Secr.: Kapittelweg 12, 1216 JE Hilversum
Telefoon: 035 623 96 44
E-mail: wgooiker@xs4all.nl
TNT Post
Port betaald

25e jaargang nr.2

mei 2009

Informatiebulletin

mei 2009

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 € 13,50
voor twee personen. Prijs seizoenplaats van 1 april tot 1 oktober ca. € 645,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 Voorzitter
Beste leden,
hierbij een halfjaarlijks stukje als inleiding naar de lente en de zomergeneugten.
Veel van onze leden staan alweer in de startblokken om, ondanks pessimistische crisisberichten, met de caravan of op andere wijze met vakantie te gaan.
Deze plannen ingegeven door een onverwacht mooi voorjaar.
Andere leden zoeken vertier dichter bij huis, soms noodzakelijk omdat onze
leeftijden ook een woordje meespreken.
Dit jaar heeft onze secretaris de Museum Plus Bus aangeschreven en onze vereniging aangemeld voor één van de gratis reizen. Verdere details in dit nummer van het info bulletin. Ook plannen we dit jaar weer een medewerkersdag.
Wij kijken terug op een goede ALV van 11 maart jl. en
de extra ALV op 6 april jl. Op deze laatste vergadering
werden de statutenwijzigingen met algemene stemmen
en één onthouding aangenomen.
Binnen onze soos lopen de zaken en doen wij als bestuur
nog steeds ons best om nieuwe medewerkers en gastvrouwen/heren te vinden. Het is niet eenvoudig om als
gastvrouw/heer het iedereen naar de zin te maken. Ik doe
hierbij een dringende oproep aan al onze leden en collega-vrijwilligers iets
minder kritiek bij voorbaat te hebben en de activiteiten van anderen met begrip
te ondersteunen. Bij een dreigend tekort aan vrijwilligers om als gastvrouw/heer medewerking te verlenen, kunnen de spanningen soms hoog oplopen. Mochten er zich na onze herhaalde pogingen geen nieuwe gastvrouwen/gastheren aanmelden, dan is het enige alternatief dat iedere activiteit voor
eigen keukendienst gaat zorgen.
Dit moest mij even van het hart. Wij gaan weer welgemoed verder en wij kijken uit naar een goede en mooie zomer met heel veel plezier met partners,
gezinnen en vooral ook met elkaar.
Graag tot spoedig ziens,
Jan van Hunnik
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Van de redactietafel
De ALV (Algemene Leden Vergadering ) is alweer achter de rug wanneer u dit
artikel onder ogen krijgt. Het blijkt dat het bestuur van de VGG een goede
prestatie levert want er was alom waardering voor de door hen verrichtte werkzaamheden.
Toch moeten wij helaas constateren dat slechts een klein gedeelte van ons ledenbestand actief is in de vereniging.
Gelukkig heeft onze oproep voor gastheren en -dames twee nieuwe medewerkers opgeleverd. Het zijn de heer en mevrouw Ron en Wim Blom die vanaf
september a.s. de donderdagmiddagbediening zullen verzorgen. Beiden hartelijk welkom.
Voor de fiets- en wandeltocht kwamen beide keren slechts twee leden opdagen.
Deze activiteit lijkt op trekken aan een dood paard en zal helaas niet worden
gecontinueerd. Toch is het spijtig, want dit is één van de verrichtingen waarbij
naast bewegen ook het sociale contact aan bod komt en zo voor hen, met weinig contacten, eenzaamheid wordt voorkomen.
Anderszins is het ook mogelijk op andere wijze gezellig bezig te zijn, want we
hebben een clubgebouw waar menige vereniging jaloers op is.
Overwin uw drempelvrees en kom eens kijken of er iets voor u bij is waar u
aan deel zou willen nemen, of misschien wilt uzelf wel iets organiseren.
Aarzel dan niet en neem contact op met één van onze bestuursleden.
Er zijn veel mogelijkheden en ook veel faciliteiten beschikbaar.
Rest mij u een aangename (niet al te hete) zomer c.q. vakantie toe te wensen.
Jan Kreuning.

De sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer is: 16 oktober 2009
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5

Informatiebulletin

mei 2009

Kort verslag ALV van 11 maart 2009
Op woensdag 11 maart 2009 vond de algemene leden
vergadering (ALV) over het jaar 2008 plaats. In aanwezigheid van 66 leden (negen leden meer dan vorig jaar,
we gaan al voor het tweede jaar op rij vooruit!!). De
voorzitter Jan van Hunnik opende de vergadering en
heette alle aanwezigen hartelijk welkom. De notulen
van deze ALV zijn nog niet gereed, maar enige belangrijke punten uit de vergadering willen wij u niet onthouden.
De voorzitter dankt Joop Root, die in 2008 als bestuurslid is afgetreden, voor
zijn inzet in het bestuur van de VGG.
Er werd er geconstateerd dat er voor de statutenwijziging te weinig stemgerechtigde leden aanwezig waren en er daarover dus in een extra ALV (die op 6
april 2009 werd gehouden, zie hieronder in dit Informatie Bulletin) zal moeten
worden beslist.
De financiële rapportage over het jaar 2008 van onze penningmeester Dick
Hek gaf aan dat er een positief resultaat is bereikt van € 2404,-. We zijn dus
wederom voorzichtig met de financiën omgegaan. Dit positieve resultaat is
ondermeer toe te schrijven aan voordelig inkopen en aan het feit dat de energiekosten minder waren. Bovendien was er geen medewerkers/vrijwilligersdag
in 2008, dus ook geen kosten daarvoor.
De contributie voor het jaar 2010 zal hetzelfde blijven als voor 2009, dus €23,per jaar.
Er waren de volgende bestuurswisselingen voorzien.
Periodiek aftredend:
Wim Gooiker
1e secretaris
herkiesbaar
Chris Vergouwe
2e penningmeester
herkiesbaar
Wim van Dam
vice voorzitter/pensioenzaken herkiesbaar
Jan Scheepstra
werkplaats coördinatie .
herkiesbaar
Afgetreden om persoonlijke redenen in 2008: Joop Root.
Joop stelde zich niet herkiesbaar.
De periodiek aftredende leden stelden zich herkiesbaar.
NB de 1e secretaris moest in functie worden gekozen.
Allen werden bij acclamatie ge- en herkozen.
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Het bestuur ziet er voor 2009 dus als volgt uit:
Voorzitter:
Jan van Hunnik
Vice voorzitter/Pensioenzaken:
Wim van Dam
e
1 penningmeester:
Dick Hek
2e penningmeester:
Chris Vergouwe
1e secretaris:
Wim Gooiker
2e secretaris:
Frans v.d. Post
Algemeen/Redactie IB:
Jan Kreuning
Algemeen/Werkplaatscoördinatie:
Jan Scheepstra
Algemeen/Gebouw beheer:
Peter Pommée
De begroting voor het jaar 2010 werd goedgekeurd. De penningmeester werd
bedankt voor het vele werk dat hij heeft verzet.
Na afloop van de vergadering bleven alle aanwezige leden bijeen om bij een
hapje en drankje nog wat gezellig na te praten over 2008.
Wim Gooiker

Verslag extra ALV van 6 april 2009
Verslag van de extra algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van
gepensioneerden “het Gooi” (VGG), gehouden op woensdag 6 april 2009 in de
sociëteit van de vereniging aan de Larenseweg 167 te Hilversum.
Agenda:
1. Opening.
2. Behandeling van het voorstel voor het wijzigen van de statuten
van de VGG en de stemming over de voorgestelde wijziging.
3. Rondvraag en sluiting van de extra ALV.
1.
2.

De voorzitter opent deze extra ALV in aanwezigheid van 26 stemgerechtigde leden.
De voorzitter verwijst naar de presentatie en motivering gegeven in het
vorige Informatie Bulletin en op de ALV van 11 maart j.l. en brengt de
wijzigingen in stemming.
De stemgerechtigde leden aanwezig op deze ALV stemmen met grote
meerderheid in met de voorgestelde statutenwijzigingen. Een lid onthield
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zich van stemming omdat hij meende de statuten nooit te hebben gezien of
ontvangen.
De voorzitter constateert dat de statutenwijziging is aangenomen en notarieel zal worden bekrachtigd.
Er waren geen verdere vragen tijdens de rondvraag.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Wim Gooiker

Myshop
Zomaar een voordeel voor de leden en donateurs van onze vereniging.
Wij willen de leden en donateurs van onze vereniging, die geen Philipspensioen ontvangen, er op attenderen dat zij ook in de Myshop, voorheen Personeelwinkel van Philips, kunnen winkelen.
Door u aan te melden bij ons secretariaat komt u in het bezit van een Myshopcard, waarmee u koopgerechtigd wordt in de Myshop, Larenseweg 139 te Hilversum en andere Myshopvestigingen.
Zie ook de advertentie van Myshop in dit Bulletin.
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Uit Pensioenland
In tegenstelling tot de vorige pensioencrisis wordt in
deze crisis zware averij opgelopen die in de wandelgangen „afstempelen‟ en in officiële stukken „het korten‟ wordt genoemd. Vele gepensioneerden, waaronder
Lucent- en Solvaygepensioneerden, hebben met de
indexatiekortingen voor herstel van de vorige pensioencrisis al zeer teleurstellende ervaringen opgedaan. Van inhaalindexaties is, op
enkele uitzonderingen na, niets terecht gekomen, zodat deze indexatiekortingen
na het herstel nog steeds voortwoekeren, totdat??? Ja, dat is een groot vraagteken dat schuil gaat onder de voorwaardelijke indexatieverlening.
Met de noodgreep „afstempelen‟ zullen de ervaringen zelfs bitter zijn. Afstempelen betekent namelijk een verlaging van verworven pensioenopbouw en verworven pensioenuitkeringen. Deze verworvenheden zijn afgesproken en de
aangroei van deze verworvenheden worden jaarlijks vastgelegd.
De pas nieuwe pensioenwet kent noch het woord inhaalindexatie of inhaaltoeslag noch een reparatieaanpak voor gepleegde afstempelingen. Het afstempelen
is dus een wettelijk toegestane verlaging van verworvenheden zonder een wettelijke reparatiebasis. De dringende vraag is “Is deze zware averij nu werkelijk
nodig?” Antwoord. Nee, kijk maar eens naar de binnenscheepvaart!
Het dreigende afstempelen was voor ons aanleiding om op 5 februari een brief
te sturen aan beleidsmakers in pensioenzaken, waarin wij hen attendeerden op
wat wij noemen het sluismodel voor het beheersen van de pensioencrisis. Deze
brief is in ons vorige Informatie Bulletin afgedrukt. Op deze brief hebben wij
oppervlakkige reacties, maar ook reacties van deskundigen en gelijkgestemden
ontvangen. Dat heeft ons het gevoel gegeven dat wij niet, als roependen in de
woestijn, alleen staan. In het nu volgende gaan wij in op de achtergrond van
het sluismodel en geven we tevens de beleidsontwikkeling t.a.v. het afstempelen weer, zoals die in de afgelopen maanden te zien was.
Vergelijking van de pensioenvaart met de binnenscheepvaart
Een pensioenfonds is te vergelijken met een binnenschip dat een lange vaart
voor de boeg heeft. De verzekerden zijn ± 60 jaar aan boord ( ± 40 jaar opbouw en ± 20 jaar profijt).

www.vegege.nl
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Het aanvullend pensioen berust op kapitaaldekking. De dalende en stijgende
financiële markten vormen het vaarwater van het pensioenschip. Het pensioenschip heeft op de vaarroute deels de stroom tegen en deels de stroom mee. Het
pensioenschip is daarop gebouwd. Sturen en bijsturen vraagt continue aandacht.
Pensioencrisis
Het komt voor dat het pensioenschip op zijn route te
maken krijgt met zeer sterke stromingen, tot zelfs een val
van het vaarwater aan toe. Dan is er een pensioencrisis,
want het pensioenschip is niet gebouwd voor onstuimige
niveauverschillen. Het is geen kano voor wildwatersport!
Pensioencrisisbeheersing met het sluismodel
De binnenscheepvaart neemt in dergelijke crisissituaties de tijd om in sluizen
de niveauverschillen vertraagd en gedempt toe te dienen aan het vaarwater
van het schip, zodat na het schutten, het schip met bemanning en passagiers
zonder averij kan doorvaren.
Dit sluismodel, toegepast op het pensioenschip, betekent dat er tijdens het
schutten - dat voor een pensioenschip enkele jaren kan duren - gedempt wordt
gereageerd op een sterke val van de financiële markten en dat daardoor het
pensioenschip niet de zware averij van het afstempelen oploopt.
(De Pensioenwet met het nieuwe Financiële Toetingskader (FTK), staat echter
het gedempt reageren voor crisisbeheersing niet toe, wel voor het stabiliseren
van de kostendekkende premie…)
Ontwikkelingen bij beleidsmakers geven een sprankje hoop
Wij hebben beleidsmakers in pensioenzaken geattendeerd op het sluismodel in
een tijd dat vele honderden pensioenfondsen de 105% grens van onderdekking
hebben onderschreden.
Minister Donner heeft in de afgelopen maanden overleg gevoerd over de daarbij behorende korte termijn herstelplannen.
Daaruit kwam op 20 februari naar buiten dat de wettelijk
toegestane hersteltijd van 3 jaar tijdelijk verlengd wordt
naar 5 jaar . De besluitvorming voor het afstempelen blijft
echter berusten op ongedempte marktwaarden. Als voorts
het herstelplan uitwijst dat de 105% grens niet binnen 5 jaar
gehaald wordt, is een besluit tot afstempelen verplicht. Met de uitvoering van
het afstempelbesluit moet echter tot augustus 2010 gewacht worden.
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In zijn antwoord op onze brief geeft de minister op 19 maart te kennen dat ons
voorstel van het sluismodel (met het gedempte reageren op marktwaarden) te
veel het gevaar inhoudt dat de huidige situatie van het fonds niet adequaat
wordt weergegeven en dat nodige maatregelen te lang worden uitgesteld.
Curieus is dat de minister daarbij aantekent dat bij het berekenen van de kostendekkende premie wel mag worden uitgegaan van gedempte marktwaarden…. Vervolgens kwam op 25 maart naar buiten dat , met behoud van besluitvorming tot het afstempelen, de uitvoering van het afstempelen wordt opgeschoven naar 1 januari 2012 met de kanttekening dat er medio 2010 beraad
zal zijn of deze opschuiving nog wel verantwoord is.
Samenvattend:
- Door verlenging van de herstelperiode is de kans op het halen van de 105%
grens toegenomen en daardoor de kans op een verplicht besluit tot afstempelen afgenomen.
- Bovendien is er tussen een verplicht afstempelbesluit en de uitvoering daarvan een bezinningsperiode tot 1 januari 2012 ingevoerd, waarin het afstempelbesluit door ontstane werkelijkheid kan worden ingehaald.
- Het ongedempt moeten reageren op marktwaarden (het wildwatervaren)
blijft echter bestaan en daardoor ook de kiem voor het afstempelen. Het is
nu nog een soort schutten met open sluisdeuren.
Hoop op het overbodig maken van het draconische afstempelen
In antwoord op ons advies het sluismodel te gebruiken,
laat de Stichting van de Arbeid (StvdA) weten dat de
pensioenwet en in het bijzonder het nieuwe FTK, onder
druk van de financiële en economische crisis de afgelopen maanden kritisch wordt gevolgd. Door de minister is, mede op aandringen
van de StvdA, besloten de evaluatie van het FTK naar voren te halen, zodat een
eventueel aangepast FTK op 1 januari 2011 in werking kan treden. Een gedempte rekenrente zal bij de evaluatie betrokken worden.
Uit deze reactie putten we de hoop dat het wezenlijke aspect van het sluismodel, namelijk het gedempt reageren op de financiële markten in geval van een
pensioencrisis, mogelijk wordt. Binnen 5 jaar? Het overbodig maken van afstempelen is de moeite van het doordenken en doorpakken waard!
Wim van Dam
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Jaarvergaderingen Pensioenfondsen
1. Op 16 juni a.s. zal weer de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen van
het Philips Pensioenfonds worden gehouden.
Plaats: Evoluon in Eindhoven, aanvang 19.00 uur.
Als u meer wilt weten over de recente ontwikkelingen bij het pensioenfonds, vragen wilt stellen aan het College van Beheer of gewoon geïnteresseerd bent, dan ben u welkom op de vergadering.
2. Het Alcatel Lucent Pensioenfonds houdt op 23 juni a.s. voor aangeslotenen
haar jaarvergadering.
Plaats: Alcatel/Lucent gebouw, Larenseweg te Hilversum (achteringang).
Aanvang 20.00 uur.

Legionella gevaar
Onderstaand artikel is, verkort, overgenomen uit het blad ‘de Schouw’,
het orgaan van Philips gepensioneerden te Eindhoven.
Auteur: Hr. Gerrit Goosen.
Nu het weer zomer wordt en de temperaturen
gaan stijgen, wil ik waarschuwen tegen de
onderschatte gevaren van een legionella besmetting (veteranenziekte). Dit artikel is niet
bedoeld als bangmakerij maar als welgemeende waarschuwing. Een legionella besmetting vindt plaats via de longen en wordt
veroorzaakt door het inademen van de nevel
van besmet water. Ga ervan uit dat in ons water altijd legionella bacteriën zitten. Deze worden actief en vermenigvuldigen zich explosief bij temperaturen
boven 20 graden Celsius. Boven 60 graden Celsius gaan deze bacteriën dood.
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Ik heb recht van spreken. In juni 2000 liep ik onder de douche een besmetting
op met de legionella pneunophila bacterie op. De douche was waarschijnlijk
langere tijd niet gebruikt en ik was de eerste die er weer gebruik van maakte. Ik
werd zeer ernstig ziek, raakte in coma en ben door het oog van de naald gekropen. Op 15 juni nam men mij op in het ziekenhuis en toen ik mijn ogen weer
opende was het begin augustus. Ik kon niets meer, praten was moeilijk, klokkijken kon ik niet en een tijdsbesef had ik helemaal niet meer. Ik heb desondanks geluk gehad want de meeste mensen die in zo‟n situatie terecht komen
overleven dit niet. Het is nu 2009 en ik zit nog steeds in het revalidatieproces.
Ik heb veel pijn, kan alleen maar korte stukjes lopen met hulpmiddelen en ben
depressief.

Wat kunt u zelf doen? Wees voorzichtig met water en probeer zo een mogelijke besmetting te voorkomen. Wees alert op douches in sporthallen, sauna‟s
enzovoort, maar gewoon thuis moet u ook met besmettingsgevaar rekening
houden. Als u een paar dagen weg bent geweest, laat dan bij thuiskomst de
douche een poosje, goed heet, doorlopen. Het gevaar
van besmetting is dan vrijwel weg. Gevaarlijk zijn ook
de plantensproeier, de tuinslang en de hogedrukreiniger
als zich daar nog een restje water in bevindt en u deze
een poosje niet hebt gebruikt. Ook bij de kapper dient u
zich ervan te vergewissen dat de vernevelaar gevuld is
met schoon water. Veel informatie is te vinden op de
site:
http://www.aava.nl/Legionella/42_vragen.htm

Vakantietip
Indien u op vakantie naar het buitenland gaat is het handig een
European health insurance card bij u te hebben, mocht u onverhoopt medische zorg nodig hebben tijdens uw verblijf in
het buitenland. Deze wordt, op aanvraag, gratis verstrekt door
uw zorgverzekeraar.
Jan Kreuning.
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Boekbespreking
Titel:
Auteur:
Uitgever:
ISBN:

Sonny Boy
Annejet van der Zijl
Nijgh en van Ditmar
90-388-8735-3

In de herfst van 1928 zien Waldemar Nods en Rika van der
Lans elkaar voor de eerste maal. Het is een ontmoeting tussen twee werelden; hij is zwart, zij blank; hij nog geen twintig, zij al bijna veertig; hij is een student uit het exotische
Suriname, zij is oer-Hollands, getrouwd en moeder van vier kinderen. Als
blijkt dat zij zwanger is van haar zwarte kostganger is het schandaal niet te
overzien.
De prijs is hoog: Rika verliest haar kinderen, Waldemar zijn geliefde vaderland. Toch weten ze midden in crisistijd een voorspoedig bestaan op te bouwen
met elkaar en hun zoon Waldy, hun eigen „Sonny Boy‟. Dan breekt de tweede
wereldoorlog uit. Terwijl zijn grootmoeder zich ooit ontworstelde aan haar
joodse slavenhouder, wagen Waldemar en Rika nu hun leven om joden te redden – met alle consequenties van dien.

Jan Kreuning

Aangeboden
Wegens overlijden van bandrecorder, ter overname ruim
100 tapes.
Merken zijn, BASF – Philips – Shamrock – Realistic –
Europa – Scotch enz.
In lengtes van 180, 270, 360, 540 en 720 meter.
De meeste eenmalig gebruikt t.b.v. LP–archiefvorming
en ook een aantal nieuw (Philips).
Te denken valt aan € 1,- á € 2,- per stuk. Ook in gedeelten met kwantumkorting. Alles in originele dozen.
Joh. A. Matthaei, Thorbeckestraat 39, 1272HB Huizen. Tel.035-5253108
E-mail: jan.matthaei@xs4all.nl.
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Museum Plus Bus
Het bestuur heeft het genoegen een beperkt aantal leden,
die daarvoor belangstelling hebben, een bezoek aan twee
musea aan te bieden op 27 juli a.s. in Amsterdam. Er
kunnen ca. 45 leden mee en inschrijving geschiedt bij
volgorde van aanmelding. Dus wie het eerst komt, het
eerst maalt.
Het arrangement is als volgt:
Vertrek Hilversum, Larenseweg 167 (clubgebouw)
09:45 uur
Aankomst Hermitage Amsterdam
10:30 uur
Programma: koffie, rondleiding
Gelegenheid voor lunch of zelfstandig rondkijken
12:45 – 14:00 uur
Vertrek Hermitage Amsterdam
14:15 uur
Aankomst Joods Historisch Museum
14:30 uur
Programma: rondleiding, koffie
Vertrek Joods Historisch Museum
16:30 uur
Terugkomst te Hilversum
17:15 uur
Even een aantal opmerkingen.
- Men dient op tijd aanwezig te zijn. (dit geld in het bijzonder wanneer er
veel deelnemers in een rolstoel zijn) opdat de bus op tijd kan vertrekken.
- Vanaf circa 12:45 uur is er in het programma gelegenheid om de lunch te
genieten welke groepsgewijs georganiseerd zal worden. De kosten voor de
lunch zijn voor uw eigen rekening.
- Er zijn verder geen kosten aan dit arrangement verbonden.
- U kunt zich bij ons secretariaat als volgt aanmelden:
Telefonisch: 035-6239644 of via e-mail: wgooiker@xs4all.nl
Zij die meegaan met de bus, ontvangen 4 weken van tevoren bericht van het
bestuur.
- Het bestuur tracht in de toekomst meer van dergelijke uitstapjes te regelen
dus als u nu niet aan de beurt komt dan misschien een volgende keer.
De Museum Plus Bus is een samenwerking van: Rijksmuseum Amsterdam / Hermitage Amsterdam / Van Gogh Museum Amsterdam / Cobra-Museum voor Moderne
Kunst Amstelveen / Joods Historisch Museum Amsterdam / Mauritshuis Den Haag /
Kröller-Müller Museum. E.e.a. mede mogelijk gemaakt door Bank Giro Loterij, SNS
REAAL fonds, Stichting RCOAK.

J. Kreuning
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Aanrader
Bij tijd en wijlen gaan er bij sommige politieke partijen stemmen op om de
ontwikkelingshulp aan arme landen te minimaliseren c.q. af te schaffen.
Natuurlijk komen geld en/of hulpgoederen soms wel eens in verkeerde handen
terecht, maar dit mag toch geen reden zijn om deze hulp maar te stoppen, want
daarmee dupeer je mensen die het moeilijk hebben het hoofd boven water te
houden. Veel hulp komt ook op de goede plaats terecht en als arme landen
meer te besteden hebben, heeft dat ook een gunstige invloed op de wereldhandel.
Informatie, welke inzicht geeft m.b.t. de besteding van
hulp aan deze landen en de controle daarop door de donorlanden, kan verhelderend werken bij het bepalen van
een eigen standpunt.
Een aan te bevelen blad daarvoor is “IS” (Internationale Samenwerking).
U kunt zich hierop gratis abonneren door een e-mail te zenden aan: abonneeservice@djm.nl , met het verzoek om toezending van het magazine.
Er staat veel achtergrondinformatie in en ook best boeiende artikelen over o.a.
milieu, kinderarbeid, verkiezingen, biodiversiteit, producten uit diverse landen,
etc. etc.
Het blad verschijnt een aantal keren per jaar en is prettig leesbaar en last but
not least, u kunt door middel van een ingezonden brief ook uw mening geven
op gepubliceerde artikelen.
Jan Kreuning
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Zij die uit ons oog verdwenen
We hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Heer
Heer
Mevrouw
Mevrouw
Heer
Mevrouw
Heer
Heer
Heer
Heer
Mevrouw
Heer
Heer
Mevrouw
Heer
Heer

J.G.D.
M.J.
J.L.
F.
J.W.
A.F.
J.H.G.
J.H.S.
N.
J.W.Th.
A.A.
J.
A.C.
J.P.
P.C.L.
W.K.

van der
den
van
van
van der

Lee
Hertog
Poelgeest-Meijer
Zeeland
Heijden
Bruinsma-Nagel
Winkels
van
Dijk
Prop
den
Haan
ter
Rele-Vlaskamp
van
Hengel
Hollinga
Romein-Ditmars
de
Beus
van den Akker

Huizen
Hilversum
Laren
Baarn
Soest
Huizen
Hilversum
Laren
Hilversum
Laren
Hilversum
Hilversum
Huizen
Loosdrecht
Bussum
Hilversum

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.

www.vegege.nl

17

Informatiebulletin

mei 2009

In Memoriam
Op 17 en 18 mei j.l. hebben wij afscheid genomen
van onze trouwe oud-penningmeester, Willem Karel van den Akker.
Wim heeft vele jaren zijn medewerking aan onze
vereniging verleend. Als bestuur herinneren wij ons
vooral zijn humor en inzet.
Helaas moest Wim, in verband met zijn ziekte, vroegtijdig zijn taken overdragen. Wij wensen mevrouw van den Akker-Couprie, kinderen, kleinkinderen en
familie veel sterkte en troost bij het verwerken van het verlies.
Namens de leden en bestuur.
J.van Hunnik

Fiets- en wandeltocht van 11 maart 2009
De radio wekt mij om 6.30 uur en daarnaast hoor ik de
bamboeklingel in de tuin.
Dat betekent wind. Het weerbericht rept van een grijze dag
met af en toe wat regen, een temperatuur van 6 graden
Celsius en windkracht 5.
Vandaag is onze eerste, in het infobulletin aangekondigde,
fietstocht.
Na het wassen, aankleden en ontbijten de krant doorgenomen. Daar word je
niet vrolijk van. Buiten valt af en toe een spat regen en de kruinen van de bomen buigen onder de windvlagen.
Benieuwd hoeveel deelnemers zich om 9.30 uur in de soos zullen vervoegen.
Om 10.00 uur blijkt dat we het men z‟n drieën zullen moeten doen (echte diehards).
We vertrekken om precies 10.00 uur vanaf de soos en gaan via de Radiostraat,
Kamerling Onnesweg, en Orionlaan de hei op, langs zandverstuivingen en
grafheuvels, tegen de wind in, richting ‟t Bluk.
Een merel bakent met gefluit zijn territorium af en in een paar tuinen, die we
onderweg passeren, zoeken krokussen en sneeuwklokjes het licht.
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We gaan langs ‟t Bluk door het bos naar de Soestdijkerstraatweg, waar we ter
hoogte van Groot Kievitsdal de weg oversteken richting Boschoord. Daar willen we koffie drinken, maar helaas is de uitspanning gesloten. Dan door naar
de Lage Vuursche waar de Vuursche Boer (eigenaar Gerrie Kneteman) wel
open is.
Na een kop koffie met appelgebak stappen we weer op de fiets en pedalen rustig langs Drakenstein en de Zeven Linden richting Hilversum.
De regen was te gering om een regenpak aan te trekken, maar het was wel kil
weer. Al fietsend valt het telkens weer op dat we in een schitterend deel van
ons land wonen en we voelen ons bevoorrecht.
Moe, maar voldaan, gaat na 22 kilometer (ondergetekende 39 km) ieder zijns
weegs. Het was gezellig, al waren we maar met drie personen.
Voor de wandeltocht melden zich eveneens 2 personen
waardoor we weer met 3 mensen zijn gestart.
Het was vriendelijk weer met regelmatig een lekker zonnetje.
Nadat we met de auto naar het parkeerterrein bij het
hertenkamp te Laren zijn gereden, begon vandaar onze
wandeling.
Deze was gepubliceerd in het maandblad van het “Noord Hollands Landschap”
en leidde ons over en langs de engen van Laren.
Deze engen worden als cultureel erfgoed in stand gehouden en hier verbouwt
men onder meer: Gerst – Rogge – Boekweit etc.
De lengte van de wandeling bedraagt 8 km. en is beslist een aanrader.
Men komt op plekken waarvan je in ons dichtbebouwde Gooi het bestaan niet
vermoedt.
Gezien de geringe belangstelling voor de tochten vindt ik het niet zinvol deze
te continueren. Organiseren is leuk, maar je wilt dan ook wel wat rendement
zien van de inspanningen.
We hebben het geprobeerd, maar helaas.
Jan Kreuning

www.vegege.nl
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Computertip
RSI staat voor Repetitive Strain Injury, kortweg
gezegd: muisarm.
Doordat de muis de arm in een onnatuurlijke houding dwingt, ontstaat pijn in spieren en gewrichten.
Waar veel computeraars geen gebruik van maken
zijn: sneltoetsen.
Indien men eenmaal gewend is aan de combinaties
van de beschikbare toetsen op het keyboard, dan
kan men genoemde klachten voor een groot deel reduceren.
Bij het indrukken van de Windows toets, dat is de toets met het Windows logo,
opent zich het startmenu.
De Windows toets in combinatie met :
E = open verkenner.
F = open zoekfunctie.
M = minimaliseer alle openstaande vensters.
R = uitvoeren openen.
F1 = helpfunctie Windows openen.
Ctrl + F = computer zoeken openen.
Tab = volgende knop in taakbalk selecteren.
Shift + Tab = vorige knop in taakbalk selecteren.
D en M = alle vensters minimaliseren.
Pauze = Systeemeigenschappen openen.
Er zijn nog meer sneltoetsen beschikbaar maar die lijst is nogal lang en dit is een goede aanzet om er eens mee te oefenen.
Indien het u bevalt willen wij voor u ook de rest van deze
features wel publiceren in een volgend nummer van het info
bulletin.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Jan Kreuning
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Nieuwe leden

De volgende heren hebben zich aangemeld als lid van onze vereniging:
Dhr. P.R.
Dhr. W.W.
Dhr. H.J.
Dhr. H.

Kroon
Pieneman
Wind
Prins

Hooglanderveen
Nieuwegein
Hilversum
Nunspeet

We heten ze hartelijk welkom en hopen dat ze zich snel in de VGG en op de
Soos thuis zullen voelen.

Berichten uit de Soos
OPROEP
De kegelclub kan voor het seizoen 2009–2010 nog één of twee leden gebruiken. Wij spelen in het tenniscentrum Groenekan, adres: Copijnlaan 43 Groenekan. Het seizoen loopt van september 2009 t/m mei 2010 eenmaal per 14 dagen
op dinsdagmiddag.
Contributie: € 2,50 per keer.
Opgave aan:
Hr. N. Koning, Busken Huetplein 7, Hilversum.
Telefoonnummer: 035-6218371.
N. Koning

www.vegege.nl
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Tot Besluit

Het meisje
Wanneer je ontwaakt, zie je den morgen bleeken,
De klokken luiden dat de dag begint.
De tuin geurt zoel van gras en vochtig grint,
Ruischend omhoog de hooge boomen steken.
Meisje dat de innigheid der dingen mint,
Je hebt geen daad te doen, geen woord te spreken:
Je stil-bewegend leven heeft de bleeke
Wonderlijkheid der droomen van een kind.
Wij gingen samen 's morgens door de stad,
Het licht viel schuin naar binnen in de straten,
Menschen liepen voorbij die samen praatten,
De toren speelde - en 't was of alles had
De teere kleur en klank van 't vreemd bewogen
Zwijgende leven van je glanzende oogen.
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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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Eindredactie:
Hr. J. Kreuning
tel. 5258591
De Dam 86, 1261 KV Blaricum
Email: j.kreuning@casema.nl
Opmaak en vormgeving:
Hr. J. Rebel
tel. 5256649
Algemeen:
Hr.J.van Hunnik
tel. 5338555

Telefoonnummers
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal
hebben allemaal kengetal 035

Gebouwbeheerder
Voor gebreken of onderhoud:
Hr. P.J.J. Pommée
tel. 6830693

Klokkenclub (di-, do-, vrijdag)
Hr. J.D. Grondman
tel. 6858767
Hr. J. Scheepstra
tel. 034-6241452

(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

De sociëteit
Larenseweg 165-167, 1222 HG Hilversum.
Elke maandagmiddag kunt u hier terecht
voor een praatje met oud-collega‟s, voor
een drankje, een spelletje kaart, sjoelen,
schaken, bridgen etc.
tel. 6855471
Bridge (wo-middag)
Hr. J.M. Witteveen

tel. 5418471

Creativiteitscursus
(di-ochtend om de veertien dagen)
Hr. H. Weijman
tel. 6850064
Biljarten (wo-, do-, vr-middag)
Hr. L.A.C.Aquina (wo)
tel. 6830613
Hr. J. de Kip (do.)
tel. 5253156
Hr. J.M. Walet (vr.)
tel. 6858268

Hobbyclub (ma-, woensdag)
Hr. W.G. Kuiper
tel. 6855471
Klaverjassen (di-, do-middag)
Hr. T. van Bokhorst
tel. 6831988

Koersballen (zaterdag)
Mw. H.H. Schmitz-Baljeu

tel. 5386361

Teken- en Schildercursus
(aantal di-ochtenden)
Mw. J. Root

tel. 5258806
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2e penn.: Hr. C.M. Vergouwe tel. 6240439
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tel. 6246155
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Hr. J. Scheepstra
tel. 034-6241452
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Gebouwenbeheer.:
Hr. P.J.J. Pommée
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Bestuursvergadering:
meestal de eerste maandagmiddag van de
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