gebeur-

tenis die 1,3 miljard jaar geleden plaats vond. 
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Maar veel belangrijker nog was dat hiermee een nieuw venster op het heelal 

werd geopend. Tot dan toe waren elektromagnetische golven (radio-, optische 
en röntgengolven) het enige waarnemingsmedium voor ruimteonderzoek. De 

jongste periode van het heelal, van 0 tot 300.000 jaar na de oerknal, is ondoor-

dringbaar voor elektromagnetische golven omdat het toen nog super hete heelal 

bestond uit een ondoordringbare oceaan van zinderend plasma van elementaire 
deeltjes. Geen radio-, optische- of röntgentelescoop ontvangt signalen uit die 

periode. Maar zwaartekrachtgolven deinen daar gewoon doorheen. Men hoopt 

dan ook vurig binnen afzienbare tijd iets meer te kunnen achterhalen van het 
prille begin van de oerknal, dat zo belangrijk is geweest voor de ontwikkeling 

en evolutie van het heelal. 

DETECTOR 

De detector die deze 

stunt presteerde was de 

Amerikaanse LIGO. Dat 

staat voor Laser Inter-
ferometer Gravitational-

Wave Observatory. De 

naam geeft al aan dat het 
te meten lengteverschil 

wordt bepaald door een 

interferentiemeter. De 

LIGO bestaat uit twee 4 
km lange armen die haaks op elkaar staan. In het hoekpunt wordt een laserstraal 

gesplitst in twee loodrecht op elkaar staande stralen die de armen worden inge-

stuurd. Aan het eind worden ze door een spiegel teruggekaatst en in het knoop-
punt weer samengevoegd en doorgestuurd naar een interferentiemeter. De stra-

len zijn zodanig afgesteld dat ze bij de samenvoeging in tegenfase zijn en elkaar 

dus uitdoven. Als nu de afstand tot de spiegels ook maar een fractie van een 
protondiameter verandert, zullen beide bundels niet meer in tegenfase zijn en 

zal de meter een signaal detecteren. 

Bij de waarneming bewogen de detectoren 1x10-18 m (1 attometer, ofwel dui-

zend keer minder dan de diameter van een proton). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Proton_(deeltje)
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In de figuur zie je spiegels (test mass) zowel aan het eind als aan het begin van 
de armen. Vóór het samenvoegen worden de stralen zo’n 100x heen en weer 

gekaatst om de meetnauwkeurigheid te vergroten. 

In Amerika staan twee LIGO’s, een in Hanford in het noordwesten en een in 

Livingstone in het zuidoosten, op een onderlinge afstand van 3000 km. Bij een 
zwaartekrachtgolf wordt in beide LIGO’s een nagenoeg gelijk signaal geregi-

streerd met een tijdsverschil van enkele milliseconden. GW150914 bereikte Li-

vingstone 7 milliseconden eerder dan Hanford, waardoor men de bron in de 
zuidelijke hemisfeer kon situeren. 

bron: Wikipedia 
 

LIGO-detector 

bron: wikipedia 
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Bij een aarde gerelateerd signaal, zoals geproduceerd door verkeer, aardbevin-

gen, stormen, dichtslaande deuren, zullen de meetresultaten van de twee op 
grote afstand staande detectoren nooit zulke sluitende overeenkomsten verto-

nen. 

De figuur hierboven laat het verloop van de golf zien: de dikke grijze lijn vol-
gens de metingen, de dunnere zwarte lijn volgens de voorspelling op grond van 

berekeningen. Vlak voor de samensmelting van de zwarte gaten nemen zowel 

de frequentie als de amplitude van de golf toe: de karakteristieke ”chirp” van 
een zwaartekrachtgolf signaal. 

 

 

GW150914-signaal 

bron: Govert Schilling, Deining in de ruimtetijd 
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In Europa staat een soortgelijke detector met de naam Virgo, ten zuiden van het 

Italiaanse Pisa. Hiervan zijn de armen 3 km lang.  
Hoe meer detectoren, hoe nauwkeuriger de oorsprong van de golf kan worden 

bepaald. De detector is vernoemd naar de Virgocluster in het sterrenbeeld 

Maagd, op een afstand van 50 miljoen lichtjaar. De gevoeligheid van de detector 

was oorspronkelijk gebaseerd op het kunnen ontvangen van zwaartekrachtgol-
ven van samensmeltende neutronensterren op die afstand. Alle detectoren had-

den juist een belangrijke upgrade ondergaan om de nauwkeurigheid te vergro-

ten. De Amerikaanse waren nauwelijks weer in bedrijf toen de hoofdprijs viel. 

Virgo was nog niet zo ver en miste dus deze kans. 

Er zijn plannen voor een detector met drie 10 km lange armen in een driehoek, 

100 m onder de grond, de Einstein Telescoop. Als mogelijke plaats van bestem-
ming wordt Zuid-Limburg genoemd, waar de ondergrond ideaal lijkt voor het 

dempen van seismische trillingen. De realisatie daarvan is gepland na 2021.  

Op het programma staat ook een detector in de ruimte, de LISA, Laser Inter-

ferometer Space Antenna. Deze bestaat uit drie satellieten die een gelijkzijdige 
driehoek vormen met armen van 2,5 miljoen km. Te bouwen door de ESA (Eu-

ropian Space Administration), met bijdrage van NASA.  

Locatie: baan om de zon, lancering in 2034. 
 

 

 

VERWIJZINGEN 

Google Earth: zoeken op: LIGO Hanford; Livingstone; Virgo Pisa. 

Google: zoeken op: LIGO; GW150914. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iphcyNWFD10 
Film over samensmeltende zwarte gaten en informatie over 

maatregelen die hebben geleid tot de ongekende supergevoelig-

heid van de LIGO. 
 

Pierre Joosten 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iphcyNWFD10
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Windows 10 November 2019 Update 

Microsoft beschouwt Windows 10 als een service, wat er in de praktijk op neer 

komt dat halfjaarlijks een nieuwe Windows 10-onderdelenupdate beschikbaar 
komt, waarmee Windows 10 wordt voorzien van nieuwe functionaliteiten, de 

gebruikersinterface wordt gemoderniseerd en onopgeloste problemen worden 

gerepareerd. Elke onderdelenupdate staat voor een nieuwe Windows 10-versie, 
zo verschenen sinds de introductie van Windows 10 in juli 2015 (ook wel versie 

1507 genoemd) de volgende onderdelenupdates: 

• November Update (1511)  
• Anniversary Update (1607)  

• Creators Update (1703)  

• Fall Creators Update (1709)  

• April 2018 Update (1803)  
• Oktober 2018 Update (1809)  

• Mei 2019 Update (1903)  

Daar komt nu de November 2019 Update (versie 1909) bij. De naamgeving 
van onderdelenupdates heeft in het verleden voor veel verwarring gezorgd, van-

daar dat ze sinds de April 2018 Update worden vernoemd naar de maand waarin 

de update beschikbaar is gesteld voor het grote publiek. Het blijft echter ver-

warrend, het bijbehorende versienummer is namelijk een samenvoeging van het 
jaar en de maand waarin de betreffende update kláár was (in dit geval dus 1909 

voor September 2019). De November 2019 Update was dus in september al 

klaar, maar is pas in november vrijgegeven zodat deze in de tussenliggende pe-

riode nog grondig door insiders getest kon worden. Kan je het nog volgen? 

Ondersteuningstermijn onderdelenupdates 

Met de ervaring van Windows XP en Windows 7 in het achterhoofd is Microsoft 
niet langer bereid om elke Windows 10-versie een decennium lang te onderhou-

den, dat is gewoonweg niet vol te houden. Een versie van Windows 10 wordt 

daarom nog maximaal anderhalf jaar ondersteund (zie ook: 
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet) 
De April 2018 Update (versie 1803) zal dus uiterlijk 12 november 2019 bijge-

werkt moeten worden naar een recentere versie om nog recht te hebben op sup-

port en updates van Microsoft. Werk je nog met deze update dan heb je waar-
schijnlijk de melding ontvangen dat Windows 10 'niet langer geldig is'. Een 

https://www.schoonepc.nl/windows10/april_2018_update.html
https://www.schoonepc.nl/windows10/oktober_2018_update.html
https://www.schoonepc.nl/windows10/mei_2019_update.html
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
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enigszins cryptische waarschuwing waarmee bedoeld wordt dat een recentere 

onderdelenupdate geïnstalleerd moet worden... 

Installatie November 2019 Update 

Tot ongenoegen van menig gebruiker zijn er nog wel eens problemen bij de 

installatie van onderdelenupdates, vandaar dat Microsoft steeds voorzichter 

wordt.  
Zo worden onderdelenupdates 

niet meer automatisch geïnstal-

leerd maar via 
Instellingen →Bijwerken en 

beveiliging →Windows Update  

aangeboden, zodat ze op een voor 
de gebruiker geschikt moment 

handmatig geïnstalleerd kunnen 

worden. 

De November 2019 Update lijkt 

op een servicepack. 

Bij de November 2019 Update 

gaat het updateproces ook weer 
anders dan bij voorgaande onder-

delenupdates. Deze najaar update 

kan namelijk worden beschouwd 

als een servicepack waarmee vooral problemen uit de Mei 2019 Update worden 
opgelost en prestatieverbeteringen worden toegepast. De updates in dit 'service-

pack' zijn reeds via Windows Update geïnstalleerd, er hoeft daarom alleen nog 

een soort van cumulatieve update geïnstalleerd te worden om de nieuwe functies 
te activeren en officieel over te gaan van versie 1903 naar 1909. Bij deze update 

dus geen tijdrovende en foutgevoelige herinstallatie van Windows 10 met de 

nodige herstarts zoals dat bij voorgaande onderdelenupdates het geval was! 

Is een oudere Windows 10-versie geïnstalleerd? 

Het wordt een ander verhaal wanneer nog met een oudere Windows 10-versie 

wordt gewerkt, bijvoorbeeld de Oktober 2018 Update (versie 1809) of de vanaf 

12 november niet meer ondersteunde April 2018 Update (versie 1803). In dat 

geval komt het alsnog neer op een volledige installatie van Windows 10. 
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TIP: 

De geïnstalleerde versie is te achterhalen via Instellingen → Systeem → Info. 
 

Lukt het niet om de November 2019 Update te installeren? 

Wordt versie 1909 nog niet aangeboden via Windows Update dan is de betref-

fende hard- en/of software waarschijnlijk niet compatibel. Probeer dan eens of 
het loskoppelen van externe hardware en/of het verwijderen van onnodige soft-

ware helpt. Lukt het ook niet op deze manier (en wil je niet wachten op een fix 

van Microsoft), installeer de update dan via de pagina www.microsoft.com/nl-
nl/software-download/windows10 of vanaf een zelfgemaakt installatiemedium. 

Loopt de update tijdens de setup vast (waarbij wordt teruggerold naar de vorige 

installatie), dan vindt u op www.schoonepc.nl tips om de installatie van een 

onderdelenupdate succesvol te laten verlopen. 

Als geen van deze tips soelaas bieden dan zal een schone installatie van Win-

dows 10 uitgevoerd moeten worden (met een zelfgemaakt installatiemedium), 

ik kan mij echter voorstellen dat je niet zit te wachten op het opnieuw installeren 

en afstellen van alle software. 

Wellicht ten overvloede: maak vóórdat je de update installeert eerst nog even 

een back-up van je persoonlijke bestanden! 

bron: www.schoonepc.nl 

 

  

https://www.schoonepc.nl/windows10/windows_10_instellingen_onderdeel_systeem.html#info
https://www.schoonepc.nl/windows10/windows_10_setup_procedure.html#installatiemedium
http://www.schoonepc.nl/
https://www.schoonepc.nl/windows10/onderdelenupdate_installatietips.html
https://www.schoonepc.nl/windows10/onderdelenupdate_installatietips.html
http://www.schoonepc.nl/
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Dagje uit met de vrijwilligers van de VGG 

Maandag 21 oktober jl. zijn we met 30 vrijwilligers van onze vereniging een 

dagje uit geweest. Dit is een tweejaarlijkse traditie die het bestuur aan de vrij-
willigers aanbiedt, als dank voor het vele werk dat zij verrichten voor de ver-

eniging. 

De reis ging dit keer naar West-Friesland, met name naar Hoorn en Medemblik. 
Om 9.15 uur vertrokken we in de stromende regen met de bus naar Hoorn, ons 

eerste reisdoel.  

Na enig file-ongemak kwamen we toch op tijd aan in Hoorn om daar om 10.40 
uur op de stoomtram te stappen richting Medemblik.  

 

In de voor ons gereserveerde coupé werden we verrast met koffie en appelge-

bak. Een voorspoedige reis met een aantal stops op “historische stations” bracht 
ons om 12 uur in Medemblik. 

Daar stond de bus op ons te wachten om ons naar Restaurant “Gewoon Lekker” 

in Wervershoof te brengen. 
 

We hebben daar in ongeveer 5 

kwartier een heerlijke lunch ge-

bruikt, gezeten aan ronde tafels 
van twaalf personen, terwijl we 

ook nog genoten van het prach-

tige uitzicht.  
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Met de bus gingen we daarna in een paar minuten naar het tweede hoogtepunt 

van de dag: Een bezoek aan het Nederlands Stoommachine Museum. 
 

Het museum huisvest een grote collectie stoommachi-

nes, waarvan een deel ook daadwerkelijk onder stoom 

gebracht kan worden. Zo werden we getuige van het 
warm kloppende, stampende en sissende hart van het 

museum, werkende stoommachines. Met behulp van een rondleider-verteller en 

dankzij een nieuw vormgegeven tentoonstelling kregen we daar verhalen te ho-
ren over het Land van Water en Stoom. Indrukwekkend. 

We hebben in het restauratiegedeelte van het museum nog wat gedronken en 

zijn toen om 15.45 uur op de bus gestapt die ons zonder oponthoud veilig terug 
in Hilversum bracht. 

We kunnen terugzien op een gezellige, leuke en leerzame dag. 

 

Jan Rebel, secretaris VGG 
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Philipsreünie in Eemnes 

Het idee ontstond eigenlijk al eind 2018 bij de afsluiting van de bijeenkomst 
aan het eind van een kleine expositie over de NSF in de bibliotheek in Hilver-

sum. Er waren veel mensen met een ’Philipsverleden’ en het was reuze geani-

meerd en gezellig. Ruud Klaui formuleerde het als volgt: ‘Als je een stel oud-
Philipsmensen bij elkaar zet, waar dan ook, beginnen ze altijd te kletsen over 

het werk vroeger. En het is altijd gezellig.’ 

Ik denk dat hij wel een punt heeft. Veel mensen hebben bij ‘Philips’ een soort 
familiegevoel en waar je elkaar ook tegenkomt, in de sportzaal, in het winkel-

centrum, in de bioscoop of in de kerk, er is altijd een soort gevoel van verbon-

denheid. 

Kijk maar wat er gebeurt tijdens de kerstbijeenkomst: in de kortste keren zitten 
overal groepjes mensen te kletsen over het werk van vroeger. ‘Maar’, zegt Ruud 

Klaui terecht, ‘er zijn natuurlijk veel meer mensen met een Philips verleden dan 

de leden van een gepensioneerdenvereniging. Daar zouden jullie (VGG) ook 

iets voor kunnen betekenen’.  

Ruud, zelf woonachtig in Eemnes, begon direct te polsen en te lobbyen om iets 

van de grond te krijgen. Nu krijgt Eemnes in 2020 een nieuw sport- en cultuur-

centrum en Ruud, die een goede hand heeft van ijzer smeden, zag zijn kans 
schoon en, als er animo genoeg is, komt er op 5 maart 2020 in ‘het huis van 

Eemnes’ een reünie voor mensen die wonen in Eemnes en een ‘Philipsverleden’ 

hebben. Er zijn ca. 20 VGG-leden die in Eemnes wonen, maar er wonen daar 

veel meer mensen met een zo’n verleden. 

De opzet is informeel en laagdrempelig. Als ankerpunten wordt gedacht aan: 

• een praatje over het Saoedi-Arabië project (Peter Calis) 

• een korte film over dit project (is beschikbaar) 

• een pubquiz over ‘PTI-producten’ 

Maar het belangrijkste is toch de ontmoeting. 

Er zijn al wat sponsoren gevonden zodat de toegang vrij kan zijn.  
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Om e.e.a. in goede banen te kunnen leiden is het zeer gewenst dat u zich aan-

meldt. Dat kan per e-mail aan: PhilipsReunieEemnes@gmail.com. 

Vermeld daarin het volgende: 

• naam 

• e-mailadres 

• naam van afdelingen / bedrijfsonderdelen waar u werkzaam bent geweest 

• datum indiensttreding en beëindiging dienstverband 

Dus, voor alle duidelijkheid, de reünie is bedoeld voor alle Eemnessers die op 

de een of andere manier bij ‘Philips’ gewerkt hebben. Vertel het verder, want 

dit bericht bereikt natuurlijk alleen VGG-leden. 

We zijn heel benieuwd of zo’n lokale aanpak werkt. Als het een succes wordt 

is dat misschien aanleiding om ook voor Huizen en Hilversum zoiets te probe-

ren. 

 

Herman Goossens 

Ruud Klaui 

 

  

 

 
 

 

 
  

mailto:PhilipsReunieEemnes@gmail.com
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Tenslotte 

Trouw  23 oktober 2019 
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Redactieteam Informatie Bulletin 

Eindredactie: 
Hr. H.J.M. Goossens tel. 5310101 
Hasselaarlaan 66, 3755 AX, Eemnes 
Email: hjm.goossens@gmail.com 

Opmaak en vormgeving: 
Hr. J. Rebel tel. 5256649 
Algemeen: 
Hr. J.van Hunnik tel. 5338555 
 
De sociëteit: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Larenseweg 165-167 

1222 HG Hilversum 
tel. 6855471 

 
Gebouwbeheerder: 
Voor gebreken of onderhoud: 
Hr. A.van Bruchem  tel. 0642233490 
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek 

op de bar van de soos!!!) 

 

Activiteiten: 
 

Bridge (wo-middag) 

Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644 
 
Creativiteitscursus 

(di-ochtend) 
Mevr. S. Albrecht-Versteeg tel. 5823469 
 

 

 

 

Biljarten (wo- en do-middag) 
Hr. L.A.C. Aquina (wo) tel. 6830613 
Hr. A.A. Rigter (do) tel. 6944000 
 

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

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

Hr. J. Dijkstra tel. 6214373 
 

Teken- en Schildercursus 

Vacant 
 

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. J. Sloot         tel. 0618891884 
Pensioen zaken: 
Hr. G.J. Visscher tel. 5881085 
Hr. H.L.M. Raaijmakers  tel. 030-6378766 
Werkplaatscommissaris: 

Hr. J. Dijkstra tel. 6214373 
Eindredactie Informatie Bulletin: 

Hr. H.J.M. Goossens tel. 5310101 
Gebouwenbeheer: 

Hr. A.van Bruchem   tel. 0642233490 
 
Telefoonnummers 

Telefoonnummers vermeld zonder kengetal 

hebben allemaal kengetal 035. 
 
Bestuursvergadering: 
Meestal de eerste maandagmiddag van de 
maand.

VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN 

www.vegege.nl 
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