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Van de redactietafel 
 

Er is niet aan te ontkomen: de eerste herfstkleuren dienen zich al weer aan. 

Uiteindelijk is het nog best een aardige zomer geworden. De brievenbus van de 
redactie bleef bedenkelijk leeg, maar er is toch weer een nieuw bulletin van de 

pers gerold. 

Wim van Dam moet door omstandigheden stoppen met zijn rubriek ‘Uit 
Pensioenland’. Wij bezinnen ons nog op hoe hier een vervolg aan te geven. We 

bedanken Wim voor de vele bijdragen die hij heeft geleverd en wij doen in 

ieder geval onze best u geïnformeerd te houden. 

Rom van der Schaaf  heeft een nieuwe bijdrage over zenderactiviteiten van 
NSF / Philips, dit keer over maritieme zenders. 

Al met al een bescheiden nummer, dat u hopelijk toch veel leesplezier zal 

geven. 

Herman Goossens 

Oproepen 

1. Het is al eerder aan de orde geweest: er is nog veel materiaal waarvoor in 

het boek ‘Overschakelen’ geen plaats was, maar dat eigenlijk te leuk is om 
in het halfronde archief te laten verdwijnen. We zouden graag een 

werkgroepje formeren om daar over na te denken en ideeën verder uit te 

werken. Interesse? Laat het weten aan de redactie. 
2. In de lijst van activiteiten staat nog steeds ‘Koersballen’ vermeld, maar het 

is al een tijd geleden dat de ballen gerold hebben. Lies Schmitz  heeft er 

nog steeds zin in, maar in je eentje is er niet veel aan. Heeft u interesse, 
laat dan van u horen, ook als het u wat lijkt, maar de zaterdag u niet schikt. 

 

 

Agenda 

 Kerstbijeenkomst: maandag 14 december 2015 

 Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 16 november 2015 
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ELDO- en ANS-project 
 
Kort voor zijn overlijden op 5 mei 2015 heeft Freek Raatgever onderstaande 

kopij naar de redactie gestuurd.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd door PTI in Huizen gewerkt aan 
het ELDO-project. Een ruimtevaartproject voor de European Launcher 

Development Organization. Er werd boordapparatuur (telemetrie) voor de 

derde trap geleverd en grondapparatuur voor diverse grondontvangststation die 
uitgerust waren met spectaculaire richtantennes. Huizers zullen zich die 

misschien nog zullen herinneren van hun ‘skyline’. 

 

Aan het begin van de zeventiger jaren werd in Huizen in de 
‘ruimtevaartafdeling’ (RTS) verder gewerkt aan het ANS-project. De 

Nederlandse Astronomische Satelliet was een uiterst moderne ‘kleine’ 

wetenschappelijke satelliet, geheel van Nederlands ontwerp, maar in Amerika 
gelanceerd. Net als bij het ELDO-project, was ANS een samenwerkingsproject 

van de Nederlandse industrie en de Nederlandse Universiteiten. 

 
Door toeval is een aantal jaren geleden bij mij een klein fotoarchief 

terechtgekomen, waar sindsdien weinig mee is gebeurd. Het zou kunnen zijn 

dat er op dit moment nog mensen zijn, die belangstelling hebben voor dit 

materiaal. Ik kan er zelf niet meer voor zorgen en ik moet er op korte termijn 
een nieuwe voogd voor vinden. 

Een en ander neemt niet veel plaats in (12X20X26 cm). Twee fotoalbums en 

vier fotoarchiefdozen. 
Door dit stukje in ons gepensioneerdenblad hoop ik te kunnen voorkómen dat 

het materiaal verloren gaat. 

Freek Raatgever 
Maartensdijk 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

De albums en archiefdozen zijn inmiddels in het bezit van ondergetekende. 

Belangstellenden voor het materiaal dienen daarom contact met mij op te 
nemen. 

Jan Rebel 

Secretaris VGG 
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Vanuit de Federatie (FPVG) 
 

Uit het blad van de Federatie ‘Senioren Bulletin’ van september 2015 

citeren wij het volgende: 

 

Enkele maanden geleden hebben wij het initiatief genomen om het 

Juridisch Fonds een meer duurzaam karakter te geven, door de 

sponsorenvan dit fonds uit te nodigen om hun bijdrage voor langere tijd 

in het fonds te laten zitten en niet langer te beschouwen als direct 

gekoppeld aan het starten van de specifieke juridische procedure, zoals 

die ten tijde van het opzetten van het fonds werd overwogen. 

Sponsoren die daartoe niet bereid zijn, werd restitutie van de 

gesponsorde bijdrage aangeboden. 

Tot onze grote voldoening heeft de overgrote meerderheid geen gebruik 

gemaakt van de restitutiemogelijkheid en heeft daartegenover een aantal 

sponsoren de toegezegde en nog niet gestorte bijdrage alsnog gestort. 

Hierdoor heeft het Juridisch Fonds zijn bestaande omvang kunnen 

behouden, zodat wij onze positie ten opzichte van Philips en andere 

gesprekspartners bij het behartigen van de pensioenbelangen, door het 

bestaan van dit fonds onverminderd gesterkt weten. 

 

Dagelijks Bestuur FPVG 

 
 

  



september 2015 Informatiebulletin 

 7  

 

Vanuit Koepel van Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden (KNVG) 
 

Reactie van de KNVG op de raming van het 

Centraal Planbureau (CPB) van de gevolgen van de 

begroting en het belastingplan van 2016, die op 

Prinsjesdag zijn gepresenteerd.  

‘Discriminerend en onuitlegbaar’  

Het Centraal Planbureau voorziet voor de gepensioneerden als geheel een 
inkomensdaling van 1,1 % in 2016, terwijl de werkenden volgend jaar kunnen 

uitzien naar een inkomensstijging van 2,4%. Dit verschil ontstaat deels doordat 

het kabinet de gepensioneerden volledig wil uitsluiten van de 5 miljard euro 

belastingverlaging, die zij volgend jaar alleen aan de werkenden wil aanbieden. 
De KNVG vindt dat onbegrijpelijk, discriminerend en onuitlegbaar. Nederland 

heeft nog nooit een belasting naar leeftijd gekend en een dergelijke 

behandeling van ouderen is ook ongepast. 

De daling van de inkomens van gepensioneerden zal overigens nog veel hoger 

uitvallen dan de 1,1%, die het CPB nu voorziet. Het kabinet heeft eerder al 

besloten dat in 2016 de ouderenkorting voor de inkomstenbelasting wordt 

verlaagd en dat ook de ouderentoeslag in box 3 in zijn geheel wordt afgeschaft. 
Dit laatste heeft grote financiële gevolgen voor – veelal kleine- zelfstandigen.  

De ouderen hebben onder dit kabinet te maken met stapeling van kortingen op 

hun inkomen. De meeste gepensioneerden hebben hun koopkracht de 
afgelopen jaren zien dalen door het achterwege blijven van indexering en soms 

ook door korting op hun pensioen. Die daling bedraagt soms 20 procent en 

meer. Ook de komende tien jaar of meer zullen de gepensioneerden geen 
indexatie meer meemaken vanwege de grotere financiële buffers, die de 

pensioenfondsen moeten aanhouden. 

De KNVG roept het kabinet op haar begroting vooralsnog in lijn te brengen 

met het respect dat ouderen verdienen.  

De kerngegevens van CPB vindt u hier: 

http://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevenstabel-plus-koopkrachttabel-concept-

macro-economische-verkenning-2013-2016 

http://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevenstabel-plus-koopkrachttabel-concept-macro-economische-verkenning-2013-2016
http://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevenstabel-plus-koopkrachttabel-concept-macro-economische-verkenning-2013-2016
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Nieuws van de Commissie PensioenZaken (CPZ) 
 

Commissie Pensioen-zaken (CPZ) heeft bezwaar aangetekend tegen de 

aanwijzing d.d. 15 juni 2015 van DNB aan ons Alcatel-Lucent 

Pensioenfonds. De brief kunt u vinden op www.vegege.nl onder 

pensioenland/CPZ. 

Van DNB is inmiddels een ontvangstbevestiging ontvangen, waarbij 

echter niet op de inhoud van onze brief wordt ingegaan. 

 

Tot nu toe beschouwt DNB helaas alléén het pensioenfondsbestuur als 

haar gesprekspartner en belanghebbende. Doordat we dit bezwaar 

gemaakt hebben, heeft de VGG het recht om, als het tot een proces 

komt, gehoord te worden bij dat proces. Ook andere, relevante partijen 

zoals onze voormalige werkgever, de OR en het verantwoordingsorgaan 

van ALUPF hebben een gelijksoortig bezwaar ingediend. 

 

Het Jaarverslag 2014 van ALUPF staat op de site: 

 www.alcatel-lucentpensioenfonds.nl 

Wij verwachten meer nieuws tijdens de Jaarvergadering van ALUPF op 

29 september 2015 om 20.00 uur in Hilversum. 

 

En kijk ook eens op de actiesite van de Koepel van Nederlandse 

Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG): www.loonvoorlater.nl 

voor nieuws over pensioenen. 
 

Gerard Visscher 

 

 

 
  

http://www.vegege.nl/
http://www.alcatellucentpensioenfonds.nl/
http://www.loonvoorlater.nl/
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NSF en scheepszenders 

Inleiding 

Dit artikel sluit aan op een artikel over NSF en omroepzenders in het vorige 

Infobulletin (2015 nr. 2). Daar is aangegeven hoe we het boek Philips Emission in 

2015 hebben gekregen en waarom het aandacht verdient. Nu worden enkele foto’s 

betreffende scheepszenders in verband gebracht met teksten in het boek Spanne en 

Spanningen van 1958. Samen geeft dat een interessante indruk van de soort klanten in 

deze sector en de verscheidenheid van apparatuur in de jaren dertig. 

Apparatuur voor de Holland-Amerika Lijn (HAL) 

In het boek Philips Emission gaf men 

ca. 1939 de volgende inleiding over de 

scheepsinstallaties van NSF. “De 

Philips Laboratoria hebben zend- en 

ontvanginstallaties ontwikkeld, zowel 

voor schepen als voor kuststations. 

Voor eerstgenoemde werd rekening 
gehouden met de bijzondere eisen voor 

grote en kleine vaartuigen. De Philips 

scheepszenders onderscheiden zich 

door hun grote constantheid van 

golflengte, zeer eenvoudige bediening 

en degelijke constructie. Zij voldoen 

aan alle eisen van de praktijk”.   Het vlaggeschip S.S. Nieuw Amsterdam van de HAL 

 

In Spanne en Spanningen lezen we op p.211 over levering in 1938 van de uiterst 

moderne radio-installatie voor de Nieuw Amsterdam van de HAL. Philips Emission 

toont bijgaande foto van de radiohut met de apparatuur. Daarbij worden de 
typenummers van drie soorten zenders genoemd. De zender STC 800/56, rechts in de 

radiohut, is ingericht voor ongedempte1 telegrafie (800 W) en toontelegrafie (275 W). 

De toegepaste golflengtes liggen in het gebied 600-800 m en 1875-2400 m. Op de tafel 

vóór de marconist staat de ontvanger H2L/7. Naast ontvangst van de hiervoor 

genoemde twee soorten telegrafie is deze ook geschikt voor telefonie. De foto van de 

radiohut met zender en ontvanger staat ook in het boek NSF 30 jaar, maar vrijwel 

zonder toelichting. 

                                                
1 Ongedempte telegrafie werkt met ongemoduleerde draaggolf op hoog niveau, maar is 
alleen geschikt voor morse.  
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De radiohut, die in 1938 door NSF is geïnstalleerd op de Nieuw Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De spoelenconstructie van de ontvanger H2L/7 staat op bijgaande foto van Philips 

Emission. In Spanne en Spanningen staat deze foto als afbeelding 19, met de volgende 

toelichting. Door de omschakelbare tien spoelen is een golflengtenprogramma 

beschikbaar van 15 tot 20.000 meter. De ontvanger is vanaf begin jaren dertig vele 

jaren in grote series geproduceerd voor zowel scheeps- als landgebruik. Er waren 25 

jaar later nog toestellen in gebruik.  

 
De spoelen van de ontvanger H2L/7 

zijn op een omschakelbaar spoelenrad 

gemonteerd. Dit knappe montagewerk 

werd vele jaren in grote series 

geproduceerd. 

 

 

 

 
De ontvanger H2L/7 in een gebruikssituatie. 

 

 

 
 

Rom van der Schaaf 



september 2015 Informatiebulletin 

 11  

 

 

Apparatuur voor luxe jachten 
 

 

In Spanne en Spanningen staat op p.210 bij het rijtje leveringen van 1935 heel 

onopvallend: “Complete radio-installatie type MR 13 (30 W) en peilontvanger 
FPO 18 geleverd en gemonteerd op het jacht van de Sjah van Perzië. Voorts 

een omroepontvanger en grammofoon met versterkerinstallatie”. De twee 

foto’s in Philips Emission tonen wat daarmee wordt bedoeld. Uit afbeelding 73 
in Spanne en Spanningen blijkt, dat de peilontvanger in iets andere uitvoering 

omstreeks 1930 ook werd gebruikt op Schiphol en in vliegtuigen.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Het privé-jacht van de Sjah van Perzië, waarvoor NSF in 1935 apparatuur 
leverde. 

 

In deze categorie producten past ook de door NSF geleverde radioapparatuur 
voor het jacht Piet-Hein, dat in 1937 een huwelijkscadeau was voor Prinses 

Juliana en Prins Benhard. Die levering is mogelijk uit piëteit niet vermeld in 

het in 1958 uitgegeven boek Spanne en Spanningen 
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De radiohut op het jacht van de Sjah van Perzië. In het midden de radio-
installatie MR 13, rechts het peil-ontvangtoestel FPO 18 en links de 

grammofoon met versterker. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
De radiohut op het jacht Piet-Hein. Het jacht werd in 1937 overgedragen aan 

Prinses Juliana en Prins Benhard. Rechts op de foto de radio-installatie MR 4. 

 

 
Rom van der Schaaf 
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Leuk om langs te gaan 
 

Sinds kort is er een gecombineerde Turner tentoonstelling in Zwolle en 

Enschede. Ik hoorde daarover in een zaterdagochtendprogramma op de radio. 
Turner kende ik van een film over zijn leven die ik een tijdje geleden zag in het 

filmtheater in Hilversum. Hij leefde van 1775 tot 1851 en wordt wel gezien als 

de Engelse Rembrandt. 
In Zwolle is de tentoonstelling gevestigd in ´de Fundatie´. Dat museum ken ik 

uit een eerdere aflevering van datzelfde radioprogramma. Het is recentelijk 

drastisch verbouwd en voorzien van een soort van reusachtig duivenei op het 

dak. Al met al reden genoeg om eens te gaan kijken en met dalurenkaart en 
museumjaarkaart op stap te gaan. 

Het museum ligt op 10 minuten 

lopen van het station, aan de 
binnenkant van de singel. Laten 

we maar zeggen dat het er 

bijzonder uitziet.  

Van binnen valt vooral de 

afwezigheid van kleur op. In 

het witte interieur ligt duidelijk 

de nadruk op de structuur van 
de oude en nieuwe ruimtes: 

hoekig versus gebogen. De tentoonstelling beslaat de eerste verdieping. 

Het thema van de tentoonstelling is: ‘Gevaar en Schoonheid, 
Turner en de traditie van het sublieme’. In Zwolle draait het om Water en 

Vuur, in Enschede om Aarde en Lucht. De ca. 50 schilderijen en aquarellen 

van Turner zijn tentoongesteld in de context van tijdgenoten en door Turner 
geïnspireerde kunstenaars. Overzichtelijk en plezierig om in rond te dwalen. 

De rest van het gebouw is vrij toegankelijk. Ook van binnen is het duivenei 

bijzonder. De ruimte was grotendeels leeg i.v.m. de opbouw van een nieuwe 

tentoonstelling, dus hoe het in de praktijk voldoet kan ik niet zeggen. 
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Op de eerste van de twee lagen is een foyer gemaakt met uitzicht op het 
centrum van Zwolle. Maar voor koffie of iets lekkers kun je beter buiten het 

museum zijn. Zwolle biedt gelegenheid genoeg, b.v. de kloostertuin tegenover 

het museum. 

Een heel bijzondere plek is 

boekhandel ‘Waanders in de 

Broeren’. Deze locatie, te 

vergelijken met de domini-
canenkerk in Maastricht, is echt 

een bezoek waard, ook voor 

koffie en /of lunch. Wat een 
geweldige plek! 

Al met al een aanrader. De 

tentoonstelling loopt nog tot 5 

januari. Ik denk dat ik ook in 
Enschede ga kijken. 

Nog een paar interessante links in deze: 

Op http://www.biermanhenket.nl staat veel informatie over de verbouwing van 

‘de fundatie’.  Hubert-Jan Henket is de architect van de uitbreiding. 

Op http://www.kunstkopie.nl staat een grote verzameling afbeeldingen van het 

werk van Turner. 

Op http://www.waandersindebroeren.nl/fotos/ staat een hele serie foto’s van 

deze locatie. Het adres is: Achter de Broeren 1-3. 
 

Herman Goossens 

 
  

http://www.biermanhenket.nl/
http://www.kunstkopie.nl/
http://www.waandersindebroeren.nl/fotos/


september 2015 Informatiebulletin 

 15  

 

 

 
 

Zij die uit ons oog verdwenen 
 

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

van: 

 
Dhr. R. Lens    6 februari 2015  Leiden 

Dhr. M.S. Brouwer   24 maart 2015  Enschede 

Dhr. J. Jongkind   29 juni 2015  Veldhoven 

Mevr. G.J.Stam    9 juli 2015  Hilversum 
Dhr. D.Snoeijerbos   14 juli 2015  Naarden 

Dhr. D. van Delft   25 juli 2015  Harmelen 

 
 

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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Uit het archief 
 

In de Philips Koerier van 35 jaar geleden stond het volgende nieuws: 

 

Philips Koerier  18 september  1980 
 

 

 

Er volgde zowaar een reactie op dit nieuws. 
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Philips Koerier  9 oktober 1980 
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Van het PC-front 
 

We hebben het afscheid van Windows XP nog maar net 

achter de rug en we worden alweer geconfronteerd met 

een volgende overgang in de PC-wereld. Met grote 
nadruk worden we door Microsoft aangemoedigd de 

overstap te maken naar Windows 10. De meesten van 

ons zijn dik tevreden met wat we hebben, maar we blijven bestookt worden 
met berichtjes dat we gratis de overgang kunnen maken naar Windows 10. Wat 

moeten we daar nu mee? 

De computerwereld is de laatste vijf jaar behoorlijk 

veranderd. Naast de vertrouwde desk- en laptop blazen 
ook het tablet en, niet te vergeten, de smartphone hun 

partijtje mee. Bovendien worden steeds meer 

programma’s internet-geörienteerd. Microsoft is niet 
meer heer en meester, maar moet zich meten met Apple 

en Google. Het is nog niet duidelijk hoe de markt zich zal 

ontwikkelen, maar ze proberen zoveel mogelijk opties open te houden. 
Windows 10 moet de basis worden waarmee ze op alle platformen kunnen 

meedoen. 

Mijn eerste reactie op de aangekondigde overgang was maar eens af te wachten 

hoe het anderen bevalt; we hebben ten slotte een jaar de tijd om de overgang te 
maken. Maar toen ik het een paar keer goed had 

zien draaien besloot ik de overgang maar meteen 

te maken. En ik moet zeggen, het hele proces 
verliep vlekkeloos. Er is Microsoft alles aan 

gelegen om geen missers te maken. Toch ben ik  

na een paar dagen weer teruggegaan naar 
Windows 7 omdat het touchpad niet goed meer 

werkte. Ook deze weg terug verliep vlekkeloos. Een mailtje naar Synaptics en 

naar Microsoft  en over een tijdje nog maar eens proberen. 

Op een dagje meedraaien met het SeniorWeb op de 50+ beurs hoorde ik nog 
veel meer ervaringen, variërend van geen problemen tot pc’s die steeds trager 

werden na de upgrade. Kortom er is nog veel werk aan de winkel. 
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Als u uit nieuwsgierigheid of om welke reden dan ook de overgang wilt 

maken, bereidt u dan goed voor. Ook al gaat het upgraden meestal goed, u zult 

maar met een situatie komen te zitten dat de PC het niet meer wil doen. Het 
gaat dan in eerste instantie om backups van gebruikersbestanden, een 

systeemhersteldisk  en eventueel een systeembackup. Dit zijn attributen die u 

eigenlijk sowieso achter de hand zou moeten hebben, maar ja, ik weet hoe dat 
gaat; ik heb ze ook nu pas gemaakt. Raadpleeg de helpfuncties van uw 

Windows-versie als u niet vertrouwd bent met deze zaken. 

Op de website van het al eerder genoemde Seniorweb, www.seniorweb.nl , is 

duidelijke informatie beschikbaar over het upgraden naar Windows 10. Het is 
open informatie, dus u hoeft geen lid van Seniorweb te zijn om het te kunnen 

raadplegen. 

Mocht u problemen tegenkomen, dan heeft Seniorweb ook een telefonische 
helpservice (en eventueel hulp aan huis tegen een schappelijk tarief), maar daar 

moet u lid voor zijn. 

Nog een paar tips van de 50+ beurs voor u aan een upgrade begint: 

 Zorg dat uw Windows versie up-to-date is 

 Verwijder een eventuele geïnstalleerde virusscanner, en installeer hem na 

de upgrade opnieuw. 

De upgrade die wordt aangeboden is tot augustus 2016 gratis, maar Microsoft 
is alles behalve een filantropische instelling. Als iedereen om is naar Windows 

10 moet de geldmachine weer gaan draaien, dat kan haast niet anders. Dus blijf 

op uw hoede! 

Herman Goossens 

 

 

 
  

http://www.seniorweb.nl/
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Boekbespreking 
 

Titel:   Eilandgasten, de Avondboot, Laatste Seizoen 
Auteur: Vonne van der Meer 
Uitgeverij: Atlas Contact 
ISBN: 9789025439804 
Aantal pagina’s: 606 

 
Dit boek is een bundeling van drie eerder los verschenen 

romans van de Nederlandse schrijfster (1952). In 'Eilandgasten' 

(1999) worden vijf vertellingen met elkaar verbonden. Een 

eenvoudig huurhuis, 'Duinroos' op Vlieland, herbergt in een 

zomerseizoen verschillende gasten, die hun indrukken 

verwoorden in het gastenboek. Ook in 'De avondboot' (2001) 

worden de gasten van 'Duinroos' gevolgd in hun 
vakantieweken, die voor allen belangrijke consequenties 

hebben. Geheimen worden krampachtig verborgen of juist 

abrupt onthuld, de relaties met familieleden, echtgenoten en 

minnaars komen in een ander licht te staan. De verbinding 

tussen de verhalen wordt gevormd door met name het 

eilandklimaat van wind, strand en zeelucht. In enkele verhalen 

keren figuren uit 'Eilandgasten' terug. In 'Laatste seizoen' (2002) ten slotte volgt de 

schrijfster voor de derde keer de huurders van het vakantiehuis. Tijdens hun verblijf op 

het eiland komen ze tot inzichten in, en soms belangrijke beslissingen over hun leven. 

In drie van de zes verhalen keren personages terug die de lezer in de eerdere boeken 

leerde kennen. Helder en toegankelijk geschreven verhalen over zaken rond liefde, 

leven en dood. 
Bron: probiblio 

 

 Vonne van der Meer werd geboren in Eindhoven en 

groeide op in Laren. Zij volgde een opleiding regie aan de 

Amsterdamse Theaterschool en werkte lange tijd bij diverse 

gezelschappen. Zij schreef veel verhalen en een aantal 

novellen en romans, waaronder het drieluik over het 

zomerhuis op Vlieland, dat haar doorbraak bij het grote 

publiek betekende. In oktober 2015 verschijnt haar nieuwe boek Winter in Gloster 

Huis. 

Bron: www.vonnevandermeer.nl  

 

http://www.vonnevandermeer.nl/
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Gedicht 
 

 

 

 

VOORGOED 

Dit is de herfst, dit zijn de mooiste maanden, 

maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar, 

want wij zijn blinden in een wereld waar 

het blijvende niet geldt, alleen het gaande. 

 

Wij tastten in het duister naar elkaar, 

een oogwenk dat wij ons onsterflijk waanden, 

en zijn niet dan elkanders nabestaanden; 

het bed is ons niet nader dan de baar. 

 

Geen troost valt aan het najaar te ontlenen, 

de bladeren verworden in de goot  

en de gelieven zijn voorgoed verdwenen. 

 

Wie weet is ons vergund pas metterdood, 

door vreemde hemellichamen beschenen, 

iets vast te houden wat ons niet verstoot. 

Jean Pierre Rawie (1951) 

uit:  Geleende tijd (1999) 
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN 

www.vegege.nl 

 Voorjaarsbijeenkomst 26 maart 

a.s. 

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. 0642233490 
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek 

op de bar van de soos!!!) 

 
 
 
 

 
 
 
 

De sociëteit 
Larenseweg 165-167, 1222 HG Hilversum. 
Elke maandagmiddag kunt u hier terecht 
voor een praatje met oud-collega’s, voor 

een drankje, een spelletje kaart, sjoelen, 
schaken, bridgen etc. tel. 6855471 
 
Bridge (wo-middag) 
Hr. J.M. Witteveen tel. 5418471 
 

Creativiteitscursus 
(di-ochtend om de veertien dagen) 

Hr. H. Weijman  tel. 6850064 

 
Biljarten (wo- en do-middag) 
Hr. J.M. Walet (algemeen) tel. 6858268 
Hr. L.A.C. Aquina (wo) tel. 6830613 
Hr. A.A. Rigter (do) tel. 6944000 

 

Telefoonnummers 
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal 
hebben allemaal kengetal 035. 

 
Hobbyclub (ma-, woensdag) 

Hr. W.G. Kuiper tel. 6854862 
 

Klaverjassen (di-, do-middag) 
Hr. T. van Bokhorst  tel. 6831988 
Hr. A. v.d. Berkt   tel. 0620436889 
 

Klokkenclub (di-, do-, vrijdag) 
Hr. J.D. Grondman tel. 6858767 
Hr. J. Dijkstra tel. 6214373 
 

Koersballen (zaterdag) 

Mw. H.H. Schmitz-Baljeu tel. 5386361 
 

Teken- en Schildercursus 
Vacant 
 

Bestuur 
Voorz.: Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644 
1

e
 secr.: Hr. J. Rebel tel. 5256649 

2
e
 secr.: Hr. Fr. v.d. Post tel. 6560212 

1
e
 penn.: Hr. Fr. Dams tel. 6421374 

2
e
 penn.: Vacant 

Pensioen zaken: 
Hr. G.J. Visscher tel. 5881085 

Werkplaatscommissaris: 
Hr. J. Dijkstra tel. 6214373 

Eindredactie Informatie Bulletin: 
Hr. H.J.M. Goossens tel. 5310101 

Gebouwenbeheer: 
Hr. A.van Bruchem            tel. 0642233490 
 
Bestuursvergadering: 

Meestal de eerste maandagmiddag van de 
maand.
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LARENSEWEG 187 

TEL. 6858390  H’SUM 

VOOR AL UW CV AANLEG  

EN STORINGEN 

___________________________________________ 

 GAS en WATERLEIDING 

 SANITAIR-ELEKTRA 
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