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Camping “Ot en Sien”
Norgerweg 2A, 9301 JM Roden, Tel. 050 501 79 43

U bent van harte welkom.
Aan de weg van Roden naar Norg, omringd door bossen, bevindt zich in een
parkachtig omgeving de camping Ot en Sien, die wordt geëxploiteerd door de
recreatie-vereniging Buitenrust, opgericht in 1973.
Op 250 meter afstand gelegen van het centrum van Roden. Naast bossen
om te wandelen, kunt U ook fietsen in een rustige omgeving.
Bekend is Roden door zijn vele sportieve activiteiten, welke ieder jaar worden
georganiseerd. De belangrijkste gebeurtenis van het jaar is de Rodermarkt
eind september. Een jaarmarkt met allerlei activiteiten.
Alle plaatsen zijn voorzien van water en afvoer. Prijs per nacht all in € 18,10
voor twee personen. Prijs seizoenplaats van 1 april tot 1 oktober ca. € 670,Zie ook website www.freewebs.com/camping-ot-en-sien voor meer informatie.

Voor inlichtingen:J. Bouzema, secretaris. Tel.: 050 5773572.
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Van de redactietafel
Onze voorzitter, Jan van Hunnik, wil het, gezien zijn fysieke toestand na een
ingrijpende operatie, wat kalmer aan gaan doen. Een opvolger voor deze functie wordt gezocht. Gelukkig wil hij nog wel het redactieteam blijven ondersteunen.
Op oudejaarsdag is ons medebestuurslid Hr. C. H.
Vergouwe voor een spoedoperatie opgenomen in het
ziekenhuis en zal geruime tijd zijn taken niet kunnen
waarnemen. Ook hem wensen wij een spoedig algeheel herstel toe.
In dit I. B. herdenken we met een “in memoriam” Mevr. De Vries, voormalig
bestuurslid.
***************

Hoewel de weergoden het de bezoekers van de kerstviering behoorlijk moeilijk
maakten, wat resulteerde in een geringere opkomst dan vorig jaar, is de kerstviering zoals vanouds weer erg sfeervol geweest, mede dankzei de inzet van
veel vrijwillig(st)ers. We willen vooral noemen Hr. Schreuder, die met zijn
sprankelend pianospel het geheel omlijste en Mevr. Aggenbach, welke met een
verhaal van Godfried Bomans de bezoekers, als toehoorders, aan zicht wist te
binden.
***************

Het redactieteam bestaat uit de heren Wim van
Dam, Jan Rebel, Jan van Hunnik en ondergetekende.
De heer Wim van Dam levert keer op keer de
gewaardeerde bijdragen met betrekking tot de
ontwikkelingen in pensioenland van zowel Philips
als Lucent. De heer Jan Rebel is de vormgever,
deelt de aangeleverde artikelen in en zoekt er leuke plaatjes bij, zodat het geheel minder massief oogt. Ook als we iets vergeten trekt hij aan de bel en haalt
hier en daar ook nog wel eens foutjes weg die over het hoofd zijn gezien.
De heer Jan van Hunnik laat zijn kritisch oog over de aangeleverde artikelen
gaan en zet de rest van het team aan het denken.
Kortom, deze heren verdienen een grote pluim, want er gaat best veel werk in
het samenstellen van een blad zitten en dat alles Pro Deo.
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Voor u ligt de eerste uitgave van 2010, het lentenummer. Ook nu weer veel
lezenswaardige artikelen.
De hobbyclub presenteert zich met de geschiedenis en foto‟s van een model
van de botter die zij vervaardigd hebben. Daar wordt je toch wel stil van. Het is
jammer dat een bierbrouwer de slagzin “Vakmanschap is Meesterschap” al
als beeldmerk heeft gebruikt, want anders zou deze club het onmiddellijk kunnen gaan gebruiken.
Op ons vorige nummer hebben wij weer een aantal leuke
reacties mogen ontvangen, waarvoor onze dank. De reacties vindt u elders in dit blad onder het kopje “Spreekt u
maar”. Dankzij uw inzendingen hopen wij in de toekomst deze rubriek te kunnen continueren.
Noteert u wel op voorhand de datum van de Algemene
Leden Vergadering, 15 maart 2010, waarvan u de agenda
elders in dit blad aantreft. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.
De notulen van de ALV 2009 liggen op de balie in het clubgebouw en een
voldoende aantal exemplaren zijn tijdens de ALV van 15 maart a.s. aanwezig.
***************

Omdat er regelmatig gevraagd werd wanneer de VGG weer computerles gaat
geven, hebben wij, door gebrek aan apparatuur, contact gezocht met Senior
Web. Deze heeft ons een aanbod gedaan welke wij in het novembernummer
2009 hebben geplaatst. Er is slechts één reactie op gekomen. Dus ook deze
poging om een alternatief aan te bieden, strandt op gebrek aan belangstelling,
evenals de fiets- en wandeltocht.
Maar gelukkig zijn er in de vereniging diverse activiteiten gaande waarbij u
zich aan kunt sluiten Hebt u een goed idee om iets te beginnen binnen de club,
neem dan vooral contact op met het bestuur.
Weer veel leesplezier namens het gehele redactieteam.
Jan Kreuning

De sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer is: 14 mei 2010
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Uitnodiging voor de Voorjaarsbijeenkomst
Leden en donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen van de voorjaarsbijeenkomst/Algemene Leden Vergadering op:
Maandag 15 maart 2010.
Aanvang 14.00 uur.
In de bijzaal van de Morgensterkerk op
Seinhorst te Hilversum.
Deze bijeenkomst begint met de algemene ledenvergadering gevolgd door een informeel samenzijn met waar nodig en gewenst
enige voorlichting over actuele onderwerpen. Deze voorjaarsbijeenkomst zal
om ongeveer 16.30 uur sluiten.
Seinhorst is het voormalig fabrieksterrein aan de Jan van der Heydenstraat. De
Morgensterkerk ligt aan de rand van het Seinhorstterrein bij de ingang Meteorenstraat waar vroeger het gebouw AW stond. Op het terrein vlakbij de kerk is
weinig parkeerruimte. Bij het winkelgebied op het terrein is wel een gratis
parkeer garage. Deze garage is toegankelijk vanaf de Jan van der Heydenstraat.
Parkeren buiten het terrein, bijvoorbeeld op de Orionlaan aan de kant van de
Kamerlingh Onnesweg, behoort ook tot de mogelijkheden. In beide gevallen
moet u na het parkeren nog een stukje lopen.
De Morgensterkerk zal vanaf 13.30 uur toegankelijk zijn.

Deel 1; De algemene ledenvergadering (ALV)
Agenda:
1.
2.

3.
4.
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Opening van de voorjaarsbijeenkomst en
de ALV.
Verslag van de ALV 2009.
Vanaf 1 maart is het verslag verkrijgbaar
in onze sociëteit. Ook op de vergadering
zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
Tevens kunt u het verslag vinden op onze website, www.vegege.nl
Ingekomen stukken ter zake van de vergadering.
Jaarverslag van de secretaris. (zie elders in dit Informatie Bulletin)
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Financiële verantwoording van de vereniging m.b.t. het jaar 2009
Vanaf 1 maart zijn resultaat- en balansgegevens 2009 verkrijgbaar
in onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal exemplaren beschikbaar.
Verslag van de kascommissie 2009.
Presentatie van de begroting 2010 en vaststelling van de contributie met ingang van het jaar 2011.
Vanaf 1 maart zijn de begrotingsgegevens voor het jaar 2010 beschikbaar in onze sociëteit. Ook op de vergadering zijn een aantal
exemplaren beschikbaar.
Benoeming bestuursleden.
De volgens schema statutair aftredende leden zijn:
Jan van Hunnik
voorzitter
Dick Hek
1e penningmeester.
Frans van der Post
2e secretaris
Peter Pommeé
Algemeen bestuurslid/Gebouw beheer
Jan Kreuning
Eindredacteur Informatie Bulletin
De voorzitter en de 1e penningmeester, te weten Jan van Hunnik
en Dick Hek, stellen zich om persoonlijke redenen niet herverkiesbaar.
De overige aftredende bestuursleden zijn wel herverkiesbaar.
Het bestuur stelt ter vervulling van de vacatures de volgende personen voor:
1) Dhr. Wim Gooiker, de huidige secretaris, als de nieuwe voorzitter; (Hierdoor ontstaat een nieuwe vacature voor de functie van secretaris)
2) Dhr. Jan Rebel als de nieuwe secretaris;
3) Dhr. Werry Jonker als de nieuwe 1e penningmeester.
N.B.1: De voorzitter, de secretaris en de 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.
Benoeming van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie voor het jaar 2009 bestond uit de heren
Jonker en Bakker terwijl de heer Dorgelo reservelid was.

www.vegege.nl
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De kascontrolecommissie voor het jaar 2010 zal bestaan uit de heren Bakker en Dorgelo. Het reservelid is nog niet bekend.
Laatste nieuws.
Rondvraag en sluiting van de ALV.

Deel 2; Informeel samenzijn
In dit deel van de bijeenkomst is er gelegenheid elkaar
onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten en wat bij te praten. Indien gewenst kan er nog een
korte relevante presentatie worden ingelast.
De voorjaarsbijeenkomst wordt om ongeveer 16.30 uur
gesloten.
Het bestuur

Jaarverslag 2009 van de secretaris
Aan het eind van het jaar 2009 is het ledental uitgekomen op 725, het aantal
donateurs op 45 en het aantal ereleden op 1. Dit betekent een daling in het ledental met 29 leden. Er was een uitstroom van 43 leden (door overlijden of om
andere redenen). Er was een instroom van 14 nieuwe leden en dat is verheugend. Dat komt nog steeds door actieve leden die hun Philips en Lucent kennissen wijzen op de IAK verzekeringsmogelijkheden via onze vereniging. Het
bestuur zal zich in 2010 wederom bezinnen op acties om het ledenaantal niet
teveel te laten dalen.
Onze vertegenwoordiger voor de regio west bij de Federatie (Frans van der
Post) bezocht weer een aantal malen de bestuursvergaderingen in Eindhoven.
Het Informatie Bulletin onder redactie van Jan Kreuning werd weer menigmaal
geprezen. Terecht.
Onze pensioenspecialist Wim van Dam schreef wederom enkele stukken over
pensioenzaken. Ze werden goed ontvangen en waren mede reden voor de vraag
of er vanuit onze vereniging redactiemedewerking aan het SeniorenBulletin
van de Federatie kan worden gegeven. Het bestuur studeert daar nog op.
Onze activiteiten in de sociëteit genoten wederom van een gezonde belangstelling. Een compliment dus aan onze gastvrouwen, die ook het afgelopen jaar
weer voortdurend voor ons klaar stonden. Zij hebben in november genoten van
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een gezellig etentje. Jammer genoeg daalt het aantal gastvrouwen. We hebben
gelukkig aanvulling gevonden in de heer en mevrouw Blom (We zoeken overigens nog steeds aanvulling).
De medewerkersdag ging dit jaar naar de tuinen van Appeltern, gevolgd door
Oud-Hollandse spelen. Wel wat veel op een dag, maar de stemming zat er wel
in.
We hebben als vereniging van Gepensioneerden mee gedaan met de aanbieding van diverse musea en de postcodeloterij genaamd: De Museumplusbus.
Ongeveer 50 leden schreven zich bijtijds in en hebben een hele dag genoten
van een bezoek aan de Hermitage en het Joods Historisch Museum te Amsterdam. Het bleek een schot in de roos, iedereen was erg enthousiast en “in” voor
een volgende keer.
De kerstviering werd wat minder bezocht dan het vorig jaar door de nogal bizarre weersomstandigheden. Er verschenen 70 leden. In een ontspannen kerstsfeer hebben we naar de toespraak van de voorzitter Jan van Hunnik geluisterd.
Diny Aggenbach droeg een prachtig kerstverhaal voor, vol met wijze lessen
voor iedereen. Het geheel werd opgeluisterd door de pianomuziek van dhr.
Schreuder. Kortom, het blijft een goede formule voor de volgende keer.
Als laatste doet het bestuur een oproep aan alle leden om in het jaar 2010 na te
denken over een functie in het bestuur. De maximale leeftijd van bestuursleden
is 75 jaar (maar als de ALV het goedkeurt, mag het ook wat langer). Dus “jonkies” onder u, zorg voor mogelijke opvolgers.
Wim Gooiker Secretaris.

Oproep
Het redactieteam van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) is naarstig op
zoek naar een medewerker voor hun periodiek „Senioren Bulletin‟.
Indien u interesse heeft in deze functie, dan kunt u
zich melden bij ons secretariaat.
Telefoon: 035-6239644, t.n.v. Hr. Gooiker.

www.vegege.nl
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Veranderingen in de zorg
Wat kost de zorgverzekering in 2010?
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt drie componenten voor de zorgverzekering.
1. De premie voor de basis ziektekostenverzekering (en eventueel de premie voor de aanvullende ziektekostenverzekering) waarvan de
hoogte afhankelijk is van de zorgverzekeraar.
2. Een inkomensafhankelijke bijdrage voor zowel
werkenden als uitkeringsgerechtigden. Deze
bijdrage gaat van uw salaris of uitkering af.
U krijgt deze bijdrage terug van uw werkgever en meestal ook van de
uitkeringsinstantie. U betaalt daar wel belasting over. De bijdrage is
7,05% van uw inkomen. Voor personen met bv. een eigen bedrijf is de
bijdrage 4,95%. Het inkomen waarover de bijdrage moet worden betaald is maximaal € 33.189,-.
3. Iedereen vanaf 18 jaar heeft een verplicht eigen risico en dat is in 2010
€ 165,-. Dus dit bedrag aan zorgkosten moet u zelf betalen. Dit geldt
niet voor de zorg van de huisarts. Deze krijgt u wel volledig vergoed.
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een compensatie van het eigen
risico. Als dat zo is dan krijgt u van het CAK € 54,- automatisch terug, dus dat
hoeft u niet aan te vragen.
Personen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag krijgen waarmee een deel
van de zorgverzekering kan worden betaald. De zorgtoeslag dient aangevraagd
te worden bij de belastingdienst.
Op www.toeslagen.nl kunt u informatie hierover krijgen of telefonisch via de
belastingtelefoon,Tel: 0800-0543.
Bent u alleenstaand en is uw jaarinkomen lager dan € 33.743,- dan is de toeslag
max. € 735,- per jaar. Woont u samen en is het jaarinkomen van u samen lager
dan € 50.000,- dan krijgt u max. € 1.548,- per jaar.
Bron: belastingdienst.

10

www.vegege.nl

februari 2010

Informatiebulletin

Veranderingen in de eigen bijdrage AWBZ
AWBZ begeleiding.
Hebt u een persoonsgebonden budget voor AWBZ begeleiding?
Dan betaalt u vanaf 1 januari 2010 een eigen bijdrage. U
betaalt 27% van uw bruto persoonsgebonden budget.
Krijgt u geen persoonsgebonden budget maar wel
AWBZ begeleiding?
Dan betaalt u de eigen bijdrage vanaf 21 juni 2010.
Let op!
De eigen bijdrage heeft een maximum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw
inkomen. Hebt u het maximum van de eigen bijdrage al bereikt omdat u ook
andere eigen bijdragen AWBZ of Wmo betaalt?
Dan hoeft u geen eigen bijdrage voor begeleiding meer te betalen.
Krijgt u zorg in een AWBZ instelling, bv. een verpleeg- of verzorgingshuis?
Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af
van uw inkomen. Als uw inkomen laag is, betaalt u een lagere eigen bijdrage.
Als uw inkomen hoog is betaalt u een hogere eigen bijdrage.
Vanaf 1 januari 2010 wordt het maximum van de eigen bijdrage verhoogd naar
€ 2.081,60 per maand.
Bron: Belastingdienst.

Aftrek ziektekosten 2009
De belastingaftrek van ziektekosten is in
2009 veranderd. Dat kan voor u gevolgen
hebben. Bepaalde kosten zijn niet meer
aftrekbaar. Sommige kosten zijn alleen in
2009 nog aftrekbaar. Wel aftrekbaar blijven onder bepaalde voorwaarden de z.g.
specifieke zorgkosten.
De regels zijn strenger en de aftrekmogelijkheden minder!

www.vegege.nl

11

Informatiebulletin

februari 2010

Hieronder leest u welke kosten dit zijn en hoe u de aftrek berekent.
Eerst even het begrip “drempelinkomen”.
Uw drempelinkomen is het totaal van alle inkomsten en aftrekposten maar
zonder uw persoonsgebonden aftrek.
Als uw drempelinkomen (eventueel samen met uw partner) niet hoger is dan
€ 32.217,- dan mag u de uitgaven voor specifieke zorgkosten verhogen met
113%. De specifieke kosten zijn alle kosten behalve: Kosten voor de huisarts,
tandarts, fysiotherapie, acupunctuur etc. en reiskosten die u maakt voor ziekenbezoek.
De berekening van de aftrekbare ziektekosten gaat in 3 stappen.
1. Tel alle ziektekosten op.
2. Verhoog de kosten eventueel met 113%.
3. bepaal de drempel.
Alle kosten die hoger zijn dan het drempelbedrag mag u aftrekken.
Drempelbedrag berekenen:
U had in 2009 geen fiscaal partner :
Drempelinkomen:
Meer dan:
Niet meer dan:
€ 0,€ 7.152,€ 7.152,€ 38.000,€ 38.000,-

Drempel:
€118,1,65% van het drempelinkomen
€ 627,- + 5,75% van het bedrag boven
€ 38.000,-

U had in 2009 wel een fiscaal partner :
Drempelinkomen:
Meer dan:
Niet meer dan:
€ 0,€ 14.304,€ 14.304,€ 38.000,€ 38.000,-
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Drempel:
€118,1,65% van het drempelinkomen
€ 627,- + 5,75% van het bedrag boven
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Aftrekbare kosten belastingjaar 2009.
Reiskosten ziekenbezoek
Ja, onder bepaalde voorwaarden
Hulpmiddelen (prothesen e.d.)
Ja, onder bepaalde voorwaarden
Homeopathische medicijnen
Ja, onder bepaalde voorwaarden
Kosten huisarts/tandarts
Ja, onder bepaalde voorwaarden
Kosten van fysiotherapie,
acupunctuur of revalidatie
Ja, onder bepaalde voorwaarden
Vervoerskosten naar arts of ziekenhuis Ja, onder bepaalde voorwaarden
Hogere vervoerskosten door
ziekte of handicap
Ja, onder bepaalde voorwaarden
Extra uitgaven voor kleding of beddengoed
Deels
Dieet op doktersvoorschrift
Deels
Extra gezinshulp door ziekte of invaliditeit
Deels
Verpleging thuis of ergens anders
Deels
Aanpassing aan huis, woonwagen, auto, fiets
of woonboot
Deels
Vaste aftrek voor 65 plusser
Niet meer
Vaste aftrek jong arbeidsongeschikte (meer dan 45%) Niet meer
Vaste aftrek chronische ziekte, niet arbeidsongeschikt Niet meer
Vaste aftrek chronisch zieke kind jonger dan 27 jaar
Niet meer
Kosten van adoptie
Niet meer
Kosten voor begrafenis of crematie
Niet meer
Premie zorgverzekering, basispakket
Nee
Premie zorgverzekering, aanvullende verzekeringen
Nee
Inkomensafhankelijke bijdrage
Nee
Verplicht eigen risico
Nee
Huisapotheek
Nee
Kosten van bevalling
Nee
Kosten vergoed door zorgverzekeraar
Nee
Om alle aftrekposten te voorzien van uitleg voert te ver
in dit blad, maar wij hebben u willen attenderen welke
veranderingen er zijn.
Voor nadere informatie kunt u de site van de belastingdienst bezoeken. Hebt u geen computer dan kunt u ook
de belastingdienst bellen of een belastinggids aanschaffen via de boekhandel.

www.vegege.nl
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Oude mensen zijn kostbaar
In hoogstaande culturen heeft men steeds de grootste
eerbied gehad voor bejaarde mensen, voor de ouderen,
de oudsten. Meestal hadden zij alles te zeggen, in elk
geval werden zij telkens geraadpleegd!
Onze tijd heeft van „oude mensen‟ een probleem gemaakt. Dat is vreemd en een teken van verarming!. In
onze gekke maatschappij worden de mensen opgedeeld. De bejaarde mensen behoren tot de nietproductieven. Ze worden dikwijls gewoon „afgeschreven‟, zoals machines en materialen.
In de productiewereld heeft men het over afvoer van personeel, van „mensenmateriaal‟!
Men heeft het over problemen van huisvesting, het opbergen en bezighouden
van oude mensen, maar nooit over de fantastische bijdrage die ze kunnen leveren in familieverband, groepsverband, bedrijfsleven, in elke gemeenschap,
soms alleen door hun stille, wijze aanwezigheid! We maken
ons wijs dat we leven, omdat we jachtig voorthollen alsof
we geen minuut te verliezen hadden. Bejaarde mensen zijn
kostbare mensen, die ons vooral de betrekkelijkheid van
vele dingen leren. Ze zijn mild geworden en maken zich
geen illusies meer. Ze kijken dieper, zijn innerlijker gaan
leven en genieten van geestelijke waarden.
Wijze mensen. Rustige mensen. Mensen vol humor!
(uit bloemen van geluk)
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Uit Pensioenland
In de vorige aflevering van Uit Pensioenland bespraken
we de brede aanpak van minister Donner waarmee hij
lessen wil trekken uit de pensioencrisis. Sinds december
jl. zijn een aantal bevindingen van betrokken instanties
en ingestelde commissies naar buiten gekomen.
In de financiële crisis is in 2008 het totale pensioenvermogen in Nederland met €112 miljard gedaald en de
waarde van de verplichtingen met €108 miljard gestegen. Voor vele pensioenfondsen zakte de dekkingsgraad onder de 100% omdat het pensioenvermogen
niet meer de waarde van de verplichtingen afdekte. De veiligheidsbuffers waren niet opgewassen tegen de waardedaling van het pensioenvermogen.
In het brede-aanpak-onderzoek zijn vier thema‟s te onderscheiden waarvan er
nu drie besproken worden. Het vierde thema, beheersing van bestuurs-, medezeggenschaps- en bedrijfsprocessen bij pensioenfondsen, komt later aan bod.
Thema: Beleggingsbeleid en Risicobeheer
De toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) concludeerde dat “vele
fondsbesturen onvoldoende in staat bleken te zijn om het gehele beleggingsproces te doorzien en onder controle te houden. DNB zal betrokken fondsen
aanspreken op tekortkomingen en bovendien in overleg met de sector een aantal goede praktijkvoorbeelden opstellen waardoor fondsen van elkaar kunnen
leren.”
De voor dit thema benoemde commissie Frijns, concludeerde vervolgens:
“Fondsbesturen hebben hun beleggingsbeleid veelal rendementgedreven gekozen. Helaas met structureel te weinig aandacht voor zowel risicobeleid als de uitvoeringspraktijk van het gekozen beleid. De uitvoering van het
vermogensbeheer is massaal uitbesteed.” Eén van de 19
aanbevelingen van deze commissie luidt dan ook: “Besturen dienen een strategisch risicokader vast te stellen
waarin ze keuzes maken over de risico’s die ze kunnen en
willen lopen.”

www.vegege.nl
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Thema: Evaluatie van het in 2007 ingevoerde beoordelingskader FTK1)
Het ingevoerde FTK schrijft voor dat voor de taxatie van het aanwezige pensioenvermogen actuele marktwaarden gebruikt moeten worden en dat de waarde
van de verplichtingen uitgerekend moet worden met een voorgeschreven rekenrente die tred houdt met actuele financiële marktwaarden. Een gedempte
waardebepaling wordt niet toegestaan.
Het Genootschap van Actuarissen (verzekeringswiskundigen) en de commissie
Frijns zien beide dat het FTK de nadruk legt “op het veiligstellen van de nominale verplichtingen” (d.w.z. de al opgebouwde rechten en de daarop reeds
verleende indexaties). “De nadruk bij pensioenfondsen ligt evenwel“ zo zeggen de actuarissen “op de lange termijn en bij veel fondsen ook op de voorwaardelijke indexatie ambitie”.
Het FTK schrijft ook voor dat regelmatig een “continuïteitsanalyse” plaatsvindt die 15 jaar vooruit ziet. Voor deze analyse, maar ook voor herstelplannen
bevelen de actuarissen aan: “Ga voor het vermogen én de verplichtingen in de
continuïteitsanalyses en in herstelplannen uit van het toegroeien van de actuele
marktrente naar een verwachte lange rente”. Daarmee krijgt het lange termijn
karakter een verdiende plaats t.o.v. de hectische korte termijn.
Thema Toekomstbestendigheid aanvullende Pensioenregelingen
Bij de ontvangst van het rapport van de commissie
Goudswaard, dat voor dit thema opgesteld is, zei minister Donner:
“Veranderende (en verder veranderende) omstandigheden vragen om aanpassingen. Onderhoud is behoud.”
Gebruikmakend van het rapport en eigen waarnemingen
zijn de veranderende omstandigheden:
Sponsoring bij financiële tegenvallers houdt op,
omdat werkgevers steeds minder pensioenrisico‟s willen nemen.
Meer uitkeringsjaren, door sterker stijgende levensverwachting dan verwacht, stuwt de kostprijsdekkende premie omhoog (van nu bijna 13% van
de loonsom naar 17% van de loonsom in 2025)
Ontgroening- wegens personeelkrimping c.q. verkoop van bedrijfsonderdelen - verlaagt het aantal pensioenopbouwers. Herstelfinanciering via
premieopslag wordt daardoor zwakker en zwakker
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Alleen het overrendement2) blijft over voor het financieren van:
de voorwaardelijke indexatie voor werkenden en gepensioneerden;
de toename van uitkeringsjaren door hogere leeftijden;
herstel van financiële tegenvallers en crises;
het onderhoud van veiligheidsbuffers.
Vastrentende beleggingen zijn daarvoor niet voldoende. Vandaar de hang naar
deels risicovoller beleggen. Naarmate een pensioenfonds echter vergrijst moet
er minder risico worden genomen met als gevolg….
magere financieringsmogelijkheden!!.
De commissie concludeert dat vanwege de veranderende omstandigheden het
Nederlandse pensioenstelsel onvoldoende toekomstbestendig is.
Met een aanvaardbaar nieuw evenwicht tussen de pensioenambitie, de zekerheid en de kosten van een pensioen ziet de commissie twee oplossingsrichtingen:
a. beperking van de pensioenambitie;
b. anders omgaan met onzekerheid.
Op de bevindingen en adviezen zal de minister vóór 1 april met een formele kabinetsreactie komen.
1)

FTK is afkorting voor Financieel Toetsingskader
Overrendement is het jaarlijks rendement van het pensioenvermogen na aftrek van
het rendement dat nodig is voor het jaarlijks verhogen van de contante waarde van de
technische voorziening (= nominale verplichtingen)
2)

Voor meer informatie: zie onze website www.vegege.nl > Brede aanpak pensioenvraagstukken
Wim van Dam
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Zij die uit ons oog verdwenen
We hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Mevrouw T.de Vries-den Tuinder Hilversum
Heer

J. Veldmeijer

Hilversum

Heer

J. Klarenbeek

Hilversum

Heer

H. Blok

Laren

Heer

H. Dullemond

Huizen

Heer

Brouwer

Huizen

Heer

A.C. van Pelt

Hilversum

Mevrouw T.L.M. Humblet - Calis Hilversum

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
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In memoriam Mevr. Tony de Vries - den Tuinder.
Na haar werkzame leven als secretaresse bij Philips Telecommunicatie Industrie was Tony er de vrouw niet naar om met haar handen over elkaar te zitten.
Zich dienstbaar maken voor de gemeenschap was, zou men kunnen zeggen,
haar levensmotto.
Als bestuurslid van het eerste uur, bij de toenmalige „‟Vereniging van Philips
Gepensioneerden het Gooi‟‟, heeft ze met betrekking tot diverse activiteiten
een voortrekkersrol vervuld. Haar klankbord was haar man, ook een ex Philips
employé, die haar dikwijls heeft geadviseerd en met raad en daad terzijde
stond.
De excursieclub was toch wel in hoge mate haar geesteskind en vele gepensioneerden hebben mooie, door haar georganiseerde, reizen gemaakt. Ze heeft dat
altijd met grote inzet en plezier gedaan en is daar, tot op vergevorderde leeftijd,
mee doorgegaan. De penningmeester van deze club, dhr. Jocker, zorgde voor
de inning van de reisgelden en betalingen aan de reisorganisatie, zodat zij zich
geheel kon richten op de deelnemers. Het was haar winkeltje en bemoeienis
van buiten werd door haar niet op prijs gesteld. Maar de mensen worden ouder
en voor vele werden de buitenlandse, meerdaagse reizen, toch wel bezwaarlijk
Stilaan is de excursieclub wegens gebrek aan deelnemers een zachte dood gestorven.
De Bingo avonden zijn ook een tijdlang door haar verzorgd tot ook daar de
belangstelling taande en het organiseren haar te zwaar werd.
De club is Tony veel dank verschuldigd en wij blijven haar gedenken als een
gedreven, hardwerkend bestuurslid.
Een aantal bestuursleden en andere leden hebben haar op 6 november 2009
begeleid naar haar laatste rustplaats.
Dat zij moge rusten in vrede.
Het bestuur van de VGG.
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Spreekt u maar
Van Hr. J. Groeneveld ontvingen wij de volgende oproep.
De regionale stichting voor de bevordering van de belangstelling voor de geschiedenis, “Stichting Tussen
Vecht en Eem” (www.tussenvechteneem.nl) doet momenteel onderzoek naar de levensverhalen van de eerste
gastarbeiders, hun vrouwen en hun kinderen. Om het beeld compleet te maken
zoekt de Werkgroep Gastarbeid ook enkele personen die veel te maken hadden
met gastarbeiders en hun specifieke problemen, zoals managers op de werkvloer, personeelsmanagers, maatschappelijk werkers.
Wie van u, lezer(essen)s heeft zulke ervaringen en zou mee willen werken aan
dit project. Interviews zullen worden afgenomen door een deskundige op dit
gebied, de antropologe en verslaggeefster Sophie Coronel.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Jaap Groeneveld,
Tel. 035-5381609
Email: groen65@kpnmail.nl
***************************************************************
Aanrader of toch niet (vervolg)
Ontwikkelingshulp is zeer omstreden en is een hele industrie geworden waar
letterlijk miljarden in omgaan. Hoewel ik vele goede doelen steun zet ik ook
mijn vraagtekens bij het nut ervan. In dit verband is het boek “De Crisis Karavaan, achter de schermen van de noodhulpindustrie” van Linda Polman zeer
aan te bevelen. Het is zeer verontrustend te lezen hoe zoveel organisaties zich
op dezelfde doelen storten en hoe slachtoffers misbruikt worden om zoveel
mogelijk donaties binnen te slepen en overstelpt worden met onnodige hulpgoederen, waarvan veel verdwijnt in de zakken van de strijdende partijen en
machthebbers. Op zich zijn de organisaties van goede wil (mag ik hopen) maar
er is een meedogenloze strijd onderling wie de meeste aandacht, dus donaties,
in de wacht kan slepen. Het is schokkend om te lezen wat er aan de strijkstok
blijft hangen. In Nederland hebben we al te maken gehad met dikbetaalde ma-
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nagers, zoals vorig jaar de voorzitter van de hartstichting. We kennen allemaal
de verhalen van hulpverleners die in grote SUV‟s rondrijden en in dure hotels
en villa‟s verblijven, of die waarin de zelfwerkzaamheid van de lokale bevolking tot nul gereduceerd wordt.
Wat je in dit boek leest is werkelijk ten hemel schreiend.
Lezen, als u het niet kent.
Vriendelijke groeten,
Lou Joosten.
*************************************************************
PRX/A-centrales
Graag maak ik de belangstellende lezer(s)(essen) deelgenoot van het volgende:
Van Wico Nijland en Sjef Ramakers hoorde ik dat in mei
2009 de laatste PRX/A-centrale in Peru (de triple van Arequipa) is uitgeschakeld.
Als er nog niet ergens PRX‟en verborgen zijn, staan de
laatste centrales nu in Nederland en komt er dit jaar een
einde aan de legendarische switch.
Het plan was n.l. om aan het eind van 2009 in Nederland
tot 50 PRX/A-centrales te komen en dit is vrij goed gelukt. Op 31 december
2009 waren er nog 54 centrales in gebruik en dan voornamelijk de grotere configuraties.
Het doel is echter nog steeds om dit jaar de laatste PRX/A-centrales uit dienst
te nemen.
Beste lezer(s)(essen), hou jullie goed !
Hugo Bruynooghe.
*************************************************************
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Van Marianne van Hunnik ontvingen wij het volgende gedicht.
Luisteren
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen
waarom ik iets niet zo moet voelen
als ik het voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn probleem op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.
Misschien is dat de reden waarom
voor sommige mensen bidden werkt,
omdat God niets terug zegt en
Hij geen adviezen geeft of
probeert de dingen voor je te regelen.
Hij luistert alleen maar en vertrouwt
er op dat je er zelf wel uitkomt.
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar
naar me en probeer me te begrijpen.
En als je wilt praten,
wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.
`
Leo Buseagita.
Uit: “Loving Each Other”
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Mattheüs Passion, BWV 244
28 maart a.s. is het Palmzondag en dan wordt in diverse plaatsen weer dit gigantisch meesterwerk, naar het
evangelie van Mattheüs, uitgevoerd.
Dit muziekstuk is door J. S. Bach maar één keer uitgevoerd en wel op Goede Vrijdag van het jaar 1729.
Toen het koel en zonder begrip werd ontvangen, zag
hij van verdere uitvoeringen af.
Pas 100 jaar later werd door Felix Mendelssohn Bartholdy de partituur teruggevonden en hij was het die dit grootse meesterwerk
aan de mensheid teruggaf.
In dit muziekstuk is de figuur van een verteller (evangelist) via recitatieven,
ingevoerd om de samenhang tussen de afzonderlijke delen tot zijn recht te doen
komen. Deze delen worden gekenmerkt door dikwijls ontroerende aria‟s.
Als bezinning op de schokkende gebeurtenissen zijn koralen ingevoegd.
Geen hedendaagse componist zou de berechtings-scènes, waarin een joelende
volksmenigte het leven van Jezus opeist, met groter realisme hebben kunnen
verbeelden.
Als men de partituur bekijkt dan valt op dat de notatie van de noten het verhaal
volgen. Als de verteller het over het voorhang heeft dat van boven naar beneden scheurde toen Jezus de geest gaf, ziet men ook het notenschrift van boven
naar beneden over twee octaven lopen en zo zitten er veel meer van dergelijke
vondsten in, het kraaien van de haan, het ritme van de geselslag, de veroordeling van Judas etc.
Door het label Vanguard Classics is in 1994-1995 een mooie uitvoering op de
markt gebracht, nr. 99070, die bestaat uit 3 Cd‟s.
Uitvoerenden zijn:
Rogers Covey-Grump (tenor, Evangelist); Michael George
(Bas, Jezus); Emma Kirkby (Sopraan); Michael Change
(Alt); Marten Hill (Tenor); David Thomas (Bas)
Het koor van Kings College, Cambridge; het koor van het
Jesus College, Cambridge en het Brandeburg Consort.
Het geheel onder leiding van Stephen Cleobury.
Het slotkoor laat een gevoel achter van iets dat onbenoembaar is. “Wit setzen uns mit tränen nieder” Wij zijn getuige geweest van een
muzikaal, huiveringwekkend drama.
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Vakantie in eigen land
Het bevreemdt me wel eens dat als men een jaar in eigen
land vakantie houdt, vaak de reactie is: Oh, dus je bent
niet weggeweest.
Mijn vrouw en ik hebben veel gereisd en gekampeerd in
het buitenland, maar kunnen ook met volle teugen genieten van de schitterende plekjes is ons eigen landje, met
zijn folkloristische activiteiten en streekgebonden gerechten en dialecten.
Vorig jaar zijn we tijdens de herfstvakantie in Dinkelland geweest.
Deze regio omvat een aantal dorpen waar veel te zien en te doen is en je merkt
hier dat de hectiek van de Randstad nog niet allesbepalend is.
De bevolking is graag geneigd tot een praatje en het is daar nog normaal, om
degene die men passeert te begroeten met een goede morgen, middag of avond.
Men neemt nog de tijd voor je.
Wij logeerden in Ruurlo op recreatiecentrum “de Bremstruik” in een schitterende, zeer ruime, vakantiebungalow, voorzien van alle gemakken en goede
bedden, dit alles tegen een mooie prijs. De gastvrije beheerders zijn erop uit
het de gasten erg naar de zin te maken.
Vanuit het huisje rijdt u zo het fietspad op voor het maken van mooie, bewegwijzerde fietstochten met vele bezienswaardigheden.
Ter bezichtiging aanbevolen:
De Cactus Oase, Grootste loofstruiken doolhof van Europa, vele buitens en
kastelen, De Witte Wieven uitspanning met zijn heerlijke bolussen etc. etc.
Het horeca aanbod in de streek is ruim en divers met een vriendelijke
prijs/kwaliteit verhouding. Dus honger hoeft men niet te
lijden.
Met een paar uur rijden vanuit de Randstad is men echt
op vakantie en de reiskosten welke uitspaart men door
geen lange afstanden naar het buitenland te rijden, kan
men aanwenden voor alles wat deze streek te bieden
heeft.
Het adres van “de Bremstruik” is: Wouter en Dineke Vrielink, Koskampweg 3,
7261MZ Ruurlo. Tel. 0573451441.
Jan Kreuning
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Dure 0900-nummers omzeilen
Een grote frustratie: in de wacht gezet worden bij een
duur 0900-nummer. Vaak is het mogelijk om dit „via
de achterdeur‟ te omzeilen. Zo is via telecom toezichthouder Opta op te vragen welk bedrijf schuilgaat achter
een 0900-nummer. Hiervoor kun je gratis bellen naar
0800-0223122 of kijk op www.Opta.nl.
Hieronder een voorproefje (wijzigingen voorbehouden).
Bedrijf/Organisatie

0900-nummer

Goedkope variant.

Arke
Bol.com
Casema/tegenw. Ziggo
Cheap Tickets.nl
Dell computers
D-Reizen
FBTO
Fortis bank
Mastercard (via ICS)
Ned. Energie Maatschappij
Nederlandse Spoorwegen
Oxxio
Rabofoon (Saldo inf.)

0900-8847
0900-2025438
0900-8896
0900-4564560
0900-0400242
0900-1811
0900-2352277
0900-1872
0900-0232
0900-7307307
0900-2021163
0900-2746254
0900-0909

053-4880870
030-6008872
088-7170000
016-2485070
020-6745969
010-3001113
058-2345905
020-5881881
020-4261133
010-2406120
030-2354000
035-6265800
044-9499199
Bron: Consumentenbond.

Als u de goedkope variant belt, zal men u proberen door te verwijzen naar het
dure 0900-nummer. Laat u echter niet afschepen en dreig in het uiterste geval
met het inschakelen van een consumentenrubriek op televisie (zoals Radar of
Kassa) of dagblad. Naar mijn ervaring zal dat in de meeste gevallen wel helpen.
Jan kreuning
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De eerste radio-ontvanger van Nederlandse bodem

Links de voedingseenheid, in het midden het “Roggebroodje” en rechts de luidspreker.

In één van de vorige informatiebulletins heeft een artikel met foto‟s gestaan
over de zendmasten die o.a. de verbinding onderhielden met, wat toen nog
heette,„‟Nederlands Indië‟‟. Dit alles via omroep Phohi. (Philips Omroep Holland Indië)
Men vond het in die tijd wonderbaarlijk dat er rechtstreeks contact kon zijn
over zo‟n grote afstand.
In het jaar 1927 sprak de toenmalige koningin Wilhelmina vanuit Nederland
voor het eerst via deze zender met personen in Nederlands Indië.
De behoefte om ook thuis deze uitzendingen te kunnen beluisteren werd groter.
De NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) kwam daaraan tegemoet door in
de jaren 1927-1928 een radio-ontvanger op de markt te brengen. Dit toestel,
model 2501, kostte 175 gulden. In die tijd voor velen een hoog bedrag.
Verkooppunten zetten het toestel in de etalage en bevestigden buiten de luidspreker, waardoor voor de etalage van zo‟n winkel zich rijen luisteraars
schaarden.
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Hetzelfde verschijnsel deed zich trouwens ook voor tijdens de introductie van
de televisie, maar dit terzijde.
Door zijn vorm werd dit eerste toestel in de volksmond al snel het “Roggebroodje” genoemd. Het was een 3-lamps rechtuit radio-ontvanger en er zijn er
door de NSF te Hilversum ca. 650.000 van vervaardigd.
Naast het toestel diende ook nog een schaalluidspreker, ontworpen door Ir.
Kalf, te worden aangeschaft en kon men er eventueel ook nog een toonfilter bij
kopen.
Het toestel bevatte vaste, ingebouwde, spoelen die het mogelijk maakten om
m.b.v. een omschakelaar op drie golfgebieden in te stellen, n.l. van 200-400 m,
van 300-600 m en van 1000-2000 m.
De bediening van het apparaat was zeer eenvoudig, want er waren slechts twee
afstemcondensatoren, een regelknop voor terugregeling en nog een knop voor
sterkteregeling. De stand van de afstemcondensatoren kon zeer gemakkelijk
worden afgelezen en op een bij elk toestel geleverde afstemkaart genoteerd
worden. Op elke zender kon dan, wanneer hij eens gevonden was, zonder
moeite weer ogenblikkelijk worden afgestemd.
Het draaien aan de condensatoren bracht tijdens het zoeken vaak een hinderlijke janktoon voort en werd al snel de “Mexicaanse hond” genoemd.
Er waren vóór het jaar 1927 wel radio ontvangers van buitenlands fabricaat te
koop, maar hun marktaandeel was gering.
De eerste omroepen zijn na de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan,
evenals de radiocentrales. Maar daarover meer in het volgende I. B.
Jan Kreuning
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Boekbespreking
De overgave
Arthur Japin
Uitgeverij Arbeiderspers
ISBN 9789029567572/NUR 301
De overgave, gebaseerd op historische feiten, is een roman
over hoop, wraak en nietsontziende liefde.
Het boekt handelt over culturele verschillen, strijd en vergeving.
Na alles wat de hoofdpersoon (Granny) heeft meegemaakt,
lijkt het of alleen wraak de genoegdoening zal verschaffen
voor al het onmetelijk leed wat haar is aangedaan, zowel
fysiek als geestelijk.
Toch leert het ons dat vergeven alleen mogelijk is, als we
bereid zijn om uit onze cocon van negatieve gevoelens ten
opzichte van onze opponenten te breken. Dan pas zal men vrede hebben met
zichzelf en met elkaar.
Beslist een aanrader.
Jan kreuning

Computertip
U hebt per abuis een afzender van een e-mail ondergebracht bij “Afzender
Blokkeren” en wilt dit weer ongedaan maken.
Dit gaat als volgt:
Ga in de menubalk in Outlook Express naar Extra en daarna op Berichtregels
en vervolgens in het tabblad: Afzenders blokkeren.
Hier ziet u de e-mail adressen staan welke zijn geblokkeerd.
Selecteer de geblokkeerde afzender, Haal hier het vinkje weg
en druk op OK.
Vanaf dat moment ontvangt u de mailtjes van dit mailadres
weer in Postvak IN.
Wijsheid begint met verwondering
Jan Kreuning
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Nieuwe leden

De volgende personen hebben zich aangemeld als lid van onze vereniging:
Heer
Heer
Heer
Mevrouw
Heer
Heer

I.Spruijt
B.Tau
K.Wellinga
M.Wijma-Visser
B.Rein
H.J.M.Goossens

Hilversum
Laren
Joure
Zutphen
Elburg
Eemnes

We heten ze hartelijk welkom en hopen dat ze zich snel in de VGG en op de
Soos thuis zullen voelen.
In de vorige aflevering van deze rubriek is per abuis Dhr. J.Kuijsten uit Eindhoven in de lijst van nieuwe leden terecht gekomen. Dhr. Kuijsten is echter geen
lid van onze vereniging maar een relatie die ons Informatie Bulletin ontvangt.
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Berichten uit de Soos
De Hobbyclub
Een aantal jaren geleden kwam een vaste bezoeker van de hobbyclub de werkplaats binnen met een aantal houten plankjes onder de arm.
Op de vraag wat hij ging maken was het antwoord: “een Botter”.
Een aantal jaren later staat er, tot in de kleinste details, een model van een botter, waarvan het vakmanschap van de maker afstraalt.
Op mijn vraag of hij voor het I.B. een artikel wil schrijven over de bouw van
het schip, reageert hij positief. Eerst een aantal gegevens van de genoemde
botters volgens de Wikipedia. Daar is het volgende te lezen:.
”De Botter is een oud Nederlands type vissersvaartuig met een plat tot licht V-vormig vlak, met een net
uitspringende kiel en hoekige kimmen die overgaan
in bol naar buiten lopende zijden, waarvan het boeisel boven het berghout naar binnen valt ( invalling).
Botters visten op de voormalige Zuiderzee en worden
door kenners beschouwd als snelle vaarders en één van de elegantste Nederlandse vissersschepen. Botters werden ook gebruikt voor de kustvisserij op de
Noordzee en de huidige Waddenzee. Het type is ontstaan in de eerste helft
van de negentiende eeuw. Er is verwantschap aanwijsbaar met een oudere
tochtschuit en het waterschip.”
In het artikel van de maker van het model van de botter (zie hieronder) wordt
ook gesproken over een Piraat.
Wederom volgens Wikipedia, de volgende omschrijving van een Piraat:
”Een Piraat, Piraatjol of Piraatje is een kleine zeilboot met
alleen een grootzeil, grotendeels vergelijkbaar met een
Optimist.
De afmetingen zijn 2,40 meter lang, 1,15 meter breed en
0,55 meter diepgang. Hij is ongeveer 30 kg zwaar en heeft
een zeiloppervlak van 3,3 m2. Hij is in de jaren ’50 ontworpen door Jaap Kraaier en is goed zelf te bouwen. Het is een
ideaal bootje waarmee kinderen het zeilen kunnen leren.”
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En tenslotte de gegevens van de door dhr. De Bruin eertijds gebouwde Schakel.
“De Schakel is een scherp zeiljacht met uitstekende zeileigenschappen.
Soort Sharpie met v-bodem en ruime kuip. Oorspronkelijk bedoeld om een schakel te vormen tussen de
jeugdboten en de Vrijheidsklasse. Voert een torenzeil
met fok. Lengte 4.71 meter, breedte 1,70 meter, zeiloppervlak 11.90 m2, gewicht 112 kg. Veelgebruikte toerboot; nationale wedstrijdklasse 2S. Metalen beugel met
schroef of pen om verschillende delen met elkaar te
verbinden”.
Jan Kreuning

Nu het verhaal van Dhr. J. de Bruin, de maker van de
modelbotter.
Er is mij gevraagd iets te schrijven over onze hobbyclub en wel speciaal over
de intussen “beroemd” geworden Botter. Na in mijn leven twee echte varende
boten te hebben gebouwd, een Schakel voor mijzelf en een Piraat voor mijn
zoon, kwam ik in 2005 op de idee nu eens aan modelbouw te gaan doen. Tussen mijn papieren lagen nog tekeningen die ik hiervoor kon gebruiken. Na
overleg met mijn clubgenoten namen mijn plannen vaste vormen aan. Begonnen werd met de constructie van het raamwerk waarin de Botter moest worden
opgebouwd. De kiel werd gelegd en daaraan werden de spanten vastgemaakt.
Vervolgens moest ik bedenken hoe ik het hout voor de romp in de juiste vorm
kon krijgen.
De oplossing werd gevonden in een theeketeltje met een afvoerbuis erboven
waarin de latjes werden gestoomd, zodat ze gebogen konden worden.
De Botter kreeg langzamerhand vorm, maar ook de binnenkant moest er zo
natuurgetrouw mogelijk uit komen te zien. Kleine onderdelen, zoals katrolletjes e.d., kon ik thuis wel maken, maar ik liep toch steeds tegen een aantal problemen aan. Ik ging daarom naar Spakenburg en Bunschoten om te zien hoe
Botters in werkelijkheid worden gebouwd, op welke wijze men scheepstouw
draait en hoe het interieur er uitziet.
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Zo kwamen in het vooronder twee bedsteden in de lengte,
twee banken met opbergruimte, een tafeltje achter de mast,
een broodkast tegen het voorschot en een kachel.
Voor de bedstede staan twee kleine klompjes.
Een deel van het bovendek is verwijderbaar zodat dit alles
te zien is.
Tenslotte moesten er zeilen op, iets wat voor mij persoonlijk een wanhoop zou zijn geworden, ware het niet dat mijn
dochter en clubgenoten in dit genre handiger zijn dan ik en
enthousiast meewerkten, zowel bij het verven als het optuigen.
Het werk is af, meerdere mensen hebben de bouw gevolgd en zijn naar het
eindresultaat komen kijken en ja; ik ben er trots op.
Het moet mij echter van het hart dat deze modelbouw moeilijker was en langer
duurde dan de bouw van mijn varende boten.
J. de Bruin.
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Dichter Anthony Christiaan Wynant Staring
Fietsend door de met natuurschoon begiftigde Achterhoek komt men door veel
plaatsen waaraan een geschiedenis is verbonden. Een van die dorpen is Vorden
met een intiem centrum waar men het, door Frank Letterie gemaakte, sculptuur
van Staring (1767 – 1840) tegenkomt.
Nagenoeg iedereen zal het volgende gedicht op de lagere
school geleerd hebben: „‟Sikkels klinken, sikkels blinken,
wuivend valt het graan‟‟ etc.
Behalve het standbeeld van Staring, is ook zijn graf nog
aanwezig in Vorden.
Staring is vooral in herinnering gebleven als schrijver van
balladen. Dat zijn eenvoudige verhalende gedichten in coupletten, in middeleeuwse trant en vaak gebaseerd op folklore of oude zeden en gebruiken van een volk of een bepaalde
streek, die zijn terug te vinden in sagen, volksliederen, sprookjes etc.
Dikwijls is hij humoristisch in zijn verzen.
Staring was Achterhoeker in hart en nieren. Hoewel geboren in Gendringen
bracht hij zijn jeugdjaren in het Zuid-Hollandse Gouderak en in Gouda door.
Zijn vader was in dienst van de VOC, uitgezonden naar Kaap de Goede Hoop.
De 6 jarige Anthony werd ondergebracht bij zijn oom, weduwnaar Jacob Gerard Staring, die predikant in Gouderak was.
Na achtereenvolgens van 1773 - 1776 de Franse school van meester Willem
Muys en van 1776 - 1782 de middelbare opleiding aan de Latijnse school te
Gouda te hebben gevolgd, vertrok hij in 1783 uit Gouda om te gaan studeren in
Harderwijk en Göttingen. Dit ter voorbereiding op het beheer van zijn landgoed en Kasteel de Wildenborch, waar hij zich in 1791 blijvend vestigde.
De manier waarop hij het landgoed exploiteerde was voor die tijd zeer bijzonder. Staring had oog voor de natuur en ook voor de mensheid. Zo liet hij op de
Wildenborch een school bouwen waar kinderen en landarbeiders onderwijs
genoten. Het park bij het Kasteel de Wildenborch is aangelegd met fraaie
zichtlijnen en is gratis toegankelijk.
In „‟Tot Besluit‟‟ van dit nummer is een gedicht van Staring opgenomen.
(geraadpleegde bronnen: Wikipedia)
Jan Kreuning

www.vegege.nl

33

Informatiebulletin

februari 2010

Tot Besluit
Lentezang
Geen nevelig duister
Bedekt meer het veld;
Geen blinkende kluister,
Die ‟t beekje meer knelt;
Het stormen is over;
De buien zijn heen;
Wat ritselt in ‟t lover
Is Zefir*) alleen.

De wouden herhalen
Hun feestelijk lied;
Ook zwijgt, in de dalen,
De leeuwerik niet.
Van echo vervangen
Bij ‟t rijzen der maan,
Heft gij nog uw zangen
O Nachtegaal aan!

Vol bloeisel van boven,
Vol bloemen omlaag,
Staan velden en hoven,
En telgen en haag!
De Vrolijkheid dartelt
In klaverrijk Gras,
Zij wemelt, zij spartelt,
In vlieten en plas.

Geen nevelig duister
Bedekt meer het veld;
Geen blinkende kluister,
Die ‟t beekje meer knelt;
Ontvlucht nu de steden,
Wie vreugde begeert!
Ontvlucht ze nog heden –
De Lente regeert!

*) Koele, zachte lentewind.
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Myshop voorheen
Personeelswinkel
al jaren gevestigd aan
de Larenseweg 139
te Hilversum.
U bent er van harte welkom, onze winkel is meer dan een bezoek waard. Regelmatig hebben wij speciale aanbiedingen, restpartijen en doosschade artikelen om
onze klanten en zeker onze gepensioneerden extra voordeel te kunnen bieden.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons bereiken op telefoonnr.035-6838007.
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.
De openingstijden zijn : donderdag doorlopend tot 21.00 uur.
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

LARENSEWEG 187
TEL. 6858390 H’SUM

VOOR AL UW CV AANLEG
EN STORINGEN
___________________________________________
GAS en WATERLEIDING
SANITAIR-ELEKTRA
www.vegege.nl
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