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Van de redactietafel
Ook dit keer hoefde de redactie het bulletin gelukkig niet zelf vol te schrijven,
maar waren er (nog) een aantal bijdragen van leden, waarvoor dank. Ons
bulletin is tenslotte een communicatiemedium.
Om te communiceren nemen de computer en het internet een steeds
prominentere plaats in. Omdat niet alle leden van onze vereniging daar even
intensief aan deelnemen, blijven we ons inspannen om een bulletin op papier
uit te brengen, maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden die we niet willen laten
liggen.
U vindt in dit nummer twee onderwerpen op dit punt:
1. De FPGV, de koepel van verenigingen van Philips gepensioneerden, wil
graag directer communiceren met de betrokkenen via een elektronische
nieuwsbrief.
2. De afdeling Anders Actief van de VHP2 houdt al jaren een knipselkrant
bij aangaande relevante informatie over pensioenen. Mogelijk bent u
daarin geïnteresseerd.
De redactie heeft de klus weer geklaard en is helemaal klaar voor de zomer; nu
het weer nog! Veel leesplezier.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 5 september 2016
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Communicatie met de Federatie van Philips Verenigingen van
Gepensioneerden (FPVG)
Inleiding

De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (“De Federatie”)
is een vereniging waarvan de leden bestaan uit Philips verenigingen van
gepensioneerden in Nederland.
De leden van deze verenigingen zijn in het algemeen diegenen die om
leeftijdsredenen het arbeidsproces bij Philips hebben verlaten. Enkele
verenigingen staan ook open voor gepensioneerden en vervroegd uitgetredenen
van andere bedrijven.
De Federatie is opgericht te Eindhoven op 20 november 1978.
De leden van de 35 verenigingen van gepensioneerden in het land zijn via hun
verenigingen met de Federatie verbonden.
Totaal is de directe achterban van de Federatie zo’n 15.000 mensen. De
activiteiten van de Federatie zijn gericht op de belangen van alle meer dan
60.000 Philips gepensioneerden.





Wat betekent de Federatie voor (de leden van) de VGG?
o Algemene belangenbehartiging voor gepensioneerden (via allerlei
belangenorganisaties zoals de KNVG etc.);
o Vertegenwoordiging van onze gepensioneerden bij het Philips
Pensioenfonds;
o Belangenbehartiging voor de collectieve ziektekostenverzekering
bij het IAK.
Wij zijn als VGG aangesloten bij de Federatie en één van onze bestuurders
maakt deel uit van het Federatiebestuur.
Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website: www.federatie.nl

Aanleiding
De Federatie wil directer communiceren met de leden van de aangesloten
verenigingen en niet meer alleen met de besturen van die verenigingen.
De Federatie wil dat doen door het rechtstreeks versturen van
nieuwsberichten via e-mail naar de leden.
Daarom heeft de Federatie aan de verenigingen gevraagd om emailadressen van de leden ter beschikking te stellen aan de Federatie.
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Uitvoering
De VGG heeft besloten geen adressen door te geven aan de Federatie, maar
in plaats daarvan een "maillijst" in te richten. Daardoor kunnen wij het
adressenbestand in eigen hand houden, terwijl de FPVG toch de mogelijkheid
heeft om rechtstreeks e-mails naar onze leden te sturen.
Voor de inrichting van die “maillijst” moeten de volgende stappen worden
genomen:
1. Als de VGG over uw e-mailadres beschikt, dan ontvangt u binnenkort
een e-mail van de VGG genaamd "federatienieuws-request@vegege.nl"
met als onderwerp het woord confirm gevolgd door een reeks letters en
cijfers. In deze mail wordt uitgelegd dat u bent uitgenodigd om
opgenomen te worden in de Federatienieuws maillijst op vegege.nl. Als u
het daar niet mee eens bent, dan hoeft u niets te doen en gebeurt er verder
niets. Als u wél nieuws van de FPVG wilt ontvangen, dan is het
voldoende om de e-mail te beantwoorden door hem simpelweg terug te
sturen.
2. Als de VGG geen e-mailadres van u bezit of een niet meer bestaand emailadres, dan ontvangt u bovenstaande e-mail uiteraard niet. U kunt u
dan zelf aanmelden door een e-mail te sturen naar het adres:
federatienieuws-request@vegege.nl met als onder-werp het woord
subscribe.
U ontvangt daarna de hierboven vermelde e-mail met het verzoek om
deze te bevestigen door hem terug te sturen.
Het bestuur hoopt dat velen van deze mogelijkheid gebruik zullen maken,
zodat we goed en op tijd op de hoogte gehouden kunnen worden over de
ontwikkelingen m.b.t. de pensioenen en de zorgverzekering.
Het bestuur van de VGG
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Kort verslag ALV 2016
1. Opening
Aanwezig waren 34 leden.
De aanwezigen werden door de voorzitter dhr.Wim Gooiker hartelijk welkom
geheten op de 38e ALV.
De namen van 31 overledenen werden voorgelezen, waarna een moment van
stilte werd gehouden.
2. Verslag ALV 2015
Het verslag werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering
Een viertal afmeldingen voor de vergadering en het verslag van de kascontrolecommissie.
4. Jaarverslag 2015 van de secretaris
Zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5. Financiële verantwoording over het jaar 2015
Na een korte toelichting van de penningmeester werd het verslag zonder
verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Het verslag van de heren S.H.M.Pauw en J.J.Groeneveld werd voorgelezen
waarin de leden werd geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid.
De vergadering ging daarmee akkoord.
7. Begroting 2016 en contributie 2017
Er waren vragen over de verantwoording van de energiekosten, de post
verkopen, de winst op de omzet en de waardering van de voorraden. Deze
werden naar tevredenheid beantwoord. De begroting werd daarna goedgekeurd
door de vergadering.
De contributie voor 2017 blijft €23,- en voor leden die per acceptgiro betalen
€24,8. Verkiezing bestuursleden
De heren Wim Gooiker en Frans Dams werden respectievelijk als voorzitter en
penningmeester per acclamatie in hun functie herkozen.
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Twee bestuursleden, de heren Frans van der Post en Herman Goossens, werden
opnieuw per acclamatie herkozen als bestuurder van de vereniging.
In de vacature van dhr. Peter Repko als penningmeester van de Stichting is
door het bestuur van de stichting dhr. Jan Sloot benoemd als nieuwe
penningmeester. Jan Sloot is donateur van de VGG.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Deze commissie voor het jaar 2016 zal bestaan uit de heren S.H.M.Paauw en
P.Kosten. Reservelid wordt dhr. H.Wetz.
10. Laatste Nieuws
Dhr. Gerard Visscher geeft de laatste informatie van het PME pensioenfront.
Hij vraagt de vergadering of de VGG lid mag worden van het VOG-PME De
kosten zijn €1,- per gepensioneerde. De VOG-PME behartigt de belangen van
de gepensioneerden bij het PME. De vergadering gaat daarmee akkoord
Dhr. Frans van der Post vertelt van de plannen van de Federatie om direkter
met de leden te kunnen communiceren. Het VGG bestuur ziet niets in een
direkt lidmaatschap van onze leden bij de Federatie We komen hier als bestuur
nog op terug.
11. Rondvraag en sluiting
Na beantwoording van een tweetal vragen sloot de voorzitter de vergadering en
nodigde de leden uit voor een informeel samenzijn.
Jan Rebel
Secretaris VGG
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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.H. Bakels
22 januari 2016
Hilversum
Dhr. J.K.F. Otto
7 februari 2016
Kortenhoef
Mevr. L.C.N.M. Hartong – Werrelman
maart 2016
Tilburg
Dhr. J. Maat
14 maart 2016
Maartensdijk
Dhr. C. Niemans
18 maart 2016
Einighausen
Dhr. A. van Vliet
23 maart 2016
Kortenhoef
Dhr. K. Mouthaan
31 maart 2016
Blaricum
Dhr. A.L.M. Borm
1 april 2016
Eemnes
Dhr. J. van Laar
25 april 2016
Hilversum
Mevr. M. Frohn
16 mei 2016
Middelburg
Dhr. C. Goedhart
18 mei 2016
Emmen
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 Pensioenland
Onze pensioenen staan volop in de discussie, maar veel schot in de richting van een
breed geaccepteerde visie zit er niet in. Individueel kunnen we daar weinig aan doen,
maar diverse belangenverenigingen proberen daar hun steentje bij te dragen.
Begin juni hebben de verenigingen ANBO, KNVG, NVOG, NOOM, PCOB en UNIE
KBO gezamenlijk een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid in zake de mogelijke korting op de pensioenuitkeringen,
waaruit het volgende fragment:
Onze oproep
De ouderenorganisaties roepen het kabinet op om kortingen voor zowel
gepensioneerden, slapers als actieven op te schorten totdat het huidige QE-beleid is
beëindigd en in elk geval niet te korten in de jaren 2017 en 2018. Als de rente daarna
weer daadwerkelijk door de markt wordt gevormd (een van de vooronderstellingen in
het FTK) en het lage renteniveau toch aanhoudt, dan kunnen de kortingen alsnog
worden toegepast, maar dan in een navenant kortere periode. Dus als een
pensioenfonds de korting 2 jaar opschort, wordt de kortingsperiode na 2 jaar niet 10
maar 8 jaar.
Voordeel van deze benadering is ook dat de problematiek in de tweede pijler wordt
opgelost en niet – bijvoorbeeld – in de eerste pijler.
We willen er met klem op wijzen dat juist de ouderen het slachtoffer zijn van het heffen
van gedempte premies op basis van verwacht rendement. Immers, pensioen wordt
tegen een andere rente ingekocht dan zij op de balans wordt bijgeschreven. Tot 2021
wordt zo’n 70 miljard euro te weinig premie betaald, wat leidt tot een zes procent
lagere dekkingsgraad. In perspectief hiermee: één procent niet korten in 2017, kost
macro gezien zo’n 300 miljoen euro.
De korting is ook onwenselijk met het oog op de vernieuwing van het pensioenstelsel.
De staatssecretaris heeft als doelstelling het vertrouwen in het pensioenstelsel te
herstellen. De gezamenlijke ouderenorganisaties zijn er van overtuigd dat
pensioenkorting het wankele vertrouwen nog verder doet afnemen en tevens het
draagvlak voor een nieuw stelsel grondig zal ondermijnen. Daar waar
ouderenorganisaties bereid zijn om met een open houding bij te dragen aan het
verbeteren van het pensioenstelsel, zullen zij na invoering van pensioenkortingen in
2017 en 2018, voor een vrijwel onmogelijke taak worden gesteld bij het meenemen van
hun achterbannen naar de beoogde verandering.
Pensioenkorting is, dunkt ons, ook schadelijk. Het consumentenvertrouwen onder de
ruim drie miljoen pensioengerechtigden zal afnemen en daarmee ook hun bestedingen.
Dat helpt het broze herstel van onze economie niet. Ook moet een uitstraling naar de
aanstaande pensioengerechtigden niet worden uitgevlakt.
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Samengevat: Pensioenkorting is onnodig, onwenselijk en schadelijk. Wij roepen het
kabinet met klem op om maatregelen te nemen die pensioenkorting in de jaren 2017 en
2018 voorkomen.
De brief is in zijn geheel te vinden op de site van de KNVG (www.knvg.nl).
Als gezegd, er wordt veel gepraat en geschreven in pensioenland. Het volgen van al die
informatie is bijna een dagtaak, en je wordt er lang niet altijd vrolijker van.
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering bracht Ed van Roode het volgende
onder onze aandacht.
Bij de VHP2-afdeling Anders Actieven verzorgt Jan Migchels een knipselkrant over
pensioenzaken die maandelijks als nieuwsbrief per e-mail wordt verstuurd aan
geïnteresseerden. Wim van Dam, die voor ons in het verleden regelmatig rapporteerde
uit pensioenland, maakte hier dankbaar gebruik van. Deze nieuwsbrief bevat korte
samenvattingen van een breed scala van artikelen over pensioenen.
‘Als het dan tegenzit op de financiële markten, zie je dat direct terug in de
dekkingsgraad’, aldus Boertje. Zijn uitspraak is tegen het zere been van de
pensioensector. Hij kreeg dan ook direct een verontwaardigde reactie uit het publiek.
Het Financieele Dagblad, 17-3-2016
‘Pensioen is geen staatszaak’
De welvaartsverdeling tussen ‘jong’ en ‘oud’ is volgens een hoofdartikel van NRC
Handelsblad veranderd in het nadeel van de eersten. “Dat vooral jonge werkenden de
rekening moeten betalen lijkt onrechtvaardig. Een evenredige spreiding van de pijn is
beter.” Daarbij mag volgens de krant niet vergeten worden dat het pensioen een
onderlinge zaak is van werkgevers en werknemers. “Het is niet wenselijk dat de overheid
een greep uit de kas doet als het de fondsen goed gaat. Evenzeer moet zij op afstand
blijven als er tekorten optreden. Het risico dat straks collectieve middelen worden ingezet
om het pensioenprobleem op te lossen, kan het best worden vermeden.
”NRC Handelsblad, 16-3-2016

‘Pensioenen moeten op individu worden toegespitst’
Tot nog toe zijn de pensioenproblemen met lapmiddelen opgelost, aldus een
Volkskrant-commentaar: Door de rekenregels te versoepelen ontkwamen veel
pensioenfondsen de afgelopen jaren aan een gedwongen verlaging van de
uitkeringen. Jongerenorganisaties en veel werknemers vrezen hierdoor dat de
pensioenpotten te snel leeg raken. Tegelijkertijd zitten veel gepensioneerden al
jaren op de nullijn, waardoor er juist bij ouderen veel onmin leeft over de
pensioenfondsen. Zo ontstaat telkens een generatiegevecht als
pensioenfondsen in zwaar weer zitten. Alleen een nieuw systeem kan deze
onrust definitief wegnemen. Het pensioenstelsel zou veel meer op het individu
moeten worden toegespitst en een einde moeten maken aan de overdracht van
geld tussen generaties. Alleen de solidariteit binnen generaties moet overeind
blijven.Volkskrant, 17-3-2016
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De nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld voor AAC-leden van de VHP2. Als u lid
bent en de nieuwsbrief niet krijgt moet een mailtje naar info@vhp2.nl voldoende zijn
om dat te verhelpen. Als VGG onderzoeken we de mogelijkheid om deze nieuwsbrief
breder toegankelijk te maken.

Herman Goossens

Zorg voor beelden van Pieter Starreveld
Het stenen beeld dat bijna 40 jaar aan de voorkant van gebouw KOC heeft
gestaan, is terug geplaatst naar de oorspronkelijke plek. Dat is de aanleiding
om er nu over te publiceren. Hier volgt een stukje geschiedenis over dat beeld
en nog twee PTI-beelden van de beeldhouwer Pieter Starreveld. Wegens sloop
van de gebouwen moesten ze weg. In het boek Overschakelen zijn kleine
foto’s afgebeeld op pag. 17, 24 en 53.
Vrouw met sperwer en twee herten, van 1943
Wegens het 25-jarig bestaan van NSF in 1943 is dit stenen beeld geschonken
door de Philips-bedrijven Pope, Volt en Johan de Witt, omdat NSF een goede
interne klant was voor hun producten. Door de oorlogsomstandigheden kon het
toen niet worden onthuld. Het werd verstopt voor de Duitsers door het te
begraven in de buurt van de plek waar het pas in 1946 werd onthuld. Dat was
op het complex Hoogerheide aan de Ceintuurbaan, dat voor sport en cultuur in
1942 aan NSF was toegevoegd. Het beeld stond jaren lang bij de tennisbanen
van Hoogerheide.

De Vrouw met Sperwer op de oorspronkelijke plek bij Hoogerheide (foto ca. 1950).
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Enige tijd na het gereed komen van gebouw KOC (1976) is het daarheen
verplaatst. Het complex Hoogerheide en de daar gevestigde tennisvereniging
behoorden toen al niet meer bij Philips.

Inspectie van de Vrouw met Sperwer door
de heren van Stichting Pieter Starreveld bij
gebouw KOC (foto maart 2015, Sjoerd
Hekking).

Begin februari 2016 werd het weer geplaatst bij de tennisvereniging, waarvan
de naam nu is Hilversumse Lawn Tennis Club (HLTC) Hoogerheide. Voor de
tennisvereniging was de naam van het beeld Godin van de Jacht.

De Vrouw met Sperwer terug bij
Hoogerheide op 2 februari 2016
(foto Sjoerd Hekking).

Het Schild, van 1948
Bij de viering van het 30-jarig jubileum was een groot deel van het personeel
aanwezig in hal AE (Gereedschapmakerij) van het gebouw aan de Jan van der
Heijdenstraat. Namens het personeel sprak dhr. A. Vollenbroek van de Personeelsraad o.a. de volgende woorden, die karakteriserend zijn voor de toenmalige sfeer bij PTI:
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Het personeel in al zijn geledingen voelde er behoefte aan een duurzaam teken
van waardering aan te bieden. De hulp van de bekende kunstenaar, de
beeldhouwer Starreveld, werd hiertoe ingeroepen, die op ons verzoek een
ontwerp maakte voor een blijvende herinnering. Het geld, benodigd voor de
verwezenlijking van dit ontwerp is – en wij zijn er trots op dit te kunnen zeggen
– door het gehele personeel van hoog tot laag bijeengebracht, aldus
symboliserend de eenheid van het bedrijf. De uitvoering is, als een blijvende
hulde aan het vakmanschap, door personeel van ons bedrijf verricht, onder de
bezielende en bekwame leiding van de beeldhouwer Pieter Starreveld.

Het kunstwerk van hout en smeedwerk dat van 1948 tot ca.
1995 hoog in hal AE prijkte en door de medewerkers altijd
Het Schild werd genoemd.

Het kunstwerk was gemaakt door inlegwerk van houtfineer en smeedwerk,
waarmee toenmalige medewerkers veel ervaring hadden. Het is ongeveer 6 m
breed en is na de aanbieding dicht bij het plafond van de hal bevestigd.

Ruim 1000 medewerkers waren op 27 februari 1948 in hal AE
getuige van de onthulling van Het Schild.
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Wegens de sloop van de gebouwen is het omstreeks 1995 overgebracht naar
Eindhoven. Met diverse organisaties in Eindhoven is in 2014 contact
opgenomen, maar het kunstwerk is tot nu toe zoek. De hierna genoemde
stichting hoopt, dat toch nog iemand aanwijzingen kan geven voor terug
vinden.
Jeugd, Vrede, Bescherming, Levenskracht, van 1958
Dit bronzen beeld is een geschenk van het personeel bij het 40-jarig jubileum,
de gelegenheid waarbij ook het boek Spanne en Spanningen aan het personeel
werd aangeboden. Het stond tot begin jaren ’80 in het grasveld tegenover de
portiersloge aan de Jan van der Heijdenstraat. Daarna, tot in 2015, in een
plantsoen tussen de gebouwen KOB en KOC.
Voorlopig is het opgeslagen bij een beeldhouwer in Amersfoort, wachtend op
plaatsing in de beeldentuin van Park Randenbroek in Amersfoort.

Het bronzen beeld, dat eerst bij de Jan van der Heijdenstraat
stond. Hier tussen gebouw KOC en KOB (foto augustus 2011,
Sjoerd Hekking).

Wie maakten werk voor het behoud?
Al jaren lang zijn de bestuursleden Sjoerd Hekking en Henk van der Lee van
de Stichting Pieter Starreveld Beeldhouwer in touw voor het behoud van alle
kunstwerken van die beeldhouwer (1911-1989). De stichting kent de plaats van
meer dan honderd kunstwerken van Pieter Starreveld. Door het verdwijnen van
de gebouwen van Philips in Hilversum was er aandacht nodig voor de drie
kunstwerken die Pieter Starreveld voor de NSF en PTI heeft gemaakt. In
Hilversum zijn nog enkele beelden van hem aanwezig. Daarvan is het beeld
boven de ingang van het voormalige AVRO-gebouw het bekendste. Zie voor
meer informatie www.pieterstarreveld.nl.
Rom van der Schaaf
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Uit het archief
Naar aanleiding van stukjes uit het archief van de Philips Koerier ontvingen
wij een mail van Gerard Janssen uit Soest.
Hij stuurde ons het volgende materiaal.

Philips Koerier 1 juni 1972
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Met deze foto, genomen in Singapore won Gerard de eerste prijs in een fotowedstrijd, uitgeschreven door Agfa-Gevaert.
Hij schreef de redactie in zijn e-mail:
…
Ondergetekende heeft de Koerier-publicatie in Nederland toen niet gezien,
hetgeen wordt verklaard door "de plaats van handeling", maar het onderwerp
kreeg alom aandacht in Singapore alwaar ik toentertijd (1972) als audioontwikkelaar voor Philips Eindhoven werkzaam was.
Inmiddels ben ik al lang Philips-gepensioneerde en lid van de VVG. Maar
Chinees of Maleis lezen kon en kan ik nog steeds niet! Ik kocht van het geld een
analoge Asahi Pentax, destijds een topmerk en fotografeer nu nog steeds
enthousiast, maar met een digitale camera.
…
Hij haalde met de foto uitgebreid de lokale pers, waaronder de voorpagina van
‘The Straits Times’. Gerard bewaarde alle publicaties zorgvuldig in zijn plakboek.
Herman Goossens
Naschrift:
Wie wel eens op reis geweest is in Azie zal zich herinneren dat zowat alles op
brommers en motoren vervoerd wordt. Kippen, varkens en ander levend vee
vormen daarop geen uitzondering.
In het boek ‘Bikelihood’ over vervoer per motorfiets in Vietnam kwam ik de
onderstaande foto tegen, ook een varken, maar dood dit keer:

Een heel bijzondere vorm van rookvlees.
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Veilig internetten
Er is heel wat malware, zoals de beruchte Cryptolocker, die zich in uw systeem
nestelt door het aanklikken van een link op sociale media of in een e-mail.
Weet u niet zeker of een link gevaarlijk is? Volg dan deze vijf tips op.
1.
Wat u alvast kunt doen is de muisaanwijzer even boven de link
houden. Wanneer de linktekst u doet geloven dat het om een link naar
www.uwbank.nl gaat en u krijgt iets te zien als
www.<onbekend>.com/uwbank.nl/index.php, dan weet u wel hoe laat het is.
Let ook op met verkorte URL’s als http://bit.ly/4a4jim8: u hebt dan geen zicht
meer op waar die URL u daadwerkelijk naartoe leidt. Via
www.checkshorturl.com komt u dat alsnog te weten.
2.
De site www.checkshorturl.com reikt u bovendien een zestal sites aan
waar u kunt controleren of de (volledige) URL wel betrouwbaar is, waaronder
die van Web Of Trust, SiteAdvisor en Sucurl (site check.sucurl.net – deze
dienst kan overigens ook met verkorte URL’s overweg). U kunt dat ook zelf
doen via de dienst URLVoid (www.urlvoid.com): die geeft u een uitgebreid
rapport over de URL.
3.
De kans is reëel dat ook uw eigen antivirustool over een dergelijke
functionaliteit beschikt. Die gaat dan eerst na of de aangeklikte link wel
bonafide is voor u naar de achterliggende webpagina wordt doorverwezen. In
de gratis editie van AVG (www.avg.com/nl-nl/free-antivirus-download)
bijvoorbeeld vindt u de ingebouwde Linkscanner terug.
4.
U kunt tevens een gespecialiseerde browserextensie installeren die elke
(verdachte) link grondig controleert. Werkt u met Google Chrome, dan is
Secure Browsing (www.tiny.cc/securebrowsing) een van de betere extensies.
Na de installatie hoeft u een link maar met de rechter muisknop aan te klikken
en Check Link te selecteren. De extensie speelt de link dan meteen door naar
bijna zeventig online antivirus-services.
5.
Achterliggend werkt Secure Browsing met virustotal.com, maar deze
dienst voorziet ook zelf in een extensie die naast Chrome nu ook met Firefox
en Internet Explorer werkt (www.virustotal.com/nl/documentation/browserextensions).
In het contextmenu van een link verschijnt er een knop waarmee u ook de
huidige webpagina kunt scannen (hoewel het dan natuurlijk al te laat kan zijn).
bron: ComputerIdee, 2016-12
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Uit de hobbyhoek
Het Repair café Laren, Blaricum, Eemnes krijgt regelmatig aanbiedingen van
inhouden van zolders en schuren die wellicht nog te gebruiken zijn voor het
repareren van gebruiksvoorwerpen. Onlangs kregen we contact met Bas van
Loon, de zoon van wijlen oud Philips-medewerker ir. Bob van Loon (Huizen),
met de vraag of we wellicht interesse hadden in de elektronicanalatenschap van
zijn vader.
Nu, dat is voor oud Philips-medewerkers die een Repaircafé bemannen, een
soort mededeling dat de ABR nog eenmaal opengaat! Het is niet zo dat we zelf
niets thuis hebben liggen (de zolder kraakt soms behoorlijk waar de
onderdelenkast uit het FDM-lab staat die nu vol zit met M2, 3, 4, 5 ,6, 8 en
M10 bouten) met daarnaast een flinke verzameling elektronicamateriaal en
apparatuur, maar je bent altijd op zoek naar leuke en handige onderdelen waar
je met wat fantasie weer wat mee kan bouwen of repareren.
Zodoende kwamen Jan en
ik op een woensdagavond
in het “thuis-lab” van ir.
Bob van Loon. De
uitspraak ‘eens een ontwikkelaar
altijd
een
ontwikkelaar’ is voor hem
zeker van toepassing.
Zoals bij iedere oud
Philips-medewerker thuis
staat er minimaal 1
Philipsbureau of labtafel
als centrale hobbyplek. Deze plek staat bij de elektrofanaten vol met
meetapparatuur en verder veel, heel veel doosjes/bakjes/kastjes met
onderdelen. Het was hier niet anders. Hij heeft veel gedaan op het gebied van
HF-antennes (na zijn pensioen heeft hij bij BCS nog meegeholpen aan de
ontwikkeling van de DECT-antennes). Dit HF-gebeuren was in het thuis-lab te
zien: veel HF-meetapparatuur en heel veel proefantennes en opstellingen.
Het was een soort ontdekkingsreis door het Philips-verleden toen we door de
dozen, bakjes en kasten gingen. Een greep uit wat we gevonden hebben: een
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camera-unit van de beeldtelefoon, prentplaatjes uit de DS714, een sigarendoos
vol met ASZ 16 TO3 transistoren, heel veel staven met TTL IC’s en zelf RTL
IC’s maar ook nog 25xZ80 processors, een hele doos met ferriettegels, een
flinke verzameling met tv- en radiobuizen, een 6-tal Plumbicom-camerabuizen
(waarschijnlijk t.b.v. beeldtelefoonontwikkeling), de bekende klos met
nylondraadboom bindtouw, en wie heeft ze niet staan: klossen met Posynwikkeldraad en veel rollen met snoer en draad, dozen en bakjes vol met
condensatoren, plaatkerco’s, weerstanden, reels met SMD-componenten,
diverse aluminiumbakken van de FDM-apparatuur. Maar ook defecte
autolampen die gebruikt werden als serieweerstand als je een schakeling of
onderdeel wilt testen en op stroom/spanning wilt begrenzen, het bekende
zwarte puls-tel-relais, TDK-unit voor T65-toestel, 3 sigarendozen vol met het
bekende T51-hoekankerrelais, het bekende super Weller soldeerstation, een
Philips scoop, een functiegenerator, een counter uit de jaren 80 (zo lekker
bekend) en veel W&G HF-apparatuur, pegelmesser en senders, verzwakkers,
reflectiemeters en logper-antenne.
Daarnaast waar iedereen tuk op
was 25 jaar geleden: twee
verhuisdozen met de Philips
datahandboeken. (maar dit soort
handboeken waren mij 6 maanden geleden ook al aangeboden
uit een Lucent nalatenschap; die
liggen nu bij het Omroep Zender
Museum).
Na 2 uur hadden Jan en ik een aantal dozen vol met materiaal waar we het
Repair café mee kunnen helpen maar ook andere instanties, zoals het
Windesheim College in Almere, Oproepzender Museum in IJsselstein en het
ACTW-telefoniemuseum.
Ruud Klaui en Jan van Kleef
Jan en Ruud zijn oud-medewerkers van Philips BCS, en thans vrijwilligers bij
Repair Laren, Blaricum, Eemnes.

21

Informatiebulletin

juni 2016

Naschrift
Bob van Loon (1925-2015) werd al eerder genoemd in
het Informatiebulletin. In 2013 schonk hij drie
potloodschetsen van Philipsgebouwen in het Gooi, die hij
had gekregen bij gelegenheid van zijn jubileum bij PTI,
aan de VGG. De prenten hangen nu in het
societeitsgebouw aan de Laarderweg.
Hij was ook initiatiefnemer voor het zendermonument in
Huizen, dat in 2005 werd opgericht ter herinnering aan de
PHilips Omroep Holland Indie.

Over de PHOHI is destijds een alleraardigst herinneringsboekje uitgegeven dat
u nu nog kunt bekijken op het internet: http://www.nvhr.nl/data/PHOHIboekje.pdf .
Herman Goossens
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Leuk om naar toe te gaan
In het verleden heb ik een aantal keren geschreven over de Hollandse
waterlinie. Veel onderdelen van dit historische erfgoed worden opgeknapt en krijgen een nieuwe bestemming. Eén daarvan is fort
Herwijnen, ten zuiden van Utrecht.

Dit fort, dat tegenwoordig
beheerd wordt door Staatsbosbeheer, richt zich speciaal
op cartografie en navigatie, en
heet tegen-woordig Geofort.
Zowel binnen als buiten veel
te beleven, met name voor de
jeugd.
Gratis toegankelijk met de
museumjaarkaart.
Voor meer informatie:
www.geofort.nl.
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Nuttig om naar toe te surfen
Een van de meest ingrijpende dingen die ons, gepensioneerden, kunnen
overkomen is het niet meer mogen autorijden. Ik heb net weer een paar
keer gezien hoe ingrijpend dat is.
Terecht of niet terecht, het is onomstotelijk een feit dat deelnemen aan
het verkeer steeds meer van ons vergt. En dat geldt niet alleen voor
autorijden, maar ook voor fietsen. Bewegen is goed voor iedereen, ook,
of misschien wel juist voor ouderen, maar als dat leidt tot ongelukken
raken we van de regen in de drup.
Veilig Verkeer Nederland biedt op het internet een opfriscursus aan over
verkeersregels. In de afgelopen 15 jaar is meer dan 40% van de regels
aan veranderingen onderhevig geweest, dus een opfrissertje lijkt geen
overbodige luxe.
Er is een korte en een uitgebreide test ( 8 resp. 24 vragen) zowel voor
automobilisten als voor fietsers. Bent u inderdaad de betrouwbare
verkeersdeelnemer die u denkt te zijn?

Kijk dan eens op: www.vvn.nl/opfriscursus
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Tot besluit

Bekijk het van twee kanten, want
alles wat we horen is een mening, geen feit.
alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid
Marcus Aurelius
bron: www.facebook.com/brainwashonline
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN
www.vegege.nl
Redactieteam Informatie Bulletin
Eindredactie:
Hr. H.J.M. Goossens
tel. 5310101
Hasselaarlaan 66, 3755 AX, Eemnes
Email: hjm.goossens@gmail.com
Opmaak en vormgeving:
Hr. J. Rebel
tel. 5256649
Algemeen:
Hr. J.van Hunnik
tel. 5338555
Gebouwbeheerder
Voor gebreken of onderhoud:
Hr. A.van Bruchem
tel. 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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Bestuur
Voorz.: Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644
1e secr.: Hr. J. Rebel
tel. 5256649
2e secr.: Hr. Fr. v.d. Post
tel. 6560212
1e penn.: Hr. Fr. Dams
tel. 6421374
2e 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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