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Camping “Ot en Sien”
Norgerweg 2A, 9301 JM Roden, Tel. 050 501 79 43

U bent van harte welkom.
Aan de weg van Roden naar Norg, omringd door bossen, bevindt zich in een
parkachtig omgeving de camping Ot en Sien, die wordt geëxploiteerd door de
recreatie-vereniging Buitenrust, opgericht in 1973. (40 jaar!!)
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 €15,25.
voor twee personen. Prijs seizoenplaats van 1 april tot 1 oktober €750,Zie ook website www.freewebs.com/camping-ot-en-sien voor meer informatie.
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Van de redactietafel
We hebben er lang op moeten wachten, maar uiteindelijk kregen we
toch een prachtige zomer. De verenigingsactiviteiten stonden op een
laag pitje en wie kon ging er op uit, misschien wel met de Eemlijn, of
gewoon lekker met het mooie weer in de tuin of op het balkon. Weinig
interesse kennelijk om iets in ons verenigingsbulletin te schrijven, want
de brievenbus bleef leeg.
De redactie is er maar weer eens voor gaan zitten en voilá alweer een
nieuwe aflevering, zij het wat dunner dan u van ons gewend bent.
Hopelijk kan die u inspireren om mee te gaan doen en ons deelgenoot te
maken van wat u bezighoudt. Help mee om van ons informatie bulletin
een levendig verenigingsorgaan te maken. Veel leesplezier in ieder
geval.
Namens de redactie,
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 18 november 2013
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60 jaar PTI en 35 jaar VGG
In ons vorige Informatiebullein schreef ik al een stukje over het 35 jarig
bestaan van onze vereniging. We hebben als bestuur besloten om aan dit
jubileum op een passende wijze aandacht te geven. Niet met een groot feest,
(dat doen we wel als we 50 jaar bestaan) maar de speciale wijze waarover ik
sprak in ons vorige Informatiebulletin bestaat uit het volgende:
Rondom de jaarwisseling zal het boek verschijnen over de PTI-historie van
1945 – 2005. Dit boek is geschreven door een aantal enthousiaste oud-PTImedewerkers. De naam van het boek is geworden:
OVERSCHAKELEN
Het verhaal van Philips’ Telecommunicatie Industrie
In dit boek zult u veel wetenswaardigheden en foto’s vinden betreffende de
lange geschiedenis van PTI. Ongetwijfeld hebben de meeste van onze leden
bij PTI gewerkt. Zij zullen veel van hun collega’s en producten herkennen.
Het boek zal via de reguliere vakhandel te koop worden aangeboden.
Echter...ter gelegenheid van ons 35 jarig jubileum zullen alle leden van onze
vereniging gratis een exemplaar van dit boek ontvangen.

De officiële presentatie van het boek zal plaatsvinden op de Algemene Leden
Vergadering in maart 2014. Daarna zal de verzending plaatsvinden naar alle
leden. We hopen hiermee op passende wijze dit jubileum omlijst te hebben.
Namens het bestuur,
Wim Gooiker
Van....

Tot....
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Kerstmiddag maandag 16 december
Leden en donateurs van de VGG worden hartelijk
uitgenodigd op de jaarlijkse kerstmiddag.
Deze wordt gehouden op maandag 16 december a.s. in
de Bethlehemkerk aan de Diependaalselaan hoek
Loosdrechtseweg, tegenover Zuiderheide.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda.
Verdere mededelingen volgen in het IB van december.
Het bestuur

Oproep voor de gebruikers van de Sociëteit
Enige tijd geleden is tijdens een van de
activiteiten in de sociëteit een lid van onze
vereniging onwel geworden en moest
daarom per ambulance naar het ziekenhuis
worden gebracht.
Aangezien de persoon niet aanspreekbaar
was, kon hem op dat moment niet gevraagd
worden wie er van de familie moest worden
gewaarschuwd.
Het bestuur verzoekt daarom alle gebruikers
van de sociëteit om naast de door de
overheid verplichte indentificatiedocumenten, ook een documentje bij zich te dragen,
met daarop de namen en adressen van
familieleden of kennissen, die in geval van
een calamiteit gewaarschuwd kunnen
worden.
Uiteraard is dat niet alleen handig voor
gebruikers van de sociëteit, maar voor
iedereen die zich buiten het eigen huis
begeeft.
Het bestuur

6

september 2013

Informatiebulletin

Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

C. Van Maarschalkerweerd
A.W. Wassenaar-Kamp (An)
S. Frenk-Scheer
J.Appel
H. Gruijs
B.W.Putters

december 2012 Hilversum
maart 2013
Hilversum
juni 2013
Hilversum
juli 2013
Hilversum
augustus 2013 Eemnes
augustus 2013 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.

In memoriam An Wassenaar
Tot onze grote spijt is er door een kortsluiting in onze communicatie, in het
vorige nummer van ons InformatieBulletin geen vermelding gemaakt van het
overlijden van An Wassenaar. Rita Karhof wees ons daarop en het schaamrood
steeg ons naar de wangen.
An heeft vele jaren als gastvrouw in de sociëteit gewerkt.
Velen van ons herinneren haar als een pittige gastvrouw die
altijd oog had voor verbeteringen in de dienstverlening. Ook
haar opgeruimde humeur droeg bij aan de goede gang van
zaken tijden haar gastvrouwschap. Ze was niet groot in lengte
maar stak toch boven menigeen uit. An, wat laat, maar we
missen je nog steeds.
Namens het bestuur
Wim Gooiker
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Uit pensioenland
OVERGANG VAN PHILIPS PENSIOENFONDS NAAR
AT&T PENSIOENFONDS IN 1993.
OPROEP AAN TOENMALIGE WERKNEMERS.

Na de definitieve overgang van APT naar AT&T
werden de werknemers in 1993 verplicht toe te treden tot
het nieuw opgerichte AT&T pensioenfonds. De rechten die in de jaren
daarvoor bij het Philips Pensioenfonds (PPF) waren opgebouwd zouden daarbij
collectief worden overgedragen naar dit nieuwe fonds. Indien men daar
bezwaar tegen had, was het mogelijk een premievrije polis bij het PPF te
krijgen. Gezien de onaantrekkelijkheid daarvan is dit echter door (vrijwel)
niemand gedaan.
Bij deze overgang werd naar het personeel gecommuniceerd dat er in de
bestaande aanspraken niets zou veranderen en dat continuiteit een
'sleutelbegrip' zou zijn. Recent is ons echter gebleken dat er wel degelijk een
groot verschil was tussen beide pensioenfondsen. Hoewel de feitelijke
pensioenverplichting werd overgedragen, is dit niet gebeurd met de zgn.
overwaarde die op dat moment bestond. Daarbij gaat
het om de meerwaarde in het vermogen ten opzichte
van de lopende pensioenverplichtingen, zoals die op
dat moment in het PPF bestond. Deze meerwaarde
ontstaat bijvoorbeeld door beleggingsresultaten en
rente die op het beschikbare vermogen worden
behaald.
De overwaarde bedroeg op het moment van de overdracht circa 25% van de
totale pensioenverplichting. Dat betekende in 1993 ca Hfl.90M. Omgerekend
naar 2013 tegen een gebruikelijke rekenrente zou dit vandaag de dag tenminste
€ 90M zijn.
Door het niet overdragen van deze overwaarde ontstond een groot risico,
omdat er bij tegenvallers in beleggingsresultaat of renteschommelingen geen
geld beschikbaar zou zijn voor indexatie. Ook zou een afstempeling eerder
noodzakelijk kunnen zijn.
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Helaas heeft dit de afgelopen jaren ook allemaal plaatsgevonden.
Het is duidelijk dat het genoemde bedrag een forse aanvulling op het huidige
vermogen van € 650M van het Alcatel-Lucent pensioenfonds (ALU-PF) zou
betekenen. Hierdoor zouden de bestaande financiële problemen voor een
belangrijk deel uit de wereld zijn en zou er weer ruimte kunnen komen voor
bijvoorbeeld het ongedaan maken van de afstempeling die in april j.l. is
doorgevoerd.
Omdat in 1992 bij een andere overdracht van een bedrijfsonderdeel van Philips
deze overwaarde wel is meegenomen, achten wij het volstrekt onjuist dat dit in
ons geval niet is gebeurd. Wij willen daarom onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om dit alsnog te laten gebeuren.
Een bijkomend probleem is het plan voor liquidatie van het ALU-PF waarbij
het beschikbare vermogen elders zal worden
ondergebracht. Na liquidatie zou het erg moeilijk
kunnen worden om nog aanspraken te kunnen maken.
Dit is voor de komende maand gepland en daarom
hebben we inmiddels aktie ondernomen bij De
Nederlandsche Bank en de VGG om uitstel te krijgen
totdat er volledige duidelijkheid is.
Natuurlijk is dit allemaal geen eenvoudige zaak. Belangrijk is echter dat wij als
(oud)-werknemers collectief optreden om zo sterk mogelijk te staan in de
onderhandelingen daarover. Wij roepen daarom iedereen die met deze overgang te maken heeft gehad op, zich bij ons aan te sluiten. In eerste instantie is
een aanmelding via e-mail voldoende. Zo krijgen we een lijst van betrokkenen
waarmee we dan verder kunnen communiceren en afspraken kunnen maken.
Indien u geinteresseerd bent in deze kwestie of mee wilt doen aan deze aktie
graag een e-mailtje naar: pensioenbelang.apt@telfort.nl
Jan Drupsteen
Hans Verheul
Ron Wever
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Levend verleden
Onlangs heeft de VGG de beschikking gekregen over een aantal gebonden
jaargangen van de u ongetwijfeld nog bekende Philips Koerier, het familieblad
dat alle Philipsmedewerkers in de bus kregen. Deze boekwerken, heel visionair
uitgegeven op tabloid formaat, stonden in de kelder van KOC te wachten op
wat er zou gaan gebeuren.
Onder deze boeken is ook de jaargang 1978 en ik was benieuwd of er iets te
vinden zou zijn over de oprichting van de VGG. En jawel: in de aflevering van
23 februari wordt de oprichtingsvergadering aangekondigd, en in die van 23
maart wordt van de oprichting kond gedaan. Hoe actueel kun je zijn!
Op de volgende twee pagina’s staan de kopieën van deze berichten afgedrukt.
Het ligt in de bedoeling om de boeken in de sociëteit ter inzage te leggen, zodat
wie dat leuk vindt er rustig in kan grasduinen. Het is verbazingwekkend wat er
allemaal binnen Philips aan de orde is geweest in de voorbije jaren.
Gezien het unieke karakter van deze boeken en ook de kwetsbaarheid ervan,
zal het niet toegestaan zijn de boeken mee naar huis te nemen.
Herman Goossens
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Een uit de hand gelopen hobby
Langs de zuidrand van Soest loopt een prachtig fietspad. Ongeveer halverwege
ligt een tuincentrum ‘de Bosrand’. Zoals in de meeste tuincentra is er ook een
ruim aanbod aan lifestyle en brocante artikelen. Maar wie doorloopt naar
achteren wacht een grote verrassing: een enorme collectie heiligenbeelden en
andere religieuze kunst.
In tijden dat veel kerken en kloosters hun deuren moeten sluiten, wachten veel
van dit soort beelden op een nieuwe bestemming. De eigenaar van deze
collectie houdt zich ook bezig met restaureren en is op markten, beurzen en
veilingen altijd op zoek naar nieuwe objecten.
Rondwandelen tussen deze enorme hoeveelheid verdwenen, maar toch nog zo
vertrouwde beelden is weer een heel andere ervaring dan een middagje
Catharijnenconvent.
Adres: Tuincentrum ‘de Bosrand’
Wieksloterweg WZ 37
3763 LJ Soest
http://www.heiligebeelden.nl
Herman Goossens
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Leuk om langs te gaan
Voor wie een beetje thuis is in het Gooi, is de fietsroute van Hilversum via
Bussum, langs het Naardermeer en via de Gooilandseweg naar de Vecht een
bekende route. Ik heb dat ritje vaak gemaakt. Vlak voor de Gooilandseweg, net
over de brug over de ’s-Gravelandse Vaart, ligt een onduidelijk bebost gebied
met een hek eromheen dat vroeger altijd dicht was. Daar ligt fort Uitermeer,
ooit aangelegd als onderdeel van de Hollandse Waterlinie (waarover elders
meer). Toen ik er deze vakantie langs fietste stond het hek open. Ik ben eens
gaan kijken en kwam terecht op een heerlijk terras aan de bocht in de Vecht.
Wat zoekwerk op het
internet leerde dat het
terrein niet langer gesloten gebied is, maar in
2007 is opengesteld. De
initiatiefgroep Uiteraard
Uitermeer ontwikkelt het
terrein met de nadruk op
kleinschalig eco-toerisme
en sinds 2011 is het paviljoen Uit & Meer open.
U kunt er terecht van
woensdag t/m zondag vanaf 10:00 uur. Een heerlijke rustige plek om even uit
te blazen.
Het oude fort, of liever wat daar gerestaureerd en wel van over is, is prominent
aanwezig, maar niet verder toegankelijk.
Er is veel natuur te beleven en je kunt er leuk rondwandelen. Er zijn veel
plannen voor de toekomst; een plek om in de gaten te houden.
Voor meer informatie:
http://www.uiteraarduitermeer.nl
http://www.restaurantuitenmeer.nl/
Herman Goossens
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Overzicht van het terrein:

Het fietstochtje leverde nog meer nieuws op. Halverwege het stuk langs het
Naardermeer bleek gewerkt te worden aan een nieuwe brug over de ’sGravelandse Vaart, ter hoogte van de molen bij Ankeveen. Ook hier bood het
internet uitkomst. Deze nieuwe brug is onderdeel van de werkzaamheden ten
behoeve van een natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense
plassen. Daarvoor gaat de Gooilandseweg (N236) flink op de schop, wordt de
’s-Gravelandse Vaart verlegd, worden faunapassages aangelegd en wordt ook
nieuw een fietspad aangelegd. De molen bij Ankeveen (ook een leuke plek op
langs te gaan) ligt straks niet meer vlak langs de N236.
Al met al een enorm project. Op de website van de provincie Noord-Holland is
hierover heel veel informatie te vinden met een bijzonder presentatie van hoe
het landschap gaat veranderen (z.g. bolfoto waarmee je om je heen kunt kijken.
Ga naar www.noord-holland.nl en dan doorklikken op projecten/wegwerkzaamheden/N236 aanleg natuurverbinding. Maar het leukste is natuurlijk ter
plekke poolshoogte te gaan nemen.
Herman Goossens
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Waterlinies in Nederland
Om zich te verdedigen tegen invallen van vreemde legers hebben de
Nederlanden vele eeuwen gebruik gemaakt van middelen om grote stukken
land onderwater te zetten (inundatie). Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Het
water moet niet te laag (dan kun je er doorheen rijden) en niet te hoog (dan kun
je boten inzetten) staan en de eigen aan- en afvoer moet gewaarborgd zijn.
Zo’n stelsel van waterwegen, wallen, forten en kazernes kreeg de naam
waterlinie.
De West-Brabantse waterlinie
De oudste is de West-Brabantse waterlinie tussen Steenbergen en Bergen op
Zoom. Die werd aangelegd in 1628, het jaar waarin Piet Hein de zilvervloot
kaapte. Deze waterlinie heeft tot 1830 zesmaal als zodanig gefunctioneerd, de
laatste keer tegen de Belgen.
Deze West-Brabantse waterlinie maakte deel uit van de Zuiderfrontier, de
langste keten van forten, vestingsteden en inundatiegebieden die Nederland
ooit heeft gekend.
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De oude Hollandse waterlinie
Eerder werd inundatie al met succes
toegepast bij de verdediging van
Alkmaar (1573) en Leiden (1574)
tegen de Spaanse troepen. In 1672
(het rampjaar weet u nog wel) werd
in allerijl een waterlinie geformeerd
om Holland te verdedigen tegen de
Fransen die, onder aanvoering van
Lodewijk XIV, al in Utrecht zaten.
Deze oude Hollandse waterlinie hield
de Fransen tegen totdat het in
december hard ging vriezen. De
Fransen konden doormarcheren en
hebben enorm huisgehouden in o.a.
Zwammerdam. Terwijl ze wachtten
op versterking trad de dooi
onverwacht in en konden de Fransen
weer verdreven worden.
Het elders genoemde fort Uitermeer,
ten ZO van Weesp, maakte als aarden
fort deel uit van deze waterlinie.
Het torenfort dat nu nog zichtbaar is
dateert van veel latere datum.
Na het succes in 1673 is tot aan de
Franse tijd (1795) aan de waterlinie gewerkt, waarbij het werkingsgebied naar
het oosten werd uitgebreid. Veel vestingwerken, o.a. Schoonhoven, dateren uit
deze periode. In totaal omvatte de oude Hollandse waterlinie meer dan 50
verdedigingswerken.
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De nieuwe Hollandse waterlinie
Aan het eind van de Franse tijd in 1815
besloot koning Willem I tot de
modernisering van de waterlinie, met als
belangrijkste wijziging de opname van
Utrecht als centraal punt. De plannen
waren pas in 1870 gerealiseerd, maar ook
daarna werden voortdurend aanpassingen
gemaakt, b.v. om de ontwikkeling in de
bewapening te volgen.
Het eerder genoemde fort Uitermeer kreeg
in 1845 de ronde toren, waarvan nu nog de
resten te zien zijn
De nieuwe Hollandse waterlinie is
driemaal in werking gesteld: in 1870
(Frans - Duitse oorlog), in de periode
1914-1918 (eerste wereldoorlog) en in
1939-1940 (tweede wereldoorlog).
De waterlinie omvat meer dan 70
verdedigingswerken, waaronder 46 forten.
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De stelling van Amsterdam
Na de Frans – Duitse oorlog werd besloten dat de verdediging van Nederland
gereorganiseerd moest worden. De nadruk moest komen te liggen op de
verdediging van het gebied rond Amsterdam. E.e.a. werd geregeld in de
vestingwet van 1874.
De stelling werd aangelegd in de
periode 1880 -1920. Zij is 135
kilometer lang en bevat 45 forten. De
meest bekende is waarschijnlijk fort
Pampus in de toenmalige Zuiderzee.
Een aantal forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie werden
opgenomen in de stelling van
Amsterdam, waaronder het eerder
genoemde fort Uitermeer.
De bouw heeft veel voeten in de
aarde gehad. De komst van de
brisantgranaat maakte het
noodzakelijk om van het gebruikelijke metselwerk over te schakelen op
gewapend beton.
De stelling is nooit in werking gesteld. Mede door de komst van vliegtuigen
werd het belang voor de verdediging steeds minder. Uiteindelijk zijn de
waterlinies voor de verdediging van Nederland buiten werking gesteld.
In 1995 werd de stelling, samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie
voorgedragen voor de UNESCO werelderfgoedlijst, waarin zij in het jaar
daarop ook daadwerkelijk is opgenomen. In 2005 kreeg de Stelling van
Amsterdam de status van Nationaal Landschap. Veel forten zijn paradijsjes
voor de eco-toeristen geworden omdat ze veelal lange tijd ongemoeid zijn
gelaten en de natuur zijn gang kon gaan. Maar er stond altijd wel een groot hek
omheen. Tegenwoordig worden veel terreinen aan andere instanties
overgedragen. Ze krijgen nieuwe bestemmingen en worden daarmee veel beter
toegankelijk.
bron: wikipedia
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Handleiding voor het laden van een E-bike-accu
Alle accu’s verouderen. Dat kun je niet veranderen. Met de juiste behandeling
kun je het einde wel uitstellen. Om te weten welke behandeling optimaal is,
moet je weten welk type accu je hebt. Dat is niet altijd even makkelijk te
achterhalen. De typenaam van de fiets biedt geen zekerheid. Het is beter de
accu zelf te bekijken, dat gaat makkelijk als hij uitneembaar is. Vaak staat het
type ook in de gebruiksaanwijzing en soms op de oplader van de fiets. We
onderscheiden de volgende accusoorten:
-zuur, al dan niet in gel variant)
-Mh (Nikkel-Metaalhydride)
-Ion (Lithium-Ion)
-polymeer)

Pb accu
Loodaccu's zijn goedkoop, groot en zwaar. Ze worden vrijwel uitsluitend
gebruikt in bakfietsen, waar gewicht en formaat minder belangrijk zijn.
Opladen kan met een 14,4 volt snellader, mits deze afslaat zodra de accu vol is.
Veiliger is laden met 13,8 volt, waarna de accu aangekoppeld blijft tot hij weer
gebruikt wordt. De accu kan gebruikt worden tot hij te leeg is voor
ondersteuning. Laat echter nooit daarna nog verlichting branden. Dit
veroorzaakt diepontlading en vernielt de accu.
Een loodaccu heeft een geheugeneffect, voor behoud van de capaciteit is het
belangrijk hem af en toe leeg te maken, en vervolgens weer volledig te laden.
Indien langere tijd ongebruikt, wordt hij bij voorkeur aangesloten aan een
zogenaamde 'druppellader' met ontlaadcyclus. Deze zal de accu ongeveer eens
per maand ontladen en vervolgens heel langzaam weer opladen. Demonteer de
accu wanneer deze 's winters niet wordt gebruikt. Zet hem binnen en laat hem
aangesloten op de druppellader. Zo blijft de capaciteit optimaal.

Ni-Mh accu
Nikkel-Metaalhydride accu's werden veelvuldig gebruikt in e-bikeframes, maar
ook in bagagedragermodellen en in de afneembare versies. Tegenwoordig zijn
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ze een goedkope optie. Ze leveren in nieuwstaat behoorlijk wat energie, maar
hun vermogen loopt terug met de jaren. Dit type accu is in de regel voorzien
van uitgebreide elektronica die overbelasting en diepontlading door
bijvoorbeeld een brandende lamp voorkomt. Wel is de zelfontlading flink, na
een week stilstaan kan de actieradius met een kwart zijn afgenomen. Het is dan
ook handig deze accu altijd aan te sluiten op de lader, wanneer hij niet wordt
gebruikt. De elektronica laadt de accu bij zodat deze altijd vol zit en direct
gebruikt kan worden.
Zet de fiets nooit met lege accu weg. De accu zal in een paar dagen nog meer
spanning verliezen, daardoor ernstig beschadigd raken en veel capaciteit
verliezen. Een volle accu moet na uiterlijk een maand worden bijgeladen om
niet op dezelfde manier te ver te ontladen en kapot te gaan.
Wordt de e-bike ‘s winters niet gebruikt, demonteer indien mogelijk dan de
accu om hem vorstvrij binnen te bewaren. Houd hem de gehele periode
aangesloten op de lader. Ook wanneer je 's winters

wel fietst is het gunstig de accu binnen op te laden. Een warme accu
levert meer vermogen en gaat langer mee dan een bevroren exemplaar.

Li-Ion accu
Mobiele telefoons en goede e-bikes hebben Lithium-Ion accu's. Deze accu's
leveren niet alleen veel energie, ze gaan ook lang mee. De capaciteit neemt
weinig af met de jaren. Je vindt ze in bagagedragers, maar ook als afneembare
en zelfs in het frame verstopte modellen.
De oplader van een Li-Ion accu is een ingewikkeld stuk elektronica. Vaak
heeft deze een snellaadfunctie, waarmee de accu al na één of twee uur vol zit.
Gebruik deze functie alleen wanneer nodig, hij is belastend voor de accu en
verkort daarmee de totale levensduur. Als de fiets bijvoorbeeld de hele nacht
stil staat, is het beter de langzame laadfunctie te gebruiken.
Li-Ion accu's verouderen versneld wanneer ze volledig opgeladen zijn, dit
in tegenstelling tot Ni-Mh accu's! Uiteraard laad je de accu volledig op
voor je aan een fietstocht begint, maar het is niet verstandig de accu
wekenlang aan de lader te houden. Laad hem op als hij bij thuiskomst
minder dan 50 procent over heeft, en tank hem vol voor vertrek.
Let op: de accu mag nooit lang helemaal leeg zijn. Zelfs wanneer de
elektronica zichzelf uitschakelt loopt de spanning langzaam verder terug
waardoor de accu blijvend beschadigd. Controleer de acculading dus altijd bij
thuiskomst!
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Van een winter lang stilstaan houden Li-Ion accu's niet. Optimaal is hem
maandelijks volladen en vervolgens rijden tot hij nog 75 procent over heeft.
Daarna kan hij blijven staan tot hij nog 50 procent over heeft. Controleer dit
wekelijks. Bij veel accu's is dit ook te controleren op de accu zelf, want
bewaren en opladen doe je bij voorkeur vorstvrij binnen. Wanneer de spanning
te ver terug loopt, is het, ondanks het gure weer, tijd voor opladen en een kort
ritje.

Li-Po accu
De nieuwste, beste en duurste variant van de Li-Ion accu is voorzien van een
ingewikkeld chemisch bestanddeel, een polymeer, vandaar de naam Lithiumpolymeer. Hierdoor levert de accu meer energie en loopt hij langzamer leeg.
Wel is er geavanceerde elektronica nodig om exact de juiste interne spanning
te handhaven.
Hij dient hetzelfde behandeld te worden als een gewone Li-Ion accu, met als
verschil dat echt alleen de originele lader gebruikt mag worden. 0,1 volt te
veel of te weinig is genoeg om de accu totaal te vernielen of zelfs te laten
ontploffen.
Gebruik je de juiste oplader dan zit een Li-Po accu veilig en erg snel vol. Het
vanzelf leeglopen gaat juist erg langzaam, waardoor hij misschien zelfs de hele
winter overbrugt. Vertrouw daar echter nooit op, maar controleer de lading
wekelijks, net als bij een Li-Ion. Ook een Li-Po accu bewaar je het best binnen
of op een andere vorstvrije plaats.
Disclaimer: Lees ook altijd de gebruiksaanwijzing van je fiets. Vraag bij
onduidelijkheden of tegenstrijdigheden altijd je dealer om advies. Geen van het
bovenstaande vervangt ooit de aanwijzingen van de producent.
Bron: FietsActief
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Hoezo einde Crisis
Er zijn signalen dat het met de economie weer wat beter gaat, maar zijn die
signalen niet te optimistisch? Want uit betrouwbare bron krijgen we
toch andere geluiden zoals:
De bananenhandelaar is de pisang
en de tabakshandelaar de sigaar.
De bakker verdient geen droog brood meer
en de herenmode is de das omgedaan.
De lampenwinkels zien de toekomst donker in
en de scheepsvaart is de wind uit de zeilen genomen.
Menig timmerman heeft het bijltje er bij neer gelegd,
terwijl de kousenfabrikant er geen gat meer in ziet.
Horlogemakers zouden de klok terug willen draaien
en de confectie-industrie probeert er een mouw aan te passen,
terwijl men de tuinders knollen voor citroenen verkoopt.
Binnenschippers zijn aan lager wal geraakt
en chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt.
Wielrenners kunnen niet meer rondkomen
en badmeesters zien geen kans het hoofd boven water te houden.
Bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen
en voor bioscoopexploitanten valt het doek.
Kwekers zitten op zwart zaad,
schoorsteenvegers komen op straat te staan en
stratenmakers kunnen wel op dak gaan zitten.
De mijnbouw graaft z’n eigen graf,
tabaksindustrie gaat de pijp uit.
De NS is het spoor bijster
terwijl de metselaars in de put zitten.
Dirigenten raken geheel van slag,
terwijl koren in de slag gaan.
De caféhouders zijn het zat.
De kappers zitten met de handen in het haar.
De boer is uit het veld geslagen
en de helderziende schemert het voor de ogen.
Verder gaat het prima.
Zou het helpen als de wapenindustrie inziet dat er geen schot meer inzit?
bron: internet

23

Informatiebulletin

september 2013

Uw rijbewijs verloopt binnenkort?
Met ingang van 1 januari 2014 gaat de
keuringsleeftijd van automobilisten en
motorrijders omhoog van 70 naar 75 jaar. Dat
betekent dat in 2014 de volgende spelregels
gelden bij vernieuwing van uw rijbewijs:




Bent u tussen de 65 en 70 op het moment dat u het nieuwe rijbewijs
aanvraagt? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot uw 75e.
Bent u ouder dan 70 op het moment dat u het nieuwe rijbewijs aanvraagt?
Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw
rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Tot 1 januari 2014 gelden voor het vernieuwen van het rijbewijs de huidige
regels.
Bron: CBR
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Voor gebreken of onderhoud:
Hr. A.van Bruchem
tel. 6835442
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

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
tel. 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
Vacant

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
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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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