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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
Nog even en dan zijn we het jaar alweer rond. Hopelijk zijn er naast de vele
onzekerheden in deze tijd ook veel mooie momenten om op terug te kijken. We
hebben in ieder geval van een prachtige zomer en een mooi najaar kunnen
genieten.
In dit nummer vindt u weer de vertrouwde bijdragen van uw pensioenwatchers.
De pensioenen zullen de gemoederen nog wel lange tijd blijven bezighouden,
maar zij blijven het met argusogen volgen. Via de koepelverenigingen wordt
serieus geprobeerd onze belangen te verdedigen.
Leuke bijkomstigheid is dat uw lidmaatschap van deze verenigingen u ook
korting geeft op de toegangsprijs van het Philipsmuseum in Eindhoven. U
vindt hierover meer informatie verderop in dit nummer.
We gaan nu een periode van relatieve rust in. Wellicht vindt u de tijd om na te
denken over tips of bijdragen voor ons bulletin. Betrokkenheid van de lezers
maakt zo’n orgaan zoveel levendiger. In ieder geval veel leesplezier en tot
ziens op de traditionele kerstbijeenkomst.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 9 februari 2015
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Kerstbijeenkomst maandag 15 december
Leden en donateurs van de VGG worden hartelijk uitgenodigd op de jaarlijkse
kerstbijeenkomst.
Let op!!
Deze bijeenkomst kan helaas niet meer worden gehouden in de Bethlehemkerk
vanweg het feit dat de zaal in de Bethlehemkerk iedere maandagmiddag wordt
verhuurd aan een andere organisatie en er in de kerk geen andere zalen
geschikt zijn voor onze kerstbijeenkomst. Wij hebben dus omgezien naar een
ander gebouw met geschikte zaalcapaciteit en kwamen uit bij
zalencentrum “De Akker”, Melkpad 14b, 1217 KC, Hilversum.
De Akker ligt in het centrum van Hilversum en
beschikt over voldoende eigen parkeergelegenheid. Het station van Hilversum ligt op 5
minuten loopafstand. Zalencentrum de Akker
ligt aan het Melkpad naast de Oud Katholieke
st. Vitus Kerk.

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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Uit pensioenland
Sinds de vorige aflevering is de Nationale Pensioendialoog op gang gekomen.
Die dialoog is gericht op een nieuw pensioenstelsel voor verderop, zoals de
tomtom zegt. In deze aflevering worden de milestones die bij het
“pensioenstelsel verderop” kunnen behoren, gekenmerkt met de label (NLP)
17 sept. 2014: Centraal Planbureau (CPB) brengt naar voren dat de
doorsneepremie niet meer kan werken. (NLP)
Met de doorsneepremie betalen de jonge pensioenopbouwers tot ca 45 jarige
leeftijd, jaarlijks ook een deel van de pensioenopbouw van de opbouwers
boven 45 jaar.
Eenmaal boven de 45 jaar gekomen, wordt jaarlijks een deel van hun
pensioenopbouw aangevuld uit de doorsneepremie van de opbouwers onder 45
jaar voor zover die er nog in het pensioenfonds zijn..
Als de pensioenopbouwer onder 45 jaar uit het pensioenfonds vertrekt en zijn
opgebouwde pensioenaanspraken meeneemt, blijkt dat hij te veel voor zijn
aanspraken heeft betaald.
De doorsneepremiesystematiek is indertijd ontstaan in een arbeidsmarkt waarin
de werknemer een vast arbeidscontract had en weinig van werkgever
veranderde.
Serieuze beleidmakers (zoals CPB) hebben in de gaten dat de arbeidsmarkt
kantelt van vaste contracten en enkele werkgevers in zijn/haar gehele loopbaan
naar tijdelijke contracten en veel werkgevers in zijn/haar gehele loopbaan. In
deze opkomende dynamische arbeidsmobiliteit past de doorsnee-premie niet
meer.
Bij het afschaffen van de doorsneepremie ontstaat een gat van € 100 mrd . CPB
wijst er op dat de afschaffing van de VUT ongeveer hetzelfde kostte. (FD)
Oktober 2014: Voorbereiding van de Tweede Kamerbehandeling
“ Wetsvoorstel aanpassing FTK”.
Beleidmakende organisaties met of zonder stem in de Tweede Kamer, geven
bijtijds hun bevinding van het wetsvoorstel door aan de Kamer.
 De nieuwe FTK pensioenregels zijn opgesteld om meer zekerheid te geven
. De algemene indruk is dat de deze regels erg streng zijn uitgevallen.
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Eerst moeten grotere buffers opgebouwd worden
voordat geïndexeerd kan worden. Het betekent dat
pas bij een dekkingsgraad 110% aan indexeren
gedacht kan worden en pas bij 130% voluit
geïndexeerd kan worden.
 CDA vindt de grens 110% te hoog en wenst 105% als
grens .
 De ouderenkoepels KNVG, CSO en NVOG schrijven
in een brief aan staatsecretaris Jetta Klijnsma dat de strengere regels
mogelijk in strijd zijn met Europese regelgeving en pleiten de behandeling
van het wetsvoorstel te staken zolang dit niet duidelijk is.
 Uit diverse hoeken komen berekeninguitkomsten waaronder van Aon
Hewitt, CPB (centraal planbureau) en de Pensioenfederatie (=de koepel
van pensioenfondsen)
Een gepensioneerde hoogleraar uit Pensioenland, die het ergste van het nieuwe
FTK vreest, schrijft terecht dat op z’n minst een echt onafhankelijke evaluatie
van de berekeningen, die het CPB en de Pensioenfederatie hebben ingebracht,
noodzakelijk is.
10 okt. 2014: Voordeel collectief pensioen verdampt (NLP)
Ongeveer 80% van de pensioenen in Nederland is wegens risicodeling
collectief geregeld. Centraal planburau en onderzoeknetwerk Netspar hebben
onderzocht in hoeverre dit gunstiger is dan het individueel pensioensparen.
Door vergrijzing is dat verschil sterk afgenomen. De binnenkomende premie is
laag. De pensioenen hangen af van de beleggingsresultaten, net als bij
individuele rekeningen. (FD)
Kanttekening: In geval van een doorsneepremie ontstaat er bij vergrijzing een
tekort in de pensioenopbouw van de andere opbouwers boven 45 jaar. Dat is
een last voor het vergrijzende collectief en dus een nadeel van het collectief
met doorsneepremie.
16 okt.2014: Tweede Kamer akkoord met aanscherping pensioenwet
Aan de stemming op 16 okt. is op 13 oktober een debat in de Tweede Kamer
voorafgegaan.
Zowel de regeringspartijen PvdA en VVD, als de bevriende oppositiepartijen
D66, SGP en Christen Unie vonden de FTK regels op onderdelen te streng. De
Staatssecretaris heeft daarop toegegeven:
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Geen plotselinge, forse pensioenverlagingen meer om te korten. Maar tegelijk
moeten de pensioenfondsen terughoudender zijn met het verhogen van de
pensioenen.
Met deze toegeving kon op 16 oktober het wetsvoorstel met meerderheid
aangenomen worden.
3 nov. 2014: Dit voorjaar voorstellen voor totaal nieuw pensioenstelsel
(NLP)
Hoe moet het Nederlandse pensioenstelsel er in de toekomst uitzien?
Moeten er meer individuele rekeningen
komen, meer keuzevrijheid met de
premie, een pensioenplicht voor zzp’ers,
concurrentie tussen aanbieders? Het
wordt op dit moment allemaal
bestudeerd.
Allemaal stof voor de Nationale
Pensioendialoog, opgezet door staatsecretaris Jetta Kleinsma.
In het kader van de Nationale Pensioendialoog zijn er al 4 bijeenkomsten
geweest van burgers en experts.
Op een website (www.denationalepensioendialoog.nl) van het ministerie van
Sociale Zaken mogen burgers en organisaties hun visies plaatsen en in
december volgt er nog een advies van de SER.
In het voorjaar stuurt het ministerie de resultaten van de pensioendialoog naar
de Kamers inclusief meerdere uitgewerkte voorstellen voor een nieuwe opzet
van het pensioenstelsel. (FD)
14 nov. 2014: Voormalige tegenpolen zijn het nu eens over pensioenherziening (NLP)
Negen bekende pensioenspecialisten, die elkaar regelmatig in de haren vlogen,
zijn het eens geworden hoe het pensioenstelsel beter kan. Ze zijn een jaar
geleden onder regie van denktank Netspar bij elkaar gaan zitten en kunnen nu
in een gezamenlijk stuk pleiten voor een nieuw stelsel waarbij mensen in eigen
potjes sparen, maar de risico’s wel collectief verzekerd blijven.
Het stelsel wordt transparanter, maar de voordelen van collectief sparen blijven
behouden.
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Het pensioensparen in eigen spaarpotje neemt onrust weg en de link tussen
inleg en uitkering kan veel eenvoudiger. De experts vinden allemaal dat het
beter is om het risico dat een deelnemer heel oud wordt en dus erg lang
pensioen nodig heeft collectief af te dekken. Ook zien ze allen het voordeel van
collectieve pensioeninkoop en levenslange uitkeringen. Ze zijn het er zelfs
over eens dat pensioen te complex is om het aan mensen zelf over te laten.
Maar de meningen zijn verdeeld in de mate van deelnemen in solidariteit.
Daarom kan in het ontwerp meer of minder solidariteit worden toegevoegd. In
het sobere geval gaat al het gespaarde geld in het eigen potje, in het andere
geval wordt een deel van de premie in een collectieve pot gestort. Het is
evenwel volkomen transparant hoeveel deelnemers bijdragen en terugkrijgen
van het collectief. (FD)
Wim van Dam

1.

Hoe gaan we om met keuzevrijheid en maatwerk voor de deelnemer?

2.

Hoe gaan we om met solidariteit?

3.

Wie doet er mee in het pensioenstelsel en in welk collectief?

4.

Wie is verantwoordelijk?
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Nieuws van de Commissie PensioenZaken (CPZ)
1. Pensioenkorting in 2015?
De VGG verwacht geen indexatie maar ook geen pensioenkorting per 1 april
2015.
Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer, met inachtneming van enkele
wijzigingen, het wetsvoorstel Financieel Toetsingskader (FTK) aangenomen.
Het nieuwe FTK heeft als doel om een stabieler pensioen te realiseren voor
iedereen. De eerste kamer moet de wet nog wel goedkeuren en dat is nog niet
zeker. Als de wet niet wordt goedgekeurd is onduidelijk wat er dan gaat
gebeuren?
In het nieuwe FTK ligt de nadruk op:
Een betere spreiding van de mee- en tegenvallers.
Pensioenfondsen moeten minder afhankelijk worden van dagkoersen.
Heldere communicatie naar deelnemers rondom de risico's van de pensioenregeling en de consequenties van tegenvallende economische omstandigheden.
Herstelplan
In het nieuwe FTK moet een pensioenfonds een herstelplan opstellen indien de
beleidsdekkingsgraad lager is dan het Vereist Eigen Vermogen. Dat is nu het
geval bij het Alcatel-Lucent Pensioenfonds en de verwachting is dat dit per 31
december nog zo is.
Het pensioenfonds heeft dan een periode van maximaal 10 jaar om het Vereist
Eigen Vermogen op te bouwen. Daarbij mag rekening worden gehouden met
onder andere het verwachte herstel uit hoofde van het beleggingsbeleid. Zolang
niet wordt voldaan aan het Vereist Eigen Vermogen, moet het pensioenfonds
jaarlijks een nieuw 10-jarig herstelplan opstellen. Indien onvoldoende
herstelkracht aanwezig is, dan dienen (extra) maatregelen genomen te worden
die moeten leiden tot minimaal een tijdsevenredig herstel.
Kortingsbeleid
Ook in het nieuwe FTK blijft het korten van pensioenen het laatste redmiddel.
Indien de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds vijf achtereenvolgende
kwartalen onder het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV, circa 105%)
ligt èn de actuele dekkingsgraad aan het eind van deze periode onder het
MVEV ligt, dan moet het fonds direct maatregelen nemen om tot een actuele
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dekkingsgraad gelijk aan het MVEV te komen. Dit kan in het uiterste geval
door het toepassen van een korting op de opgebouwde pensioenaanspraken en
pensioenrechten, waarbij deze korting ook weer over een termijn van 10 jaar
gespreid mag worden.
Voor het herstellen van de nominale kortingen gelden dezelfde regels als voor
inhaaltoeslag. Dit betekent dat eerst voldoende vermogen aanwezig moet zijn
om toekomstbestendig te kunnen indexeren, alvorens kortingen mogen worden
hersteld.
Conclusie
De conclusie die we als VGG trekken is dat we verwachten dat er per 1 januari
2015 een dekkingsgraadtekort zal zijn. Er moet dan vóór 1 juli 2015 beleid
worden geformuleerd door het bestuur van het Alcatel Lucent Pensioenfonds
hoe dat tekort in de daaropvolgende 10 jaar zal worden weggewerkt.
Wim van der Spek
2. Verkiezing VerantwoordingsOrgaan (VO) van het ALUPF
Zonder vooraf duidelijkheid te geven en goedkeuring te vragen van deelnemers
en pensioengerechtigden over
 nieuwe Staturen,
 nieuw Reglement,
 nieuw Verantwoordingsorgaan en
 nieuw Verkiezingsreglement,
wil het ALUPF bestuur op korte termijn verkiezingen organiseren. Zie:
www.alcatel-lucentpensioenfonds.nl/alu_prod/Overigen/Nieuwsbrieven.aspx
Ons (VGG) ALUPF-bestuurslid Jan Willem Thurkow is herbenoemd in het
ALUPF bestuur.
Het huidige verdeling van de bestuursleden bij het ALUPF-bestuur blijft 4
leden voor ALU als werkgever, 2 leden voor de ALU-OndernemingsRaad, en
slechts 2 leden voor de pensioen-gerechtigden. Dit betekent dus een overmaat
aan bestuursleden van hen die nog in dienst zijn bij ALU.
Ondanks deze rommelige voorbereiding en scheve verhoudingen in het
ALUPF bestuur verzoeken wij U allen toch te stemmen voor de slechts 3
pensioengerechtigden-leden in het VerantwoordingsOrgaan (VO) van
ALUPF.
Naast de 3 pensioengerechtigden-leden komt er 1 lid vanuit de Gewezen
Deelnemers en 2 leden vanuit ALU (dit laatste is onduidelijk vanwege het
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ontbreken van goedgekeurde nieuwe/gewijzigde Statuten en Reglementen).
CPZ gaat de voorzitter van het ALUPF bestuur verzoeken om de verkiezingen
voor het VO opnieuw uit te schrijven met een helder pakket aan informatie en
met een stembiljet, gebaseerd op vooraf goedgekeurde Statuten en Reglementen, die officieel gepubliceerd en besproken zijn. Alleen zo is voor een
ieder duidelijk waar men staat.
Wij hopen en verwachten, dat U stemt op door de VGG voorgestelde
kandidaten.
Zij hebben zich reeds bewezen voor de pensioengerechtigden en de nodige
ervaring opgedaan als lid van de DeelnemersRaad (DR) van ALUPF. Deze
DR gaat vervangen worden door het nieuwe VerantwoordingsOrgaan (VO).
De VGG kandidaten zijn:
Jaap Bood
Jan Leguit
Paul Sebel
PieterVerbeek.
Laat vooral uw stem horen en doe mee!!
3. Rechtszaak ALUPF versus ALU
Wij verwachten, dat het ALUPF-bestuur in cassatie gaat n.a.v. het vonnis van
het Gerechtshof Den Haag in de rechtszaak ten behoeve van de deelnemers
tegen ALU.
Dat houdt in dat bij de Hoge Raad beroep (cassatie) wordt aangetekend. Deze
beoordeeld alleen of het Gerechtshof Den Haag de nodige zorgvuldigheid heeft
betracht bij het vonnis van 9 september 2014.
(http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:
2873&keyword=Alcatel-Lucent)
Indien de Hoge Raad van oordeel is, dat er fouten zijn gemaakt, wordt de zaak
terugverwezen naar een ander Gerechtshof.
4. Het Algemeen Pensioen Fonds?
Wij (VGG) hopen en verwachten, dat het ALUPF de tijd krijgt van De
Nederlandsche Bank (DNB) om deel te kunnen nemen aan een Algemeen
Pensioen Fonds (APF). APF’s zijn naar verwachting wettelijk mogelijk vanaf 1
juli 2015.
Bij een verzekeraar ben je bij toetreding ca. 8% van je kapitaal kwijt en gezien
alle Woekerpolis-affaires, die nog opgelost moeten worden door de
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verzekeraars, zijn deze ook niet echt zeker. Nu zal men (de regering, DNB,
ECB) een verzekeraar ook niet direct laten omvallen, maar bij overname van
een slecht lopende verzekeraar door een verzekeraar die er iets beter voorstaat,
wordt vaak een deel van de aanspraken afgewaardeerd.
Wat is nu een APF?
Een APF is een nieuw soort pensioenfonds dat, met het oog op de in snelheid
toenemende consolidatie van pensioenfondsen, een nieuwe vorm van
bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk maakt. Door de
introductie van een gescheiden uitvoering in een APF van meerdere
pensioenregelingen in verschillende compartimenten kunnen schaalvoordelen
(ook in de governance) worden gerealiseerd, waarmee bestuurlijke lasten en
uitvoeringskosten kunnen worden beperkt. Dat is in het belang van de
deelnemers.
Snelle invoering gewenst
Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft op 23 januari 2014 de Tweede Kamer
het voorontwerp van wet Algemeen Pensioenfonds toegestuurd. Het
voorontwerp is via internet ter consultatie aangeboden.
De Pensioenfederatie stelde in haar reactie op de consultatie van 18 februari
2014, dat het Algemeen Pensioenfonds een functioneel en wenselijk alternatief
zou kunnen zijn voor pensioenfondsen die momenteel in liquidatie zijn of dat
op korte termijn overwegen. Het zou heel jammer zijn als het Algemeen
Pensioenfonds voor deze fondsen te laat komt, temeer omdat er veel interesse
voor bestaat. Snelle invoering van het Algemeen Pensioenfonds is daarom
cruciaal, zeker omdat veel fondsen, gelet op alle wijzigingen die per 1 januari
2015 moeten zijn doorgevoerd, per die datum de overdracht van hun regeling
gerealiseerd willen hebben. Met enkele logische en eenvoudige aanpassingen
van het huidige voorontwerp is het Algemeen Pensioenfonds voor liquiderende
fondsen een interessant not-for-profit alternatief voor het noodgedwongen
onderbrengen van hun collectieve regeling bij één van de weinige commerciële
verzekeraars die op deze markt actief zijn. Die beperkte commerciële markt
brengt fondsen in een ongunstige onderhandelingspositie en dat is niet in het
belang van hun deelnemers.
De Pensioenfederatie vindt dat toegang tot het Algemeen Pensioenfonds open
moet staan voor alle soorten pensioenfondsen, inclusief slapende
pensioenfondsen. Ook moeten alle bestuursmodellen mogelijk zijn en moeten
er geen nadere eisen of beperkingen gelden. En ten slotte mag het toezicht niet
zo bezwarend zijn dat dit een belemmering vormt voor een succesvolle
introductie van het Algemeen Pensioenfonds.
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In een brief van 12 mei 2014 aan staatssecretaris Klijnsma heeft de
Pensioenfederatie haar standpunt nogmaals benadrukt. Bij het uitblijven van
het Algemeen Pensioenfonds als alternatief zien steeds meer pensioenfondsen
zich genoodzaakt hun verplichtingen bij één van de slechts twee op dit terrein
actieve verzekeraars onder te brengen, dan wel mogelijkheden buiten de
landsgrens te onderzoeken. De Pensioenfederatie verzoekt de staatssecretaris
derhalve nogmaals om een functionerend Algemeen Pensioenfonds zo spoedig
mogelijk, maar niet later dan 1 juli 2015, mogelijk te maken.
Zie ook:
www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/Pages/Wetsvoorstel_APF_naar_Raad_van_State_844.aspx

Wij houden U op de hoogte:
1. Kijk op onze website: www.vegege.nl  uit pensioenland  CPZ
2. Email: pensioenzaken.vgg@xmsnet.nl
3. Blog: http://pensioenenlucent.blogspot.nl
Gerard Visscher
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr. J.J.Poot
Mevr. M.M.v.Wijngaarden–v.d.Heuvel
Dhr. W. van Zanten
Dhr. N.G. Boerebach
Dhr. H. Smedema

20 augustus 2014
5 september 2014
22 september 2014
30 september 2014
24 oktober 2014

Blaricum
Hilversum
Ruurlo
Laren
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.
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Kortingsactie Philips museum

Vanaf 1 december biedt het Philips museum de leden van de Philips
Verenigingen van Gepensioneerden, die aangesloten zijn bij de Federatie en de
begunstigers van de Federatie, korting op hun bezoek aan het Philipsmuseum.
De kortingsactie loopt tot 1 april 2015.
De korting is persoonlijk voor leden van verenigingen en begunstigers van de
Federatie en bedraagt 50% op de entreeprijs.
Voor het ontvangen van de korting is nodig het overleggen van een ledenpas of
een verklaring van het bestuur van de betreffende vereniging of het bestuur van
de Federatie.
Besturen van de verenigingen kunnen voor hun leden zo’n verklaring uitgeven.
Deze korting geldt niet in combinatie met andere acties en/of kortingen.

Dit InformatieBulletin met daarop de sticker met uw naam en adres is
een geldig bewijs van lidmaatschap van onze vereniging.
Op vertoon van dit InformatieBulletin inclusief de adressticker krijgt u
dus de bovenvermelde korting.
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Het Philips museum ligt in het centrum van Eindhoven.
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven














Routebeschrijving en parkeren:
Met de auto vanuit:
Amsterdam, Utrecht, Den Bosch (A2).
volg borden Randweg Eindhoven/Maastricht
afrit Centrum/Strijp, volg Centrum.
Vanaf afslag Centrum/Leenderweg:
bij vierde verkeerslicht links Elzentlaan in
met bochten mee, alsmaar rechtdoor
voorbij Moskee
bij eerste verkeerslicht (PSV stadion) rechts
Mathildelaan in
bij tweede verkeerslicht rechtsaf Emmasingel
in
Parkeren:
parkeergarage Mathildelaan (bij politiebureau/MediaMarkt)
parkeergarage de Admirant (links)
parkeergarage de WitteDame (rechts)
parkeergarage Hooghuis (links)
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Een uitstapje naar Rotterdam

Rotterdam was de laatste tijd enkele keren in het nieuws door het nieuwe Centraal
Station en de nieuwe Markthal in de buurt van station Blaak. Als je belangstelling hebt
voor architectuur, zijn beide een bezoek waard. Dan raad ik aan om te gaan op een
dinsdag, want dan kan je ook naar het Houwelingtelecommuseum; liefst in de ochtend.
Door de interesse van Ruud Klaui voor historie van telecommunicatie (zie VGGbulletin februari 2014) was ik al in 2013 in contact gebracht met Bob Groenewout. Hij
is vrijwilliger in het Houwelingtelecommuseum en is daar o.a. druk bezig met het
werkend houden en demonstreren van elektromechanische telefooncentrales van PTI.
Eind november 2014 kwam ik eindelijk toe aan een bezoek van dat museum. Een
andere vrijwilliger, Peter Vroegh, gaf een erg aansprekende toelichting bij de kleine
systeempjes en toestellen; ook van de begintijd van telegrafie en fax. Over veel
daarvan had ik wel gelezen en afbeeldingen bestudeerd, maar de apparaten nooit fysiek
gezien. Het museum heeft een mooie uitgebreide verzameling met zeer oude
apparatuur; zelfs van eind 19de en begin 20ste eeuw en veel daarvan is werkend.
Aanwezige telefooncentrales zijn: F-systeem (openbare telefonie), drie soorten
TEKA’s voor bedrijfstelefonie (klein tot groot), UH 45, UH 200, UB 49a en diverse
Ericsson centrales.
Adresgegevens: Vlaggemanstraat 15, 3038LA Rotterdam,
www.houwelingtelecommuseum.com.
Geopend: dinsdag van 09:00 uur tot 15:00 uur.
Mail voor afspraak: secrvomkpnrr@live.nl .
Rom van der Schaaf

Een gedeelte van een UB 49A en
een UH 200 centrale
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Nederland verandert, de zorg verandert mee
In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of een laag
inkomen hebt, of u nu jong bent of oud. Dat blijft zo en daar mogen we trots op zijn.
Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg
organiseren, veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop
moeten inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de
zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo kunnen
we garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is.
Er zijn vier belangrijke veranderingen in 2015:
1. Zorg en ondersteuning thuis die bij u past (Wmo 2015)
Mensen blijven langer thuis wonen, in hun vertrouwde omgeving. Daar passen we de
zorg en ondersteuning op aan. Want de situatie thuis is bij iedereen anders. Aan die
verschillen willen we recht doen. De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat
dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp,
dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers.
Daarbij zal meer dan nu, worden gekeken wat u zelf nog kunt. De wet die dit regelt is
de Wmo 2015. Voor de noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of het
geven van medicijnen, is de wijkverpleegkundige er voor u. Die zorg is een recht in het
basispakket van de zorgverzekering. Gemeente en wijkverpleegkundige overleggen
met u welke zorg en ondersteuning passend en nodig zijn. Zo organiseren we uw zorg
en ondersteuning op maat.
2. Verzekerde zorg thuis (Zvw)
Soms hebben mensen thuis medische zorg nodig. In Nederland is iedereen verzekerd
voor die zorg. Medische zorg aan huis, zoals hulp bij het toedienen van medicijnen, is
vanaf 2015 opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De
wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de buurt, met veel vrijheid om deze zorg
zelf in te richten en te coördineren. Zoals ieder jaar versturen de zorgverzekeraars in
november de nieuwe polissen, met daarin een overzicht van de verzekerde zorg in het
basispakket. Op basis daarvan maakt u uw keuze voor een zorgverzekeraar.
3. Zekerheid over zware zorg (Wlz)
Mensen willen langer thuis wonen. Als u niet meer thuis kunt wonen zonder zware
zorg, is er altijd een plek in een instelling. Daar is de hele dag intensieve zorg en
toezicht beschikbaar. Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk en
verdrietig zijn. Maar soms is het de beste oplossing. Want in een zorginstelling bent u
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24 uur per dag omringd door mensen die met hart en ziel voor u zorgen. Wie toch
graag thuis wil blijven, kan er voor kiezen deze zware zorg thuis te krijgen,
bijvoorbeeld met een PGB. Zware zorg blijft in de toekomst gegarandeerd. De wet die
dit regelt, heet de Wet langdurige zorg (Wlz).
Er is een speciale regeling getroffen voor 14.000 mensen (jongeren en volwassenen)
met een zware zorgvraag en een extramurale indicatie.
(zie: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht).
De geplande ingangsdatum van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari
2015. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet
de plannen nog goedkeuren.
4. Kinderen beter beschermen (Jeugdwet 2015)
Kinderen verdienen een goede start. De gemeente coördineert vanaf 1 januari 2015 alle
jeugdhulp. Per gezin komt er één plan. Dit betekent dat kinderen en gezinnen straks
snel en dicht bij huis hulp op maat krijgen van professionals. Daarmee kunnen we
kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, beter beschermen, begeleiden en
behandelen. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor zorg aan kinderen en
jongeren met psychische problemen, voor de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en het inrichten van het advies- en
meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt geregeld in de
nieuwe Jeugdwet 2015.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Boekbespreking
Geert Mak, Reizen zonder John
isbn: 9789045021614
573 pagina’s
Zoals voor velen van zijn generatie, opgegroeid in
de jaren vijftig en zestig, heeft Amerika voor Mak
lange tijd twee gezichten gehad. Het afstotelijke
gezicht van een land dat zich schuldig maakte aan
rassendiscriminatie en imperialistische bedilzucht.
Maar ook het verleidelijke gezicht van een land dat
meer levensplezier uitstraalde dan Europa, een land
met flair en vernieuwingsdrang. Voor Mak kwam er
nog iets bij. Amerika was ook het vaderland van
een schrijver die hem aansprak vanwege zijn documentaire inslag en die hem
mede inspireerde tot zijn zwerftochten door Europa: John Steinbeck, auteur
van vermaarde werken als The Winter of Our Discontent, The Grapes of Wrath
en Cannery Row.
Om zijn eigen land beter te begrijpen - en om zichzelf te bewijzen dat hij op
58-jarige leeftijd nog mans genoeg was voor zo'n onderneming - maakte
Steinbeck in 1960 een reis van ongeveer drie maanden dwars door Amerika:
vanuit zijn woonplaats Sag Harbor op Long Island langs het noorden naar het
westen en via een zuidelijke route weer oostwaarts.
Bewondering
Twee jaar geleden deed zich voor Geert Mak de kans voor om zijn fascinatie
met Amerika en de bewondering voor Steinbeck aan elkaar te knopen. Mak
besloot in Steinbecks voetspoor te treden en ongeveer dezelfde reis te maken,
zodat hij zijn indrukken van het huidige Amerika kon vergelijken met de
reiservaringen die Steinbeck een halve eeuw eerder had opgedaan. Grootste
verschil tussen beide projecten: Steinbeck reisde met zijn hond Charley vandaar de titel: Travels with Charley - terwijl Mak vergezeld werd door zijn
vrouw.
Steinbecks tocht vijftig jaar later nog eens overdoen - het is een lumineus idee,
dat in Maks eigen woorden 'als een gebraden duif' zijn mond is komen
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binnenvliegen. Maar niet alleen zíjn mond. Al snel komt hij erachter dat een
paar Amerikaanse journalisten dezelfde ingeving hebben gekregen en eveneens
het spoor van Steinbeck volgen, eentje zelfs voor een website die zich richt op
hondenbezitters.
Mak doet nog een ontnuchterende ontdekking: Steinbecks
reisverslag klopt op verscheidene punten niet. Hij
beschrijft ontmoetingen en situaties die zich in
werkelijkheid niet hebben voorgedaan. Hij doet het
voorkomen alsof hij moet opboksen tegen het ongerief en
de eenzaamheid, terwijl hij in werkelijkheid meermalen
met zijn vrouw in comfortabele hotels verbleef.
Het maakt niet zo veel uit. Steinbecks observaties blijven
zeer nuttig materiaal, waaraan Mak zijn eigen indrukken
kan toetsen en waarmee hij aan zijn relaas historische
diepte kan verlenen. En historische diepte is als het ware
Maks handelsmerk.
Reizen zonder John is niet alleen een tocht door de VS, het boek is ook en
vooral een reis door de Amerikaanse geschiedenis. Een rijk geschakeerde reis,
soms wel eens iets te rijk - bij tijd en wijle wordt de reiziger Mak geheel
overvleugeld door de geschiedenisleraar Mak, waardoor hij te veel uitweidt en
zijn relaas aan spanning inboet. Dan zou je hem als lezer willen toeroepen: en
nu weer op pad!
Kaalgeslagen steden
Waar Steinbeck zich een halve eeuw geleden vooral zorgen maakte over de
vervlakking van Amerika, treft Mak een grootmacht in verval aan. Hij rijdt
over slecht onderhouden wegen, ziet kaalgeslagen binnensteden en ontvolkte
plattelandsgemeenten, praat met Amerikanen die nog slechts met grote moeite
de eindjes aan elkaar kunnen knopen en die vrezen voor de toekomst. In zijn
ogen is Main Street USA nog slechts een lauw aftreksel van het warme bad dat
het ooit was (of pretendeerde te zijn).
Dat is zeker waar, maar het is ook wel een beetje een nostalgische waarheid.
Het hart van Amerika klopt al lang niet meer in Main Street, al klampen ook
veel Amerikanen zich vast aan die illusie. De trek naar de suburbs is in de jaren
vijftig en zestig ingezet en heeft het karakter van tal van steden veranderd. Er
is ook al geruime tijd sprake van een economische en demografische
verschuiving richting het zuiden en zuidwesten van het land, een trend die
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delen van het noordoosten en middenwesten hebben veroordeeld tot de status
van Rust Belt, met zijn wegkwijnende zware industrie.
Schrijfster Dorothy Parker omschreef Los Angeles ooit als '72
voorsteden op zoek naar een centrum'. Om de zoveel tijd
wisselen buurten elkaar af als hotspot. Tot op zekere hoogte
geldt dit ook voor Amerika als geheel. Steden en regio's
floreren en vallen terug, om later misschien weer tot
hernieuwde bloei te komen. Zo is er zelfs hoop voor het
zwaar aangeslagen Detroit.
Om te zien of en hoe Amerikanen nieuwe wegen inslaan, is
de reisroute van Steinbeck - die ervan overtuigd was dat het 'ware Amerika' op
het platteland was te vinden - misschien niet de ideale richtingwijzer. En
misschien moet je ook met een iets andere blik kijken dan Mak, die sterk wordt
geboeid door vergane glorie.
Het neemt niet weg dat Reizen zonder John een monumentaal boek is met
prachtige passages en een schat aan informatie. In de epiloog doet Mak de
bekentenis dat Steinbeck 'niet altijd prettig reisgezelschap' was: nogal eens
nukkig en onbetrouwbaar. Maar op zijn goede momenten was hij een
fantastische waarnemer.
In dit boek heeft Mak minstens zoveel goede momenten als zijn illustere
voorganger. En qua betrouwbaarheid wint hij het met gemak.
Paul Brill
De Volkskrant, 8 september 2012
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Uit de hobbyhoek
Insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden. Er zullen maar weinig mensen
zijn voor wie dit geen vertrouwd riedeltje is. Breien was en is een bekende, en
bij vlagen zelfs populaire techniek om zelf allerlei kledingstukken te kunnen
maken. Zelfgebreide dassen, mutsen, truien, wanten, sokken, we hebben er vast
allemaal wel mee te maken gehad, al of niet met goede herinneringen.
Volgens de overlevering heb ik redelijk kunnen breien toen ik op de
kleuterschool zat. Mijn lagere school was een jongensschool, en daar werden
dit soort dingen niet gedaan en ik kan er nu echt geen steek meer van. Toch
kan ik er met bewondering naar kijken hoe schijnbaar uit het niets lappen
‘draagbare stof’ ontstaan met soms de prachtigste patronen en figuren, gewoon
onder het praten of tv kijken door.
In een hobbyrubriek kwam ik laatst een stukje tegen over Engels breien en
continentaal breien. Ik dacht eerst dat het een grap was, iets als kopjes voor
linkshandigen. Maar na wat doorlezen en snuffelen op het internet snapte ik dat
er inderdaad twee werelden bestaan op breigebied die nogal fundamenteel
verschillen. Het riedeltje waar ik mee begon hoort bij Engels breien; om niet te
achterhalen redenen is dat wat we in Nederland plegen te doen. Continentaal
breien wordt ook wel Duits breien genoemd en wordt in onze streken als iets
buitenissigs gezien, maar verdient, ergonomisch gezien, verre de voorkeur.
Ik ga hier niet uitleggen hoe het werkt, maar het gaat me vooral om
verschijnsel dat twee technieken naast elkaar blijven bestaan, terwijl één van
de twee superieur is. Continentaal breien vergt maar drie handelingen per
steek, terwijl Engels breien vier handelingen vergt: inderdaad insteken,
omslaan etc. Continentaal breien gaat dus gewoon veel sneller dan Engels
breien, vooropgesteld dat je er even ervaren in bent natuurlijk.
Daar komt nog bij dat je bij Engels breien bij elke steek de pen even moet
loslaten. Door de pen onder de arm te klemmen moet je dan voorkomen dat die
op de grond valt, wat nog wel eens wil leiden tot een stijve schouder. Ik moet
hierbij afgaan op wat de deskundigen hierover schrijven, want, ik zei het al,
zelf breng ik er geen steek van terecht.
Als u op het internet zoek naar ‘continentaal breien’, vindt u verschillende
links naar filmpjes die laten zien hoe e.e.a. in zijn werk gaat.
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Dus dames, als u op zijn Engels breit, er is nog een wereld te winnen.
Continentaal breien gaat niet alleen sneller en soepeler, maar er is nog iets
anders.
Ik kwam een artikeltje tegen waarin betoogd werd dat het vitaliserend werkt
voor onze hersenen om handelingen die we automatisch altijd op dezelfde
manier uitvoeren, het openen van de voordeur, tanden poetsen, de post
openmaken, bewust regelmatig met de andere hand uit te voeren.
Overschakelen op een andere manier van breien sluit daar, om in de stijl te
blijven, naadloos bij aan.
De heren zullen iets anders moeten verzinnen want ik denk niet dat zij nu
massaal aan het breien slaan.
Herman Goossens
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Algemeen:
Hr. J.van Hunnik
tel. 5338555
Gebouwbeheerder
Voor gebreken of onderhoud:
Hr. A.van Bruchem
tel. 0642233490
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

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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