
 

Secr.: van Hogendorplaan 44B, 1272 GH  Huizen 

Telefoon: 035 5256649 

E-mail: janrebel@freeler.nl 

 

28
e
 jaargang nr. 3      september 2012 

 

  

 
 

  



Informatiebulletin september  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


september  2012 Informatiebulletin 

www.vegege.nl 3  

 

 

In dit nummer 
 

 

 
Van de redactietafel .................................................................................................... 4 
Uit pensioenland ........................................................................................................ 5 
Mijn pensioen ........................................................................................................... 9 
Zij die uit ons oog verdwenen ....................................................................................... 11 
Drukkerij Brügemann ................................................................................................ 12 
Uit de oude doos ...................................................................................................... 13 
Op vakantie in Thüringer wald ..................................................................................... 14 
Wetens(w)aardigheden ............................................................................................... 16 
Mars .................................................................................................................... 17 
Boekbespreking ........................................................................................................ 18 
Een advocaatje ........................................................................................................ 19 
Computer tip ........................................................................................................... 20 
Groepsfoto’s van PTI-afdelingen gezocht ......................................................................... 21 
Van gene zijde ......................................................................................................... 23 
Varia.................................................................................................................... 24 
Tot Besluit ............................................................................................................. 25 

 
  



Informatiebulletin september  2012 

4 www.vegege.nl 

Van de redactietafel 
 

Geachte lezer(es), 

Het zomerseizoen is bijna ten einde wanneer u dit blad in de bus krijgt. 

Het weer was niet zo erg stabiel, maar voor een aantal ouderen onder ons misschien 

best aangenaam. Natuurlijk waren de regenbuien niet prettig, maar de dagen dat het 

kwik boven de 30º Celsius kwam ook niet, toch. 

Zij die op vakantie zijn geweest hebben best boeiende verhalen, maar we hebben nog 
geen ontboezemingen en verhalende inzendingen mogen ontvangen, maar misschien 

voor het volgend nummer van het I.B. 

De eindredacteur geeft in ieder geval wel een impressie van zijn vakantie. 

De nieuwsbulletins buitelen over elkaar om de toestand in de wereld te duiden, maar 

wij moesten denken aan André Kuipers, die vanaf het ISS de aarde als een prachtig 

schitterende blauwe bol, in de oneindige leegte (het zwart), ziet staan. 

Wij allen zijn aangewezen op dit ruimteschip, dat aarde heet. Venus e.a. in ons 

zonnestelsel zijn n.l. helse planeten waarop, voor zover bekend, geen menselijk leven 

mogelijk is. Er lijkt dus geen alternatief voor de aarde te bestaan en we zullen het met 

deze bol moeten zien te redden.  

Tijdens de Olympische spelen streden volken tegen elkaar voor het hoogst haalbare, 
een gouden medaille. Misschien moeten we alle, om macht, woedende gevechten op de 

wereld maar eens in een Olympische context plaatsen. 

De verkiezingen zijn achter de rug als u dit blad krijgt en de uitslag is bekend. 

Partijen zullen vaak hun programma’s moeten aanpassen, want niemand heeft een 

absolute meerderheid. Er zal altijd een coalitie gevormd moeten worden, gelukkig 

maar. Zelfs een partij met een of twee zetels kan bepalend zijn voor de marsroute die 

een kabinet kiest. 

Maar geen partij mag ooit uit het oog verliezen dat men het belang van het Europa en 

Nederland dient en ook dat van haar inwoners. 

Veel leesplezier maar weer. 

De Redactie 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 26 november 2012 
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Uit pensioenland 
 
In ‘Uit Pensioenland’ van het vorige Informatie Bulletin zijn de twee 

aanvullende pensioenregelingen van de pensioenhervorming besproken. Tot nu 

toe hebben twee regeringskabinetten aan de pensioenhervorming gewerkt: het 

kabinet Balkenende (gevallen 20 februari 2010) en het kabinet Rutte (gevallen 
24 april 2011) Binnenkort zal een volgend kabinet de pensioenhervorming 

moeten afronden, opdat het hervormde, deels zekere “nominale pensioen” én 

het nieuwe, geheel onzekere, “reële pensioen”, begin 2014 kan worden 
ingevoerd. 

Het hervormde, deels zekere “nominale pensioen”, heeft een uitkering met een 

nog te bepalen verlaagde zekerheidsgraad en een indexatie die onzeker is. In 

het geheel onzekere “reële pensioen” is zowel de pensioenuitkering als de 
indexatie geheel onzeker. Van het laatste pensioen wordt verwacht - maar niet 

gegarandeerd - dat er vaker geïndexeerd wordt. Hieronder leest u de voortgang 

van de pensioenhervorming en nieuws over de belangenbehartiging van de 
gepensioneerden. 

 

Tijdlijn pensioenhervorming van het aanvullend pensioen. 

 

25 mei 2009: 

Minister Donner schakelt voor een brede aanpak een aantal deskundigen in. 

O.a. voor onderzoek van beleggingsbeleid en risico’s (cie Frijns), onderzoek 
van de toekomstbestendigheid van pensioenregelingen (cie Goudswaard) en 

deskundigen voor evaluatie van het financiële toetsingskader. 

Januari 2010: 
Commissies rapporteren hun bevindingen. 

20 febr. 2010: 
Kabinet Balkenende valt. De demissionaire minister Donner werkt door aan 
pensioenzaken. 

4 juni 2010: 

Sociale partners sluiten een principe pensioenakkoord voor het aanvullend 

pensioen. Het principe pensioenakkoord vraagt om nadere uitwerking en 
wetgeving. 
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14 okt. 2010: 

Kabinet Rutte treedt aan. Minister Kamp neemt uitwerking en wetgeving over 

van de demissionaire minister Donner. 

Maart 2011: 

Er komt een concept uitwerking van het pensioenakkoord beschikbaar. 

3 april 2011: 
Kritiek komt los. In een open brief vragen de twee grootste bonden - FNV 

Bondgenoten en de Abvakabo FNV – aan de FNV onderhandelaars de stekker 

uit het onderhandelingsproces te trekken. Een vaste uitkering en risicodeling 

tussen werkgevers en werknemers moet het uitgangspunt blijven, vinden zij.  

24 april 2011: 
Kabinet Rutte valt. De demissionaire minister Kamp blijft actief in 

pensioenzaken. 

10 juni 2011: 
Kabinet en onderhandelaars van werkgevers en werknemers sluiten een verder 

uitgewerkt pensioenakkoord. Het gesloten akkoord wordt aan de achterban van 

betrokken partijen voorgelegd. Uit deze raadpleging komen nog aanvullende 
wensen.  

13 sept. 2011: 

Minister Kamp overlegt met de voorzitters van werkgevers- en 
werknemersorganisaties over de geformuleerde aanvullende wensen van de 

vakbeweging. Om een definitief akkoord te kunnen bereiken is het kabinet 

bereid een aantal overeengekomen wensen in te willigen. 
Ook zal er een nadere verklaring van de afgesproken premiestabilisatie 

verschijnen. 

15 sept. 2011: 
De minister debatteert met de Tweede Kamer voor instemming met het 
akkoord. 

19 sept. 2011: 

De 19 FNV bonden stemmen met een meerderheid van 56% van de stemmen 
in met het aangepaste pensioenakkoord. FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV 

- samen 44% van de stemmen en 60% van de leden - stemmen tegen en zeggen 

het vertrouwen in Agnes Jongerius op. 

24 febr. 2012: 
Wetsvoorstel “Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen” uitgegeven. 

30 mei 2012: 

Uitgave “Hoofdlijnennota herziening financiëel toetsingskader pensioenen”. 

 



september  2012 Informatiebulletin 

www.vegege.nl 7  

26 juni 2012: 
Uitgave “Pensioen in duidelijk taal” voor communicatie over het hervormde 

pensioen. 

23 aug. 2012: 

Minister Kamp wil de reeds aangekondigde pensioenkorting verminderen door 

vooruit te lopen op de hogere rekenrente van de nieuwe pensioenwet. 
 

Het doel is het hervormde pensioenstelsel met ingang van 2014 in te voeren. 

 

Nog af te maken zaken voordat het hervormde pensioen begin 2014 

ingevoerd kan worden: 

 Begin 2013 moet het wetsvoorstel van de nieuwe pensioenwet naar de 

Tweede Kamer gaan om in het najaar van 2013 op basis van de nieuwe 

pensioenwet de invoering van het deels zekere “nominale pensioen” en het 
geheel onzekere “reële pensioen” te kunnen voorbereiden. 

 Midden 2013 moeten de pensioenfondsen zijn opgeleid en van 

communicatie materiaal voorzien zijn om pensioenopbouwers en 

gepensioneerden inzicht te geven in de twee nieuwe pensioencontracten. 
Om qua communicatie niet te blijven steken in het globaal aannemelijk maken, 

maar te komen tot het geven van inzicht, lijken een aantal door beleidsmakers en 

onderhandelaars gecertificeerde uitkerings vergelijkingen in dezelfde 

levenssituatie, onontbeerlijk. (CPB berekening ?) 

 De pensioenhervormers (werkgever-, vakbondorganisaties en de regering) 

veroorzaken meer en hogere uitvoeringskosten van de pensioenfondsen. 
Daar bovenop komen ook nog de overgangskosten naar de hervormde 

pensioenen. Pensioenfondsen vrezen vooral de hieronder vallende 

juridische kosten t.g.v. het verweer van de gepensioneerden.  
Bij overgang naar het deels onzekere “nominale” type verdwijnt voor hen 

een deel van hun pensioenrechten. Bij overgang naar het geheel onzekere 

“reële” type verdwijnen alle pensioenrechten en bovendien het 
eigendomsrecht op het opgebouwde pensioengeld van de gepensioneerden.  
Voordat er verdere stappen ondernomen worden, dienen de pensioenhervormers 

eerst inzicht te verschaffen in de juridische positie van de pensioenhervorming. 

 Als de verklaring van de pensioenhervormers geen obstakels of 

wegversperringen aangeeft voor de invoering van de hervormde 
pensioenen, kan verder onderhandeld worden over de financiering van de 

meer en hogere uitvoeringskosten en de overgangskosten. Nu wordt de 

pensioenfondsen opgedragen deze kosten geheel zelf te dragen. 
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Ook pensioenjuristen vinden dat het niet zo kan zijn, dat de extra uitvoerings- en 

de overgangskosten van de nieuwe pensioenregelingen alleen gedragen worden 

door de in financiële nood verkerende pensioenfondsen.  

 

Nieuws over belangenbehartiging van gepensioneerden. 
In “Uit Pensioenland” februari 2012 werden twee routes getoond voor onze 

belangenbehartiging bij overheid en politiek. In de afgelopen maanden is 

gebleken dat de route via FPVG/PUSH en NVOG niet kan werken. 55% van 

de NVOG verenigingen bleken het niet eens te zijn met de opname van PUSH 
in de NVOG. Blijkbaar is er onder de NVOG-verenigingen een verschil van 

mening over het versterken van de belangenbehartiging. Een meningsverschil 

dat waarschijnlijk ook heeft meegespeeld in het aftreden van het zittende 
NVOG bestuur met voorzitter Martin van Rooijen. Martin van Rooijen ,oud-

staatssecretaris Financiën, heeft vanaf zijn NVOG voorzitterschap zijn 

contacten ingezet voor versterking van de belangenbehartiging van 
gepensioneerden. 

Het aftreden van het NVOG bestuur leidde er toe dat 

op 19 juli een aantal NVOG verenigingen de Koepel 

van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden 
(KNVG) heeft opgericht.  

In het voorlopige KNVG bestuur is Martin van Rooijen voorzitter en emeritus 

hoogleraar Bernard van Praag penningmeester. In de ALV van KNVG op 15 
november a.s.wordt een definitief bestuur gekozen. 

De oprichters zijn voortvarend en goed aan de slag gegaan. Op de website 

www.knvg.nl kunt u daarvan hun duidelijke resultaten zien zoals: informatie 
over KNGV, 2 nieuwsberichten, 2 persberichten, mission statement etc.  

Het bestuur van Federatie Philips Verenigingen van Gepensioneerden 

(FPVG) waarbij VGG is aangesloten, overweegt aansluiting bij KNVG i.p.v. 

van aansluiting bij NVOG. 

Daardoor komt voor ons de volgende route inzicht: 

VGG→FPVG/PUSH→KNVG→Overheid/Politiek. 

Wim van Dam 
 

  

http://www.knvg.nl/
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Mijn pensioen 
 
Uit het personeelsblad Reflector van Thales (v.h. Signaal) 

 

Vergroot je pensioenbewustzijn. 

Mijn pensioen, daar denk ik later wel over na. Wanneer is later? En waarom 
niet nu? 

Elke maand vloeit er een paar honderd euro van je 

loon naar het pensioenfonds. In crisistijd 
beknibbelen op de boodschappen en ondertussen 

nauwelijks acht slaan op het grote bedrag dat elke 

maand van je bruto loon wordt overgeheveld naar 

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. 
Dat rijmt toch niet met elkaar? Tijd om je eens te 

verdiepen in je pensioen, een belangrijke 

arbeidsvoorwaarde.  
 

Maatschappelijk gezien is het pensioen een hot item, het staat behoorlijk ter 

discussie. Vice voorzitter John Soepenberg licht toe hoe het ervoor staat bij de 
Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Thales heeft een eigen 

pensioenfonds, gedispenseerd van het bedrijfstakpensioenfonds voor de 

metaalelektro (PME). Als werknemer van Thales sta je dus ‘dicht bij het vuur’. 

 

Je geld verdampt niet. 

John: “Pensioenfondsen zitten de laatste jaren in moeilijk vaarwater. Dit komt 

hoofdzakelijk door de toegenomen levensverwachting en de dalende 
rekenrente. Dat we gemiddeld langer leven is op zich goed nieuws, alleen voor 

het pensioenfonds zorgt dit voor een langere uitkeringsperiode en daardoor 

hogere verplichtingen. Met de rekenrente wordt berekend hoeveel geld je in 
kas moet hebben om huidige en toekomstige pensionarissen te kunnen betalen. 

De rekenrentemethodiek en de ouder wordende populatie zijn er de oorzaak 

van dat onze dekkingsgraad onvoldoende is. Het geld verdampt niet. Sterker 

nog, het vermogen van het pensioenfonds is de laatste jaren zelfs behoorlijk 
toegenomen door de beleggingsresultaten. 
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De dekkingsgraad van het fonds staat rond 94% dat is 11% lager dan de 

benodigde dekkingsgraad van 105%. De dekkingsgraad ligt al een aantal jaren 

onder deze 105%, dus er is een herstelplan gemaakt dat ook neergelegd is bij 
De Nederlandsche Bank. Eind vorig jaar bleek dat we nog niet aan de 

verplichtingen van het herstelplan konden voldoen, dus hebben we voor april 

2013 een korting op de pensioenen moeten aankondigen. Dit betekent dat 
gepensioneerden minder zullen ontvangen en huidige werknemers minder 

opgebouwd pensioen zullen hebben. Of dit doorgaat is afhankelijk van de 

situatie op 31 december 2012. Eind 2013 moet de dekkingsgraad het vereiste 

niveau van 105% bereiken. 
 

Dekkingsgraad  

De dekkingsgraad is de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen. Een 
dekkingsgraad van 108% betekent dat het pensioenfonds voor iedere 100 euro 

die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgekeerd, 108% aan 

beleggingen heeft. Op korte termijn (5jaar) is het een vereiste dekkingsgraad te 

herstellen naar 105%, op lange termijn (15jaar) is een dekkingsgraad van 116% 
vereist. 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 
 

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

van: 

 
 

Dhr. W.K.Hofker   Hilversum  15 mei 2012 

Mevr. J.P.Hensbergen – Emens  Hilversum  17 juni 2012 
Dhr. A.H.Jurgens   Hilversum  28 juni 2012 

Dhr. A.Anema    Nijkerk   1 juli 2012 

Dhr. F.van Slooten   Hilversum  3 juli 2012 

Dhr. J.W.G.van Daal   Bussum  28 juli 2012 
 

 

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

Het bestuur van de VGG.  
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Drukkerij Brügemann 
 
Even iets over onze nieuwe adverteerder: Drukkerij Brügemann. 

Sinds een paar uitgaven van ons Informatiebulletin kunt u op de binnen 

achterpagina een advertentie vinden van Drukkerij Brügemann. Dit is de 
drukkerij die alweer geruime tijd ons Informatiebulletin verzorgt wat betreft 

drukken en samenstellen. Ook hebben we via deze drukkerij de omslag in 

kleuren weten om te zetten tegen een prijs die concurrerend was met de 
“zwart-wit” uitgave. We hebben inmiddels veel complimenten gekregen over 

dit bulletin ”nieuwe stijl”. 

Dit betrof niet alleen de inhoud, maar ook de lay-out en uitgave. Kortom een 

klein stukje over Brügemann is hier op zijn plaats. Op de website van drukkerij 
Brügemann, www.drukkerijbrugemann.nl kunt u meer vinden over dit 

familiebedrijf, dat al heel lang actief is in Hilversum en Nederland. Het zal u 

daar opvallen dat ze ook maatschappelijk betrokken zijn door deelname aan 
allerlei kwaliteitacties en goede doelen. We willen onze leden, als 

tegenprestatie voor de goede diensten die zij onze vereniging leveren, dit 

bedrijf aanbevelen voor mogelijke drukwerk behoeften. 

Wim Gooiker 
Voorzitter VGG. 

 

  

http://www.drukkerijbrugemann.nl/
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Uit de oude doos 
 
Onderstaand artikel is overgenomen uit de 

Nieuwsgolf van 7 januari 1956. 

 

Verbetering rechtspositie van de hoogst geklas-

sificeerde vaklieden. 

 

Teneinde onze beste vaklieden die waardering te 
geven waarop zij, gezien de waarde welke zij voor 

ons bedrijf vertegenwoordigen, aanspraak kunnen maken, heeft de directie 

besloten hen enige privileges toe te kennen. 

Voor deze privileges komen in aanmerking de vaklieden die: 
1. minstens 36 jaar oud zijn; 

2. minstens één jaar bij het Philipsconcern werkzaam zijn; 

3. ingedeeld zijn in de loonklasse 10, 11 en 12 of in de weekloonschalen 
V0 en Vl; 

4. beschikken over de juiste vakbekwaamheid; 

5. de juiste instelling tonen als medewerker in ons bedrijf. 
Met ingang van 2 januari 1956 zal het loonnummer van de vaklieden, die naar 

het oordeel van de bedrijfsleiding aan de hierbovenvermelde voorwaarden 

voldoen, worden gevolgd door de letter V. 

Vanzelfsprekend zal de bedrijfsleiding bij het beoordelen van de “candidaten” 
bepaalde normen in acht nemen. Twee privileges zijn er aan de waardering met 

een “V” verbonden: 

 Er wordt bij te laat komen geen automatische beboeting toegepast. Wel 

moet op de voorgeschreven wijze worden geklokt, terwijl eventueel verlet, 
vallende buiten de bepalingen van de verletregeling, op het loon worden 

gekort. 

 Collectieve snipperdagen, welke voor de overige handarbeiders ten laste 

van hun vacantie komen, gelden voor de V-vaklieden als extra vrije dagen, 
tenzij een dergelijke snipperdag ook voor het beambtenpersoneel in 

mindering wordt gebracht. 

De V-vaklieden blijven onder de bepaling van de C.A.O. voor handarbeiders 

vallen, maar hun rechtspositie wijkt in gunstige zin af van hetgeen in deze 
C.A.O. is vastgelegd. 
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Aangezien deze regeling een proefneming betreft, geldt zij voorlopig voor 

twee jaren. Afhankelijk van het resultaat kunnen dan wellicht in de toekomst 

nog andere stappen in deze richting worden ondernomen. Het spreekt vanzelf 
dat bij wangedrag de bedrijfsleiding zich het recht voorbehoudt, de 

desbetreffende V-vakman de V-aanduiding te ontnemen. 

Wij vertrouwen echter, dat degenen die tot de “uitgelezenen” behoren zich naar 
hun status zullen gedragen. 

Sociale zaken. 

 

 

Op vakantie in Thüringer wald 

 
Wij hebben onze vakantie doorgebracht 

in het Thüringerwald en via de site van 

Happy Home op internet een 
onderkomen gevonden.   

De waardering was een 8,2 en o.i. niet 

overdreven. 

Het heuvelachtige Thüringerwald met 
zijn bossen, weiden en leuke dorpjes hebben het decor gevormd van onze 

mooie vakantiebelevenissen. 

Vanuit het vakantiehuis maken we verschillende uitstapjes naar dorpen in de 
nabije omgeving en bezoeken diverse musea en bezienswaardigheden. 

Wandelen (Nordic) is een sportieve dagvulling, met paden langs beekjes en 

watervalletjes en men kan gelijk vanuit het vakantiehuis starten. 

De plaats waar ons huisje stond heet Langenbach, ca. 9 km. van Schleusingen. 
De afstand vanaf Hilversum is ca 625 km. 

Even wat gegevens: 

Het is een vrijstaand huis met serre en echt alles erop en aan. Het staat niet op 
een vakantiepark en is eigendom van een particulier.  

Prima bedden, digitale kleuren TV, radio met cd 

speler, magnetron, koelkast, etc. etc. 
Men hoeft alleen maar kleding mee te nemen de rest 

is in ruime mate voorhanden. 

In Schleusingen bevinden zich, naast kleine winkels, 

drie grote, goed gesorteerde, supermarkten. 
De volgende dorpen en steden hebben voor een dagtrip veel te bieden:  

http://www.happyhome.nl/duitsland/thuringen/langenbach-vrijstaand_d-98667_4
http://www.thueringen-tourismus.de/
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Frauwenwald: Ski-oord met loipes. 

Stasi bunker uit de DDR-tijd, nu museum. 

Veßra:  Klooster met openluchtmuseum. 
Lauscha: Glasmuseum met schitterende objecten van glas. 

Schleusingen: Slot. 

Erfurt:  Mooie altstadt waar o.a. veel geschiedenis over Luther en Bach 
te vinden is 

Weimar: Stad van ondermeer Liszt (museum), Goethe (Goethehaus),  

Nietzsche (archief), Schiller (museum) en diverse kastelen zijn 

er te vinden en te bezoeken. 
Schönbrunn: Waar het museum u op een ontdekkingsreis stuurt in de wereld 

van kruiden. Dit dorpje bevindt zich 5 km van Langenbach en 

bezit een grote fabriek (Fuchs) waar 400 personeelsleden de 
kruiden verwerken en verzendklaar maken voor distributie naar 

vele landen. 

Dat zijn slechts enkele aanbevelingen maar er is veel meer te doen. 

De medewerkers in musea en winkels zijn opvallend behulpzaam en 
vriendelijk. 

Het verkeersbeeld is erg rustig, doch op snelwegen wordt wel vaak hard 

gereden, maar deze wegen hebben drie of meer rijbanen per richting. 
Eurocard/Mastercard werkt niet bij parkeermeters, dus dan is contant geld aan 

te raden. 

Benzine en parkeergeld zijn beduidend voordeliger dan in Nederland. 
Indien u na lezen van dit artikel ook zin heeft gekregen deze streek te bezoeken 

en u zou het genoemde huis willen huren, dan kunt u zich rechtstreeks wenden 

tot de eigenaresse. Zij woont even verderop en is zeer vriendelijk en 

behulpzaam met het geven van adviezen over van alles en nog wat. 
Naam: Mevr. Siglinde Henke 

Adres: 98667 Langenbach, Obererweg 44; Gemeente – Schleusegrund. 

Tel.: 036874 71098 vanaf 20.00 uur. 
N.B. Het is raadzaam om uw navigatiesysteem in te 

stellen op het volgend adres: 

Schleusegrund, Obererweg 44. 
Want er zijn wel 7 plaatsen met de naam Langenbach 

dus welke moet je dan hebben. 

Op internet staan foto’s van het vakantiehuis.   

J. K. 

  

http://onlinestreet.de/plz/Schleusegrund.html
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Wetens(w)aardigheden 
 
In het blad Vogelhospitaal stonden een paar leuke weetjes.  

Wist u dat: 

 De draaihals tot de familie van de spechten 

behoort. Bij gevaar kruipt de draaihals dicht 
tegen de stam van een boom of tegen de 

grond en draait met zijn kop, waarbij hij een 

sissend geluid laat horen. 
 

 

 De goudvink als schadelijk wordt 

beschouwd. Zijn eetgewoontes zorgen voor 

schade aan knoppen van fruitbomen. De 
goudvink wordt ook wel bloedvink genoemd.   

 
 
 
 

 

 De boerenzwaluw vroeger als geluksbrenger 

werd beschouwd. Een paartje boeren-

zwaluwen moet vele duizenden insecten 
vangen om hun jongen te voeden.   

 
 
 
 

 

 De heggemus eigenlijk geen mus is. Een 

heggemus is in tegenstelling tot de huismus 

geen zaadeter, maar een insecteneter.  
 

 

 
Het vogelhospitaal bevindt zich in Naarden, Burgemeester Visserlaan 1, 

Tel. 0356945658. Geopend op weekdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

(Op zon- en feestdagen gelden afwijkende openingstijden). 

U kunt voor een presentatie of bezoek telefonisch contact opnemen met de 
beheerder. 

J.K. 
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Mars 
 

In augustus is een wagentje, Curiosity genaamd, 

op Mars geland om daar onderzoek op deze 

planeet te verrichten.  
De afstand van Mars tot de Zon bedraagt ca. 228 

miljoen kilometer. De temperatuur beweegt zich 

tussen +25º en – 125º Celsius. 
De diameter van de planeet is ongeveer 6800 kilometer. 

Mars heeft twee manen (bofkont, wij hebben er maar één) 

De omlooptijd om de Zon is 687 aardse dagen. 

Mars is zichtbaar met het blote oog en heeft een gemiddelde helderheid van 
magnitude –2.0. 

Hij is het helderst wanneer hij het dichtst bij de Aarde staat, ongeveer één maal 

per jaar. 
Mars is genoemd naar de Romeinse god van oorlog en wordt ook wel de rode 

planeet genoemd. 

In de grijze oudheid dacht men dat op deze planeet zoveel bloed werd vergoten 
dat hij daardoor rood kleurde. Vandaar de naam van de oorlogsgod. 

Of men vormen van leven of water aan zal aantreffen moet nader onderzoek 

uitwijzen. 

De afstand van de Aarde tot Mars bedraagt gemiddeld 400 miljoen kilometer. 
Stel dat wij in de toekomst zouden kunnen reizen met de snelheid van het licht 

t.w. 300.000 km/seconde, dan doen wij er nog altijd 22 minuten over om deze 

planeet te bereiken. De Curiosity heeft er 9 maanden over gedaan. 
De technici hebben niettemin met dit project een geweldige prestatie geleverd. 

Ook Nederlandse wetenschappers hebben bijgedragen aan het succes van deze 

missie. 
Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de metingen en onderzoekingen. 

J. K. 
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Boekbespreking 
 
Op school en voorgezet onderwijs werd les gegeven in 

geschiedenis dat in een totaal lesprogramma niet zo erg 

diepgravend kon worden onderwezen.  
Dit kwam mede door het aantal beschikbare lesuren. 

Indien u geïnteresseerd bent in de geschiedenis, de verbanden die 

er liggen tussen de middeleeuwen en de huidige tijd, dan is het 

boek van Peter Raedts “De ontdekking van de middeleeuwen” 

(Geschiedenis van een illusie). Een aanrader. 

Het geeft een helder inzicht over de opvattingen die heden ten dage nog bestaan over 

de middeleeuwen en de gevolgen daarvan in onze tijd. 

Op de omslag is het volgende te lezen:  

Tot aan het einde van de achttiende eeuw werden de middeleeuwen afgedaan als een 

duister, barbaars tijdperk tussen de klassieke oudheid en de verlichting. Petrarca vond 

het een diepe afgrond. Erasmus verafschuwde de steriele geleerdheid van de 

middeleeuwen. Voltaire haatte de middeleeuwse kerk, die het leven van de mensen 
vergiftigde. En Adam Smith betreurde de macht van de gilden, die een vrije markt van 

vraag en aanbod in de weg stonden. 

Rond 1800 veranderde dat ineens. De middeleeuwen waren nu een voorbeeld van 

authentieke menselijkheid, onderlinge verbondenheid en wederzijdse verantwoor-

delijkheid in hechte volksgemeenschappen. De Duitse dichter Novalis sprak van: 

“schone schitterende tijden, toen Europa één christelijk land was”, 

Walter Scott verheerlijkte in Ivanhoe de belangeloze trouw van de ridder, Karl Marx 

en William Morris zagen in de middeleeuwse gilden een voorafspiegeling van de 

solidariteit van de arbeidende klasse. 

Peter Raedts laat zien hoe deze radicale breuk samenhangt met de opkomst van de 

moderne nationale staat en met de overgang van een agrarische naar een 
geïndustrialiseerde samenleving. Deze ingrijpende veranderingen 

haalden de bestaande sociale structuren overhoop en om de veelal 

kwalijke gevolgen daarvan het hoofd te bieden keken schrijvers, 

dichters, filosofen en politici naar idealen van nationale tradities 

en volksgeest. En dat vonden ze in de middeleeuwen. 

Geen boek om achter elkaar uit te lezen maar wel boeiend, ook 

gezien de begrijpelijke verteltrant. 

ISBN nr. 978 90 284 2414 2 

Derde druk, november 2011 

Uitgeverij: Wereldbibliotheek. 

J.K. 
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Een advocaatje 
 
Het zal ongeveer 14 jaar geleden zijn dat door mij een functie werd vervuld binnen het 
algemeen bestuur van de toedertijd geheten, “Vereniging van Philips gepensioneerden 

het Gooi”. 

Elke maandag was ondergetekende aanwezig in de functie als penningmeester van de 

stichting en samen met Wim van den Akker, die de financiële ledenadministratie 

bijhield, werd de zaak draaiende gehouden. Wij mochten en waardeerden elkaar.  

Op een maandagmiddag in februari, de weg en trottoirs waren glibberig door gevallen 

sneeuw, kwam een trouwe bezoekster moeilijk lopend de soos binnen. Zij kwam altijd 

met de bus. 

Haar leeftijd had duidelijk een aanslag op haar denken en functioneren gedaan. 

Er stonden tranen in haar ogen en ze vertelde dat ze gevallen was over een stoeprand. 

Ze ging zitten en ik vroeg haar of ze gewond was. Ze trok haar rokken op tot haar buik, 

want ze was de schaamte allang voorbij. 
Een paar gewonde knieën en een bloeduitstorting op haar heup veroorzaakte haar nogal 

wat pijn. 

Op mijn vraag, of wij even naar de eerste hulp van het, toenmalig, 

Diaconessenhuis in Hilversum zouden gaan, werd door haar 

afwijzend gereageerd. 

Ze vroeg: “heb je een avocaotje voor me” dan goat het wel weer. 

Nadat een glaasje was ingeschonken kwam ze een beetje bij. 

Een tweede glaasje apprecieerde zij ook nog wel.  

Daarna werd zij door mij naar huis gebracht, nadat ik haar 

nogmaals had gevraagd of het toch niet verstandiger was even 

langs het ziekenhuis te gaan. Maar daar wilde zij duidelijk niets 
van weten. “In ‘t ziekenhuus goat een mins dood”, was haar commentaar. 

“Ja, maar misschien is het toch nuttig een tetanusinjectie te halen vanwege het 

straatvuil” opperde ik. 

Haar antwoord was onverbiddelijk:“ik heb mien hele leven nog nooit tetanus gehad 

dus hoef ik er ook geen injectie voor”. 

’s Avonds nog even gebeld en kreeg haar buurvrouw aan de lijn die zich over haar 

ontfermd had. Ze vertelde dat het lopen haar nog wat moeilijk afging maar ze redde het 

wel. 

De volgende maandag was zij weer present in de soos en vroeg mij, “als ik nou weer 

kom te valle, krieg ik dan weer een gratis avocaotje van je”? 

Op mijn commentaar dat dan de contributie omhoog moest antwoordde zij: 
“Loat dan moar zitte.” 

De vrouw is 3 jaar na dit incident overleden, maar ik denk nog wel eens met plezier 

aan haar terug. 

J.K.  
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Computer tip 
 
Een systeemherstelschijf maak je alsvolgt: 

 

Klik op het Windowslogo geheel links onderaan. 

Type in het balkje, voor het woord afsluiten, de volgende zin: 
“systeemherstelschijf maken” en klik op de muisknop. 

Dan krijg je een scherm die vraagt om een lege CD in je speler te stoppen. 

Druk vervolgens onderaan dit scherm op “schijf maken”. 
De rest gaat dan automatisch. 

Zet met een viltstift op het schijfje nadat je het hebt uitgenomen: 

“systeemherstelschijf laptop”. 

Bewaar deze schijf goed voor het geval de laptop 
niet op wil starten. Je kunt dan met deze schijf in 

de speler de zaak herstellen. 

 
 

Nog een  

 
Nadat door mij een site met muziektrials is bezocht en de computer daarna 

werd uitgeschakeld, gebeurde het de volgende dag dat ik in wilde loggen en in 

een fake pagina van Bumra/Stemra terecht kwam, die mij beschuldigde van 

illegaal muziek afluisteren. De computer raakte geblokkeerd en na betalen van 
€ 100,- zou de blokkade worden opgeheven. 

Hoewel mijn virusscanner automatisch geüpdate wordt, lukte het de onverlaten 

toch deze te omzeilen. 
Wat is de remedie tegen deze ongein: 

Start PC in de veilige modus. 

Download Emisoft (de beste) en als het goed is zou de lastpost verwijderd 
moeten zijn. 

Wat ook kan is de PC in de veilige modus opstarten (met internetverbinding) 

en de PC-klok terugzetten naar een datum voor de besmetting. 

Opnieuw opstarten en een complete (diepte)scan uitvoeren met MBAM en een 
volledige scan met de virusscanner. 

 

J.K. 
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Groepsfoto’s van PTI-afdelingen gezocht 
 

Gestaag vordert de inhoud voor het boek over de historie van PTI. Aanwezigen 

bij de laatste VGG-ledenvergadering (maart 2012) hebben gehoord, dat een 
klein groepje auteurs (= voorlopige redactie) werkt aan een boek over PTI in 

de periode 1945-2005. Om organisatorische redenen geeft de redactie extra 

aandacht aan details van de drie “switching” activiteiten. Gedurende ongeveer 
40 jaar waren dat: Openbare Telefonie, Huis-en Bedrijfstelefonie, Telegrafie & 

Data-Switching. Daarvan bleef in de loop van de jaren tachtig de BCS-groep 

over (Business Communication Systems). Wij deden onderzoek in allerlei 

gedrukte uitgaven van PTI, op internet en bij andere bronnen. Informatie 
kregen we ook door contact met veel oud-medewerkers. Wij hadden zelfs 

contact met mensen die jaren lang bij PTI in Den Haag en Hoorn hebben 

gewerkt.  
 

Van enkelen ontvingen we groepsfoto’s van hun afdeling bij een bepaalde 

gebeurtenis. Daardoor is het plan ontstaan om per periode van globaal 10 jaar 

enkele bladzijden op te nemen met groepsfoto’s. Wij hebben al ongeveer 15 
groepsfoto’s verzameld die zouden kunnen passen. Maar veel afdelingen 

ontbreken nog en groepsfoto’s van de periode 1955-1965 ontbreken nog 

volledig. 
Daarom nu de OPROEP: meldt u aan, als u nog één of meer GROEPSFOTO’S 

heeft met een groot deel van uw afdeling.  

 
Deze tabel geeft een indruk van reeds verzamelde foto’s.  

Periode Aantal foto’s Indicatie afdelingen 

+ (jaartal en aantal personen) 

1945-1955 2 Constructie, tekenzaal en werkplaats Steynlaan 
(ca 1950; 35), Ontw. Telegrafie (1954; 13). 

1955-1965 0  

1965-1975 5 CA-BTS (1972; 21), Engineering Telegr. & Data 

(1971; 14), ontw. Beeldtelefonie (1972; 7), 
ontw. EBX 8000 (1972; 23), ontw. UH-TBX (ca 

1975; 26). 

1975-1985 4 Ontw. EBX 8000 (1976; 45), Ontw. SOPHO-

S2500 (1981; 40), Engineering Voice-Switching 
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(1982; 27), SAS (1983; 26). 

1985-1995 4 Engineering en Constructie BCS (1988; 69), 

Ondernemingsraad (1989; 15), betrokkenen 

commerciële release pakket 730 SOHO-S (1990; 
10 van diverse afdelingen), leiders + onderst. 

BCS-ontwikkeling (1990; 20). 

 
We streven naar een evenwichtige indruk per periode van de belangrijkste 

afdelingen. Door de nadruk op de eindproducten “switching” hadden we vooral 

contact met personen van die groepen. Daardoor ontbreken nu foto’s van veel 

algemene afdelingen.  
ZORG  DAT  U  ER  BIJ  KOMT, met uw afdeling. 

 

Als u denkt een bruikbare groepsfoto te hebben, graag melden of toezenden 
aan: 

Rom van der Schaaf (namens de voorlopige redactie van het boek) 

Hasselaarlaan 46, 3755 AW Eemnes, telefoon 035-5386094 
e-mail: r.schaaf@tiscali.nl  

 

Graag ontvangen we de foto’s digitaal, als scan van 300 dpi. Als digitaal 

aanleveren moeilijk is, lenen we de foto’s om een scan te maken. Bij elke foto 
ontvangen we liefst voor vermelding in het bijschrift:  

1) naam van de afdeling of groep en eventueel de plek van de foto;  

2) jaartal van de foto;  
3) de namen van de personen op de foto; liefst roepnaam + achternaam.  

 

NB: Soms zijn de reeds verzamelde foto’s van onvoldoende kwaliteit. Dus als 

u een goede kopie heeft van een in de tabel genoemde foto, meldt dat dan ook. 
 

Rom van der Schaaf 

 
 

 

  

mailto:r.schaaf@tiscali.nl
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Van gene zijde 
Dit is een waar gebeurd verhaal, dat ondergetekende heeft meegemaakt. 

Vorig jaar juni overleed onze buurman aan de gevolgen van kanker. 
Een aantal weken voor hij overleed zei hij tegen zijn echtgenote: “als ik er niet 

meer ben, kom ik nog wel een keertje spoken bij je”. Zij sloeg er geen acht op, 

want bijgelovig is ze niet.  
Een jaar later gaat opeens, op klaarlichte dag, een lamp bij haar branden, 
vervolgens nog één, tot er vier lampen hun schijnsel verspreiden. Daarna gaan 

ze één voor één weer uit. Ze schenkt er verder weinig aandacht aan, maar vindt 

het wel vreemd.  
’s Avonds, het donkerde al, gaan bij haar de lampen achter elkaar weer aan. 

Haar zoon zegt: “Dit is vast een grapje van pa die zich wil laten gelden, want 

hij zou toch komen spoken?” De buurvrouw raakt een beetje in een stress en 

als haar zoon om half elf ’s avonds zegt:“Doe nu de lampen maar weer uit pa, 
dan weten we zeker dat jij het bent”, gaan inderdaad kort daarna, de lampen uit 

en de buurvrouw krijgt het steenkoud van emotie. 

Tot zover het verhaal van de buren. 
Ondergetekende heeft een aantal schemerlampen met snoerschakelaars. Mijn 

echtgenote heeft moeite met de bediening daarvan, omdat deze voor haar 

moeilijk bereikbaar zijn. (lichaamslengte speelt hier een rol). 
We besluiten een setje contactdozen te kopen met afstandsbediening, waardoor 

het voor haar gemakkelijker wordt de verlichting te bedienen. 

Misschien raadt u het al, de buurvrouw heeft dezelfde set bij dezelfde 

bouwmarkt gekocht. De set heeft een bereik van 50 meter en men kan de 
huiscode d.m.v. 5 dipswitches per set instellen. Genoeg mogelijkheden dus, 

maar uitgerekend hebben beide buren uit zoveel mogelijkheden, dezelfde 

schakelaarcombinatie gebruikt. 
Wij zijn gewoon om ca. 22.30 uur ons bed op te zoeken, het tijdstip waarop wij 

de verlichting uitdoen, in dit geval het tijdstip waarop bij onze buurvrouw de 

lampen ook uitgingen. 
De zoon van de buurvrouw kreeg ineens een brainwave en is vervolgens met 

de afstandsbediening langs de huizen in de buurt gelopen (slim) en bemerkte 

dat hij bij ondergetekende de schemerlampen kon bedienen. 

Na contact met ons is dit probleem opgelost, maar heeft de overleden buurman 
toch een rol gespeeld bij het instellen van de schakelaars? We zullen het nooit 

te weten komen. 

Jan Kreuning  
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Varia 
 

 Start schildercursus. Dinsdag 25 september a.s. kunt u uw creativiteit 

weer botvieren op papier of linnen onder bekwame leiding van Jannie 
Root. Start is om 10 uur in ons clubgebouw. De cursus wordt 1x in de 14 

dagen gegeven. 

 De Kegelclub zoekt naarstig naar een aantal nieuwe leden. Als die er niet 

komen, dan is de club genoodzaakt zich op te heffen. Daarom een 
dringende oproep aan alle gepensioneerde enthousiastelingen om zich op te 

geven als lid van de kegelclub. Er wordt 1x in de 14 dagen op dinsdag 

gekegeld in Groenekan. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen 

met dhr. N.C.Koning, tel. 035-6218371. 

 De jaarlijkse kerstmiddag van de VGG zal dit jaar gehouden worden op 

maandagmiddag 17 december in de Bethlehemkerk. We komen daar in 

het volgende nummer van het IB nog op terug. 

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

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

Het telefoonnummer en emailadres van het secretariaat staan op de 

voorpagina van het Informatie Bulletin. 

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

waarvoor onze hartelijke dank. Zijn er in uw kennissenkring zakenlieden 

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

onze secretaris. 

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

 
De redactie 

 

 
 

 

  

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

 
 

Herfst 

 
De bomen roesten in het late licht 

langs somber in zichzelf gekeerde grachten 

in wilde, stormdoorvlaagde regennachten 
staat daar de maan met zijn betraand gezicht. 

 

Boven de lege straten, smalle schachten  

welk weet, dat in een onverbiddelijk gericht 
de zomer langzaam voor het najaar zwicht 

terwijl de  tuinen op hun einde wachten. 

 
Tegen de morgen is de strijd beslecht 

Een vage geur van heimelijk bederven 

heeft aan de moede wind zich vastgehecht. 
 

Tussen een handvol dunne zonnescherven 

heeft zich de zomer moeizaam neergelegd 

om eenzaam en onopgemerkt te sterven. 
 

Hanny Michaelis 

Uit “Verzamelde gedichten” (aangepast door J.K.) 
Van Oorschot 2006  

 
  

http://wzeu.ask.com/r?t=a&d=eu&s=nl&c=p&app=aoth&ti=1&ai=30751&dqi=&askid=&l=sem&o=5096&oo=5096&sv=0a652944&ip=5357c164&cu.wz=0&u=http://www.annabijnsprijs.nl/archief_1995/images/hanny_michaelis_000.jpg
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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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