
 

Secr.: van Hogendorplaan 44B, 1272 GH  Huizen 

Telefoon: 035 5256649 

E-mail: janrebel@freeler.nl 

 

31
e
 jaargang nr. 4       december 2015 

VGG kerstbijeenkomst maandag 14 december  

 

 
 

  



Informatiebulletin december 2015 

2 

 

 

 

 

Deze ruimte is nog steeds beschikbaar 

 voor advertenties 

  



december 2015 Informatiebulletin 

 3  

 

 

 

 

In dit nummer 
 

 

 
Van de bestuurstafel.................................................................................................... 4 
Van de redactietafel .................................................................................................... 4 
Kerstbijeenkomst maandag 14 december ............................................................................. 5 
Even voorstellen ........................................................................................................ 6 
NSF en bakenzenders .................................................................................................. 7 
Nieuws van de Commissie PensioenZaken (CPZ) ................................................................ 10 
Uit pensioenland ...................................................................................................... 13 
Leuk om langs te gaan ............................................................................................... 16 
Zij die uit ons oog verdwenen ....................................................................................... 18 
Reacties van de lezers ................................................................................................ 19 
Uit het archief ......................................................................................................... 20 
Na mijn pensionering ................................................................................................. 22 
Uit de Soos ............................................................................................................ 23 
Naar een nieuwe stroomvoorziening ............................................................................... 24 

 
  



Informatiebulletin december 2015 

4 

 

Van de bestuurstafel 
 

Het jaar vordert al flink als u dit leest. Alweer het laatste Informatie Bulletin 

van dit jaar met daarin zoals gebruikelijk de details voor de kerstviering. Ik 

hoop dat weer velen aanwezig zullen zijn in zalencentrum ‘de Akker’ in 
Hilversum. Het jaar 2015 was een veelbewogen jaar voor de gepensioneerden. 

Niet alleen onze leden maar vrijwel voor alle gepensioneerden in Nederland. 

Speciaal wil ik de commissie CPZ noemen van onze vereniging. Mede door 

hun nooit aflatende inspanningen is er uiteindelijk een redelijk gunstige 
overdracht gekomen van de bezittingen van het ALU pensioenfonds naar het 

PME pensioen fonds. Geen “afstempeling”gelukkig dit jaar.  

Nogmaals complimenten aan de commissie. 
In onze gepensioneerden vereniging loopt alles naar wens. Gelukkig weten we 

altijd weer vrijwilligers te vinden voor de ondersteuning van onze activiteiten. 

Vooral de gastdames en heren die zo belangrijk zijn zetten voortdurend hun 
beste beentje voor. Bravo. 

Wat we echter nog zoeken zijn: 

Een webmaster die onze website www.vegege.nl kan bij houden en een 

penningmeester voor de stichting waarin ons pand is ondergebracht . Beide 
functie vergen niet veel tijd maar zijn wel erg belangrijk. 

Ik wens alle leden een prettig kerstfeest en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 
 

Wim Gooiker 
 

Van de redactietafel 
 

Een woord van dank dit keer aan allen die aan deze aflevering van ons 

informatiebulletin hebben bijgedragen. Zo zie ik het graag, ga zo door! 

Rom van der Schaaf maakt zijn serie over de zenderactiviteiten van Philips 
compleet; dank voor dit overzicht. De CPZ kijkt terug op een veelbewogen 

historie met een hopelijk voor iedereen bevredigend slot. Een lichtpuntje in 

deze roerige tijden. 
Veel leesplezier en wellicht tot ziens op de kerstbijeenkomst 

Herman Goossens 
 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 8 februari 2016 

  

http://www.vegege.nl/
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Kerstbijeenkomst maandag 14 december 
 

 

Leden en donateurs van de VGG worden hartelijk uitgenodigd op de jaarlijkse 

kerstbijeenkomst. 

Deze zal ook dit jaar worden gehouden in: 

 
zalencentrum “De Akker”, Melkpad 14b, 1217 KC, Hilversum. 

 

 
De Akker ligt in het centrum van Hilversum en 

beschikt over 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 ontvangt u een kleine kerstattentie, waarvan u thuis nog even kunt 
nagenieten. 

Op het terrein zal een parkeerwacht aanwezig zijn om het parkeren in goede 

banen te leiden en u, wanneer het parkeerterrein vol is, te wijzen op een 

gratis parkeergelegenheid bij één van de “buren”. 

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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Even voorstellen 
 
Het bestuur heeft mij gevraagd om Jan Scheepstra op 

te volgen als werkplaatscoördinator. Ik ben van huis 

uit werktuigbouwer en in 1961 bij P.T.I. in dienst 
getreden. P.T.I. was toen een electro-mechanisch 

bedrijf in Hilversum en maakte telefooncentrales. 

Deze bestonden voor een groot deel uit kiezers en 

relais. Bij de splitsing P.T.I. en A.P.T. ben ik bij P.T.I. gebleven. Ik heb mij 
toen bezig gehouden met het spoorseinrelais. In 1948, i.v.m. de Marshallplan, 

mocht P.T.I. in licentie van G.R.S.(General Railroad System) Nederland 

voorzien van spoorwegbeveiliging. Door diverse reorginisaties onder van der 
Klucht en Timmer is deze activiteit bij Peek Traffic gekomen. Ik heb Philips 

verlaten in 1993 en ben toen in de grootmetaal terecht gekomen en heb 

gekozen voor pensioen overdracht naar PME. Ik ben in 1997 met de V.V.G in 

contact gekomen en deelnemer van een klokkenclub geworden.Wij maken 
klokken (niet repareren). In de werkplaats hebben wij de beschikking over 

twee draaibanken, een freesbank, boormachines, een zetbank, een slagschaar 

en een knipschaar met 
bijbehorende gereed-

schappen. Er is een 

mogelijkheid tot houtbe-
werking. Met kunst en 

vliegwerk kan er ook nog 

gegraveerd worden Als 

iemand belangstelling 
heeft om iets te onder-

nemen op dit gebied nu of 

in de toekomst, neem dan 
contact met ons op. 

 

Jenne Dijkstra. 
Werkplaatscoördinator 
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NSF en bakenzenders 
 

Dit artikel sluit aan op de artikelen over omroepzenders (Infobulletin 2015 nr. 
2) en scheepszenders (Infobulletin 2015 nr. 3). De drie publicaties tonen, dat 

NSF in de jaren ’30 een belangrijke leverancier was op het gebied van 

communicatie. Na de Tweede Wereldoorlog bleef PTI vernieuwend in deze tak 
van de techniek, maar eind jaren ’70 werden de activiteiten verplaatst naar 

Engeland.   

 

Bakenzenders voor de luchtvaart 
In Spanne en Spanningen staat op p.210 over leveringen in 1936 o.a. het 

volgende: “Het langegolfbaken BRA 101, reeds in gebruik op vliegvelden in 

Nederland, Polen en België, werd nu ook door Spanje besteld”. Waarschijnlijk 
helpt die zender de plaats van het vliegveld te vinden. Het boek Philips 

Emission geeft op p.41 bijgaande foto met de antennes en het zendergebouwtje 

voor deze apparatuur op Schiphol. Daarbij de volgende technische informatie 
voor dit aanvliegbaken. De installatie werkt op een golflengte tussen 800 en 

882 meter. Het vermogen is 150W in de raamantennekring en 20W in de kring 

van de verticale antenne.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
De ca. 1935 door NSF geleverde opstelling voor het aanvliegbaken 

type BRA 101 in het zendergebouwtje en antennes op Schiphol.   

 
In Philips Emission staat meer over de apparatuur voor luchtvaart, maar in 

Spanne en Spanningen kon ik alleen nog informatie vinden over leveringen 
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voor de luchtvaart in de jaren twintig. De schrijver Willem Vogt had een goede 

relatie met Albert Plesman, die in 1919 medeoprichter was van de KLM.
1
 De 

eerste leveringen voor apparatuur in vliegtuigen van de KLM produceerde NSF 
door licentie van Marconi. Afbeelding 73 in Spanne en Spanningen toont de 

door NSF ontworpen peilontvanger FBO 18b, die omstreeks 1930 in gebruik 

was op Schiphol. Een variant daarvan voor de scheepvaart is reeds genoemd en 
afgebeeld voor het jacht van de Sjah van Perzië (Infobulletin 2015 nr. 3). 

 

Op p.37 van Philips Emission staat de volgende inleiding over bakenzenders.  

“De radiobaken-installaties maken, ook bij dichte mist, een veilige navigatie 
mogelijk.” 

Door middel van een gecombineerd systeem van twee zenders wordt een 

richtlijn gemarkeerd, die overeenkomt met de landingsrichting op het vlieg-
veld. In deze richting vliegend, hoort de piloot een doorlopende zoemtoon.  

Wanneer de piloot van de richtlijn afwijkt, hoort hij aan de ene zijde punten en 

aan de andere zijde strepen”. Bijgaande foto van p.38 toont de antenne-

installatie BRA 200/8. Dat is 
een ultrakortegolfbakenin-

stallatie, die is voorzien van 

twee zender-systemen, elk 
van 100 W, werkend op een 

golflengte van ca. 9 meter. 

De scherpte van de richtstraal 
kan naar wens worden 

gewijzigd door het antenne-

vermogen van beide zenders 

anders in te stellen. Ook kan 
men de richting van de 

aanvlieglijn corrigeren door 

geringe fase-verschuivingen 
in de afstem-kringen.  

 

De antenne-installatie BRA 200/8, die de 
aanvlieglijn voor vliegtuigen markeert. 

 

                                                
1 Zie voor de relatie met KLM leveringen voor de luchtvaart in Spanne en Spanningen p.71, 92-95 en de 

afbeeldingen 69, 71 en 73. 
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Pagina 28 van Philips Emission geeft bijgaande foto van de verkeerstoren van 

Schiphol omstreeks 1935. De luchthaven was toen uitgerust met drie typen 

Philips zenders voor uitwisseling van telegrafieberichten en telefonie met 
verschillende soorten 

vliegtuigen. De tekst 

op p.29 verklaart als 
volgt waarom er 

verschillende typen 

zenders waren geïn-

stalleerd. 
“De Philips vlieg-

tuiginstallaties 

worden gecon-
strueerd voor alle 

mogelijke speciale 

doeleinden: 

eenvoudige, zeer 
makkelijk te 

bedienen installaties 

voor kleine 
vliegtuigen, en 

krachtiger 

installaties van zeer 
groot vermogen; 

installaties voor 

middengolf, voor 

kortegolf en voor 
beide golfbereiken 

gecombineerd”. 

De luchthaven Schiphol was ca. 1935 uitgerust met 
drie zenders van Philips voor verschillende vormen 

van communicatie.  

 
 

Rom van der Schaaf 
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Nieuws van de Commissie PensioenZaken (CPZ) 
 

Kort overzicht 

De Commissie Pensioenzaken van de Vereniging van Gepensioneerden “Het 

Gooi” (CPZ), heeft  samen met de gekozen leden van het bestuur van het 

pensioenfonds en het Verantwoordingorgaan (VO) van het Alcatel Lucent 
Pensioenfonds (ALUPF) invloed uitgeoefend op de gang van zaken m.b.t. de 

liquidatie van het ALUPF, om deze zo gunstig mogelijk voor de deelnemers te 

laten verlopen en vooral ook om “afstempeling” te voorkomen. Dat heeft zoals 
u heeft vernomen uiteindelijk zijn beslag gekregen in het besluit dat het bestuur 

van het ALUPF op 21 September heeft genomen om het pensioenfonds te 

liquideren. Op 30 September heeft het ALUPF daaraan uitvoering gegeven en 

haar bezittingen en verplichtingen overgedragen aan het Pensioenfonds van de 
MetalElektro (PME). 

Verloop van zaken 

Op 9 Maart, 6 maanden na uitspraak van de rechter in het hoger beroep in de 
rechtszaak tussen Alcatel-Lucent en het ALUPF, verliep de deadline voor de 

collectieve waardeoverdracht en liquidatie van de stichting ALUPF gesteld 

door de DNB. 
Hiervoor heeft een delegatie van het bestuur van het ALUPF op 5 Maart in een 

vergadering met de DNB een plan van aanpak gepresenteerd. Daarbij werd een 

voorgenomen besluit voor een collectieve overdracht (en liquidatie etc.) naar 

een Algemeen Pensioenfonds (APF) uiteengezet. Begin April liet een 
toezichthouder van de Nederlandse Bank (DNB) de voorzitter van het bestuur 

van het ALUPF telefonisch weten dat de DNB niet akkoord kon gaan met dit 

voorgenomen besluit om tot liquidatie naar een Algemeen Pensioenfonds 
(APF) over te gaan. De DNB was van mening dat het risicoprofiel voor het 

ALUPF hierdoor niet wezenlijk werd verminderd. De DNB heeft dit later in 

brief vastgelegd waarbij ALUPF nogmaals in de gelegenheid werd gesteld om 
haar situatie, waarin als kandidaten slechts bedrijfstakpensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen overblijven, toe te lichten.  

Met dergelijke partijen waren volgens het bestuur van het ALUPF afstempe-

lingen onvermijdelijk. 
De CPZ heeft op 15 Mei een brief naar de DNB gestuurd om het belang van de 

deelnemers van het ALUPF in deze omstandigheden te benadrukken. 
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In de brief werd de DNB nadrukkelijk verzocht om gezien de beperkte 

mogelijkheden in deze  situatie om af te zien van een geforceerde uitvoering 

van artikel 150 van de Pensioenwet en in overleg met het bestuur van het 
ALUPF een dusdanig tijdpad voor de liquidatie af te spreken dat er een gelijk 

speelveld voor partijen in pensioenland zou kunnen ontstaan. 

De DNB liet schriftelijk weten kennis te hebben genomen van onze oproep met 
bijbehorende argumenten. 

Maar dat zij in verband met haar geheimhoudingsplicht over deze kwestie geen 

verdere mededelingen aan derden meent te kunnen doen en verwezen hiervoor 

naar het bestuur van het ALUPF.  

In het jaarverslag 2014, dat omstreeks die tijd uitkwam, liet het bestuur van het 

ALUPF weten dat zij op 15 juni van de DNB een aanwijzing tot liquidatie had 

ontvangen waarbij een overdrachtstermijn tot uiterlijk 31 december werd 
gesteld. 

Daarop heeft CPZ, op 10 juli een brief naar de DNB gestuurd waarin bezwaar 

tegen deze aanwijzing werd gemaakt. Tegelijkertijd werd door het bestuur van 

het ALUPF en de VO ook bezwaar tegen deze aanwijzing aangetekend. 
Bottom-line van deze bezwaren was dat dit met de mogelijke partijen zoals het 

er toen uitzag tot een liquidatie met een onvermijdelijke afstempeling zou 

komen. Daarbij zou het belang van de deelnemers niet gediend zijn. 
Op 17 Augustus diende het bezwaar voor de ‘Voorzieningen’ rechter te 

Rotterdam om te bepalen of het bezwaar terecht was of niet. De rechter stelde 

de DNB in het gelijk. 

Het bestuur en de directeur van het ALUPF volgden daarna een strategie, dat 

als zich tijdens de onderhandelingen met mogelijke partijen een situatie zou 

voordoen waarbij het verschil in dekkingsgraden tussen het ALUPF en de 

betrokken partij zich binnen enkele procenten zou begeven er snel zou worden 
geschakeld. De financiële markten bewogen zich in deze tijd zodanig dat er 

een gunstig ‘window of opportunity’ zou kunnen ontstaan.  

Het bestuur en de directeur van het ALUPF konden de DNB ook op dat 
moment er van overtuigen dat er geen acties werden ondernomen om het 

ALUPF in de lucht te houden, maar het tegenovergestelde van belang was, om 

nu zo snel mogelijk te liquideren. Voor de DNB was dit nieuw, maar zij heeft 
daar ten volle aan meegewerkt met de eerder genoemde liquidatie als resultaat. 

De waardeoverdracht van de bezittingen van het ALUPF naar PME zal naar 

verwachting zelfs een klein positief resultaat opleveren. Er is dus geen 

afstempeling voor deze overgang nodig. Bij de definitieve administratieve 
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overgang naar PME omstreeks 1 April 2016 zal dat duidelijk worden. Hierover 

zult U door het ALUPF/PME worden geïnformeerd. 

De Commissie PensioenZaken. 

CPZ blijft, tot direct na de volledige administratieve overdracht van ALUPF 

(in liquidatie) naar PME (ca. 1 mei 2016), onze gekozen leden van het bestuur 

van ALUPF en VO naar vermogen ondersteunen. Er zijn immers nog de 
nodige uitvoeringsdetails te regelen, zoals  

 eenmalige overbrugging voor de gepensioneerden i.v.m. verschuiving 

uitbetaling naar 23
e  

van de maand 

 opnemen van de AOW compensatie, i.v.m. verblijf in het buitenland, in het 

pensioen. 

Daarna blijft een afgeslankt bestuur van ALUPF (in liquidatie) in functie tot 
ca. 2023 vanwege: 

1. de cassatie bij de Hoge Raad. 

2. de herstelbetalingen door ALU aan het pensioenfonds 

Ook de gepensioneerden moeten vertegenwoordigd blijven in dit afgeslankte 

bestuur. 

CPZ moet zich nog beraden hoe dit vorm te geven en te ondersteunen. 

Pensioenfonds van de MetalElektro (PME) 

Met PME ontstaat een nieuwe situatie nu een behoorlijk aantal ALUPF 

gepensioneerden zich voegt bij de reeds bij PME aangesloten VGG-leden van 

andere ex-Philipsbedrijven. Het VGG-bestuur beraadt zich over de vormgeving 
van de belangenbehartiging van onze VGG-leden aangesloten bij PME.  

Ron Wever      Gerard Visscher 

voorzitter CPZ   pensioenzaken VGG 
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Uit pensioenland 
 

Een aantal wijzigingen inkomstenbelasting per 1 januari 2016 kan heel 

vervelend uitpakken voor gepensioneerden.  

 

AOW-ers met een laag inkomen hadden in 2015 nog recht op extra 
vermogensvrijstelling, de ouderentoeslag. 

Deze regeling vervalt vanaf 2016. Het spaargeld van de ouderen op de 

peildatum 1 januari 2016 wordt dan bij iedereen op dezelfde wijze belast. 
Het belastbaar vermogen wordt berekend uit spaargeld, aandelen en/of een 

tweede woning min het heffingsvrij vermogen. 

Dat heffingsvrij vermogen bestond uit een basisdeel van €21.330 per persoon, 

in 2015 nog verhoogd met de (inkomensafhankelijke) ouderentoeslag: 

Uw situatie in 2015 
Vermogensvrijstelling per 
persoon. 

Bron: www.belastingdienst.nl 

U hebt of bereikt in 2015 de 

AOW-leeftijd. Uw inkomen is 
niet meer dan €14.431. 

€49.566 

U hebt of bereikt in 2015 de AOW-

leeftijd. Uw inkomen is meer dan  

€14.431 maar niet meer dan €20.075. 

€35.448 

U hebt of bereikt in 2015 de AOW-
leeftijd. Uw inkomen is meer dan  

€ 20.075. 

€21.330 

 

Een echtpaar waarvan beide partners een laag inkomen hebben, kon dus een 

kleine €100.000 (€99.132) aan spaargeld/vermogen hebben dat niet werd 
belast. Op 1 januari 2016 is echter slechts €42.874 heffingsvrij (€21.437 per 

persoon). Over het bedrag daarboven betaalt u 1,2% belasting. 
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Een voorbeeld: 

De inkomens van zowel u als uw partner zijn lager dan €14.431. U verkocht 
uw huis in 2014, en per 1 januari 2015 had u bijvoorbeeld € 244.000 op de 

bank staan. U heeft beiden recht op€ 49.566 heffingsvrij vermogen (zie tabel); 

het belastbaar vermogen is in 2015 dan € 244.000 - € 99.132 = € 144.868. 
Daarover betaalt u 1,2 % =  €1 .738 belasting. 

Per 1 januari 2016 vervalt de ouderentoeslag; het heffingsvrij vermogen wordt 

€ 21.437 per persoon. Belastbaar is dan € 244.000 - € 42.874 = €201.126, en 

daarover betaalt u 1,2 % = € 2.413.Di bedrag op de bank op 1 januari, kost u in 
2016 dus  € 675 meer per jaar aan belasting. 

Verdere gevolgen: 

Deze maatregel heeft ook gevolgen voor huurtoeslag, zorgtoeslag en 
kindgebonden budget.  

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, is het namelijk niet toegestaan 

om spaargeld te bezitten dat boven het heffingsvrij vermogen uitkomt. 

Op 1-1-2016 is het toetsingsmoment. 

Eén euro belastbaar vermogen op die datum en u mist alle huurtoeslag 

voor het gehele jaar. 

Mijn situatie in 2016 

Maximaal vermogen op 1 januari 2016 

voor de huurtoeslag. 
Bron: www.belastingdienst.nl 

Ik heb geen toeslagpartner €21.437 

Ik heb een toeslagpartner €42.874 

 

Hebt u een medebewoner voor de huurtoeslag? 

Per medebewoner mag u € 21.437 extra meetellen. 

 
U krijgt zorgtoeslag als uw inkomen lager is dan € 27.012 , of samen met uw 

partner lager dan € 33.765. Voor deze toeslag geldt een extra 

vrijstellingsbedrag voor heffingsvrij vermogen van €82.504. 
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Op 1-1-2016 één euro meer dan het maximaal vrijgestelde vermogen en u 

mist de zorgtoeslag. 

Mijn situatie in 2016 

Maximaal vermogen op 1 januari 2016 voor 

de zorgtoeslag. 

Bron: www.belastingdienst.nl 

Ik heb geen toeslagpartner €103.941 

Ik heb een toeslagpartner €125.378 

Deze tabel voor de zorgtoeslag is ook van toepassing voor kindgebonden 

budget. 

Doordat de extra vrijstelling vervalt, wordt uw belastingplichtig inkomen uit 

vermogen hoger. Hierdoor wordt uw verzamelinkomen hoger. Dit heeft weer 

gevolgen voor de hoogte van uw toeslagen en voor de eigen bijdrage AWBZ. 
Voor de huurtoeslag bijvoorbeeld mag het verzamelinkomen van U en Uw 

medebewoners niet hoger zijn dan € 30.050 

Als U huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget ontvangt is het 

zeer raadzaam om eind 2015 een goede schatting te maken van Uw 

vermogen per 1 januari 2016 en het resultaat met het maximale vermogen 

per toeslag te vergelijken. 

Vooral als U vlak boven de gestelde grens uitkomt is het aantrekkelijk dat 

deel (met een marge) op te nemen van bijvoorbeeld de spaarrekening. Dat 

kan voor U in 2016 vele Euros toeslag uitmaken. 

Tot € 517 (2015) per persoon mag U legaal thuis bewaren. 

Het meerdere wordt U geacht aan te geven bij vermogen in box 3 en telt dan 
mee voor Uw vermogen. 

Ook kan aantrekkelijk zijn een grote aankoop reeds in 2015 te doen. 

Bijvoorbeeld de Zorgpremie jaarlijks vooruit betalen. 

 
Kijk ook eens via internet op: 

www.loonvoorlater.nl en www.pensioenleugen.nl 
voor nieuwtjes over de pensioenen. 

 
Gerard Visscher  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/begrippen/v/verzamelinkomen
http://www.loonvoorlater.nl/
http://www.pensioenleugen.nl/
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Leuk om langs te gaan 

Het mooie oktoberweer bracht mij op de fiets in de buurt van Amersfoort. 
Toen ik via de fietsbrug bij Soest de Eem overstak, zag ik tot mijn verrassing 

dat er vanaf dat punt een prachtig fietspad is aangelegd langs de Eem, richting 
Amersfoort. Het was me al eerder opgevallen dat er in de regio, b.v. langs de 

Eem en de randmeren, op grote schaal aan de dijken wordt gewerkt. Dat levert 

dus niet alleen droge voeten, 
maar ook een mooi fietspad op. 

Het pad voert langs het nieuwe 
Meander ziekenhuis naar de 

eemhaven, het nieuwe nautisch 

kwartier in Amersfoort, ter 

hoogte van de Koppelpoort, aan 
de andere kant van spoorlijn. 

Die buurt was jarenlang een 

enorme bouwput, maar nadert 
nu zijn voltooiing. Er is een 

nieuw, modern centrum verre-

zen, gedomineerd door het plein 
en het daaraan gelegen, in april 

geopende Eemhuis. 

In het Eemhuis komen verschil-
lende culturele en educatieve instellingen in Amersfoort samen: de Bibliotheek 

Eemland, Scholen in de Kunst, Archief Eemland en Kunsthal KAdE. Nu ben ik 
een frequent gebruiker van de bibliotheek en ga graag ik andere plaatsen kijken 

hoe de bibliotheek er daar uitziet. Dat heeft me al vaak verbaasd doen staan. 

Wie wel eens in de OBA in Amsterdam is geweest zal begrijpen wat ik bedoel. 

De bieb in het Eemhuis is natuurlijk wat kleiner, maar doet er verder weinig 
voor onder. 

Het Eemhuis komt uit de koker van de architecten Neutelings en Riedijk, die 
ook tekenden voor Beeld en Geluid in Hilversum. De buitenkant is heel anders,  

maar van binnen zie je wel overeenkomsten.  
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Het gebouw zelf is eigenlijk 
heel sober, maar door gebruik 

van hout is het toch prettig 

vertoeven. Het effect van de 
ruimte is overweldigend.  

Vanaf het hoogste niveau, 
waar een koffiecorner is 

gevestigd, heb je een prachtig 

uitzicht over het plein en de 
eemhaven. 

Het gebouw is verder vrij 
toegankelijk. Voor een nieuw-

komer is het een behoorlijk 

doolhof  maar voor de liefheb-
ber geweldig om te zien hoe-

veel mooie faciliteiten er 

gecreëerd zijn.  

Al met al een prachtig com-

plex en een bezoek meer dan 

waard. Het is raar verdeeld in 

bibliotheekland! 

Herman Goossens 

 

 
 

 

 
 

 

Mocht u leuke tips hebben, 

voor het volgend jaar, geef ze 
dan door aan de redactie. 
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

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

van: 

 
Dhr. G. Meiling   27 mei 2015  Amersfoort 

Dhr. J.van Heiningen   16 september 2015 Hilversum 

Dhr. P. Punt     23 september 2015 Eemnes 

Dhr. P.J. Lettinga   29 september 2015 Utrecht 
Dhr. G. Sluijter    2 oktober 2015  Amsterdam 

 

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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Reacties van de lezers 
 

Bij deze een reachtie op het artikel in de septemberuitgave over de ‘Vergeten 

schuilkelder PTI’. Volgens mij gaat het over dezelfde schuilkelder waar ik 

jaren mee te maken heb gehad na de Tweede Wereldoorlog. 
In de vijftiger jaren was het bedrijf door de overheid verplicht een 

zelfbeschermingsorganisatie op te zetten. Er bestond voor de oorlog al wel een 

Vrijwillige Bedrijfsbrandweergroep. De nieuwe opzet van de BZB 
(BedrijfsZelfBescherming) moest bestaan uit een brandweergroep, een 

reddingsgroep en een EHBOgroep. Het hoofd van die groepen was de heer 

D.van der Kaay (HBZ) van de afdeling Beveiliging. Als start werd de 

genoemde schuilkelder ingericht als commandopost. Bij oefeningen op het 
terrein kwamen de hoofden van Brandweer-Redding-EHBO hier samen om 

leiding te geven aan de diverse groepen. Voor de communicatie via portofoons 

was er een verbindingsdienst. Er was een ABC-groep voor Atomaire-, 
Bacteriologische- en Chemische metingen. Tevens kwam er voor de 

beveiliging en bewaking een hoofdportier als ondersteuning voor de BZB-

groep. Ondergetekende was van 1957 tot 1979 Hoofd EHBO, verantwoordelijk 
voor de contacten met de medische dienst (bedrijfsartsen en verpleging) en in 

geval van calamiteiten voor de communicatie naar de omliggende 

ziekenhuizen. Alle BZB-medewerkers kregen bij 10 of 15 dienstjaren van de 

respectievelijke burgemeesters Plateel en v.d. Sluis namens de Koningin een 
vrijwilligersmedaille met oorkonde. In 1973 is het vernieuwde commando-

centrum ingericht in de kelder van het nieuwe BE-gebouw. 

 
Theo J. Mooiweer 

Oud hoofd BZB/EHBO  

Ex-voorzitter van de PTI-EHBO vereniging 
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Uit het archief 
 
 

In de Philips Koerier van 23 

oktober 1980 stond het volgende 

nieuws: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Zijn bijzondere prestaties werden 

zelfs vermeld in het Guinness Book 

of Records. Ook de 
avondvierdaagse en de vierdaagse 

van Nijmegen liep deze 

sportieveling al meer dan vijftig 

keer, uiteraard op klompen! 

Archief eemland 
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Na mijn pensionering 
 

De vooruitzichten waren niet 

best als ik mij veel had 
aangetrokken van de echtgenotes 

op de PIZ cursus. De enkele 

dames, die door de aankomende 
pensionada's waren meegenomen 

om in de naaste toekomst hun 

steun en toeverlaat te worden en 

hen op tijd te voorzien van een 
natje en een droogje, bleken niet 

enthousiast. Na vele jaren een vrijleven te hebben gehad was er nu  dagelijks 

een pottenkijker over de vloer en dat was even slikken.  Gelukkig was mijn ega 
positiever en zo leek het voor mij nog mee te vallen. Toch maar even 

afwachten. Het afscheid bij Lucent was uiterst  hartelijk en de leegte erna 

uiterst leeg. Gelukkig had een bevriende relatie een flinke klus te doen en zo 
kon ik toch weer een tijdlang een arbeidszaam leven leiden. Op een gegeven 

moment kwam mijn vrouw  met een krantenbericht. De locale radioomroep  

zocht  techneuten/programmamakers en misschien was dat wel wat voor mij. 

Het ging om het maken van verzoekplatenprogramma's voor drie tehuizen in 
Baarn. Na een stemtest en een opleiding in het manipuleren van faders en 

andere knopjes kon ik in een groepje meedraaien die dit al zo'n 40 jaar deden. 

Mijn oorspronkelijke bedoeling was om een band te beginnen. Had ik in mijn 
studietijd ook gehad en de laatste jaren had ik mij fanatiek gestort op het 

bespelen van dwarsfluit en sax. Helaas werd dat fanatisme bestraft met wat 

genoemd wordt “frozen shoulder”. We  zetten er wel een nieuwe in, zei de 
chirurg maar dat leek mij niet zo'n goed idee. Dus geen muziek maken maar 

muziek draaien voor de dames en heren die toen zo'n 10 tot 40 jaar ouder 

waren dan ik. 

Nu, 15jaar later heb ik de leiding over een groepje die dit werk nog steeds doet 
en hebben ook wij te maken met de sluiting van tehuizen. In twee Baarnsche 

tehuizen, waarvan een tijdelijk in Soest, draaien we maandelijks een 
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verzoekplatenprogramma dat later op de locale radio (Baarn FM) wordt 

uitgezonden. We hebben de capaciteit om er nog twee tehuizen bij te doen 

maar om niet begrijpelijke redenen zien de verzorgers op tegen de 
ogenschijnlijke extra werkzaamheden. Dementerende ouderen zie ik opleven 

als  zij de muziek horen uit hun jeugd 

of latere periode uit hun leven. Het, overigens grote, gemis om zelf jazz te 
spelen heb ik kunnen compenseren door in de gelegenheid te zijn op te treden 

als programmatechnicus voor de wekelijkse uitzending van een jazzprogramma 

(jazz rond 6) van de, in jazzkringen, bekende jazzgoeroe Cees Schrama. Nadat 

hij 30 jaar het TROS programma Session had gepresenteerd was ik zo gelukkig 
hem voor de locale radio te strikken waar hij nu alweer 10 jaar zijn programma 

presenteerd. Inmiddels kom ik qua leeftijd aardig in de buurt van mijn 

doelgroep maar gelukkig nog fit genoeg om de flightcases met apparatuur te 
dragen als we op locatie moeten zijn. Als het mij gegeven is, en er nog 

tehuizen overblijven die niet door de Haagse bezuinigingen worden getroffen, 

hoop ik dit werk nog lang te blijven doen. 

Frans Savi 
 

 

 

Uit de Soos 
 

Na lange tijd van praten zijn er nu concrete 

veranderingen zichtbaar in onze sociëteit aan 
de Laarderweg. Zo is er nu een begin van een 

leestafel waarin fotoalbums, speciale uitgaven 

en een groot aantal jaargangen van de Philips 
Koerier ter inzage liggen.  Het is een leestafel 

en geen boekenruilplek  zoals je die 

tegenwoordig op veel plaatsen tegenkomt. 
Een exemplaar van ‘Spanne en Spanningen’ 

is inmiddels verdwenen. Gezien de kwetsbaarheid van het materiaal wordt u 

verzocht het niet mee naar huis te nemen. 

Het Bestuur 
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Naar een nieuwe stroomvoorziening 
 
Is het niet vreemd, dat we nog steeds nieuwe woningen bouwen met in elk 

vertrek minimaal twee aansluitingen voor 230 volt wisselspanning? 

Want waar gebruiken we die aansluitingen zoal voor: 

 Het opladen van mobiele telefoons, laptops, tablets enzovoort, via een 

omvormer die een lage gelijkspanning aflevert. 

 Computers, audioapparatuur, TV's en dergelijke, waarin een "voeding" zit 

die de lage gelijkspanning aflevert, waar het apparaat in feite op werkt. 

 LED-lampen, die voorzien zijn van een omvormer, die de lage 

gelijkspanning aflevert waar de LED's op werken. 

 Halogeenlampen, uitgerust met een transformator om een lage 

(wissel)spanning te krijgen. 

 Koelkast, wasmachine en andere huishoudelijke apparaten, waarvan er 

doorgaans maar één aanwezig is in een woning. 

 Gloeilampen. 

Het zijn de energie vretende gloeilampen, waarom we die hoge spanning nodig 

hebben. Het is wel mogelijk om gloeilampen voor een lagere spanning te 
ontwerpen, maar dan wordt de stroom zo groot dat er dikkere leidingen nodig 

zijn. Ook hebben gloeilampen bij wisselspanning een langere levensduur. 

Als over enige tijd die primitieve gloeilamp volledig naar het museum is 

verbannen kunnen we dus die hoge wisselspanning ook wel afschaffen. 
Hoogstens nog een enkele aansluiting in de keuken voor wie electrisch wil 

koken. In de overige vertrekken kunnen we volstaan met aansluitingen voor 

een lage gelijkspanning, bijvoorbeeld 12 volt. De meeste huishoudelijke 
apparaten zouden daar ook heel goed op kunnen werken, ze zijn alleen maar 

ontworpen voor een hoge wisselspanning omdat die nu eenmaal beschikbaar is. 

Mooi voorbeeld is de robotstofzuiger, die nu al op een accu werkt. 

Daar komt nog bij dat steeds meer huishoudens zonnepanelen op het dak 
hebben staan, die - jawel! - een lage gelijkspanning afgeven, die via een 

omvormer wordt omgezet naar 230 volt wisselspanning! 

Het zal niet eenvoudig zijn om een verandering door te voeren, maar je zou 
kunnen beginnen met de nieuwbouw. Bestaande woningen en kantoren kunnen 
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uitgebreid worden met een laagspanningsvoorziening naast de bestaande 230 

volt. 

Eerste stap moet de definitie van een nieuwe standaard zijn, zodat fabrikanten 
hun ontwerpen daarop kunnen afstemmen. Nieuwe  apparatuur heeft geen 

voeding meer nodig, maar werkt direct op die standaard gelijkspanning. Een 

externe transformator wordt niet meegeleverd, maar is nog wel los 
verkrijgbaar, voor gebruik in oudere woningen met alleen 230 volt. 

De toekomstige woning heeft geen aansluiting op een energienet meer nodig. 

In wat nu nog de "meterkast" heet staat een accu, die het huis van stroom 

voorziet. De zonnepanelen op het dak zorgen ervoor dat die accu voldoende 
opgeladen blijft. De overtollige opbrengst van die panelen wordt gebruikt voor 

het opladen van de accu's van de electrische auto en fiets(en). 

Een mogelijk probleem bij gebruik van een lage (gelijk-)spanning is het 
grotere spanningsverlies over wat langere afstanden. Dat kan worden opgelost 

met een terugvoerdraad van zulke aansluitingen ("sense") naar een 

spanningsregelaar in de "meterkast". 

Een extra voordeel van het ontbreken van 230 volt in huis is de grotere 
veiligheid. Aardleidingen en aardlekschakelaars kunnen worden afgeschaft, dat 

spaart ook nog wat koper uit! 

 
Frans Dams 
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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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