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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
Tot mijn grote genoegen hebben diverse mensen de oproep om ook eens een
stukje te schrijven in ons bulletin serieus genomen. Ik hoop dat goed voorbeeld
goed doet volgen.
Deze keer is er veel aandacht voor onze pensioenen. De vraag bereikte ons
regelmatig wat toch de status is van het ‘Verdroogde Peertje’, de actie van de
FPVG om een fonds te vormen om, indien zinvol, juridische stappen te kunnen
ondernemen. U vindt de reactie van de FPVG in dit nummer, naast een
geactualiseerd overzicht van de ontwikkelingen in pensioenland en het laatste
nieuws betreffende het Alcatel-Lucent pensioenfonds.
Speciale aandacht vraag ik voor de uitneembare middenpagina. Geen
playmate, maar een tweetal flyers om mede-gepensioneerden, waarvan u denkt
of weet dat ze geen lid zijn, op de vereniging attent te maken. Haal ze eruit en
geef ze door! U kunt natuurlijk ook het IB laten lezen; op de sociëteit liggen
altijd extra exemplaren klaar voor dit doel.
De datum van de traditionele kerstbijeenkomst heeft u natuurlijk al in uw
agenda staan, dus daar hoef ik het niet over te hebben. Rest mij u veel
leesplezier te wensen. Tot in het voorjaar!
Namens de redactie,
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 10 februari 2014

4

december 2013

Informatiebulletin

Kerstbijeenkomst maandag 16 december
Leden en donateurs van de VGG worden hartelijk
uitgenodigd op de jaarlijkse kerstbijeenkomst.
Deze wordt gehouden op maandag 16 december a.s. in
de Bethlehemkerk aan de Diependaalselaan hoek
Loosdrechtseweg, tegenover Zuiderheide.
Vanaf 14.15 uur is de zaal open en bent u van harte
welkom.
Het bestuur van de VGG doet zijn uiterste best om u een gezellige middag te
bezorgen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u deze middag
met oude bekenden samenzijn. Er is live muziek, verzorgd door Arnold
Schreuder.
Na afloop is er een kleine kerstattentie, waarvan u thuis nog even kunt
nagenieten.
Bent u slecht ter been en woont u in de regio, maar wilt u toch graag komen,
neem dan even contact op met Jan Rebel, secretaris, tel. 035-5256649.
Graag tot ziens.
Het bestuur
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Medewerkersreisje
Op vrijdag 15 november j.l. gingen 39 leden en donateurs van onze vereniging op reis
naar Den Helder. De groep bestond uit bestuursleden en de contactpersonen van de
diverse activiteiten in de soos, met hun partners.
Iedere twee jaar krijgen deze leden een reisje aangeboden als dank voor de bewezen
diensten aan de vereniging.
In Den Helder bezochten we het Marinemuseum, inclusief bezoek aan een onderzeeër
en het Nationaal Reddingmuseum Doris Rijkers en daar tussendoor een lunch, allemaal
op het terrein van Willemsoord. Daarnaast hebben we ook nog een tochtje gemaakt
door een deel van de haven van Den Helder.
Een bijzonder interessante en inspannende dag waarvan we hieronder, met dank aan
Ton Rigter, een paar foto’s afdrukken.
Jan Rebel

Wachten op de bus

Klimmen naar de onderzeeër

Het Reddingmuseum
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Bij het Marinemuseum

In de onderzeeër

Enige bekende reddingwerkers

Eerst koffie op een Ramschip

Op weg naar de lunch

Onze rondvaartboot
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Fondswerving “Verdroogde Peertje”
Ons Juridische Fonds is door bijdragen van veel leden van
onze gepensioneerden verenigingen en begunstigers
gevuld met een inmiddels substantieel bedrag. Soms
bereiken ons vragen wanneer er nu (eindelijk?) juridische
stappen worden gezet. Wij kunnen daar kort over zijn,
voor alsnog is er geen sprake van het daadwerkelijk zetten
van juridische stappen. Het overgaan tot juridische acties
heeft verregaande consequenties. Om te beginnen zal het
net ontstane informele overleg met het College van
Beheer van Philips Pensioenfonds ongetwijfeld tot een
abrupt einde komen. De in dit informele overleg hopelijk uit te oefenen invloed zou
daarmee verdwijnen. Bovendien geldt voor het zetten van juridische stappen de basiseis dat
wanneer je eenmaal begonnen bent je in principe in staat en bereid moet zijn tot de hoogste
gerechtelijke instantie door te kunnen knokken. Het starten van een procedure is niet
vruchtbaar in een omgeving waarin, met dank aan de Nederlandse Overheid, de wettelijke
situatie en regelgeving rondom pensioenen nog steeds fluïde is. Het draagt het significante
risico in zich dat we onze middelen verbruiken zonder dat goed definieerbare resultaten zijn
te behalen.
In deze situatie ligt het in de rede om af te wachten hoe de onderneming en Philips
Pensioenfonds uiteindelijk bij het uitkristalliseren van wet- en regelgeving, met de dan
ontstane situatie omgaan richting gepensioneerden. In het bovengenoemde informele
overleg is er misschien de mogelijkheid enige invloed uit te oefenen op deze besluitvorming. En mocht de finale uitkomst dan toch aanleiding geven tot actie initiatieven van
de Federatie, dan hebben we daartoe de mogelijkheid met de in de afgelopen periode
verzamelde informatie en documentatie, tezamen met de door u samengebrachte gelden in
het Juridische Fonds.
Bij de opbouw van het Juridisch Fonds heeft het Federatie Bestuur de toezegging gedaan,
de gestorte gelden geheel of gedeeltelijk te retourneren wanneer het Fonds niet, of slechts
gedeeltelijk zou worden aangewend voor juridische acties. Het Federatie Bestuur houdt vast
aan deze toezegging, maar tekent hierbij aan het Juridische Fonds vooralsnog in stand te
willen houden. Dit omdat, mede door de Overheid, de onzekerheid rondom de pensioenen
ook het komende jaar zal voortduren. Pas als we weten met welke finale uitkomst wij als
aangeslotenen van het Philips Pensioenfonds te maken zullen krijgen, is het besluit tot het
aanwenden van het Juridische Fonds voor juridische actie dan wel het terugstorten van het
Fonds aan de orde.

Het dagelijks bestuur van de FPVG
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Uit pensioenland
In deze rubriek worden recente ontwikkelingen in de pensioenhervorming
gemeld. Deze aflevering sluit aan op de aflevering, die in het juni-nummer
geplaatst is. De tijdlijn van deze aflevering start met de maand juni.
1. 6 juni 2013: Gepensioneerden eisen toelating bij ontwikkeling van
pensioenstelsel
‘Beide koepels van gepensioneerdenorganisaties KNVG en NVOG eisen via
hun advocaten toegelaten te worden tot gesprekken en onderhandelingen over
de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. De koepels eisen van de
minister op de kortst mogelijke termijn en in ieder geval voor 20 juni te
bevestigen dat zij bij het overleg en de concrete uitwerking betrokken zullen
worden’ zo meldt de KNVG, de koepel voor onze VGG. De samenwerking in
deze actie is hoopvol.
2. 10 juni 2013: Hoorzitting kamercommissie over ingreep in het
fiscaal vriendelijk pensioensparen.
In deze hoorzitting worden diverse belangenorganisaties en deskundigen
geraadpleegd over de regeringsingreep van het verlagen van het jaarlijkse
pensioenopbouwpercentage: 2,15% wordt 1,75%. De staatssecretaris Weekers
van Financiën toont met berekeningen aan dat een maximum pensioen van
70% van het genoten middelloon nog haalbaar is dank zij het langer werken.
De meerderheid van de aanwezigen vond dat niet aannemelijk gezien de
toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt: latere toetreding, toename van
flexibiliteit en periodes van werkeloosheid, toename demoties aan het eind van
de arbeidsperiode etc.
3. 9 juli 2013: Eerste Kamer neemt de Wet Versterking Bestuur aan
Op 1 juli is de Initiatiefwet Koser Kaya/Blok van kracht geworden. Deze wet
geeft de gepensioneerden ook een eigen positie in het bestuur van
bedrijfstakpensioenfondsen.
De Wet Versterking Bestuur is op 9 juli aangenomen, maar het merendeel van
de bepalingen worden pas van kracht op 1 juli 2014. Op die datum moeten de
fondsen aan alle vereisten van deze wet voldoen. De Wet versterking bestuur
wijzigt het paritair bestuursmodel van nu. De wet staat ook onafhankelijke
bestuursmodellen toe waarin externe deskundigen in het bestuur zitten en de
belanghebbenden verenigd zijn in een belanghebbendenorgaan. Op het laatst is
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ook het gemengd paritair bestuur (‘one tier board’) toegestaan waarin externe
toezichthouders (niet uitvoerenden) en belanghebbenden (uitvoerenden) in het
bestuur zitten.
Onverwacht en tegendraads beperkt de wet de bestuurlijke deelname van
gepensioneerden tot 25%.
4. 12 juli 2013: Staatssecretaris Klijnsma stelt een voorontwerp van
wet herziening ftk open voor internetconsultatie
Een internet consultatie met dit voorontwerp dient om te weten te komen hoe
de set financiële eisen (ftk) voor het huidige nominale pensioencontract
gewijzigd en/of aangevuld moeten worden om ook geschikt te zijn voor het
anders zijnde reële pensioencontract.
De Internet consultatie sluit 6 september .(Voor resultaat van de consultatie zie
1 oktober 2013)
5. 13 juli 2013: Kabinet eens over stelsel pensioenen
Het kabinet is het eens geworden over een nieuwe set regels voor het
pensioenstelsel. Het stelsel zal volgens het Kabinet leiden tot lagere
pensioenpremies. Dat is voordelig voor de schatkist omdat dan jaarlijks minder
belasting afgetrokken kan worden. Het kabinet boekt dit als een bezuiniging
van € 2,9 mrd in 2017. Het is ook voordelig voor de schatkist omdat de
overheid in de rol van werkgever ook een deel van de pensioenpremie moet
betalen!
Na afloop van de ministerraad kwam staatssecretaris Klijnsma met cijfers van
de Nederlandse Bank:
De mindering van belastingaftrek op zich is € 9 mrd. De nieuwe regels leiden
echter tot € 3 mrd premieverhoging zodat netto € 6 mrd bezuiniging overblijft.
6. 12 sept. 2013: Oproep aan het Kabinet van een brede groep van
Maatschappelijke Organisaties
Naast het afzonderlijk reageren op de internet consultatie, wordt er ook
gelobbyd en gewerkt aan een gezamenlijke reactie naar het Kabinet. Op 12
september hebben De Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie, FNV-Jong,
CNV Jongeren, CSO (Unie KBO,PCOB,NVOG en Noom), ANBO, KNVG en
FNV Senioren een gezamenlijke oproep aan het Kabinet gericht waarin zij
aangeven dat bij hen fundamentele uitgangspunten leven, die bij het uitwerken
van de wetgeving gehanteerd moeten worden. Kort samengevat:
 voor werkgevers, werknemers, ouderen, jongeren en pensioenfondsen:
één pensioenstelsel, één set spelregels;
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meer stabiliteit in de pensioenen en premies, geen gedwongen
conservatieve beleggingen tijdens wat lagere dekkingsgraden;
 voorkom juridische discussies over het ‘invaren’ van opgebouwde
rechten.
Tevens rekenen de ondertekenaars er ook op dat het kabinet hen nauw betrekt
bij de uitwerking van de nieuwe regels. (Dus ook onze koepel KNVG die aan
deze actie flink heeft bijgedragen)
7. 1 okt. 2013: Staatssecretaris Klijnsma kiest voor eenduidigheid en
helderheid
In een brief aan de Tweede Kamer concludeert de staatssecretaris dat de
internetconsultatie ook fundamentele reacties van belanghebbende partijen
heeft opgewekt die verder reiken dan de herziening van het ftk. Daarbij noemt
zij ook de gezamenlijke oproep van de maatschappelijke organisaties.
In een extra brief heeft zij aan de consultatie een variant toegevoegd tussen het
nominale pensioencontract en het ‘’reële’’ pensioencontract. De positieve
afzonderlijke reacties op die tussenvariant en de uitgangspunten in de oproep
van de brede groep maatschappelijke organisaties, steunen haar in het
voornemen bij de herziening van het ftk te kiezen voor de tussenvariant.
Daarmee verkrijgt zij eenduidigheid en helderheid die het vertrouwen wekken
Bovendien kunnen voordelige elementen uit beide contracten gecombineerd
worden in de tussenvariant. Ook de noodzaak van het lastige en dure invaren
van reeds opgebouwde pensioenrechten kan dan vervallen. De brief aan de
Tweede Kamer eindigt met de belofte dat het wetsvoorstel ftk herziening, voor
het komende kerstreces ingediend wordt. De wetswijziging kan dan per 1
januari 2015 worden ingevoerd. Het twee-verschillende-contracten-stelsel is
van de baan.
8. 8 okt. 2013: Kabinet lijdt in de Eerste Kamer nederlaag met
versoberingsplan pensioenopbouw
Het kabinet heeft voorbijgaand aan de fundamentele kritiek van de Raad van
Staten het plan ingediend en verloren. Verwacht wordt dat het
versoberingsplan naar de Tweede Kamer teruggaat.
Tenslotte enige nieuwspunten die in het volgende Informatie Bulletin in de
tijdlijn gezet kunnen worden.
 4 nov. 2013: Staatssecretaris Klijnsma geeft in Kamerbrief aan Tweede
Kamer aan dat voor het fuseren van kleine pensioenfondsen een
verbeterde versie van het multipensioenfonds met onafhankelijke
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bestuurders nodig is. Zij is voornemens om dit per 1 januari 2015 te
faciliteren en zal nog dit jaar een voorontwerp van wet voor
internetconsultatie openstellen.
Uit FD van 12 nov.: De Hoge Raad is op 8-11-2013 met de uitspraak
gekomen dat de pensioenvoorwaarden na pensionering nog gewijzigd
mogen worden. Het betrof een inperking van de indexatie. In september
2013 is deze uitspraak al gevallen in een dergelijke zaak.
Uit FD van 15 nov.: Politiek kijkt naar verlaging pensioenopbouw
voor nabestaanden.
Uit FD van 18 nov.: Kabinet zet alles op alles om aan kostbare
pensioeneisen van de oppositie tegemoet te komen. Ministers hebben het
van hun staatssecretarissen overgenomen. Gedacht wordt ook aan
plafondverlaging van €100.000 naar €67.000 en versobering pensioenopbouw van nabestaanden.
Wim van Dam

Nieuws over het Alcatel-Lucent Pensioenfonds
Er is mogelijk op korte termijn een nieuwe ontwikkeling te
verwachten in de relatie tussen het Alcatel-Lucent
Pensioenfonds en de onderneming Alcatel-Lucent.
Zoals bekend heeft de onderneming de Uitvoeringsovereenkomst met het fonds per eind 2011 eenzijdig
opgezegd.
Omdat fonds en onderneming het niet eens konden worden
over een vergoeding voor de hieruit voor de aangeslotenen
voortvloeiende schade zag het bestuur zich genoodzaakt een rechtszaak aan te spannen
tegen de onderneming.
Een uitspraak van de rechter in hoger beroep is binnen afzienbare tijd te verwachten.
Lopende deze rechtszaak is het fondsbestuur wel in gesprek gebleven met de
onderneming over een mogelijke schikking. Dit overleg loopt tot op heden met horten
en stoten.
Van de zijde van De Nederlandsche Bank ( DNB ) kreeg het pensioenfondsbestuur te
horen dat het fonds moet worden geliquideerd omdat er nu geen onderneming als
sponsor meer achter het fonds staat. Het pensioenfonds-bestuur heeft tot op heden met
succes gevraagd om uitstel. DNB staat onderbrenging bij een verzekeraar voor.
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De VGG Commissie Pensioen Zaken (CPZ) komt maandelijks bijeen om bovenstaande
situatie te bespreken en waar mogelijk de gepensioneerden-vertegenwoordigers in
bestuur en deelnemersraad - die ook deel uitmaken van de commissie - te ondersteunen met advies.
Vanuit onze vertegenwoordigers bekeken vormt de commissie een klankbord.
Omdat de rekenrente nog steeds laag is, waardoor de berekende verplichtingen van het
fonds relatief hoog zijn, zou een gedwongen overgang naar een verzekeraar gepaard
gaan met bijna geen inkoop van indexatie bij die verzekeraar.
In dat geval wordt bij oplopende inflatie de koopkracht van het pensioen snel
uitgehold.
Vandaar dat de CPZ zich steeds op het standpunt heeft gesteld dat uitstel van DNB
moet worden verkregen; het fonds voldoet op dit moment immers ook aan het
herstelplan.
De CPZ vindt dat momenteel alle mogelijkheden moeten worden opengehouden, ook
een tijdelijk zelfstandig doorgaan dan wel samengaan met een ander pensioenfonds.
Nieuw is dat in het schikkingsoverleg is gebleken dat nu ook de onderneming belang
blijkt te hebben bij uitstel. Dit hangt samen met een forse reorganisatie bij AlcatelLucent en bescheiden financiële middelen.
Momenteel wordt besproken of als onderdeel van een schikking een zogenaamde
Aansluitingsovereenkomst voor een beperkte periode van enkele jaren kan worden
gesloten.
In dat geval heeft het fonds formeel weer een sponsor en mag van DNB worden
verwacht dat de eis om te liquideren voorlopig van tafel gaat.
Alleen bij een allesomvattende schikking tussen beide partijen, die dan waarschijnlijk
voor het jaareinde zijn beslag moet krijgen, zou de rechtszaak alsnog kunnen worden
afgebroken.
Als U polishouder bent van het Alcatel-Lucent Pensioenfonds, gepensioneerd dan wel
“slaper”, en U bent geïnteresseerd of U wilt reageren, dan vindt U op pagina 17 wat U
kunt doen om contact te houden met de Commissie PensioenZaken van de VGG.
Hans Spaan, voorzitter CPZ
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Geachte medegepensioneerde,
Toen de VGG in 1978 werd opgericht, lag de prioriteit van de activiteiten
op het culturele en sociale vlak. De financiële kant van het pensioen werd
geacht goed belegd te zijn bij het Philips Pensioenfonds.
Nog steeds worden diverse activiteiten georganiseerd om het sociale
contact te onderhouden en te bevorderen. Doordat de vereniging beschikt
over een eigen onderkomen kan dat tegen relatief lage kosten. Daarnaast
volgt de VGG de ontwikkelingen in pensioenland nauwgezet en houdt de
leden daarvan op de hoogte.
De financiële wereld is echter drastisch veranderd en er wordt door vele
partijen met enige afgunst gekeken naar de fondsen waaruit onze
pensioenen worden betaald.
Wim Kan zag het al vroeg aankomen: ‘Iedereen denkt aan zichzelf, ik ben
de enige die af en toe nog aan mij denkt’. Het is belangrijk geworden een
stem te hebben daar waar over onze pensioenen beslist wordt.
Individueel lukt dat niet, maar door bundeling van krachten is het wel
degelijk mogelijk een stem in het kapittel te hebben. Een VGG-lid is
automatisch lid van de Federatie van van Philips Verenigingen van
Gepensioneerden (FPVG), en via de FPVG van de Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). De VGG telt ca.700 leden, de
FPVG ca. 15.000 en de KNVG ca. 300.000.
Als de activiteiten van de VGG u onvoldoende aanspreken om lid te worden,
sluit u dan aan om de stem van de FPVG en de KNVG meer kracht te geven.
De kosten van het lidmaatschap van de VGG bedragen € 23 per jaar.
Meer informatie vindt u op www.vegege.nl, waar u zich ook op kunt geven
als lid.
Het bestuur,
W.J.C. Gooiker, voorzitter
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Contact met de Commissie PensioenZaken (CPZ)
Voor contact met de CPZ kunt U gebruik maken van het e-mailadres:
pensioenzaken.vgg@xmsnet.nl
Uw e-mailadres wordt dan opgenomen in een lijst
adressen voor snelle communicatie over het ALUPF,
tenzij U aangeeft dat niet te willen.
Mogelijk ontstaat een situatie waarin wij graag Uw
mening willen peilen.
Gerard Visscher
Leden van de Commissie Pensioenzaken (CPZ) van de VGG
Hans Spaan
Voorzitter CPZ
Frans Postma
Secretaris CPZ
Jan van Leerdam
Bestuur ALUPF
Jan-Willem Thurkow
Bestuur ALUPF
Jaap Bood
Deelnemersraad & Verantwoordingsorgaan ALUPF
Harry Moerkerken
Deelnemersraad & Verantwoordingsorgaan ALUPF
Hans Holland
Deelnemersraad ALUPF
Paul Sebel
Deelnemersraad ALUPF
Ries Brandse
Wim van Dam
Ed Heideman
Jan Leguijt
Wim v.d. Spek
Gerard Visscher
Pensioenzaken VGG Bestuur
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Zorgverzekering collectief 1482, Premies 2014
Rond deze tijd worden de nieuwe polissen en informatiebrieven door de diverse
verzekeraars verstuurd. Vermoedelijk hebben de meeste verzekerden van collectief
1482 die brief al ontvangen. De brief van IAK geeft behalve de premies ook een
uitvoerige uitleg over de diverse voorwaarden en veranderingen. Desondanks meent de
FPVG dat enige kanttekeningen nuttig zijn. Maar voor de volledigheid eerst de
belangrijkste premies.
Het betreft hier de netto maandpremies, waarin alle kortingen zijn verwerkt:





BASISVERZEKERING
AV COMFORT PLUS
AV COMPLEET
AV COMPACT

86,35
38,70
25,05 ref. premie
15,00 ref. premie

Opmerkingen:
Basis verzekering is bruto ca.€12,- euro lager dan vorig jaar. De premie voor 2014 is
daarmee ongeveer op het niveau van 2011.
Comfort Plus is gestegen en volgt de inflatie met een stijging van € 1,05.
De vergoeding voor hoorapparaten is met € 100,- verlaagd. Dat lijkt erger dan het is,
de vergoeding werd eerder verlaagd. Echter er is vrijwel geen negatief effect en dat
komt omdat de leveranciers hun duurdere apparaten u steeds voordeliger kunnen
aanbieden.
Fysiotherapie onveranderd. De vergoeding is vrijwel onbeperkt maar dat is geen
garantie voor de toekomst. Voor 2015 verwachten wij dat extra drempels nodig zijn,
omdat jammer genoeg sommige klanten oneigenlijk gebruik maken van deze faciliteit.
Compleet, geen prijsverhoging! Sinds vorig jaar heeft Compleet een menustructuur
met verschillende modules die men op een hogere of lagere vergoeding kan instellen.
Met de aanduiding ref.premie wordt bedoeld de inhoud van Compleet zoals die was in
2011, toen er nog geen menustructuur bestond.
Compact, nieuw dit jaar voor collectief 1482. Beperkt toegankelijk, alleen voor klanten
die in 2013 geen aanvullende verzekering hadden en alleen maar de basisverzekering
hadden gekozen. Dit betekent: “opschalen” is mogelijk. Echter klanten die Compleet
of Comfort Plus hebben kunnen binnen collectief 1482 niet “afwaarderen” naar
Compact. Wij zien Compact als een proef c.q. tegemoetkoming i.v.m. de financiële
crisis. Het is niet zeker dat deze verzekering voor collectief 1482 in de jaren na 2014
zal blijven.
Tot slot de overheid heeft besloten het (verplichte) Eigen Risico te verhogen van
€350,- naar €360,- per jaar.
Theo Tromp.
Commissie Zorg en Zorgverzekering, FPVG
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:

Mevr. Y. Paardekooper–Wijnberg december 2012
Dhr. J.W. Zantinga
augustus 2013

Dronten
Baarn

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Baarn
Meppel
Soest
Huizen

H.J.M. Middeldorp
R. Steenhuisen
C. Klein
J.A. Kardol

september 2013
oktober 2013
oktober 2013
oktober 2013

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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De VVG
’t Lijkt een tikfout, die middelste letter in de afkorting in de
titel van dit stukje - en toch is dat niet zo. Naast de u
welbekende VGG, de Vereniging van Gepensioneerden,
bestaat er in het Gooi ook een VVG. Dat is de Vereniging
van Vrienden van het Gooi. Een vereniging die zich al
bijna 80 jaar inzet voor het behoud van het eigen karakter
van het Gooi. In de statuten staat dat doel voluit en formeel
omschreven als: “zowel in het landelijk als in het stedelijk
gebied, het eigen karakter van het Gooi en omstreken zo
goed mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te bevorderen. De VVG streeft daarbij
naar een milieubeheer en een ruimtelijke ordening, die aantasting van natuur- en
cultuurwaarden tegengaan of voorkomen. Voorts wil de vereniging de flora en fauna van
het gebied beschermen.”
Het kan bijna niet anders of dit doel zal veel leden van de VGG aanspreken. Heel wat
lezers van dit Informatie Bulletin wonen in het Gooi en hebben er een groot deel van hun
werkzame leven doorgebracht. Zowel vanuit de vestigingen in Hilversum als vanuit die in
Huizen was de Gooise natuur altijd dichtbij. In de middagpauze in Hilversum even de
Zuiderheide op lopen of in Huizen richting de Naardereng, het was een aangename
onderbreking van de werkdag. En ook vanuit de woonomgeving, waar je ook woont in het
Gooi, is de natuur nooit ver weg. En daarvan wordt met heel veel plezier gebruik gemaakt.
Wandelen, fietsen, de hond uitlaten, vogels kijken, enzovoort, voor al die activiteiten is er
ruimte.
Maar dat plezier is niet onbedreigd. Ondanks allerlei beschermende wetten en maatregelen
blijkt het nodig voortdurend alert te zijn op ontwikkelingen die mogelijk afbreuk doen aan
de waarden van het Gooi. In de Vereniging van Vrienden van het Gooi is daarom een groep
vrijwilligers actief die overal in de Gooise gemeenten bijhoudt wat er aan
bestemmingsplannen geproduceerd wordt en die in het geweer komt als dat nodig is.
Is de VVG dus zo’n club die overal tegen is? Zeker niet. Niemand van ons wil in een
museum wonen. Maar de VVG staat er wel voor dat ontwikkelingen duurzaam zijn en
passen in dat Gooi waar we allemaal toch op onze eigen manier wat mee hebben.
Spreekt dit u aan? Lid worden van de VVG is gemakkelijk. Klik op de website in de linker
kolom op ‘lidmaatschap’. Als welkomstgeschenk krijgt u het boek ‘Natuurlijk ’t Gooi’.
En als u eerst eens iets wil proeven van de sfeer, ga dan mee met één van de wandelingen
van de VVG. Of neem deel aan de editie 2014 van de cursus Gooi-o-logie.
Nadere informatie over de VVG en over genoemde activiteiten is te vinden op de website
www.vriendenvanhetgooi.nl.
Leen Mak
secretaris Vereniging van Vrienden van het Gooi
e-mail secretaris@vriendenvanhetgooi.nl
(Leen is ook lid van de VGG)
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Overschakelen

Een primeur!
Zo gaat het boek over de geschiedenis van PTI er uitzien. De schrijvers en
samenstellers hebben hun werk gedaan, de layout-ers en vormgevers leggen
een laatste hand aan het eindresultaat. Als alles volgens plan verloopt komt het
boek in het voorjaar van 2014 beschikbaar. Iets om naar uit te kijken.
Zoals inmiddels bekend is krijgen VGG-leden het boek gratis aangeboden ter
gelegenheid van het 7e lustrum van de vereniging.
Geïnteresseerde niet-leden kunnen het boek door voorintekening met voordeel
aanschaffen voor de prijs van €22,50 (inclusief verzendkosten). De winkelprijs
zal €29,95 gaan bedragen. De voorintekening is mogelijk t/m 15 januari 2014
via de website van de uitgever: www.uitgeverijvanwijland.nl.
Vertel het uw vrienden en kennissen!
Het Bestuur
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Kamperen tussen de wilde dieren
Ons lid dhr. M. van Putte uit Leusden stuurde ons een aantal verslagen toe van de
afrikareizen die hij en zijn echtgenote dit jaar en eerder hebben gemaakt.
In 2007 hadden we – mijn vrouw en ik - al eens een hotelreis gemaakt langs de
oostkant van Zuid-Afrika. We gingen vanaf Johannesburg – in het noorden van ZuidAfrika - via Swaziland en Lesotho naar Kaapstad.
We sliepen o.a. in een huisje in een enclave in het Paul Krugerpark, waar de apen in
het zwembad zwommen. Er staat wel een hek rond de enclave, maar olifanten en apen
trekken zich daar niets van aan. In het park zagen we vele wilde beesten, te veel om op
te noemen. Het park is wel 20.000 ha. groot, gelijk aan 2/3 Nederland en heeft 13000
olifanten. Het park is eigenlijk maar geschikt voor 9000 olifanten. Door de
vrouwtjesolifanten in te enten - dat jaarlijks moet gebeuren - willen de Afrikanen de
populatie verminderen. In het park zijn wel 300.000 impala’s, die we daarom
veelvuldig zien. Er lopen ook enkele witte neushoorns. Witte neushoorns zijn eigenlijk
helemaal niet wit, ze zijn net zo zwart als de zwarte. Witte neushoorns hebben een
brede bek, breed is in het Engels wide en dat is verbasterd in wit. De andere - met een
spitse bek – werd daarom zwarte neushoorn genoemd. Klipspringers springen van de
ene rots op de ander. Leeuwen zijn erg lui, ze gaan slechts 1 keer in de 3 dagen uit op
voedsel. De rest van de tijd luieren ze, verscholen in het hoge gras
We sliepen ook in zogenaamde B-hives, grote bijenkorven, geplaatst in een grote kring
– een kraal. Om binnen te komen moet je bukken. De B-hives zijn van riet en leem
gemaakt. Dieren: Njala’s, patrijzen, koedoes, wrattenzwijnen en een blesbok lopen
langs ons onderkomen.
We gaan ook naar het Hluhluwe (spreek uit: susluwi) – Umfolozi park. Het HluhluweUmfolozi park is 100 jaar oud en 19000 ha. groot. Het is een berglandschap met
ongeveer 100 leeuwen en 15 luipaarden. De parken bezochten we met een open truck,
terwijl we de reis met een bus maakten. Het Hluhluwe - Umfolozi park hebben we ook
in het donker bezocht, een mooie belevenis.
Al dit bovenstaande lokte ons om in 2011 en 2013 nog een keer naar Afrika te gaan,
maar dan met een kampeerreis. Je slaapt dan op matrasjes in koepeltentjes, die je
dagelijks moet opzetten en afbreken. Het is veel avontuurlijker dan een hotelreis en je
komt op plaatsen, waar je met een bus niet kan komen. We hebben de reis gemaakt met
een grote truck, onderin is de bagage en bovenin zitten wij. Vanwege de slechte wegen
hebben we de truck een keer uit de modder moeten duwen.
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Er wordt op houtvuur gekookt, onderweg wordt hiervoor in de bush houtskool gekocht.
De deelnemers van de reis helpen bij het klaarmaken van de maaltijden, afwassen en
opruimen van de spullen. Vlees, melk en dergelijke gaan in de koelbox onderin, terwijl
er bovenin een koeling staat voor onze frisdrankjes.
In 2011 gaat de reis – 7000 km - vanaf de Victoriawatervallen in Zimbabwe door
Zambia, Malawi, Tanzania en Zanzibar naar Nairobi in Kenia. Natuurlijk bekijken we
de 1700 meter. lange en 100 meter hoge watervallen, maar de hoogtepunten blijven
toch de parken. In Zambia slapen we vlak bij het South Luangwa park, waar de
bavianen en vervetapen over het kampeerterrein lopen. Bij één van de deelnemers
wordt de rugzak door een baviaan meegenomen, gelukkig laat hij gauw los - de tas was
wel al open en een portemonnee en een paar papieren zakdoekjes had hij er al uit
gegooid -; het blijft oppassen. De camping ligt naast de Luangwa rivier met
krokodillen en ’s nachts brullende nijlpaarden. We gaan een paar keer met een open
truck het park in. We zien een olifant, die net wil paren met zijn vrouwtje, maar van al
die pottenkijkers moet hij niets hebben; hij komt brullend en met wapperende oren op
ons af, maar als de gids de motor van de truck aanzet, druipt hij af. Zijn tweede “slurf”
sleept over de grond, maar hij kan hem ook omhoog krullen. Het park is het mooiste
park – met zijn prachtige flora en fauna -, dat we tot nu toe gezien hebben. Alleen de
wegen er naar toe zijn erg slecht. We beleven ook nog een hachelijk avontuur. Als we
aan het eind van de dag met open trucks het park ingaan, komt één van de twee trucks
vast te zitten in het moeras. Met heel veel moeite krijgen we – na drie kwartier net
voordat het donker wordt - de truck met takken en duwen en trekken los. Scheppen of
kabels hebben de Afrikanen niet. We moeten er maar niet aandenken, wat met de truck
– er lopen genoeg wilde dieren rond - was gebeurd, als hij onverrichter zake achter
gelaten moest worden.
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In Tanzania kamperen we midden in het wildpark Serengeti, er is geen omheining en
geen elektra, er is enkel voor water gezorgd. ’s Avonds wordt er een kampvuur
gemaakt om de wilde dieren af te schrikken, ’s nachts kan je maar beter niet je tent
uitgaan. Een hyena loopt er, terwijl we slapen, tussen onze tenten door, op zoek naar
voedsel, dat gelukkig goed is weggestopt. In het park en bijbehorende
Ngorongorovallei zien we natuurlijk weer veel dieren zoals ook een grote tran. Een
tran is grootste vogel van de wereld, die kan vliegen. Gnoes en zebra’s trekken vaak
samen op; zebra’s zien beter en gnoes zijn sterker. We zien een hyena bevallen van een
tweeling. Als we een groepje aasgieren zien zitten, weten we dat er in de buurt een
dood dier moet liggen: een aangereden impala ligt langs het pad. De aasgieren wachten
eerst tot een leeuw of hyena de huid kapot heeft gemaakt, daarna eten zij de restjes op.
In de Serengeti bezoeken we een Masai-dorp. De Masai is een nomadenvolk, de
mannen trekken daar rond met koeien. Hun
eten bestaat enkel uit vlees, melk en bloed
van deze beesten. De melk en het bloed
drinken ze uit kalebassen.

zieke buffel

drinkende giraf

Dit jaar (2013) hebben we gereisd – 6000 km - vanaf Kaapstad in Zuid-Afrika, door
Namibië, Botswana naar Zimbabwe. Namibië is een prachtig land met de Fish River
Canyon, na de Grand Canyon in Amerika de grootste ter wereld en Dune, de 45 - 200
meter hoge oranjerood gekleurde duinen, Sesriem Canyon, duizenden flamingo’s en
pelsrobben langs de kust. Maar het mooiste is toch ook hier het park met de wilde
beesten: Etosha National Park. In het park hebben we 3 nachten geslapen, jakhalzen en
grondeekhoorntjes lopen over het terrein. De camping is omheind, ernaast is een poel,
die ’s nachts verlicht is. Daar zien we de olifanten, neushoorns, giraffen, zebra’s, gnoes
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en gemsbokken drinken. Er is een duidelijk hiërarchie: als de olifanten drinken, blijven
de andere dieren op afstand.
’s Avonds maken we een “Night drive”, waar we - op 20 meter afstand - 2 brullende
mannetjesleeuwen zien met nog 4 andere leeuwen, een machtig gezicht. Een
neushoorn loopt in het donker naar één van de mannetjesleeuwen, maar blijft toch
maar op veilige afstand. Ook zien we in het donker olifanten – hun uitwerpselen kan je
al van verre ruiken -, giraffen en flamingo’s. Tijdens de tochten door het park komen
we ook bijzondere beesten tegen, zoals spiesbokken. Zij komen alleen in Namibië
voor. Een zebra is gebeten door een leeuw, hij heeft een flinke wond op zijn rug, de
vellen hangen erbij Voordat we het park inreden, hebben we nog kennis gemaakt met
de Himba’s en Herero’s, beiden nomadische volken.

Spiesbok

Himba

In Botswana slapen we 2 nachten op een onbewoond eiland in de Okavango Delta,
waar we met mokoro’s – uitgeholde boomstammen - heen gebracht worden. Voor
drinkwater moeten we zelf zorgen. De Delta is de grootste binnenlandse delta. Op het
eiland lopen ook wilde dieren zoals olifanten, gnoes, wrattenzwijnen, zebra’s,
wildebeesten en slangarenden – we hebben ze allemaal gezien -, gelukkig op veilige
afstand. Ook bezoeken we het Chobe National Park en maken een boottocht over de
Chobe rivier, waar we veel dieren langs het water zien staan. Olifanten zwemmen daar
door het water. In Botswana zijn meer ezels dan inwoners – het land telt 2,1 miljoen
inwoners -, de ezels en koeien steken lukraak de weg over, het is oppassen geblazen.
De laatste reis eindigt bij de Victoria watervallen – spectaculair om te zien -, waar de
vorige reis was begonnen. Het zijn reizen, die we niet snel zullen vergeten.
Rinus van Putte
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN
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
Algemeen:
Hr. J.van Hunnik
tel. 5338555
Gebouwbeheerder
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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