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Van de redactietafel 

Het is er sinds het verschijnen van het vorige bulletin niet beter op geworden: 

de cafés en restaurants zijn weer dicht en de mondneusmaskers worden ver-

plicht. Houdt u het nog een beetje vol? Ik ben blij dat ik nog steeds gezond 

ben, maar dat was ik gisteren ook al. Ben ik net van mijn hoofdpijn over de 

griepprik af, moet ik weer nadenken of ik me wel of niet laat vaccineren tegen 

het coronavirus. Maar genoeg gemopperd; de winkels zijn nog goed gevuld, 

de bibliotheken zijn weer open, en nog even en dan wordt het weer lente. We 

kunnen beter elkaar een beetje moed inspreken. 

In het vorige bulletin stond een oproep van de werkgroep ‘100 jaar NSF’ om 

in contact te komen met mensen die daar uit eerste hand over kunnen vertel-

len. Er zijn bij de redactie geen reacties binnen gekomen, maar er is wel een 

interview geweest met de 97-jarige Theo Mooiweer, lid van de VGG, die vlak 

voor het uitbreken van de 2e wereldoorlog in dienst trad bij de NSF. Een sa-

menvatting kunt u lezen op: 

www.steengoedgooi.nl/fascinerende-fabrieksverhalen-100-jaar-nsf/. 

 

Ik wijs u ook even extra op de bijdrage van Jaap Groeneveld over het thema-

nummer van ‘Tussen Vecht en Eem’. De vereniging heeft een exemplaar van 

Jaap cadeau gekregen, dat u, als de sociëteit weer open is, kunt vinden op de 

leestafel. De kerstbijeenkomst moet u dit jaar missen, maar om in de stijl te 

blijven hebben we in dit nummer een kerstverhaal opgenomen. De redactie 

wenst u, ondanks alle beperkingen, een fijne decembermaand en een gezond 

begin van een hopelijk beter 2021. 

Herman Goossens 

P.S. 

Om kostenredenen wordt het bulletin nog steeds uitgebracht in zwart-wit, 

maar op onze website kunt u veel afbeeldingen en foto’s bekijken in kleur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 8 februari 2021  

http://www.steengoedgooi.nl/fascinerende-fabrieksverhalen-100-jaar-nsf/
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 

Daar zitten we dan als bestuur en leden van de Vereniging van Gepensioneer-

den ‘Het Gooi’. We lijken wel gepensioneerd zo weinig is er op dit moment te 

doen voor onze vereniging en de leden. 

Geen vergaderingen bij de Federatie of bij PME, jaarvergadering van de 

Federatie of de VGG, bestuursvergaderingen, kerstbijeenkomst, activiteiten in 

de sociëteit. Maar ook geen omzet aan de bar (dat wordt dus extra verlies dit 

jaar), geen werkzaamheden voor onze gastvrouwen / heren, geen logistieke 

werkzaamheden. Kortom er is niet veel aan. Saai !! 

Ook voor de leden die normaal aan de clubzaken meedoen zoals: de klaver-

jassers, bridgers, biljarters, klokkenmakers; zij allen zitten thuis en wachten 

tot alles weer eens normaal wordt. De corona persconferenties van het kabinet 

is zo ongeveer het enige waar we naar uitkijken. Als het nog lang duurt kun-

nen we allemaal gebarentaal lezen. 

Toch zal alles nog wel even op zich laten wachten. Zeker voor ons als 

‘kwetsbare ouderen’ die in de ‘doelgroep’ zitten. We moeten voorzichtig met 

onze gezondheid omgaan en dat doen we dan ook. 

In het bestuur hebben we tot nu toe één geval van besmetting gehad. Ge-

lukkig met milde klachten. Van onze leden hebben we geen idee of daar 

slachtoffers zijn gevallen. Hopelijk niet. 

Het enige wat normaal doorgaat is het werk aan het Informatie Bulletin 

waar de redactie gewoon de artikelen verzamelt, redigeert en samenstelt tot 

een leesbaar en interessant verenigingsblad. Complimenten aan de medewer-

kers aan het IB. 

We gaan het jaar 2020 maar snel vergeten en gaan ons richten op 2021 

waar we, wellicht ondersteund door een (of meerdere) vaccins en geneesmid-

delen, ons weer aan het normale leven kunnen en zullen overgeven. Het be-

stuur wenst alle leden en hun familie een zalig kerstfeest en een gelukkig 

nieuwjaar. (Zelfs dat gaat dit jaar geruisloos denkt men). Blijf voorzichtig en 

gezond. Zodra er weer wat mogelijk is laten we jullie dat zo spoedig mogelijk 

weten. 

Wim Gooiker, voorzitter 
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Het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan 

Begin juli 2020 hebben werkgevers, vakbonden en het kabinet overeenstem-

ming bereikt over de uitwerking van het Pensioenakkoord, waarvan op 5 juni 

2019 de hoofdlijnen waren gepresenteerd. Het Pensioenakkoord voorziet in 

een fundamentele hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De uit-

werking van het Pensioenakkoord moet uiterlijk op 1 januari 2022 zijn vastge-

legd in wetgeving. Uiterlijk op 1 januari 2026 moeten alle pensioenfondsen in 

Nederland hun regelingen hebben aangepast aan de nieuwe regels. Voordat 

het zover is, moet er nog het nodige gebeuren. Allereerst behoeft de uitwer-

king van het Pensioenakkoord zelf op vele punten nog weer nadere uitwer-

king, voordat een en ander kan worden vastgelegd in wetgeving.  

Wat zijn de hoofdlijnen van het Pensioenakkoord? 

Het Pensioenakkoord gaat met name over een fundamentele herziening van 

het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt of heeft opgebouwd. 

Het Pensioenakkoord gaat uit van twee soorten pensioenregelingen die afge-

sproken kunnen worden tussen de werkgevers en de vakbonden. In beide rege-

lingen geldt dat u een eigen pensioenpot heeft. In de ene regeling is dit een 

pensioenpot met een individueel pensioenkapitaal. In de andere regeling gaat 

het om een pensioenpot bestaande uit een aandeel in een collectief belegd 

pensioenkapitaal. Deze regeling is nieuw. In het nieuwe stelsel kennen we 

uitsluitend de volgende regelingen:  

1. Individuele beschikbare-premieregeling: in deze regeling bouwt u als deel-

nemer geen pensioenaanspraak op, maar een individueel pensioenkapitaal. 

In het algemeen is het voor de deelnemer mogelijk om binnen bepaalde ka-

ders zelf te kiezen hoe dit kapitaal wordt belegd en welke risico's worden 

genomen. Uit het kapitaal worden vanaf uw pensioendatum uw pensioen-

uitkeringen betaald.  

2. ‘Nieuwe pensioencontract’: ook dit is een premieregeling waarin u als 

deelnemer een pensioenkapitaal opbouwt in een eigen pensioenpot. Uw 

pensioenpot wordt echter, anders dan bij variant 1, samen met het pensi-

oenkapitaal van andere deelnemers, collectief belegd in het pensioenfonds. 

Uw pensioenpot bestaat uit een aandeel in dit collectief belegde kapitaal. 

Het rendement dat wordt behaald op de verschillende beleggingscategorie-

en wordt verdeeld over de deelnemers, op basis van leeftijd. Na een goed 

beleggingsjaar gaat de pensioenpot van jongeren dan relatief meer omhoog 

dan die van ouderen, na een slecht beleggingsjaar gaat de pot van jongeren 
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juist relatief meer omlaag dan die van ouderen. Achterliggende gedachte 

daarbij is dat een jongere deelnemer meer beleggingsrisico kan lopen dan 

een oudere deelnemer. Een jongere heeft namelijk een langere periode voor 

herstel na een slecht beleggingsjaar. Deze pensioenregeling is een nieuw 

soort regeling die het huidige pensioenstelsel niet kent. 

Een belangrijk punt in het Pensioenakkoord is de aanpassing van de wijze 

waarop het pensioen wordt opgebouwd en de pensioenpremie die daarvoor 

wordt betaald. Nu bouwt elke werknemer met hetzelfde salaris, ongeacht zijn 

of haar leeftijd, jaarlijks evenveel pensioen op. Omdat de premie van jongere 

deelnemers langer kan renderen dan die van oudere deelnemers, is de pensi-

oenopbouw voor jongeren goedkoper dan voor ouderen. Bij de meeste pensi-

oenfondsen wordt voor alle deelnemers, ongeacht hun leeftijd, dezelfde pre-

mie gerekend. De pensioenopbouw is voor iedereen gelijk. Omdat de pensi-

oenopbouw voor jongeren goedkoper is, is het in de ogen van het kabinet en 

sociale partners eerlijker, als zij bij alle pensioenfondsen voor dezelfde pensi-

oenopbouw minder premie zouden betalen Of als zij meer pensioenopbouw 

zouden krijgen voor dezelfde premie. Voor die laatste variant is in het Pensi-

oenakkoord gekozen. In het nieuwe stelsel is voor alle deelnemers aan een 

pensioenregeling dezelfde premie beschikbaar. Daarmee gaan jongeren meer 

pensioen opbouwen dan nu, ouderen juist minder. Blijf je je hele leven bij 

dezelfde baas, dan wordt dit effect uitgemiddeld. Wordt je vroegtijdig zzp’er 

dan schiet je erbij in. 

Iedereen die al pensioen heeft opgebouwd in het huidige stelsel ondervindt 

nadeel als je nu op de nieuwe systematiek overstapt. Dit geldt vooral voor de 

groep deelnemers van rond de 45 jaar. Zij gaan immers in de toekomst minder 

pensioen opbouwen, zonder dat zij in het verleden een hogere pensioenop-

bouw hebben gehad. Dit nadeel moet volgens kabinet en sociale partners ge-

compenseerd worden. Het is de bedoeling van het kabinet dat de compensatie 

uit de pensioenpotten wordt gehaald, dus dat de gepensioneerden het gelag 

betalen. 

Waarom wordt het pensioenstelsel herzien? 

‘In het in 2019 gesloten Pensioenakkoord zijn de volgende doelen afgesproken 

waaraan het nieuwe pensioenstelsel moet voldoen:  

• Het nieuwe pensioenstelsel moet eerder perspectief bieden op een koop-

krachtig pensioen. In goede tijden gaan pensioenen eerder omhoog, maar 

in slechte tijden ook eerder omlaag. 

• Het stelsel moet transparanter en persoonlijker zijn. 
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• Het stelsel moet beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij 

en op de arbeidsmarkt (ZZP’ers).  

Daarnaast zijn in het Pensioenakkoord een aantal randvoorwaarden gesteld:  

• De ouderdomspensioenen blijven levenslang. 

• De herziening is geen versobering. Er blijft voldoende ruimte om de huidi-

ge doelstelling voor het te verwachten pensioen te realiseren (nu: geen in-

dexering!).  

• De premies en de pensioenuitkeringen moeten zo stabiel mogelijk zijn (als 

de markt toelaat!).  

• De overstap moet voor alle belanghebbenden en generaties evenwichtig 

uitpakken (de gepensioneerden betalen de compensatie!).  

• Eventuele nadelen van de transitie worden adequaat gecompenseerd (uit 

de pensioenpotten!).  

• Bestaande pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen worden zo veel 

mogelijk meegenomen naar het nieuwgekozen pensioencontract.  

• Pensioenuitvoerders moeten voldoende ruimte houden om beleggingsren-

dement te boeken. 

• De overgang moet uitvoerbaar zijn en financieel haalbaar.’ 

Aan sommige van de genoemde doelen en randvoorwaarden wordt zonder 

meer voldaan. Zo is evident dat het pensioen via de eigen pensioenpotjes per-

soonlijker wordt en dat het nieuwe stelsel leidt tot stabielere premies. 

Op andere punten is nu reeds duidelijk dat daaraan (vrijwel zeker) niet wordt 

voldaan of dat het nieuwe stelsel daarop geen verbetering brengt. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de stabiliteit van de pensioenuitkeringen. Verdere resultaten 

hangen erg af van de gekozen uitwerkingen. 

Een aantal punten waar evident niet aan voldaan wordt of waarvan nog moet 

blijken of daaraan voldaan gaat worden omdat nog nadere besluitvorming 

nodig is, komt hieronder in de andere vragen en antwoorden aan de orde. 

Wordt pensioen in het nieuwe stelsel transparanter? 

Het is duidelijk hoeveel voor eenieder in de pot zit. Hoeveel pensioen je daar-

voor krijgt, hangt af van de financiële markten, dus niet transparant. 

Klopt het dat niemand erop achteruitgaat in het nieuwe stelsel? 

Nee, dat klopt helaas niet. De financiële markten hebben het laatste woord. 

Dat is nu ook al omdat verreweg de meeste werkgevers geen bijstortingen 

meer doen in de pensioenfondsen. Dat gebeurde vroeger wel: daar kwam het 

“gegarandeerde” pensioen vandaan. 
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Is er compensatie voor deelnemers die er financieel op achteruitgaan? 

Er is een grote kans dat het Pensioenakkoord nadelig uitpakt voor deelnemers 

van middelbare leeftijd. Dit is onderkend bij het sluiten van het akkoord en er 

is gezegd dat hiervoor een adequate compensatieregeling moet komen. Die is 

er nog niet. Wel duidelijk is waar het geld vandaan moet komen. Maar ook dat 

de compensatie voor alle partijen op een bevredigende manier moet verlopen. 

Handig is dat de gepensioneerden geen formele rol hebben, werkgevers en 

werknemers wel. 

Is er in het nieuwe pensioenstelsel nog sprake van solidariteit tussen jon-

gere en oudere deelnemers van een pensioenfonds? 

Ja, er is naar verwachting bij de meeste pensioenregelingen nog steeds sprake 

van solidariteit tussen jongere en oudere deelnemers, maar minder dan in het 

huidige stelsel.  

Wie draagt in het nieuwe stelsel het risico van tegenvallende beleggingsre-

sultaten? 

In het nieuwe stelsel ligt het beleggingsrisico bij de deelnemer. De werkgever 

deed al een tijdje niet meer mee. 

Mag ik onder het nieuwe pensioenstelsel zelf beleggingskeuzes maken? 

Dat is afhankelijk van de regeling waarvoor gekozen wordt. Is dat het nieuwe 

pensioencontract, dan kunt u geen eigen beleggingskeuzes maken. U heeft dan 

weliswaar een eigen pensioenpot, maar deze pensioenpot blijft collectief be-

legd, net als nu.  

Wordt gekozen voor de zogenoemde individuele beschikbare-premieregeling, 

dan krijgt u wel de mogelijkheid om zelf beleggingskeuzes te maken. U kunt 

dan bijvoorbeeld kiezen hoe uw pensioenpot wordt verdeeld over bepaalde 

beleggingsfondsen, zoals een aandelenfonds of een obligatiefonds. 

Welke pensioenen vallen onder het nieuwe pensioenstelsel? 

Doelstelling: allemaal, ook voor de bestaande pensioenen. De bestaande rege-

lingen worden “ingevaren” in het nieuwe stelsel. Echter als dit erg nadelig is 

voor een bepaalde deelnemersgroep kan hiervan worden afgeweken.  
 

Bron: Website Philips Pensioenfonds: 
www.philipspensioenfonds.nl/pagina-uw-pensioenfonds/over_ons_group/over-philips-pensioenfonds/pensioenakkoord/ 

 

en eigen interpretatie van ondergetekende. 

Harrie Raaijmakers 

  

http://www.philipspensioenfonds.nl/pagina-uw-pensioenfonds/over_ons_group/over-philips-pensioenfonds/pensioenakkoord/
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Philips in ’t Gooi tijdens de Wederopbouw 

Het regionaal-historische tijdschrift Tussen Vecht en Eem (TVE) brengt jaar-

lijks een extra dik themanummer uit. Omdat dit jaar in het teken staat van 75 

Jaar Vrijheid, heeft het blad het thema gewijd aan de wederopbouw met de 

titel ‘Vrijheid, herstel en vernieuwing’. Eén van de bijdragen is verzorgd door 

ondergetekende. Ik publiceer vaker en heb altijd al ééns iets willen schrijven 

over ‘het belang van Philips in verband met het Gooi en omstreken’, en nu is 

het zover.  

Mijn artikel is genaamd ‘Philips breidt uit tussen Vecht en Eem – Het Gooi als 

het ‘Eindhoven van het Noorden’’. De inleiding geeft klip en klaar aan waar 

het over gaat: 

‘In het werkgebied van Tussen Vecht en Eem was Philips vertegen-

woordigd met drie ‘profit centres’ met een centrale rol in de we-

reldwijde leiding daarvan, ook met productontwikkeling en fabrica-

ge. De oudste daarvan was Philips’ Telecommunicatie Industrie 

(PTI) in Hilversum (1918), voortgekomen uit de Nederlandsche 

Seintoestellen Fabriek (NSF). De tweede was – kortweg genoemd – 

Philips Duphar in Weesp (1935). De jongste tot slot Philips’ Phono-

graphische Industrie (PPI) in Baarn (1946), ook Phonogram ge-

noemd. Nevenvestigingen waren er in Huizen en ‘s-Graveland.’ 

De hoofdvraag was: ‘Wat was het belang van Philips in – gemakshalve – Het 

Gooi voor de Wederopbouw?’, de jaren 1945-1958. Dit is niet los te zien van 

de wens in de samenleving om na vijf jaar stilstand een pad in te slaan naar 

meer welvaart voor meer mensen. Mensen als Frits Philips en zijn zwager 

Frans Otten steunden dit streven metterdaad. Voor wat betreft Philips is de 

periode een nieuwe fase van ontplooiing, die al omstreeks 1920 in Eindhoven 

begon, en sluit aan bij de grote heroriëntatie die Nederland in de complexe 

context van verschillende naoorlogse maatschappelijke ontwikkelingen door-

maakte in de naoorlogse decennia (dekolonisatie, industrialisatie en de Koude 

Oorlog).  

Na een korte samenvatting van de Eindhovense zoektocht in het Natlab naar 

diversificatie vanuit de licht- en glas-metaaltechnologie wordt de geschiedenis 

van de drie Gooise bedrijven samengevat. Kort wordt ingegaan op de oorlogs-

jaren en lijdelijk verzet bij de NSF en Philips-Van Houten. Dieper wordt inge-

gaan op de wederwaardigheden in de periode 1945-1958, met een korte blik 

op het vervolg en de afloop. 
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PTI was heel duidelijk betrokken bij de wederopbouw van het landelijke tele-

foonnet en Duphar kan men met enige goede wil van belang achten met vita-

minepreparaten als het gaat om de ‘wederopbouw van de volksgezondheid’. 

De uitbouw van de activiteiten en het welvaartsstreven blijken veel belangrij-

ker. Het artikel besluit dan ook met de conclusie:  

‘De twee ondernemingsdelen, PTI als NSF en Duphar als Philips-

Van Houten, waren vooroorlogse zaailingen in de kweekbak die 

tussen de Vecht en de Eem lag. De jonge Philips-loot PPI / Phono-

gram werd in 1950 bewust bij de Hilversumse mediawereld ge-

plant om daarin te gedijen. Zij zouden alle drie bijdragen aan 

hooggekwalificeerde werkgelegenheid en welvaart voor duizenden 

in onze omgeving met een navenante uitstraling naar andere secto-

ren. Jammer dat er nu nog zo weinig van over is nadat Philips af-

scheid heeft genomen van de drie productgroepen in het ‘Eindho-

ven van het Noorden.’ 

Wie geïnteresseerd is in het overigens zeer 

gevarieerde themanummer, een boekje van 

128 pagina’s, kan dit bestellen bij de secre-

taris van TVE, 

secretariaat@tussenvechteneem.nl 

onder vermelding van TVE2020-3. Het 

kost €5,70 plus €3,64 portokosten (totaal 

€9,34). Eventueel portvrij af te halen in 

Naarden op afspraak. Wie in het algemeen 

geïnteresseerd is in de streekgeschiedenis 

kan donateur worden voor minimaal 

€19,50 per jaar en krijgt daarvoor het ge-

noemde kwartaalblad (vanaf jrg. 2021). 

Zie ook www.tussenvechteneem.nl 

Jaap Groeneveld 

 

 

  

mailto:secretariaat@tussenvechteneem.nl
http://www.tussenvechteneem.nl/
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De drie wijzen 
Een kerstverhaal van Godfried Bomans (1913 – 1971) 

Lang geleden leefde er eens een zeer rijk man. Hij had alles, waaraan hij maar 

denken kon en daarom dacht hij ook weinig. Elke dag lag hij op het balkon 

van zijn huis en keek tevreden omlaag naar wat hij bezat. Hij had een beeld-

schone vrouw, die hem innig liefhad en zij verwachtte haar eerste kind. Tel-

kens als zij in de tuin wandelde, zag zij naar boven en glimlachte hem toe. 

Dan knikte hij terug en dacht: 'Die is van mij.' Hij keek naar de kudden, die 

graasden in de dalen rond zijn huis, en naar zijn schuren, die vol waren met 

vijgen, dadels en citroenen. En weer dacht hij: 'Dat is allemaal van mij.' En hij 

keek naar de ossenwagens, die zwaar beladen met druiven langzaam tegen de 

heuvel reden, waarop zijn huis stond en weer dacht hij: 'Ook dit behoort mij 

toe.' 

Op een avond lag hij op zijn rug naar de hemel te kijken, toen een bijzonder 

grote ster hem trof. Deze stond diep aan de horizon, maar toch glansde hij 

helderder dan de andere sterren. De rijke man ging rechtop zitten en voor het 

eerst sinds jaren kreeg hij een nieuwe gedachte. Hij belde zijn bediende en 

sprak: 'Haal de wijsgeer. Ik heb een nieuwe gedachte.' 

De knecht ijlde vol vreugde heen om de wijsgeer te halen die bij zijn heer in 

dienst was. Deze had drie jaar niets te doen gehad, want zo lang was het al 

geleden dat hem het laatst een vraag gesteld was en daar had hij niet eens het 

antwoord op geweten. Toch sliep hij in de kamer ernaast om direct bij de hand 

te zijn en hij trad dan ook terstond aan de divan van zijn meester. 

'Gij hebt mij geroepen?' 

'Zeker. Ik heb een nieuwe gedachte.' 

De wijsgeer wreef zich in de handen. 

'Het is deze. Niet alles is van mij.' 

De wijsgeer keek verbaasd om zich heen, want zo ver het oog reikte, behoorde 

het land aan zijn heer. 

'Domkop', sprak deze, 'kijk naar boven'. Want de ster was inmiddels gerezen 

en stond nu recht boven hun hoofd. 

'Dat is geen ster', antwoordde de wijsgeer, 'het is een komeet. En kometen 

brengen geluk.' 

'Goed. En nu is mijn vraag: wat is geluk?' 

Nu had de wijsgeer over deze vraag veel nagedacht, want zijn kamertje was 

klein en hij kreeg slechts te eten wat zijn meester hem overliet.  
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Hij had gevonden dat het geluk woonde in de kamer ernaast, maar dat dorst hij 

niet te zeggen. Hij zweeg dus en keek naar de vrouw in de tuin, want onge-

trouwd was hij ook. 

'Je weet het niet', zei de rijke man. 

'Ik weet alleen', antwoordde de wijsgeer, 'dat u gelukkig bent'. 

'Dat noemt zich een wijsgeer', sprak de rijke man schamper, 'en hij weet niet 

eens, dat aan het geluk niets ontbreken mag. De sterren zijn van mij. Ze staan 

onbeweeglijk boven mijn hoofd en ze behoren mij toe. Ik kan erop rekenen. 

Maar een komeet beweegt. Morgen behoort hij een ander. Welnu, geluk is 

volmaakt. Ontbreekt er iets aan, dan is het geen geluk. Ik ben dus niet geluk-

kig en dat is mijn nieuwste gedachte.' 

De wijsgeer wist hier geen antwoord op, want de rijke man was zuinig en had 

niet de beste wijsgeer genomen. 

'Haal drie andere wijsgeren', sprak de rijke man, 'want als mijn zoon geboren 

wordt, moet hij weten dat hij volmaakt gelukkig is.' 

Nu waren er die dag juist drie wijzen in de stad gekomen. De rijke man liet 

hen ieder een zak dadels brengen. De wijzen deelden de dadels aan de armen 

uit, maar behielden de zakken, want die konden hun nog van pas komen. 

'Ik wil helemaal gelukkig zijn', zei de rijke man. 

De wijzen knikten, want dit was hun bekend. 

'Wie van jullie is de wijste?' vroeg de rijke man. 

'Het wijst is hij, die het minst meent te weten.' 

'Wie van jullie weet dan het minst?' 

De drie wijzen traden tegelijk naar voren. 

'Zo komen we niet verder', sprak 

de rijke man, 'laat de twee anderen 

wachten in de kamer hiernaast, de 

derde blijft.' 

De twee bogen en gingen heen. 

De rijke man sprak nu tot de wij-

ze, die overbleef: 'Hoe kan ik het 

geluk vinden?' 

'Door er niet naar te zoeken', ant-

woordde de wijze. 

 

De man dacht hierover na, maar begrijpen deed hij het niet. 'Wat is dan het 

geluk?' vroeg hij. 

'Het geluk', antwoordde de wijze, 'is een toegift op iets anders.' 

Afbeelding van de ‘Zandtovenaar’ 
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'Kan ik het herkennen? 

'Wij herkennen het, als het voorbij is.' 

'Hier heb ik helemaal niets aan', antwoordde de rijke man, 'ga heen en roep de 

tweede.' 

De eerste wijze boog en de tweede trad binnen. 

'Hoe kan ik gelukkig worden?' vroeg de rijke man. 

'Door niets te verwachten', antwoordde de wijze. 

'Zijt gij gelukkig?' 

'Als ik dat wist, zou ik het niet meer zijn.' 

'Waar is het geluk?' 

'Het geluk is daar, waar men niet is.' 

'Zeer diepzinnig', sprak de rijke man, 'maar ik ben niets verder gekomen. Ga 

heen en roep de derde.' 

De tweede wijze boog en de derde trad binnen. 

'Wie vindt het geluk?' vroeg de rijke man. 

'Die het niet nodig heeft', antwoordde de wijze. 

'Wat ben ik, als al mijn wensen vervuld zijn?' 

'Een man zonder verlangens.' 

'Is dat het geluk?' 

'Nee. Het is de verzadiging.' 

'Buitengewoon', sprak de rijke man, 'en ga nu heen.' 

En ook de derde wijze boog en ging. 

De rijke man dacht over alles wat hij gehoord had nog enkele ogenblikken na, 

want hij had ervoor betaald en de dadels waren dat jaar schaars. Toen ging hij 

naar buiten om in de frisse lucht te zijn. En voor zijn deur vond hij de drie 

wijzen. Zij zaten op de stoep en hielden hun linnen zakken wijd geopend voor 

zich. De voorbijgangers wierpen er geld in en toen er genoeg was om die dag 

geen honger te hebben, stonden zij op en kochten wat dadels. 

De rijke man keek toe, hoe zij die aten en zei: 'Het is een zachte avond. Ik zou 

graag nog wat bij u zijn.' 

'Eet dan met ons mee', antwoordden de wijzen. 

De rijke man zette zich tussen hen in en deelde hun maal. Er woei een zoele 

wind en boven zijn hoofd schitterden duizenden sterren. Zij bewogen niet en 

ook die ene ster stond onbeweeglijk. Dit vervulde de rijke man met grote 

vreugde. 

'Ik ben nu bijna gelukkig', zei hij, 'maar nog niet helemaal. Dadelijk gaat hij 

weer bewegen. Kunt gij niet hier blijven? Dan zou ik het volledig zijn.' 

De drie wijzen zwegen, alsof zij nog op iets wachtten. 

'Ik begrijp u', vervolgde de rijke man, 'ik zal u ieder wat schenken.' 
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'Wij hebben niets nodig', antwoordden de wijzen. 

'Ik weet het', zei de rijke man, 'dat geeft ge toch maar aan de armen. Het zal 

een geschenk zijn, alleen voor u bestemd.' 

Hij klapte in zijn handen en sprak tot zijn bediende: 'Breng drie geschenken 

hier, maar het moet iets bijzonders zijn.' 

De bediende bracht nu drie pakjes en ieder van de drie wijzen kreeg het zijne. 

Zij maakten het niet open en toch glansden hun ogen van vreugde. 

'Omdat ge juist dit gegeven hebt', sprak de oudste van hen, die ook donkerder 

was, 'moogt ge met ons mee. Want juist hierop hebben we gewacht.' 

Het gezicht van de rijke betrok. 'Mee?' riep hij, 'jullie blijven toch hier!' 

'Dat kan niet.' 

'Waarom?' 

'Omdat ook wij onder die ster willen zijn. Hij staat nu stil en daarom rusten 

wij. Maar zodra hij beweegt, gaan we weer verder. Reis met ons mee.' 

'Achter een ster aanlopen?' riep de rijke man, 'en huis en hof verlaten?' 

'Dat hebben wij ook gedaan', antwoordde een van de drie, 'en wij hadden meer 

dan u.' 

'Nooit.' 

'Denk na', sprak de wijze dringend, 'want uw wens is bijna vervuld.' 

Maar de rijke man ging naar binnen en sloeg de deur achter zich in het slot. 

Voor hij naar bed ging, toefde hij nog even voor het raam en keek naar boven. 

De ster was weg. 

'Wat heb je die mensen gegeven?' vroeg hij zijn bediende. 

De man stond eerbiedig op. 'Een klomp goud', antwoordde hij, 'een doos met 

wierook en een zeldzame specerij, die mirre heet.' 

Diep beneden in het huis klonk het schreien van een kind. 

'Wat is dat?' 

'Een zoon. Uw eerstgeborene.' 

De rijke man huiverde. Want de nacht was koel geworden.  

 

 

 

Houtskooltekening van Aleid Slingerland 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden 

van: 

 

Dhr. P. Zwaal    23 juni 2020  Huizen 

Dhr. F. Hesz    9 september 2020 Hilversum 

Dhr. J.W. Elie    22 oktober 2020 Ned. den Berg 

Mevr. F.J.M. van Maarschalkerweerd-van Thoor 

11 november 2020 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

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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Stukje geschiedenis met electriciteit 
 

Op 1 december 1919 richtte mijn grootvader, Willem Schweers, samen met 

zijn broer Bernard in Rotterdam een elekrotechnisch bedrijf op. 

In 1929 werd het tienjarig bestaan gevierd met een etentje in het toenmalige 

chique hotel-restaurant Weimar, blijkens een menukaart die ik vond in het 

familiearchief. Boven het menu staat "RADIO-MENU". Een afbeelding van 

het origineel staat op pag.18. 

(Bekijk het IB op www.vegege.nl om te kunnen vergroten!) 
 

Bij de werkplaats aan de Westerstraat was ook een winkel. Op een foto uit die 

tijd (pag. 19) zien we wat men toen de "toonzaal" noemde. De datum is niet 

bekend, maar we zien twee exemplaren van de beroemde Philips 

"meesterzanger" luidspreker, die werd uitgebracht in 1929. 
(Volgens het jubileumboek "PHILIPS HONDERD". Wikipedia gebruikt die 

naam voor een luidspreker uit 1926.) 
 

Voor de vroegere collega's die - net als ik - werkten bij Huis- en Bedrijfs-

telefonie een detail uit een foto van de etalage (pag. 19), vermoedelijk ook uit 

1929. 

Frans Dams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spaanse Kade met Hotel Weimar in 1930 

Dit Hotel is in 1903 gebouwd naar ontwerp van Architect Willem Molenbroek 
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De toonzaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De etalage 
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Leuk om naar toe te gaan 

In november 2019 lazen wij – mijn vrouw en ik – een artikel in de 

Amersfoortse courant over een mini IBM-museum in Amersfoort. Het 

artikel heette “Van ponsmachine tot personal computer”. Het museum is 

van de heer Jan Carel van Dijk en bij hem thuis te bezoeken. In dit 

museum zijn de ontwikkelingen te zien op het gebied van 

automatisering vanaf 19e eeuw tot heden. 

 

Na een afspraak gemaakt te hebben via ibmmuseum@xs4all.nl 

zijn we er heen geweest. Je wordt allervriendelijkst in zijn woonkamer 

ontvangen. Met een kopje koffie en/of een andere versnapering erbij 

vertelt hij met behulp van videobeelden iets over de geschiedenis van 

het ICT-bedrijf “International Business Machines (IBM)” en die van 

IBM in Nederland in bijzonder. Ook beelden van apparatuur, die IBM 

ontwikkelde, werden vertoond. Veel herkende ik van de tijd, dat ik bij 

Philips werkte. Na de videopresentatie liet van Dijk verschillende 

apparaten zien, van groot tot klein. Bij elk voorwerp heeft van Dijk wel 

een smeuïg verhaal. Het bezoek duurde ongeveer anderhalf uur. 

Toegang tot met mini-museum is gratis, alleen voor de consumptie 

wordt een kleine vergoeding gevraagd. Afspraak is alleen mogelijk via 

bovengenoemd e-mailadres. 

 

Jan Carel van Dijk (1949) was vanaf 1974 werkzaam bij IBM als 

verkoper van computersystemen en later als directeur van een 

dochteronderneming van dit ICT-bedrijf. Hoewel hij al enige tijd met 

pensioen is, heeft hij nog steeds een duidelijke visie op het hedendaagse 

ICT-gebeuren. 

 

Nu heeft van Dijk een boek geschreven “100 jaar IBM in Nederland” 

met als ondertitel “in zekere zin de ontwikkeling van de ICT”. Het boek 

doorloopt met behulp van 60 foto's de geschiedenis van IBM, dat in 

1911 in Amerika opgericht werd en vanaf 1920 een IBM-agentschap 

mailto:ibmmuseum@xs4all.nl
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had in Nederland. Producten, diensten, marktaanpak en vestigingen 

komen aan bod, maar óók zaken als arbeidsvoorwaarden en het grote 

transformatieprogramma Visie-90. Detailbeelden van de vervaardiging 

van ponskaarten en schrijfmachines tot en met informatie over 

dochterondernemingen en zelfs over nagenoeg onbekende producten 

die ontwikkeld zijn staan in dit boek. Het boek van 88 pagina's in A5-

formaat met hardcover en glanspapier is te koop tegen de 

introductieprijs van €14,95 plus €5,00 euro voor verpakking en porto. 

Meer informatie kan verkregen worden via het e-mailadres van het 

IBM-museum.  

 

Voor hen, die wel eens met IBM in aanraking zijn geweest, is het 

bezoek aan het museum of het lezen van dit boek zeker de moeite 

waard. Het museum is ook in corona-tijd open, wel of niet met 

mondkapje. Gelukkig hadden wij voordat het virus uitbrak het museum 

bezocht. 

Rinus van Putte 
Nawoord: 

Op het moment van publicatie staat op de facebook-pagina van het IBM-museum dat 

het jubileumboek is uitverkocht. Wellicht kan een mailtje ertoe leiden dat een tweede 

oplage wordt gedrukt. 

De redactie 
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De waterstofdiscussie 

In het vorige InformatieBulletin stond een artikel met kanttekeningen 

bij het gebruik van waterstof om van de CO2-uitstoot af te komen. Die 

wekten misschien de indruk dat we dat maar beter kunnen vergeten, 

maar zo ligt het niet. Ze rekenen wel af met het idee dat de oplossingen 

voor het grijpen liggen. De zon straalt weliswaar 10x meer energie op 

de aarde in dan we gebruiken, maar de mogelijkheden om die om te 

zetten in een voor ons bruikbare vorm zijn nog ontoereikend. 

De omzetting naar bruikbare vormen loopt tot op heden via elektriciteit. 

Afgezien van het probleem van het ruimtebeslag is het grootste pro-

bleem dat vraag en aanbod van energie niet zomaar op elkaar aanslui-

ten. Om dat op te lossen zijn buffers nodig waar we energie zonder al te 

grote verliezen kunnen opslaan. Dat kan in accu’s maar dat is een tech-

niek die voor de hoeveelheid energie die we met zijn allen gebruiken 

niet voldoet. 

Het meeste wordt verwacht van omzetting naar waterstof via z.g. elek-

trolyzers. Jammer is dat ca 30% van de energie verloren gaat, maar deze 

drager is makkelijker op te slaan. Alhoewel, de energiedichtheid van 

waterstofgas is laag (4 x lager dan aardgas) en het wordt pas vloeibaar 

bij heel lage temperatuur of heel hoge druk. 

Op zoek naar manieren om waterstof op te slaan vond ik een paar inte-

ressante ontwikkelingen.  

1. Opslag onder druk in ondergrondse aardgas- en olievelden of zout-

koepels. Technisch gesproken lijkt dat te doen, maar ik kan me nog 

de discussies herinneren toen een paar jaar geleden een proefproject 

werd voorgesteld om CO2 op die manier op te slaan en uiteindelijk is 

dat afgeblazen ‘bij gebrek aan draagvlak’. Maar onderzoek hiernaar 

lijkt me de moeite waard. O.a. TNO is bij dit onderzoek betrokken. 
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2. Het is mogelijk gebleken waterstof te binden aan een boriumver-

binding NaBO2, natriummetaboraat, een stof die in de natuur 

voorkomt, voornamelijk in Turkije. Onder de juiste omstandighe-

den ontstaat dan NaBH4. Het Nederlandse bedrijf H2fuel probeert 

aandacht te krijgen voor dit ‘waterstofpoeder’ dat een grote ener-

giedichtheid heeft. 

1m3 heeft een energie-

inhoud van 9 MWh. 

Het fraaie van hun op-

lossing is dat bij het 

vrijmaken van de wa-

terstof het NaBO2 

weer teruggewonnen 

wordt waarmee het to-

tale proces circulair is. 

Meer info op: www.h2-fuel.nl en www.vnci.nl 

3. Een andere vorm van chemische opslag is de waterstof te gebrui-

ken voor de productie van ammoniak (NH3), waarvan opslag en 

transport relatief bekend terrein zijn. NH3 kan gebruikt worden als 

grondstof in de chemische industrie, en als brandstof om hoge 

temperaturen mee te genereren. De NUON / Vattenfall gascentra-

le in Delfzijl wordt op dit moment geschikt gemaakt om deels te 

draaien op NH3 en zo de uitstoot van CO2 te reduceren. 

Er zijn zelfs succesvolle pogingen om NH3 te gebruiken in brand-

stofcellen om direct elektriciteit  te maken, wat een stuk efficiën-

ter is dan via een gascentrale. 

Uiteindelijk kan het primaire gasnet in Nederland prima ingezet 

worden om de NH3 daar te brengen waar dat het beste ingezet kan 

worden. 

Meer info op: www.duurzaamnieuws.nl 

Hoe onze energievoorziening er in de toekomst uit zal zien is nog al-

lerminst duidelijk, maar de tijd dringt. Op korte termijn is zuinig om-

gaan met energie absoluut het beste, maar dat wist u al! 

Een fascinerend gebied om te volgen. 

Herman Goossens 

http://www.h2-fuel.nl/
http://www.vnci.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
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Boekbespreking 

Onderstaande tekst is afkomstig uit een artikel van Esther Bijlo in 

Trouw van woensdag 18 november 2020.  

 

Het kapitalisme hoeft niet overboord, het 

is het minst slechte systeem om een eco-

nomie te organiseren. Maar het heeft wel 

een fikse opknapbeurt nodig om de de-

structieve bijwerkingen, zoals ongelijk-

heid en milieuvernietiging, te keren. Vol-

gens econoom Willem Schramade kan dat 

door anders om te gaan met het begrip 

waarde. Nu is waarde bijna altijd financi-

ele waarde, vaak gelijkgesteld aan prijs. 

Daar moet brede waarde voor in de plaats 

komen, betoogt Schramade in het boek 

'Duurzaam kapitalisme'. 

Vaag?  

Dat valt mee, stelt de econoom, afkomstig 

uit de harde financiële sector. Er zijn ge-

noeg initiatieven die verder kijken dan alleen de harde euro's, zoals de 

zeventien ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de sustainable 

development goals die allerlei sociale en ecologische doelen stellen. 

True price is ook zo'n voorbeeld, de 'echte' prijs van een product bere-

kenen door alle kosten en baten voor de samenleving mee te tellen. Het 

begrip brede welvaart, dat de prestaties van een land wil uittillen boven 

het simpele cijfer economische groei in percentage van het bbp. 

Die methodieken zijn echter losse elementen, die nog nauwelijks zijn 

doorgedrongen tot de dagelijkse economische besluiten. Die worden 

vooral genomen op basis van F, de Financiële waarde, in plaats van de 

door Schramade bepleitte formule F + E + S, oftewel ook kijkend naar 

de Ecologische en Sociale effecten. 

Dat het anders kan, blijkt uit het beleid van een onderneming als DSM. 

Schramade vindt dat een goed voorbeeld waar het heen moet.  
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De missie van DSM is: waarde creëren voor klanten, aandeelhouders, 

onze mensen en de samenleving als geheel.  

Geloofwaardig, oordeelt Schramade, omdat dit doel overal terugkomt: 

in de strategie, de rapportage, de communicatie en het overnamebeleid. 

Zo rekent het bedrijf met een interne CO2-prijs om toekomstbestendig 

te kunnen investeren. 

Het kan altijd nog beter, meent de econoom, maar het kan dus wel: bre-

der kijken. 

Die denkwijze moet doordringen in alle gremia en regelgeving: de fi-

nanciële afdelingen in bedrijven, verplichte rapportage hierover, raden 

van commissarissen moeten hierop sturen. Als de geldschieters, zoals 

banken en pensioenfondsen, ook die brede waarde centraal stellen, dan 

ontstaan de juiste prikkels voor een duurzame economie. 

Een bedrijf dat veel winst maakt, maar roofbouw op de natuur pleegt, 

zou dan niet meer zo makkelijk aan geld komen. Overheden kunnen 

helpen met wetgeving, normen voor vervuiling, een CO2-heffing en 

brede welvaart als uitgangspunt nemen voor beleid, en niet economi-

sche groei. 

Hoewel Schramade een systeemverandering bepleit, wijdt hij ook een 

hoofdstuk aan de burger. Die kan ook invloed uitoefenen op het berei-

ken van een duurzame economie. Neem koffie. De productie daarvan 

tast ecosystemen aan en buit werknemers uit. De kwaliteit van koffie-

teelt gaat zo hard achteruit dat er binnen afzienbare tijd misschien veel 

minder koffie beschikbaar is. 

Koop koffie die wel ecologisch en sociaal gemaakt wordt, zegt 

Schramade. En stuur zelf met je geld, is de tip van de econoom. Bijna 

iedereen bouwt wel iets van pensioen op. Zoek uit waar je pensioen-

fonds in belegt en spreek het aan. 

 

Over Sustainable Development Goals vindt u meer informatie in het 

volgende artikel. 

De redactie 
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Sustainable Development Goals 

De landen van de Verenigde Naties (VN) spraken in 2000 voor het eerst 

ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millen-

niumdoelen, die liepen tot 2015. De rapportage over die “MDG's” was 

overwegend positief. Het doel om het aantal mensen dat in extreme 

armoede leeft te halveren, is bijvoorbeeld gehaald. Andere doelen, zoals 

het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren niet zo succesvol. 

Tijdens RIO+20, de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012, werd 

voor het eerst gesproken over 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen' 

(SDG’s), de opvolgers van de Millenniumdoelen. Op hetzelfde moment 

werd ook in Nederland meegedacht door bestuurders, burgers en onder-

nemers tijdens de bijeenkomst ‘Rio aan de Maas’. 

De SDG’s zijn nog veel ambitieuzer dan de acht Millenniumdoelen. De 

nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. Het gaat niet langer 

alleen over hulp van rijke landen aan arme landen. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben grotere aandacht voor vre-

de en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema's. Ze gaan 

ook verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van 

armoede en honger. Het idee achter de SDG's is dat niemand achter-

blijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toe-

komst. 

Bovendien zijn de SDG’s niet uitsluitend binnen de muren van de VN 

bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. Via de online enquête 

‘MyWorld’ konden burgers stemmen op thema's die zij belangrijk von-

den, iets wat ten tijde van de Millenniumdoelen in het jaar 2000 tech-

nisch nog niet mogelijk was. Een VN-werkgroep van zeventig landen 

stelde uiteindelijk de lijst op met de zeventien doelen waar de 193 lid-

staten daarna over onderhandelden. 

 

http://vote.myworld2015.org/
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De SDG’s omvatten 17 doelen, elk gedetailleerd in een aantal subdoe-

len. In het hier volgende overzicht beperk ik me tot de primaire doelen; 

voor de detaillering kunt u terecht op de website: sdgnederland.nl/sdgs. 

De horizon van deze SDG’s is 2030, nog 10 jaar te gaan. Het is een hele 

lijst, maar wel een duidelijk kompas om besluitvorming op te sturen. 

 

Herman Goossens 

 
 

De 17 SDG’s 
 

1. Geen armoede 

Beëindig armoede overal en in al haar vormen 

2. Geen honger 

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en pro-

moot duurzame landbouw 

3. Goede gezondheid en welzijn 

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden 

4. Kwaliteitsonderwijs 

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levens-

lang leren voor iedereen 

5. Gendergelijkheid 

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes 

6. Schoon water en sanitair 

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor ieder-

een 

7. Betaalbare en duurzame energie 

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 

energie voor iedereen 

8. Waardig werk en economische groei 

Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, vol-

ledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen 

9. Industrie, innovatie en infrastructuur 

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame in-

dustrialisering en stimuleer innovatie 

10. Ongelijkheid verminderen 

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug 

http://www.sdgnederland.nl/sdgs
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11. Duurzame steden en gemeenschappen 

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig 

en duurzaam 

12. Verantwoorde consumptie en productie 

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen 

13. Klimaatactie 

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden 

14. Leven in het water 

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritie-

me hulpbronnen 

15. Leven op het land 

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, 

beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en 

draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe 

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurza-

me ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op 

alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen 

17. Partnerschap om de doelen te bereiken 

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partner-

schap voor duurzame ontwikkeling 

 

 
  



December 2020 Informatiebulletin 

 

29 

Tenslotte 

 

 
 

 

 

 

Ook zo’n zin om in winterslaap te gaan? 

En dan wakker worden in het oude normaal! 
 

made by Street Art Frankey 

Korte Marnixkade, Amsterdam 
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN 

secretaris@vegege.nl             www.vegege.nl 

 

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 

 

 

De sociëteit: 

Larenseweg 165A 

1222 HG  Hilversum 

Telefoon  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 
 

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 
 

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 

Pensioenzaken: 

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.

mailto:secretaris@vegege.nl


December 2020 Informatiebulletin 

 

 

 



Informatiebulletin December 2020 

 

 

 


