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Van de bestuurstafel
Zoals u ongetwijfeld weet doet onze vereniging van gepensioneerden ook aan belangen
behartiging voor de leden. Dat doen we niet zelf want daarvoor is ons ledenaantal te
klein. We zijn daarom aangesloten bij de Federatie (FPVG). Dat is een overkoepelende
organisatie waarvan bijna alle verenigingen van gepensioneerden van Philips lid zijn.
(We betalen voor dat lidmaatschap ongeveer € 2,50 per lid per jaar). Bij elkaar zijn er
zo’n 12000 gepensioneerden lid van een gepensioneerdenvereniging. Dan tellen de
aantallen wel degelijk mee bij overleg met overheden en het Philips pensioenfonds.
Bij het bestuur van de Federatie heeft de mening post gevat dat de communicatie met
de verenigingen (en daardoor met de gepensioneerden) niet goed verloopt. Ons is niet
geheel duidelijk hoe ze daarbij zijn gekomen. In plaats van iets te doen aan het
verbeteren van de communicatie naar en via de verenigingen, is de Federatie daarom
nu bezig met het oprichten van een nieuwe landelijke vereniging die gaat bestaan naast
de verenigingen die er al jaren zijn. Dit is de Landelijke Belangenvereniging van
Philips Gepensioneerden, kortweg LBPG. De leden van die nieuw opgerichte
vereniging moeten gepensioneerde Philipsmedewerkers zijn. De contributie voor de
LBPG is voorlopig vastgesteld op € 25 per jaar. U heeft hierover al kunnen lezen in het
blad Generaties van het pensioenfonds.
Het is de intentie dat de communicatie naar de LBPG-leden
uitsluitend verloopt via email en een website. (Op zich is dit al
een probleem voor hen die geen pc of internet hebben.)
De informatie die de leden van de LBPG krijgen wordt ook ter
beschikking gesteld aan de secretarissen van de ‘oude
verenigingen’, die het dan doorsturen naar alle leden waarvan het email-adres bekend
is en die te kennen hebben gegeven deze informatie te willen ontvangen. Bovendien
komt deze informatie ook beschikbaar via onze eigen website (www.vegege.nl) en, zo
nodig, wat later via ons Informatie Bulletin. U loopt dus geen informatie mis, u krijgt
het hooguit wat later.
Kortom: Voor dezelfde informatie en belangenbehartiging kunt u gewoon lid blijven
bij onze vereniging en hoeft u geen lid te worden van de LBPG. En blijf vooral gebruik
maken van de andere sociale activiteiten in onze sociëteit.

Wim Gooiker,
voorzitter.
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Van de redactietafel
Uw eindredacteur zweet peentjes en dat niet alleen door het warme weer. Door
vakanties en andere bezigheden kwam de planning danig in het gedrang. Maar
het ziet er naar uit dat het toch nog een juni-nummer wordt.
De meeste activiteiten in de sociëteit zijn opgeschort tot na de zomer, want
buiten is het heerlijk weer. Alhoewel, met deze warmte is het niet voor
iedereen een genoegen. Als ik u een hint mag geven: schrijven onder een
parasol voelt heerlijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik blijf het zeggen hoor!
Ook ideeën over mogelijke onderwerpen zijn heel welkom.
Ik wens u weer veel leesplezier en een voortzetting van het mooie weer.
Tot in september.
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 4 september 2017
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Wie gaat herziening van het pensioenstelsel betalen?
Het onderstaand artikel verscheen als opiniestuk in het AD van 14 juni 2017
De kostbare afschaffing van de doorsnee pensioenpremie moet geen dogma
worden, betoogt Joep Schouten. Pensioenfondsen moeten deze vorm van
premie-inning ook in de toekomst kunnen handhaven.
Al een paar jaar wordt er gestudeerd op een herziening van het pensioenstelsel.
De focus ligt op een eigen potjessysteem, waarbij de deelnemers het risico
dragen van de beleggingen en garanties vervallen. De huidige zogenoemde
doorsneepremie, waarbij de premie voor iedere werknemer gebaseerd is op
hetzelfde percentage, zou worden afgeschaft. De meerderheid van de
deelnemers aan een pensioenfonds betaalt nu hetzelfde doorsneepercentage
premie en krijgt daarvoor hetzelfde doorsneepercentage pensioenopbouw.
Voor jongeren zou dit percentage lager kunnen zijn, omdat hun inleg langer
kan worden belegd.
Eenzelfde premiepercentage voor iedereen is administratief makkelijk, maar
het heeft ook nadelen. Deelnemers aan een pensioenfonds ondervinden in hun
jonge jaren een nadeel van de doorsnee-premie en in het tweede deel van hun
leven een voordeel. Vanwege de doorsneepremie sponsoren ze als het ware de
deelnemers in de tweede fase van hun loopbaan. Het omslagpunt ligt bij
ongeveer 45 jaar. Bij pensionering is de rekening precies vereffend.
Iemand die met 45 jaar zzp'er wordt en ervoor kiest niet meer deel te nemen
aan het pensioenfonds, heeft wel het nadeel van de doorsneepremie gehad,
maar krijgt niet het latere voordeel. Wie op latere leeftijd in een pensioenfonds
meedoet, heeft alleen het voordeel. Het vorige kabinet heeft besloten dat de
doorsneepremie vervangen wordt door een systeem waarin de opbouw of de
premie in de loop van de carrière kan variëren. De invoering wordt aan het
nieuwe kabinet overgelaten.
Volgens het Centraal Planbureau kost de afschaffing van de doorsneepremie
100 miljard euro. Dat geld is deels nodig om werknemers te compenseren die
door de wijziging te weinig pensioen opbouwen op latere leeftijd. Behalve met
dit pensioengat moet ook rekening worden gehouden met een automatiseringsslag en een administratieve reorganisatie, die waarschijnlijk ook honderden
miljoenen kost. Daarmee komt de rekening voor de herziening uit op een
bedrag dat de kosten van de brexit overstijgt. Wie gaat dat betalen?
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Afschaffing van de doorsneepremie moet
geen dogma zijn. Pensioenfondsen moeten
kunnen blijven kiezen voor handhaving
van deze premie. Bijvoorbeeld als
deelnemers hun hele leven in hetzelfde
bedrijf of dezelfde bedrijfstak blijven
werken of als de sector weinig zzp'ers
kent. Zo'n dure operatie is dan niet nodig.
Het zou eenvoudiger zijn zzp'ers te verplichten, net als werknemers, aan een
pensioenvoorziening deel te nemen. Ook dat vermindert de pijn. Als zzp'ers
geen pensioen opbouwen en met hun lagere loonkosten 'gewone' werknemers
wegconcurreren, heeft dat naast financiële consequenties ook grote maatschappelijk gevolgen
Joep Schouten is voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van.
Gepensioneerden (KNVG).
De oorspronkelijke tekst is te lezen op de website van de KNVG: www.knvg.nl
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Communicatienetwerken in beweging
Dit artikel is ontleend aan de website van UNETO-VNI, de
ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische
detailhandel. Het geeft een leuk overzicht van de technologische
veranderingen in de wereld van de communicatie, een wereld waar
velen van ons lange tijd hun steentje hebben bijgedragen.
Van oudsher zijn diensten altijd gekoppeld geweest aan de infrastructuur. Het
telefoonnet was een zelfstandig netwerk (PSTN en ISDN) dat alleen
telefoondiensten aanbood. Kabeltelevisie werd via een apart aangelegd
netwerk (COAX) aangeboden, en ook datatransportnetwerken werden parallel
aan de bestaande netwerken aangelegd voor maar één specifieke dienst.
Ontrafeling van infrastructuur en diensten: drielagenstructuur
Een belangrijke fundamentele verandering is het wegvallen van de koppeling
tussen diensten en type netwerk, ook wel een verticale marktstructuur
genoemd. Door moderne technologie en de gerealiseerde bandbreedte kunnen
diensten geïntegreerd aangeboden worden over één of meerdere netwerken.
Hierdoor is het mogelijk dat niet alleen concurrentie plaatsvindt tussen de
netwerken, maar ook op de netwerken zelf. Voorwaarde is wel dat de
infrastructuur (relatief) vrij toegankelijk wordt voor andere partijen. Deze
situatie wordt ook wel een horizontale marktstrategie genoemd.
Een ordeningstype dat veel wordt gebruikt voor deze horizontale
marktstrategie is de drielagenstructuur (zie figuur 3). Hierbij worden een
passieve laag, een actieve laag en een diensten/toepassingenlaag
onderscheiden. Uitgangspunt van het model is dat op elke laag rendabele
exploitatie wordt nagestreefd. Hierna wordt per laag gekeken wat voor de local
loop de meest in het oog springende technologieën zijn. Daarbij wordt
uitgegaan van de driedeling: traditionele, draadloze en glasvezelinfrastructuur
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Passieve laag
Deze laag met passieve infrastructuur bestaat uit mantelbuizen, bekabeling en
opstelplaatsen voor activeringsapparatuur. Het is de hardware die er ligt en die
met behulp van activeringstechnologie gebruiksklaar kan worden gemaakt voor
transmissie van informatie (data, beeld, geluid). In het geval van glasvezel
bijvoorbeeld spreekt men van onbelichte vezel (dark fiber). In de passieve laag
kunnen drie soorten infrastructuur onderscheiden worden:
1. Traditionele infrastructuur: De meest voorkomende verbindingen op deze
laag zijn de koperverbindingen. Zowel het bestaande telefoonnet, het
elektriciteitsnet als de Coaxkabel zijn fijnmazig en bedienen praktisch elk
huishouden. De Coaxkabel ontbeert aansluitingen op veel bedrijventerreinen,
omdat dit netwerk primair voor de kabeltelevisie is aangelegd. Het
elektriciteitsnetwerk is niet in staat om storingsvrij dataverkeer te
transporteren. Proeven om data door te sturen via het elektriciteitsnetwerk
hebben geen vervolg gekregen. Het telefoonnet is bijna uitontwikkeld en naar
verwachting zal het binnen nu en vijf jaar aan zijn plafond komen, wat betreft
de inzetbaarheid voor breedbandtransmissie.
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2. Draadloze infrastructuur: Op de passieve laag bestaat deze infrastructuur
hoofdzakelijk uit zendmasten, aangesloten op een ondergronds netwerk van
vaste lijnen, en in zeer beperkte mate ook uit satellieten. Grote voordelen van
deze infrastructuur zijn de flexibiliteit en de beperkte aanlegkosten. Daarmee is
het uitermate geschikt voor dunbevolkte gebieden. Een nadeel is dat deze
technologie voor breedbandtransmissie nog in een eerste ontwikkelingsstadium
is en dat de (on)mogelijkheden nog niet geheel duidelijk zijn.
3. Glasvezelinfrastructuur, ook wel Fiber to the home (Ftth): Deze technologie
wijkt op essentiële punten af van de voorgaande. De gegevensoverdracht vindt
plaats door middel van laserimpulsen en daardoor zijn de capaciteit en de
robuustheid van de verbinding zeer groot. De passieve infrastructuur bestaat uit
onbelichte glasvezel in mantelbuizen. Een groot nadeel van deze infrastructuur
is dat het fibernetwerk in de local loop nog grotendeels gelegd moet worden en
daardoor kostbaar is in vergelijking met de andere infrastructuren.

Actieve laag
Kenmerkend voor deze laag is dat activering plaatsvindt waardoor
gegevensoverdracht kan plaatsvinden. Voortbordurend op de vorige driedeling,
geldt:
1. Traditionele infrastructuur: Voor het aanbieden van breedband wordt
gebruik gemaakt van twee technieken, te weten DSLtechnologie en
kabelmodems. - DSL-technologie wordt toegepast om hogere snelheden uit de
bestaande telefoonlijn te halen. Momenteel wordt de local loop ontsloten met
ADSL(2+) en SDSL. Hiermee zijn downloadsnelheden van maximaal 24 Mbps
te realiseren. Toekomstige ontwikkelingen zijn varianten zoals VDSL die
zorgen voor hogere snelheden, maar deze zijn slechts haalbaar over een korte
afstand (max. 1.000 meter). Dit betekent nog steeds dat het glasvezelnetwerk
tot dicht bij de eindgebruiker moet worden gelegd. - De rek bij kabelvarianten
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is groter. Momenteel worden ook via deze variant snelheden rond 20 Mbps
aangeboden, maar hogere snelheden zijn al haalbaar. De laatste ontwikkeling
vindt plaats door gebruik te maken van een hybride netwerkvorm van glasvezel
en Coax. Op die manier kan men snelheden van 100 Mbps halen en in theorie
zelfs snelheden boven de 1 Gbps.
Uiteindelijk heeft men bij deze hybride ontsluiting net zoals bij de uitrol van
VDSL dezelfde ontsluitingsperikelen als met glas (veel graafwerk, hoge
initiële kosten). - Daarnaast er nu ook de introductie van Docsis 3.0. Deze
nieuwste versie van de kabelinternetstandaard biedt onder andere IPv6ondersteuning en snelheden tot 160Mbps. Als de introductie slaagt is voor deze
upgrading van het gehele CAI-netwerk geen graafwerk noodzakelijke, maar
zullen wel vernieuwingen van de actieve componenten op de verschillende
verdeelniveaus (wijkcentrales e.d) nodig zijn en zal het noodzakelijk zijn dat er
een modemvernieuwing plaatsvindt bij de consument.
2. Draadloze infrastructuur: Op het gebied van breedband bestaan grofweg de
volgende draadloze varianten: WLL, WLAN en WiMAX of UMB en
satellietverbindingen. - WLL (Wireless Local Loop) is een straalverbinding
waarbij de gebruiker over een redelijk grote afstand (van punt tot punt), maar
wel via een vast aansluitpunt in huis, wordt bediend. Mobiliteit is dan ook geen
uitgangspunt van deze technologie. - WLAN (Wireless Local Area Network)
biedt de capaciteit van een bedrijfsnetwerk met het comfort van mobiliteit.
Door middel van hotspots zijn telkens kleine afstanden draadloos te ontsluiten.
Hierbij is multipoint ontsluiting (meerdere gebruikers tegelijkertijd) goed
mogelijk. - De combinatie van bovengenoemde systemen zou een prima
oplossing zijn voor draadloze ontsluiting van de local loop. Dit kan met behulp
van WiMAX, breedbandige point-to-multipointverbindingen over grote afstand
(40-50 km). Of met behulp van Ultra Mobile Broadband (UMB), een nieuwe
standaard die nog in ontwikkeling is (naar verwachting tot wel 280 Mbps).
- Tenslotte bestaat nog de ontsluiting via de satelliet. Nadeel is echter dat er
bijna geen retoursignaal mogelijk is, waardoor er geen symmetrische
toepassingen over dit medium kunnen worden aangeboden.
Hoewel draadloze technieken veel potentie hebben, kleven er toch een aantal
fundamentele tekortkomingen aan deze technologie. Ten eerste is de capaciteit
gelimiteerd, er blijft uiteindelijk een fysieke grens bestaan. De bandbreedte
moet nog steeds gedeeld worden door meerdere gebruikers. Ten tweede is de
stabiliteit van de verbinding inferieur aan die van vaste verbindingen. Door
weersomstandigheden of de gebouwde omgeving kan storing plaatsvinden. Als
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derde en laatste is er nog de beveiligingskwestie. Hoewel encryptie steeds
geavanceerder wordt, kan het signaal makkelijk afgetapt en elders ontcijferd
worden.
Bovendien
zijn
encrypties
ook
vanwege
nationale
veiligheidsoverwegingen niet altijd waterdicht.
3. Glasvezelinfrastructuur: Voor de activering van de dark fiber gebruikt men
apparatuur die laserimpulsen over de glasvezelkabel stuurt. De belangrijkste
technieken zijn DWDM en CWDM. Hiermee zijn enorm hoge datasnelheden
te realiseren die in theorie nog onbegrensd zijn (men spreekt in ieder geval van
haalbare snelheden van enkele Terabytes per seconde).

Toepassingsdienstenlaag/toepassingen
De belangrijkste ontwikkeling op deze laag is de integratie van diensten. Door
het ontrafelen van de diensten met de infrastructuur is het nu over elk van de
netwerken mogelijk om verschillende diensten tegelijk aan te bieden.
Pakketten met telefonie, televisie en internet worden nu tegen zeer lage prijzen
aangeboden (triple play).
https://www.uneto-vni.nl/stream/communicatienetwerken-in-beweging
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Zij die uit ons oog verdwenen

Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Dhr. C. van ’t Hoog
Dhr. N. van Loo
Dhr. H.G.J. Ras
Dhr. W.P. van de Schans

15 februari 2017
28 februari 2017
9 april 2017
15 mei 2017

Almere
Goor
Hilversum
Baarn

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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Daar stond mijn bureau!

foto: Frans Dams

Na meer dan 10 jaar praten en dealen is het eindelijk zover: een plan voor het
Lucent terrein is in uitvoering genomen en er wordt op grote schaal gesloopt
aan de Laarderweg.
Ik ben daar ooit aan mijn eerste (en laatste) job begonnen, op de 6 e verdieping
van gebouw BE. Het gebouw stond er nog maar net. ‘Een saai industriëel
gebouw uit de zeventiger jaren’ staat in de brochure van de architecten die de
gebouwen BE en BF een ware metamorfose hebben doen ondergaan. Ik heb er
altijd heerlijk gewerkt.
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Het terrein, totaal 3,5ha, is in een aantal stappen in handen gekomen van
woningbouwcoöperatie ‘de Alliantie’, die inmiddels haar hoofdkwartier
gevestigd heeft in het voormalige gebouw BF. Samen met de gemeente is een
plan ontwikkeld met grote nadruk op sociale woningbouw.
Vanuit onze sociëteit hadden we goed zicht op wat zich daar schuin aan de
overkant allemaal afspeelde, maar lange tijd was dat niet meer dan het
veranderen van tijdelijke bestemming. Maar eind 2014 kwam er zicht op een
definitieve bestemming:
 95 appartementen in een gerenoveerd gebouw BE;
 118 appartementen in 4 ‘torens’ in een tuinachtige zetting;
 64 woningen langs de rand.
Dat betekende grootschalige sloop. En zo geschiedde.

foto: Frans Dams

Op www.bouwfilm.nl zijn prachtige timelapses te zien van deze sloopwerkzaamheden. Dat is heel wat subtieler gegaan dan met de sloopkogel en de
bulldozer. De gebouwen zijn zoveel mogelijk gestript en uit elkaar gepeuterd
waardoor allerlei materialen elders weer kunnen worden hergebruikt.
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foto: brochure JAM * Architecten

Op deze foto is het hele Laarderweg-complex nog intact. Het plan Seinhorst,
op het terrein van de voormalige NSF, is al gerealiseerd.
En zo moet het worden:

foto: presentatie gemeente Hilversum / Alliantie
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Het middenterrein krijgt ‘een parkachtige uitstraling’. Onder het middenterrein
komt een parkeergarage die de parkeerproblemen in de omgeving moet
verminderen. Het hele plan is stedebouwkundig ontwikkeld door
JAM*Architecten uit Amsterdam (www.jamarchitects.nl) .
De verbouwingen van de gebouwen BE en BF zijn inmiddels afgerond. BE is
veranderd in een appartementencomplex voor jongeren en starters.

foto: Frans Dams

Hoe het er van binnen uitziet weet ik niet, maar de buitenkant is beslist een
stuk minder saai geworden.
De metamorfose van gebouw BF is een ander verhaal. Hoewel het gebouw
gewoon open is, ben ik er nooit gaan kijken. Maar via het internet hoef je daar
niet eens de deur voor uit. Wat is er in de afgelopen veertig jaar veel veranderd
betreffende het concept ‘kantoor’.
Uit de brochure van de ontwerpers:
Studioninedots heeft in het ontwerp slim gebruik gemaakt van de bestaande
kwaliteiten. Metin van Zijl zegt daarover: “Het eerste wat we zagen was
een saai kantoorgebouw. Maar de potenties zijn het beton, de hoogten, de
ruimte en de rauwheid. Die krijg je er gratis bij.” Door het gebouw een
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nieuw hart te geven is de anonimiteit doorbroken. Het atrium vormt een
nieuwe collectieve identiteit, een plek waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten.
De trappen steken door de uitgespaarde vloeren heen en verbinden de
verschillende niveaus in de grote vide. De op iedere verdieping
verspringende uitsparingen leveren een verscheidenheid aan
ontmoetingsplekken op. Het nieuwe hart is bewust geprogrammeerd om de
communicatie tussen verschillende afdelingen te bevorderen. Hier bevinden
zich pantry’s en verschillende informele zitplekken.

foto: brochure Studioninedots

Had mijn bureau hier maar gestaan? Nee hoor. Wij hadden heel andere passies.
Maar het is wel leuk om te zien dat er toch nog iets over is van die gebouwen
waar ik een groot deel van mijn leven met veel plezier heb doorgebracht en
Hilversum is beslist een architectonische bezienswaardigheid rijker
Meer informatie is op het internet eenvoudig te vinden door te zoeken met de
termen alliantie, hilversum en lucent. En ik ga gauw een een kijkje nemen in
wat voor mij altijd gebouw BF zal blijven.
Herman Goossens
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Vakantiebieb
Het zal u in de afgelopen jaren niet ontgaan zijn dat ik
een enthousiast lezer ben en een frequent gebruiker van
de bibliotheek. Mijn eerste bijdrage ging over het
gebruik van e-readers.
De ondersteuning door de bibliotheken van e-books is
moeizaam, maar wordt toch gestaag beter. Een
bijzondere activiteit is de vakantiebieb. In de maanden
juni, juli en augustus is het mogelijk om een aantal ebooks gratis, zonder moeilijke procedures, te lezen op een tablet. In juni zijn
dat 30 boeken voor de jeugd, in juli komen daar 30 boeken voor volwassenen
bij.
Het enige wat u moet doe is de vakantiebieb-app te downloaden uit de Apple
App-store of de Google Playstore. Het is gratis en u hoeft zelfs geen lid te zijn
van een bibliotheek.
Na het openen van de app kunt u kiezen uit de lijst van boeken (de menuknop
zit linksboven). Uw keuze wordt vervolgens gedownload en verschijnt in de
boekenkast. Van daar uit kunt u aan het lezen slaan. Op www.vakantiebieb.nl
kunt u vinden welke titels beschikbaar zijn / komen.
Bent u in uw vakantie een mooi, leuk, spannend of anderszins de moeite
waard boek tegengekomen, stuur ons een recensie, of desnoods alleen de
auteur en titel.
Ik weet uit ervaring dat het lenen van e-books uit de bibliotheek nogal wat
voetangels en klemmen kent met betrekking tot de beveiliging. Maar de meeste
vestigingen hebben ook inloopservice om u verder te helpen. En anders stuurt
u mij maar een mailtje. Veel leesplezier.
Herman Goossens
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Leuk om naar toe te gaan (1)
Onze reizende reporter Ruud Klaui, intussen bekend van eerdere bijdragen,
bezocht dit keer het Radio-Televisie-Design museum in Haarlem. In 2012, kort
na de heropening, werd het museum getroffen door een grote brand. Een grote
groep vrijwilligers is daarna vier jaar bezig geweest om de schade waar
mogelijk te herstellen en een nieuwe collectie op te bouwen, En met succes!

Via de Stichting Telecom Erfgoed Nederland hoorde ik van het bestaan van het
‘Radio-Televisie-Design museum’ in Haarlem. Philips Hilversum heeft ooit
twee Industrial Designers van Delft in dienst gehad en deze hebben bij mij de
interesse in ‘design’ gewekt; een bezoek aan dit museum stond buiten kijf.
Het museum ligt in de binnenstad van Haarlem op een steenworp afstand van
het Teylers-museum. Het privé museum is gehuisvest op een zolderverdieping
die een prachtige verzameling radio's, TV's vanaf de jaren 20 t/m. heden
herbergt. De collectie is tentoongesteld in schitterend vormgegeven
Mondriaan-achtige stellingen.
Het accent ligt op design en daarom vind
men hier aparte merken en stijlen: basic
radio's uit 1920, de bekende bakelieten
Philips radio's zoals het kompas, een
ontwikkelmodel van een Philips draagbare
radio uit de jaren 60, enorme TV meubels
die we nog nooit hebben gezien in de
personeelswinkel, de rechthoekige Pioneer
sets uit de jaren 80, de Beomaster CD
speler, mijn allereerste cassette recorder uit
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het jaar 1970, diverse ‘my first sony’ producten , the moving sound radio's van
Philips, de allereerste Philips kleuren TV 's (ik had op een gegeven moment 3
stuks met K12 chassis op elkaar staan thuis voor de onderdelen), maar ook
Russsiche en Amerikaanse radio's in aparte ontwerpen en kleuren.Verder een
draadrecorder met daarop originele opnames van Lou Bandy!
Je wordt in het museum rond geleid
door
vrijwilligers
die
natuurlijk
helemaal idolaat zijn van al deze
producten. Museum bezoek dient
aangemeld worden per website omdat
het beperkt open is. Kosten zijn 5 euro
per persoon. Wij zijn er 3 uur geweest
en hebben ons geen minuut verveeld.
Kortom, een leuk museum om met wat
oud collega's te bezoeken om terug te
gaan naar de tijd dat analoge TV en
Radio nog hot was!
Meer info en reserveren:
www.radiotvdesignmuseum.nl/
Ruud Klaui
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e-Health, zorg van nu
Moderne hulpmiddelen als tablets en
smartphones zijn niet meer weg te denken.
Zij nemen een steeds grotere plaats in in
onze moderne samenleving. Zeker de
ouderen ergeren zich daar vaak aan, maar er
zijn ook veel nieuwe ongekende mogelijkheden.
e-Health blijft voor veel mensen een
ongrijpbaar iets. Dat is jammer want veel
toepassingen kunnen bijdragen aan het
verbeteren van de kwaliteit van leven. Ook
om langer zelf de regie te kunnen voeren
zijn e-Health toepassingen belangrijk.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een brochure
ontwikkeld waarin een aantal voorbeelden van eHealth toepassingen in de zorg
wordt getoond. De volgende onderwerpen komen, onder andere, aan de orde:
 Beter samen doen
marktplaats voor hulp in de buurt
 Zonder zorgen de deur uit
gps voorkomt dwalen bij dementie
 Grip op eigen gezondheid
online platform voor patiënten
 Vochtalarm
digitaal geheugensteuntje voor je gezondheid
 Dag en nacht direct contact
zorg via een beeldscherm
 Thuis blijven oefenen
online begeleiding fysiotherapie
 Mentale gezondheid op peil
anonieme online zelfhulp
U kunt de brochure (pdf) vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-health/documenten
Herman Goossens
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Leuk om naar toe te gaan (2)

Op 21, 22 en 23 juli wordt voor de 3e keer het Wonderfeel festival gehouden in
’s-Graveland op het landgoed Schaep en Burgh, het basiskamp van
Natuurmonumenten. Het is een driedaags cultureel festival met alle mogelijke
uitvoeringen, die plaatsvinden op een zestal podia verspreid over het landgoed
en het naastgelegen Boekesteyn, midden in de natuur.
De eerste editie had te kampen met extreem weer en
moest vroegtijdig worden afgebroken, maar vorig
jaar was het stralend weer. Ik had het geluk een
uitnodiging te krijgen voor de zondag en het was een
ware belevenis: relaxed dwalen over de prachtige
landgoederen, wat eten bij leuke cateraars en kijken
en luisteren naar geweldige uitvoeringen. Op je rug
in het gras in het zonnetje luisteren naar Granados is
een heel bijzondere ervaring.
Het is niet goedkoop, maar je kunt er een hele dag
terecht. Meer info en programma op:
www.wonderfeel.nl
en houd het weerbericht in de gaten.
Herman Goossens
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Boekbespreking
Titel:
Auteur:
Uitgever:
ISBN:
Aantal pagina’s:

Congo, een geschiedenis
David Van Reybrouck
De Bezige Bij, 2010
9789023456636
680

De auteur, een Belgische cultureel antropoloog,
licht de grote lijnen van de historische ontwikkeling
van Congo (een midden-Afrikaanse staat, 56 keer zo
groot als Nederland, 69 miljoen inwoners) toe aan
de hand van talloze interviews. De helft van het
boek behandelt de periode tot 1960, het jaar waarin
de Belgische kolonie Congo onafhankelijk werd. De
andere helft gaat over de periode tussen 1960 en
2010. Ervaringen die de schrijver opdoet tijdens de
tien reizen die hij door het land maakt, worden in
het historische verhaal ingepast. De geschiedenis
wordt zoveel mogelijk beschreven vanuit het
gezichtpunt van de Congolesen. Het is een zeer
bewogen geschiedenis: koloniale overheersing,
politiek geweld, staatkundige chaos, dictatuur, oorlogen, corruptie, armoede en
ziekten.
Bekroond met o.a. de AKO Literatuurprijs 2010 en de Libris Geschiedenis
Prijs 2010.
bron: probiblio.nl
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Opmaak en vormgeving:
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Algemeen:
Hr. J.van Hunnik
tel. 5338555
Gebouwbeheerder
Voor gebreken of onderhoud:
Hr. A.van Bruchem
tel. 0642233490
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

Telefoonnummers
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal
hebben allemaal kengetal 035.
Hobbyclub (ma-, woensdag)
Hr. W.G. Kuiper
tel. 6854862
Klaverjassen (di-, do-middag)
Hr. T. van Bokhorst
tel. 6831988
Hr. A. v.d. Berkt
tel. 0620436889
Klokkenclub (di-, do-, vrijdag)
Hr. J.D. Grondman
tel. 6858767
Hr. J. 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

27

Informatiebulletin

juni 2017

