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Van de redactietafel
Bent u het griepvirus de baas gebleven, of loopt u nog steeds te hoesten en te
snotteren? Nog even volhouden. Ik heb het klokje van mijn buitenverlichting al
weer een uurtje bij kunnen stellen.
Het zal u niet zijn ontgaan dat de binnenkant van het bulletin op ander papier is
gedrukt. Dat is niet zomaar een gril van de redactie, maar een poging om de
kosten wat in de hand te houden. Door wat lichter papier te gebruiken besparen
we aanzienlijk op de portokosten. Het eco-kleurtje moesten we daarbij voor
lief nemen.
Dit nummer van het bulletin staat als gebruikelijk in het teken van de
Algemene Ledenvergadering in maart, maar ik hoop dat ook de andere
bijdragen uw interesse weten te wekken.
Fijn dat er ook dit keer weer bijdragen van “buiten” waren; we hebben zelfs het
een en ander moeten doorschuiven naar het volgende nummer. Jan Kreuning,
bedankt dat je nog steeds betrokken bent, en ook onze reizende reporter Ruud
Klaui, bedankt. Volgt allen! Het wordt weer aantrekkelijk om er op uit te gaan.
Als u tips hebt, laat het ons weten.
Ik wens u weer veel leesplezier en wellicht tot ziens op de ALV.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 8 juni 2016
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Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft sinds enige tijd een
eigen
houtbewerkings-activiteit.
Al
geruime tijd leefde het plan om de grote
tafels in de sociëteit te vervangen door
handzamere modellen. Het verplaatsen
van de zware tafels was bezwaarlijk en
het kaarten eraan minder prettig i.v.m.
lange zichtlijnen. Na een lange tijd van
speuren werd een geschikte leverancier
van losse tafelbladen gevonden. Een
groot deel van de bestaande tafels wordt
nu ingekort en van een nieuw 90 x 90 blad voorzien.
Inmiddels zijn 7 tafels ‘verbouwd’. De
reacties zijn erg positief. De sociëteit krijgt
er een andere sfeer door. Als alles zijn plek
gekregen heeft zullen we hier nog op
terugkomen.
WimGooiker
Herman Goossens
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Uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst 2016
Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen
van de Voorjaarsbijeenkomst /Algemene
Ledenvergadering op:
Maandag 21 maart 2016.
Aanvang 14.00 uur.
In de bijzaal van de Morgensterkerk op
Seinhorst, Seinstraat 2, 1223 DA Hilversum
Deze bijeenkomst begint met de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door
een informeel samenzijn in de bijzaal van de kerk.
De vergaderruimte zal vanaf 13.30 uur toegankelijk zijn.

Deel 1; De Algemene Ledenvergadering (ALV)
Agenda:
1. Opening van de voorjaarsbijeenkomst en de ALV.
2. Verslag van de ALV 2015. (zie elders in dit InformatieBulletin (IB))
Vanaf 1 maart is dit IB met het verslag ook verkrijgbaar in onze sociëteit.
Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar. Tevens
kunt u dit IB met het verslag vinden op onze website, www.vegege.nl
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering.
4. Jaarverslag van de secretaris. (zie elders in dit IB).
5. Financiële verantwoording van de vereniging van het jaar 2015.
Vanaf 1 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2014 verkrijgbaar in onze
sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
6. Verslag van de kascontrolecommissie 2015.
7. Presentatie van de begroting 2016 en vaststelling van de contributie
met ingang van het jaar 2017.
Vanaf 1 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2016 beschikbaar
in onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren
beschikbaar.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2017 onveranderd te
laten en vast te stellen op €23,- per jaar. Voor de leden die per acceptgiro
betalen €24,- per jaar.
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8. Verkiezing bestuursleden.
De vier volgens schema statutair aftredende leden zijn:
Wim Gooiker
Voorzitter
Opnieuw verkiesbaar
Frans Dams
Penningmeester
Opnieuw verkiesbaar
Frans van der Post 2e Secretaris
Opnieuw verkiesbaar
Herman Goossens Eindredacteur IB
Opnieuw verkiesbaar
N.B.1: De voorzitter en penningmeester moeten in hun functie worden gekozen.
N.B.2: Door de leden kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Volgens artikel 40 van onze
statuten moet de bereidverklaring van de kandidaat, voorzien van de handtekeningen van
minstens vijf andere leden voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur zijn
ingeleverd.
N.B.3: De vacature van penningmeester van de Stichting heeft het bestuur kunnen
vervullen door de benoeming van dhr. Jan Sloot. Dhr. Sloot is donateur van de VGG en
kan om statutaire redenen geen lid worden van de vereniging en dus ook niet van het
bestuur van de VGG. Het penningmeesterschap van de Stichting behoeft statutair niet
gecombineerd te worden met het bestuurslidmaatschap van de VGG.

9. Benoeming van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2015 bestond uit de heren
J.Groeneveld en S.H.M.Paauw.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2016 zal bestaan uit de heren
S.H.M.Paauw en P.Kosten.
Benoeming reservelid kascontrolecommissie.
10. Informatie van het PME pensioenfront
Nu het ALU-PF is overgegaan naar PME zal dhr. Gerard Visscher
informatie geven over de Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden bij PME (VOG-PME). De leden zal gevraagd worden of
wij ons als VGG zullen aansluiten bij de VOG-PME.
11. Nieuws uit de Federatie van Philips Verenigingen van
Gepensioneerden (FPVG)
Frans v.d.Post zal de vergadering informeren over de voorgestelde nieuwe
structuur van de FPVG.
12. Wat verder ter tafel komt.
13. Rondvraag en sluiting van de ALV.

Deel 2; Een informeel samenzijn in de bijzaal van de kerk.
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015
1. Opening
Aanwezig waren 40 leden.
De aanwezigen worden door de voorzitter dhr.Wim Gooiker hartelijk welkom
geheten op de 37e ALV.
Hij memoreert het afgelopen jaar als een moeizaam jaar voor de
pensioenfondsen, in het bijzonder voor het ALU-Pensioenfonds.
Dhr. Rom. v.d. Schaaf krijgt het woord om iets te vertellen over voortgang van
de verkoop van het boek “Overschakelen”. Er zijn nog ±120 boeken te koop
van de in totaal 1580. Dat is een zeer goed verkoopresultaat. Het boek is naar
zes verschillende landen verspreid.
De voorzitter bedankt de vele vrijwilligers die het afgelopen jaar veel werk
hebben verzet voor onze vereniging. De vergadering onderstreept dit met een
applaus.
De namen van 25 overledenen werden voorgelezen, waarna een moment van
stilte werd gehouden.
2. Verslag ALV 2013
Het verslag wordt met dank aan de secretaris zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering
Zeven afmeldingen voor de vergadering en het verslag van de kascontrolecommissie.
4. Jaarverslag van de secretaris
Met dank aan de secretaris zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financiële verantwoording over het jaar 2014
Na een korte toelichting van de penningmeester wordt het verslag zonder
verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd. De voorzitter zegt de
penningmeester dank voor het verslag.
6. Verslag kascommissie
Het verslag van de heren C.R.H. van Zanen en J.J.Groeneveld wordt
voorgelezen waarin de leden wordt geadviseerd het bestuur te dechargeren
voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat daarmee akkoord.
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7. Begroting 2015 en contributie 2016
Er is een vraag over de begroting betreffende de hogere kosten voor de ING
Bank. Deze wordt naar tevredenheid beantwoord. Ook zal in het vervolg het
woord onkosten worden vervangen door kosten. De begroting wordt daarna
goedgekeurd door de vergadering.
De contributie voor 2016 blijft €23,- en voor leden die per acceptgiro betalen
€24,Automatische incasso van de contributie geeft veel extra werk voor de
penningmeester en niet iedereen zal daar toestemmingg voor geven. Er moet
overigens in de nabije toekomst wel wat veranderen met de inning van de
contributie want de acceptgiro’s gaan verdwijnen. Een verhoging van de
toeslag voor het betalen met de acceptgiro is gezien de extra kosten het
overwegen waard.
8. Verkiezing bestuursleden
Dhr. Jan Rebel wordt per acclamatie opnieuw als secretaris verkozen.
Twee bestuursleden, de heren Gerard Visscher en Ton van Bruchem, worden
opnieuw per acclamatie herkozen als bestuurder van de vereniging.
In de vacature van dhr. Jan Scheepstra wordt dhr. Jenne Dijkstra per acclamatie
verkozen.
In de vacature van dhr. Peter Repko kon nog niet worden voorzien.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Deze commissie voor het jaar 2015 zal bestaan uit de heren J.J.Groeneveld en
S.H.M.Paauw.
Als reservelid voor 2016 wordt benoemd dhr. P.Kosten.
10. Laatste Nieuws
Dhr. Gerard Visscher geeft uitleg over het werk van de Commissie
Pensioenzaken (CPZ) Deze commissie behartigt de belangen van de
gepensioneerden en “slapers” bij het ALU-Pensioenfonds (ALU-PF).
Voorzitter is dhr. Ron Wever.
Dhr. Gerard Visscher leest een brief voor van het CPZ waarin wordt uitgelegd
met welke zaken het CPZ zich bezighoudt. Over de situatie waarin het ALUPF verkeert worden verschillende vragen gesteld en op hun beurt ook
beantwoord door Gerard Visscher of Ron Wever.
De vergadering wil in het komende InformatieBulletin toch wat breder
geïnformeerd worden over wat er allemaal speelt. Gerard Visscher zegt dat alle
informatie over en van de CPZ op de website van de VGG te vinden is.
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Dhr. P.Kosten wil weten wat er met het Philips Pensioenfonds (PPF) gaat
gebeuren, nu Philips een aantal activiteiten gaat afstoten. De voorzitter
antwoordt dat we via onze vertegenwoordiging in het Federatiebestuur (FPVG)
de vinger aan de pols houden.
Frans v.d. Post zegt dat er ook in het Federatiebestuur zorgen zijn over de
toekomst van het PPF. Philips heeft wat korzelig gereageerd op vragen
hierover van het FPVG. Een splitsing van het PPF is zeker niet ondenkbaar.
Ron Wever ziet in een verzelfstandiging van het PPF wel voordelen vanuit het
perspectief van de amerikaanse accountingsregels voor bedrijven.
11. Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering en nodigde de
leden uit voor een informeel samenzijn.
Jan Rebel
Secretaris VGG

Jaarverslag 2015 van de secretaris
1. Per 1 januari 2016 is het ledental uitgekomen op 512 en het aantal
donateurs op 61. Dat betekent een daling in het ledenaantal met 40 leden.
De gemiddelde leeftijd van onze leden is hoog in de zeventig. Het aantal
sterfgevallen en verhuizingen naar verpleeghuizen wordt daarom groter.
De collectieve korting 1482 op de IAK ziektekostenverzekering voor oudPhilips medewerkers is voor een aantal leden ook geen reden meer om lid
te blijven. Men vindt kennelijk goedkopere alternatieve ziektenkostenverzekeringen. Het aantal donateurs is gestegen met 4 personen.
2. Binnen het bestuur zijn twee wisselingen geweest. Jenne Dijkstra heeft Jan
Scheepstra vervangen als werkplaatscoördinator en Jan Sloot is
penningmeester van de Stichting geworden.
3. Onze vertegenwoordiger voor de regio west bij de Federatie van Philips
Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG), Frans van der Post, bezocht
de bestuursvergaderingen in Eindhoven. De FPVG behartigd de belangen
voor de aangesloten leden bij het Philips Pensioenfonds en het IAK. Via
het KNVG kan op landelijke schaal de belangen van de gepensioneerden
behartigd worden. Verder is de FPVG druk met het opzetten van een
nieuwe verenigingsstructuur naar een vereniging van individuele leden,
wat beter past bij de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.
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4. Iedere maand is het bestuur in vergadering bijeen gekomen met
uitzondering van de maanden april, juni en augustus. Belangrijke punten
van aandacht waren de ontwikkelingen op pensioengebied. Onze
afgevaardigde in de pensioencommissie dhr. Gerard Visscher praatte het
bestuur maandelijks bij over de ontwikkelingen bij het ALU-PF en de
overgang naar PME. We zijn blij dat de overgang van ALU-PF naar een
ander pensioenfonds (PME) op de valreep toch nog mogelijk bleek.
5. Onze activiteiten in de sociëteit genoten wederom een gezonde
belangstelling. Een compliment dus aan onze gastdames en -heren, die ook
het afgelopen jaar weer voortdurend voor ons klaar stonden. Het aantal
beschikbare gastdames en –heren vraagt echter voortdurend de aandacht
van het bestuur. Een groot aantal tafels is inmiddels omgebouwd naar een
vierkant model, met voor de kaartspelers handzamer afmetingen..
6. De website van de VGG is een steeds belangrijker communicatiemiddel
van de vereniging. Het onderhoud vraagt de nodige tijd en zorg. Er is een
nieuwe webmaster aangesteld die op dit punt de website up to date hoopt te
houden. Het Informatie Bulletin onder eindredactie van Herman Goossens
is weer viermaal uitgekomen en werd weer
menigmaal geprezen om zijn gevarieerde
inhoud en kleurrijke uitstraling.
7. Op 16 oktober hebben we als bestuur en
vrijwilligers met de partners, totaal 35
personen, een heel geslaagde dagtocht gemaakt
naar het Aviodrome en de Bataviawerf in
Flevoland. Dit was in het kader van de
medewerkersdag die we om de twee jaren
organiseren als dank voor de inzet van de
vrijwilligers voor onze vereniging.
8. Op de kerstviering waren we met ongeveer 90
leden bijeen in het zalencentrum “De Akker”
aan het Melkpad. In een ontspannen kerstsfeer
hebben we naar de toespraak van de voorzitter
Wim Gooiker geluisterd. Mevr. Gooiker droeg een prachtig kerstverhaal
voor. Het geheel werd opgeluisterd door het piano- en keyboardspel van
dhr. Schreuder. Het blijft een goede formule voor onze jaarlijkse viering en
ontmoeting.
Jan Rebel
Secretaris VGG
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Oproep aan de leden en donateurs
U wordt verzocht om uw contributie voor 2016 als
volgt te betalen:
Bedrag:
Naar:
T.n.v.

€ 23,00
IBAN rekening NL17 INGB 0004 1375 40
(voor betalingen vanuit het buitenland: BIC INGBNL2A)
"Ver. van Gepensioneerden Het Gooi"
Onder vermelding van uw lidnummer.

Uw lidnummer staat vermeld op het adreslabel van dit Informatie
Bulletin.
Na 1 april 2016 zal een acceptgiro verstuurd worden naar de leden en
donateurs, van wie nog geen betaling is ontvangen. Ter dekking van de
extra kosten zal het te betalen bedrag dan met 1 euro verhoogd worden,
zoals besloten op de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2012.
Namens het VGG Bestuur,
Frans Dams, Penningmeester
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr. A.A. Dogterom
24 september 2015
Hilversum
Dhr. D.R. Sibie
20 november 2015
Hilversum
Dhr. N.S.Laout
6 december 2015
Bussum
Dhr. F. Bontekoe
24 december 2015
Huizen
Dhr. J.J.F. Wijsman
4 januari 2016
Rijswijk
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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Nieuws van de Commissie PensioenZaken (CPZ)


Aansluiting bij nieuwe koepelorganisatie

Het Bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden ‘Het Gooi’ zal U op de
komende ALV in maart voorstellen om als VGG aan te sluiten bij VOG-PME
voor de belangenbehartiging van die leden, die pensioen ontvangen van het
pensioenfonds PME. De aansluiting bij de Federatie van Philips Verenigingen
van Gepensioneerden (FPVG), en indirect bij de Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) zal gewoon blijven bestaan.
Wat is de VOG-PME
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wetgeving over pensioenen.
Daarnaast heeft de financiële crisis een grote invloed gehad op de financiële
gezondheid van pensioenfondsen. Dit heeft er toe geleid dat bij verschillende
pensioenfondsen niet alleen is gekort op de opgebouwde pensioenaanspraken
van deelnemers en gewezen deelnemers, maar ook op het ingegane pensioen
van gepensioneerden. Voldoende reden voor een drietal verenigingen van
gepensioneerden om hun krachten te bundelen en gezamenlijk op te komen
voor de belangen van hun gepensioneerden. Eind 2011 hebben de Vereniging
Gepensioneerden Metaal (VGM), voorheen Vereniging Gepensioneerden Stork
(VGS), de Vereniging van Gepensioneerden Draka en NKF, de Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden bij PME (VOG-PME) opgericht om
gezamenlijk de belangen te behartigen van degene die een pensioen ontvangt
van het Pensioenfonds van de Metalektro PME. Na de overdracht in 2014 van
de pensioenaanspraken door de Stichting Pensioenfonds Océ aan PME, is de
Vereniging van Gepensioneerden Océ ook toegetreden tot VOG-PME.
Het bestuur is samengesteld uit twee leden van elke deelnemende vereniging.
Het aantal gepensioneerden dat VOG-PME thans vertegenwoordigt bedraagt
ca. 6.700.
Doelstelling van de VOG-PME
Het doel van de VOG-PME is de belangenbehartiging van degene die een
pensioen ontvangt van het Pensioenfonds van de Metalektro PME. Dit doel
wordt bereikt door onder meer:
 de kandidaatstelling van gepensioneerden voor het Bestuur en Verantwoordingsorgaan van PME;
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regelmatig overleg met Bestuur en staf van PME;
aansluiting bij koepelorganisaties van gepensioneerden, die zich vooral
richten op de actieve beïnvloeding van de politieke besluitvorming op het
gebied van pensioenen.
Op voordracht van VOG-PME is in juli 2014 een niet-uitvoerend bestuurder
van PME benoemd. Daarnaast zijn twee leden namens de gepensioneerden
benoemd in het Verantwoordingsorgaan.


Vragen over de overgang van ALUPF naar PME

Een aantal van onze vragen over de overgang van ALUPF naar PME worden
op de website van het ALUPF beantwoord in de rubriek FAQ:
ga naar: www.alcatel-lucentpensioenfonds.nl en lees o.a. de veel gestelde
vragen bij “Overgang naar PME”.
Voor onze oud-expats is de uitvoering van de AOW-garantieregeling van
groot belang.
In het kader van de overdracht van pensioenen van het ALUPF naar PME,
wordt voorgesteld de AOW-garantie van oud-expatriates om te zetten in een
opslag van het Ouderdomspensioen bij PME (zie de bijsluiter van het ALUPF
bij de pensioenspecificatie van januari 2016).
Een werkgroepje bestudeert momenteel de 'ins en outs' van het opnemen van
de AOW-garantie in het Ouderdomspensioen bij PME.
Heeft u, als belanghebbende oud-expat met AOW-garantie van de onderneming, vragen over dit onderwerp, of wilt u geïinformeerd worden over de
bevindingen van de werkgroep, dan kunt u dat via e-mail melden bij
g.visscher@hccnet.nl.
Gerard Visscher
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Leuk om langs te gaan
Wanneer u in de buurt van Rotterdam bent, breng dan eens een bezoek
aan het Rotterdams Radio Museum. Het museum is ooit begonnen
door de eigenaar van Radio Correct, (een begrip in Rotterdam en verre
omstreken) die radio’s inruilde en zodoende een prachtige verzameling
opbouwde. Inmiddels is de verzameling uitgebreid met TV’s , pick-ups,
bandrecorders, video- en communicatieapparatuur en ook computers uit
de jaren 70 en 80.
Een deel van de collectie, dat
voornamelijk
uit
radio’s
bestaat, is gehuisvest in de
voormalige van Gent en Loos
overslag loods tegenover Radio
Correct. Van binnen waant
men zich in een soort radio
walhalla. De hoge ruimtes zijn
stijlvol ingericht met de ook
oude Correct vitrines, waar
men o.a. de eerste NSF radio
en wasrollen pick-ups vindt, maar ook de jaren 70 en 80 bandrecorders
zoals Revox A en B77 en jawel een heuse Philips PRO 12(!) ontbreken
niet. Ook diverse creatieve ideeën van bandrecorders zijn te
bewonderen.
Heeft men de radioverzameling gezien, dan kan men het andere deel van
de collectie bekijken dat in de voormalige reparatie afdeling boven de
elektronica winkel van Correct is gehuisvest. Hier vindt men b.v. een
heuse werkende Nipkow schijf en TV’s van de jaren 40 en later. Verder
zijn hier de jaren 70 en 80 video en audio producten goed
vertegenwoordigd, naast maritieme-, defensie- en zendamateur
apparatuur. Verder is er een winkel van Sinkel waar men tegen
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schappelijke prijzen oud spul kan kopen ter financiele ondersteuning
van het museum.
En heb je alles gezien dan
kan je in de winkel en
koopjeskelder van Correct je
slag nog slaan voor een
mooie nieuwe TV! Met
name de koopjes kelder doet
denken aan de opruimdagen
van weleer in de Personeelswinkel!
Interesse? Het museum
wordt gerund door vrijwilligers en zodoende open
van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Het is
gevestigd aan de Ceintuurbaan 111 te 3051KA Rotterdam, gratis parkeer
ruimte genoeg. Ook de toegang is gratis maar een donatie wordt op prijs
gesteld.
Meer informatie: http://www.rotterdamsradiomuseum.nl/
Ruud Klaui
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Leuk om heen te surfen
Het kan u niet ontgaan zijn dat er in Den Bosch een bijzondere tentoonstelling
geopend is ter gelegenheid van het 500e sterfjaar van Jeroen Bosch.
In Den Bosch is al heel lang het Jeroen Bosch Center te vinden, gevestigd in de
voormalige Sint-Jacobskerk. Daar zijn alle werken van Jeroen Bosch te
bewonderen, maar alleen d.m.v. facisimile’s van geweldige kwaliteit. Dit
center is een bezoek zeker waard, maar is nu gesloten, want in het
Noordbrabants museum zijn nu veel echte werken van deze schilder te zien in
de tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie’.
Aan de tentoonstelling ging een lange periode van onderzoek en onderhandelen
vooraf. Pieter van Huystee maakte hierover een interessante documentaire
‘Touched by the devil’, die in de bioscopen te zien is (geweest). Deze
documentaire is op 8 februari uitgezonden op de TV in het programma ‘Het
uur van de wolf’, en nog terug te zien op ‘Uitzending gemist’ van de NPO. Het
geeft een bijzondere kijk in de wereld van hedendaags kunstonderzoek en de
kunst(?) van het onderhandelen, want musea zijn erg zuinig op hun bezittingen.
Deze Pieter van Huystee heeft ook een website geopend waar u interactief het
beroemdste werk van Jeroen Bosch, ‘De tuin der lusten’, kunt bekijken,
aangevuld met twee audiotours, een voor volvassenen en een voor jongeren:
https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/.
Ik heb al eens eerder geschreven over het Google Art Project, waarin een groot
aantal beroemde kunstwerken zijn gefotografeerd met een buitengewoon hoge
resolutie, zodat enorme vergroting mogelijk is. Dat is voor ‘De tuin der lusten’
ook gedaan. Het resultaat is echt geweldig. Neem er de tijd voor want er is
enorm veel te zien.
De tentoonstelling loopt tot 8 mei. De belangstelling is groot, ondanks de
toegangsprijs van €22 (MJK houders €10), audiotour €3. Kaarten zijn te bestellen via https://tickets.hetnoordbrabantsmuseum.nl/nl/jheronimus-bosch;
u hoeft dan niet bij de kassa’s te wachten.
Herman Goossens
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Het keukentafelgesprek
Van internet heb ik de volgende aanbevelingen geplukt voor het geval dat we te
maken krijgen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Daar niet iedereen beschikt over een computer en ook geen lid is van een
ouderenbond (met dank voor de bijdrage van de ANBO) geef ik voor onze leden
hun tips door.

De voorbereiding











Zet voor uzelf op een rijtje wat uw lichamelijke en/of geestelijke problemen zijn
en hoe lang u deze al heeft. Bespreek dat vooraf met een naaste of goede bekende
en schrijf dat op.
Zorg ervoor dat u uw problemen altijd vooraf bespreekt met uw huisarts of
specialist.
Maak een overzicht van uw medicatie en van de personen op wie u (al dan niet
structureel) een beroep kunt doen.
Bepaal zelf de plaats van het gesprek: bij u thuis of in het gemeentehuis. (u kunt
uw voorkeur uitspreken)
Vraag een bekende of een familielid om bij het gesprek aanwezig te zijn.
U kunt ook iemand van het steunpunt mantelzorg of ouderenadviseur vragen om
met u mee te gaan.
Verzet de afspraak voor het gesprek als u zich niet goed voelt.
Vraag uitleg als u iets niet begrijpt.
Vraag een kopie van het verslag van de Wmo consulent(e) en controleer of het
goed is ingevuld en zo niet, onderneem actie.
Sluit af met de vervolgstappen (door wie en wanneer krijgt u bericht, vraag een
telefoonnummer en naam voor als u later nog vragen heeft).

Na het gesprek
Na het gesprek gaat de consulent onderzoeken en bepalen of u in aanmerking komt
voor een Wmo-voorziening.
Binnen 8 weken na het indienen van het aanvraagformulier neemt de gemeente een
beslissing of wordt u in ieder geval in kennis gesteld van de procedure.
Uiteindelijk krijgt u een brief (beschikking) waarin staat wat het ondersteuningsaanbod is. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan is de gemeente wettelijk
verplicht duidelijk te beschrijven wat daarvan de reden is.
Als u zorg, ondersteuning en/of gebruik wilt maken van de welzijnsvoorzieningen
dan meldt u zich aan bij het Wmo-loket in uw gemeente.
Jan Kreuning
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Boekbespreking
Titel:
Auteur:
Uitgeverij:
ISBN:
Aantal pagina’s:

Waar blijft de ziel
Bert Keizer
Lemniscaat 2012
978 90 477 0465 2
148

De auteur onderzoekt de vraag welke rol de ziel speelt bij
het bestuderen van de mens. Hij plaatst zijn gedachten in
historisch perspectief door een korte introductie van de
ideeën van Socrates, Plato, Descartes en Wittgenstein. Als
verpleeghuisarts heeft hij veel ervaring met dementerende
patiënten waarbij hij zich afvraagt of een beschadigd
brein ook een beschadigde ziel tot gevolg heeft. Aan de
hand van veel cases en resultaten van onderzoeken maakt
de auteur duidelijk dat eensluidende conclusies over het
brein niet juist zijn. Het proza is helder en toegankelijk
door de vele voorbeelden en de vlotte stijl met heldere
beelden en vergelijkingen. Hij is overtuigend in zijn betoog dat het menselijk
brein meer is dan het samenspel van neuronen en dat het maken van
hersenscans als bewijs dat 'wij ons brein zijn' (volgens Dick Swaab) tot
onwenselijke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen leiden. Maar wat de
mens dan wel is, blijft na eeuwen van studie nog ongewis.
S. Roest-Mouissie
Dit boek is in 2012 verschenen als essay ter gelegenheid van de maand van de
filosofie. Bert Keizer, die niet alleen filosoof maar ook verpleeghuisarts is,
schrijft soepel, veel puttend uit eigen ervaringen, over het grensvlak van leven
en beleven. Geen pasklare antwoorden, maar leuke beschouwingen; voor de
liefhebber.
Herman Goossens
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Gedicht
ZO'N DAG
Zo'n dag,
waarop de lucht vol luchtigheid is,
lentewind plagerig achterom sluipt,
van zoveel niet benoembaars bol staat,
Parijs vlakbij is, Granada om de hoek.
Zo'n dag,
waarop het frisgerokte meisje
van de buren hoog moet reiken
naar knoppen in hun kersenboom,
wind de verleiding niet weerstaat.
Zo'n dag,
waarop ik gebukt mijn tuin spit,
op harde resten winter stuit,
ijs vind in verborgen hoeken,
wat was toegedekt weer bloot leg.
Atze van Wieren

Atze van Wieren (1943) schrijft poëzie en proza. Hij woont in Buitenpost.
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Opmaak en vormgeving:
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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!!!)

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

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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