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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 € 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,
Twee maanden voor de kerst, terugkijkend op het begin van dit jaar, schreef ik
in ons Info Bulletin dat we niet te pessimistisch moesten zijn in verband met al
het slechte financiële nieuws en vooral fijn met vakantie moesten gaan en genieten zolang het gaat.
Voor een aantal van ons heeft dit jaar toch anders
uitgepakt ten gevolge van ziekte etc. Ook ik was
deze keer aan de beurt voor een pittige operatie,
waarvan ik nog herstellende ben. Vanaf half juli
hebben de overige leden van het bestuur de honneurs voortreffelijk waargenomen. Wij waren blij
en verrast met alle kaarten en goede wensen welke
we mochten ontvangen.
Naar ik heb vernomen is de medewerkersdag zeer geslaagd, jammer dat we
niet meekonden.
Dit jaar hebben de ontwikkelingen rond de pensioenfondsen de volle aandacht
van de pensioencommissies, waarvan Wim van Dam regelmatig en nauwgezet
verslag doet in ons Info Bulletin. Wij vangen wel eens geluiden op dat een
aantal leden de materie wat te ingewikkeld vinden, echter, het belang van goede berichtgeving staat voorop. Voor het jaar 2010 wens ik u allen een goede
gezondheid en vreugde in uw gezinnen. Op 21 december hopen wij elkaar
weer te zien voor een plezierige kerstviering, waar ook voldoende gelegenheid
is om bij te praten.
Jan van Hunnik

Algemene Ledenvergadering 2010
Noteert u reeds in uw agenda de datum voor de volgende Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 15 maart 2010.
In het volgende nummer van het Informatie Bulletin volgt nadere informatie.

Het bestuur
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Van de redactietafel
Ons bereikte het droeve bericht dat de vrouw van onze vormgever Hr. J. Rebel
na een ernstige ziekte op 23 juli j.l. is overleden. Het bestuur en redactie van de
VGG wensen hem kracht en sterkte toe bij het verwerken en aanvaarden van
dit verlies.
Onze voorzitter, Hr. J. van Hunnik heeft een ingrijpende operatie moeten ondergaan, maar is weer aan de beterende hand. Wij wensen Jan een spoedig
algeheel herstel toe.
---------------------------------------------------------------------------------------------De zomervakanties zijn voorbij en hopelijk is een ieder, die vakantie elders
heeft gehouden, behouden en zonder ernstige problemen weer veilig en met
mooie herinneringen thuisgekomen en zij die thuis zijn gebleven hebben kunnen profiteren van mooi zomerweer.
De herfst is alweer een maand in het land wanneer u dit I.B. onder ogen krijgt
en de pepernoten liggen al weer een tijdje in de winkel, want je kunt er niet
vroeg genoeg bij zijn toch?
Ook het bestuur is druk doende met de voorbereidingen voor de kerstviering,
want besturen is vooruitzien. Hoewel kerstmis nog ver weg schijnt, gaat het
toch sneller dan men denkt. Het reserveren van een ruimte etc. moet men al in
het begin van het jaar doen.
N.a.v. ons vorige bulletin zijn een paar reacties binnengekomen. Ten eerste op
het artikel over Internationale Samenwerking hetgeen wij, met toestemming
van de reflectant, integraal overnemen zonder commentaar.
Deze kritische noot geeft aan dat wij als samenstellers van het blad serieus
worden genomen en dat verheugt ons.
De tweede reactie betrof de boekbespreking van Sonny Boy.
Heer N. Dorrepaal uit Soest vond de bespreking veel te summier. Daarvan zijn
wij ons terdege bewust, maar de redactie moet schipperen met de ruimte in het
I.B. en wil naast de boekbespreking, voor elk wat wils brengen. Ons doel is om
de lezer te wijzen op boeken waarvan wij de inhoud boeiend, prettig leesbaar
ontroerend en realistisch vinden. Ook in dit I.B. weer een boekbespreking
waarvan de inhoud in een aangrijpende verhaallijn en mooie taal is geschreven.
Wij vinden reacties op onze artikelen waardevol en proberen, waar mogelijk,
aan de wensen van de lezer tegemoet te komen.
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De heer Mathaei uit Huizen stuurde ons een artikel toe over de Nederlandse
taal. Dhr. Engwerda haalt nog wat herinneringen op over de dichter J.C.Bloem
en maakt ons attent op het bestaan van de PTI-postzegelclub.
Alle inzenders, dank voor uw reacties en inzendingen.
Ook vindt u een kort verslag van het bezoek dat een aantal leden aan de Hermitage en Joods Historisch Museum hebben gebracht met de Museum Plus Bus.
De rest van het blad wordt gevuld met de vertrouwde artikelen over pensioenen, etc.
Dit is het laatste Informatie Bulletin van 2009 en daarom, hoewel nog wat
vroeg, wenst de redactie en bestuur u op voorhand goede kerstdagen en een
fijne en gezonde jaarwisseling.
Jan Kreuning
De sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer is: 12 februari 2010

Uitnodiging voor de Kerstmiddag op maandag 21
december 2009
De middag wordt gehouden in de Bethlehemkerk aan de
Diependaalselaan/Loosdrechtseweg t.o. Zuiderheide. Vanaf
14.15 uur bent u hartelijk welkom. De zaal is open vanaf
14.00 uur. Het bestuur van de VGG doet zijn uiterste best
om het voor u gezellig te maken. Onder het genot van een
hapje en een drankje kunt u deze middag met oude bekenden samen zijn. Er is livemuziek, verzorgd door Arnold Schreuder, een kleine
kerstgedachte zal worden voorgelezen, zodat we een beetje in de kerstsfeer
komen. Na afloop is er een kleine kerstattentie. Alle leden van onze vereniging
en hun partners zijn van harte welkom.
Bereikbaarheid van de Bethlehemkerk.
Als u met het openbaar vervoer komt, kunt u de Bethlehemkerk bereiken met
lijn 104. Vanaf het station op 16 en 46 minuten over het hele uur. U moet bij
de halte „Zuiderheide‟ uitstappen. (van Ghentlaan)
Als u leden kent, die heel graag willen komen, maar slecht ter been zijn, wilt u
dat dan doorgeven aan dhr. W. Gooiker, secretaris, tel. 035-623 96 44.
Dank u wel en tot ziens op de Kerstmiddag.
Het bestuur
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Uit Pensioenland
Pensioencrisis en herstelplannen
Het Philips Pensioenfonds(PPF) en het Alcatel-Lucent pensioenfonds (ALPF)
zijn twee voor onze leden belangrijke pensioenfondsen. Beide fondsen zijn
geraakt door de financiële crisis maar hebben een duidelijk verschillende schade opgelopen. Het ene fonds (ALPF) is in een pensioencrisis geraakt en het
andere fonds (PPF) niet. Ook minister Donner vraagt zich in zijn brief aan de
Tweede Kamer van 25 mei af welke wijze lessen er getrokken kunnen worden
uit de in 2008 veroorzaakte schade aan het overgrote deel van de pensioenfondsen. Verderop in deze aflevering gaan wij onder “de brede aanpak van
minister Donner” hierop verder in. Eerst nog even enkele begrippen ophalen
voor het beoordelen van de positie van beide pensioenfondsen.
De financiële positie van een pensioenfonds wordt beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad(DG).
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan van het vermogen in euro‟s dat het pensioenfonds bezit en de aangegane verplichtingen eveneens in euro‟s. De verplichtingen in euro‟s is de som die nu in het bezit moet zijn
om de verworven pensioenuitkeringen tot het levenseinde te kunnen uitkeren.
Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het pensioenfonds precies genoeg
pensioenvermogen heeft om deze uitkeringsverplichtingen na te komen. Is de
dekkingsgraad meer dan 100% dan beschikt het pensioenfonds over financiële
buffers (ook wel eigen vermogen genoemd). Met die financiële buffers kunnen
tegenvallers van het pensioenfonds - zoals op beleggingen - worden opgevangen maar kunnen ook nieuwe verplichtingen – zoals een volgende indexatie –
worden aangegaan.
Philips Pensioenfonds
In het jaar 2008 is de dekkingsgraad van het PPF teruggevallen van 137,5% naar 121,6%.
Midden 2009 was de dekkingsgraad 122%. De door de
Nederlandsche Bank vereiste dekkingsgraad voor PPF is
107%. Aangezien de dekkingsgraad niet onder deze
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107% is gedoken behoort PPF tot de weinige fondsen die geen herstelplan
behoefden in te leveren. Dit is globaal te danken aan een beleid dat er al een
aantal jaren op gericht is de beleggingsrisico‟s van het fonds in een aantal
stappen terug te brengen.
Alcatel-Lucent Pensioenfonds
In het jaar 2008 is de dekkingsgraad van het
ALPF teruggevallen van 131,3% naar 95,5%.
Midden 2009 was de dekkingsgraad al weer gestegen tot 101% en eind augustus tot 103,6% . De
door de Nederlandsche Bank vereiste dekkingsgraad voor ALPF is 112%.
Aangezien de dekkingsgraad lager is heeft het ALPF, evenals de meeste pensioenfondsen, een herstelplan moeten indienen. In het herstelplan dat start met
een dekkingsgraad onder de 105% moet - onderweg naar de vereiste 112%
dekkingsgraad – binnen 5 jaar de dekkingsgraad boven de 105% komen te
liggen. Gebeurt dit niet binnen 5 jaar, dan moet de noodgreep van het verlagen
van pensioenen toegepast worden. Het ziet er gelukkig naar uit dat bij het lezen
van dit artikel de 105% grens al gepasseerd is. Daardoor verdwijnt de noodgreep uit het zicht.
De brede aanpak van minster Donner
In de bovengenoemde brief toont de minister een brede aanpak om antwoorden te
krijgen op een aantal opgekomen vragen.
Voor het antwoord op de vraag “Hebben
pensioenfondsen de afgelopen jaren een
verantwoord beleggingsbeleid gevoerd?” heeft hij de toezichthouder - De Nederlandsche Bank (DNB) - gevraagd hun gedetailleerde inventarisatie van de
wijze waarop de feitelijke beleggingen tot stand komen, versneld voort te zetten. De vertrouwelijke inventarisatie is inmiddels bij de minister binnengekomen. De zogenaamde commissie Frijns, bestaande uit drie deskundigen, mag
deze vertrouwelijke inventarisatie gebruiken voor het uitbrengen van een advies t.a.v. beleggingsbeleid en risicobeheer . De minister verwacht dit advies
voor het eind van het jaar.
Met de nieuwe pensioenwet van 2007 is voor pensioenfondsen ook een nieuwe
financiële behandeling en beoordeling ingevoerd, het zogenaamde FTK. Het
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vermogen in beleggingen moet getaxeerd worden op basis van actuele marktwaarden en de verplichtingen moeten berekend worden met een voorgeschreven actuele marktrente. In het FTK moet het pensioenfonds voor het bijsturen
van het beleid ook elke drie jaar voorspellingen maken over de voorliggende
15 jaar.
Om een zo goed mogelijk antwoord te geven op “Hoe ziet de dekkingsgraad of
de indexatie er de komende 15 jaar uit?” moet de wettelijk aangewezen commissie parameters, ook wel commissie Don genoemd, elke 3 jaar aan de minister een advies geven over elementaire grenzen die bij voorspellende berekeningen in acht genomen moeten worden. Namelijk de maximaal te verwachten
rendementen van diverse beleggingssoorten en de minimaal te verwachten
loon- en prijsinflaties. Daarvan kennisnemend schrijft de minister zijn algemene maatregel van bestuur over de in acht te nemen grenzen. In september heeft
de commissie Don voor het eerst advies uitgebracht. Deels was dit een eensluidend advies en deels een verdeeld advies. Omdat de verdeeld geadviseerde
grenzen nog dit jaar nodig kunnen zijn voor het berekenen van premies voor
2010 heeft de minister aangegeven dat de pensioenfondsen in hun beslissingen
over de pensioenpremies voor 2010 nog uit kunnen gaan van de thans geldende
parameters.
Nu het FTK al bijna 3 jaar in gebruik is komt mede door de uitwerking van de
financiële crisis op de pensioenen de vraag op: “Is bijstelling van het FTK
noodzakelijk vanwege de crisiservaringen?”
De minister zal de evaluatie van het FTK in samenspraak met DNB nog uitwerken in een notitie voor het eind van dit jaar om daar vervolgens met de
Stichting van de Arbeid over te spreken.
Naast deze vraag komt ook de vraag op :”Zijn de huidige pensioenregelingen
wel toekomst- en schokbestendig, mede gezien de in komende decennia toenemende vergrijzing?
De overheid heeft een waarborgfunctie in het nakomen van de aanvullend pensioentoezeggingen. Vanuit die waarborgfunctie heeft de minister de Commissie
Goudswaard geïnstalleerd Hierin zitten vier deskundigen die onderzoek doen
voor het antwoord op de laatste vraag. Ook deze commissie moet voor het eind
van het jaar aan de minister rapporteren.
Daarna zal de minister samen met DNB in het eerste kwartaal van 2010 overleg hebben met de Stichting van de Arbeid waarna de Tweede Kamer geïnformeerd wordt over de uitkomsten.
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De “brede aanpak” van Donner geeft de indruk dat het trekken van lessen uit
de pensioencrisis serieus wordt aangepakt.
Centrale banken trekken lessen uit de financiële crisis
Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank
trekken lessen uit de huidige crisis. Hun conclusie is
dat de centrale banken de afgelopen jaren ten onrechte
gedacht hebben een succesvol beleid te voeren omdat
ze er in slaagden de inflatie laag te houden. Ook bij
lage inflatie (lage rente) kunnen financiële zeepbellen
ontstaan die uiteenspatten en een crisis veroorzaken.
Om het ontstaan van zulke zeepbellen te kunnen signaleren (bijvoorbeeld veel te gemakkelijke kredietverlening) moet de taak en het instrumentarium van de centrale banken worden
uitgebreid.
Een hoopgevende zaak
De Raad van Economische Adviseurs van het Witte Huis vergeleek onlangs
tien economische recessies sinds 1949. Uit de vergelijking kwamen twee zaken
naar voren.
- De krimp van recessies in de twee jaar erna, wordt vrijwel altijd gevolgd
door een bovengemiddelde groei.
- Bovengemiddeld diepe recessies worden gevolgd door bovengemiddeld
scherpe groei.
M.a.w. dat de economie een blijvende schade oploopt door de huidige recessie
is onwaarschijnlijk.
In pensioenland bestaat de neiging om pessimisme op pessimisme te stapelen.
Met dit overzicht hoop ik dit bij u te doorbreken.
Wim van Dam

Kwalijke stemmingmakerij in pensioenland
In de vette negentiger jaren hoefden de werkgevers vrijwel geen premie te betalen
(premie holidays). Zelfs vele miljarden vloeiden naar hen terug als restitutie van in het
verleden afgedragen premies. Zij droegen als sponsor immers alle risico‟s? Door de
ICT-crisis, begin deze eeuw, hield deze paradijselijke toestand voor hen op.
De werkgevers ofwel financiële ondernemers van grote multinationals - gewend aan
lage premies c.q. restituties - schrokken terug van de consequenties van hun rol als
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risicodragende sponsor, namelijk het betalen van de volle premie, plus extra stortingen
voor herstel van de te lage dekkingsgraad.
Gebruikmakend van de crisisstemming zetten de werkgevers versneld hun invloed in
om de volle premie te verlagen. De eindloonregelingen werden vervangen door een
voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregelingen met structureel lagere premies.
Ook werden hier en daar cao-afspraken gemaakt voor het beperken van extra herstelbijdragen voor de onderneming.
Het gevolg voor de pensioenopbouwers was dat de automatische opbouwindexatie van
de eindloonregeling vervangen werd door een voorwaardelijke opbouwindexatie die
afhangt van het wel en wee van het pensioenfonds. De pensioenontvangers kregen en
passsant ook een versoberde uitkeringsindexatie, omdat nu beide indexaties uit het
vrije vermogen van het pensioenfonds moeten komen. Kortom:
- de verzekerden hebben een onzekerder indexatie gekregen;
- de werkgevers hebben een lagere premie én een lager risico gekregen én meer aandeelhouderswaarde, omdat de indexatieverplichting uit de balans van de onderneming verdween.
Gebruikmakend van de financiële crisisstemming, zijn de werkgevers wederom bezig
burgers in de week te zetten voor versobering van pensioenregelingen en het overnemen van risico‟s. Hun roep is “Het huidige pensioen is onbetaalbaar”, nu zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen om bij te dragen voor herstel van de lage dekkingsgraad. “Als er niet snel versoberd wordt”, dreigen zij, “kiezen de grote multinationals
voor goedkopere individuele regelingen die werknemers opzadelen met beleggingsrisico‟s”. Kortom, de werkgevers willen de crisisstemming benutten om af te komen van
hun verantwoordelijkheid voor het afgesproken huidige pensioen.
Academische kringen gaan er al gewoon vanuit dat de werkgevers geen sponsors meer
zijn en komen met allerlei voorstellen van pensioenregelingen en financieringsmodellen die aan de visie van de werkgevers tegemoet komen. Regelingen die niet verzekeren, maar alle risico‟s bij de “verzekerde” pensioenopbouwers en pensioenontvangers
leggen. Zij noemen het moderne en betaalbare pensioenregelingen. Een heldere onderbouwing van de onbetaalbaarheid van de huidige pensioenregeling wordt echter niet
gegeven.
De werkgevers spelen een hoog spel met de kwalijke stemmingmakerij over onbetaalbaarheid. Zij verspelen het respect van de burger! Steun daarom vakbonden, politieke
partijen en ouderenbonden die bewust tegen deze stemmingmakerij ingaan.

Wim van Dam
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MuseumPlusBus
Op maandag 27 juli j.l. stonden de 45 leden bij onze soos klaar voor een bezoek aan de Hermitage en het Joods Historisch Museum te Amsterdam.
Helaas konden onze voorzitter en partner wegens ziekte niet van de partij zijn.
De chauffeuse vertrok exact om 9.45 uur en bracht
ons met een gezellig praatje, via een mooie landelijke route, naar de Hermitage.
Na een kopje koffie aldaar werden wij rondgeleid
door een gids die ons het één en ander vertelde
over hetgeen wat daar tentoongesteld staat.
Van alle kunstvoorwerpen die verzameld zijn door
de tsaren en tsarina‟s en welke voor het merendeel
in het bezit zijn van de Hermitage in St. Petersburg, is slechts drie procent tentoongesteld en de rest ligt in het depot. Slechts een klein gedeelte uit dit depot
is in bruikleen afgestaan aan de Hermitage in Amsterdam, dit om aan te geven
hoe omvangrijk de collectie is.
Hoewel de kostuums, schilderijen, waaiers, sieraden etc het vakmanschap van
de makers laten zien, doet het geheel bombastisch aan met het doel de bevolking van Rusland in de vorige eeuwen te imponeren en ook trachtte de adel
elkaar de loef af te steken. Het was diezelfde bevolking welke, via allerlei belastingen, de penningen opbracht, die het mogelijk maakten voor de hotemetoten om zich een exorbitante, weelderige levensstijl te kunnen veroorloven,
terwijl een groot gedeelte van diezelfde bevolking in bittere armoede leefde.
En dit ziende begrijp je dat er een revolutie is uitgebroken en de tsaar en zijn
familie inclusief een stelletje hoogwaardigheidsbekleders zijn geëxecuteerd.
Van geheel andere orde is het Joods Historisch Museum.
Daar werd door de gids uit de doeken gedaan wat het
Jodendom behelst, de verbinding tussen de religieuze
tradities in de christelijke en joodse cultuur, de betekenis van de rituelen en het zich een plaats doen verwerven in diverse, westerse landen. Met betrekking tot de Shoah is ook veel informatie aanwezig, nog steeds een onbegrijpelijke gebeurtenis.
Met toch ook veel vragen togen we weer huiswaarts, ieder met eigen indrukken
van een boeiende en leerzame dag.
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Een kleine impressie van het reisje met de MuseumPlusBus (boven)
en de medewerkersdag (beneden)
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Medewerkersdag
Het bestuur van de VGG heeft voor alle vrijwilligers en hun partners op maandag 14 september jl. een uitgaansdag georganiseerd, als waardering voor hun
inzet voor de vereniging.
Dit evenement vindt om de twee jaar plaats. Om 9.30
uur werden de vrijwilligers verwacht in Hilversum,
waar op de Riebeeckweg de bus van Eemland reizen
al klaar stond met dhr. G. van de Berg als chauffeur/reisleider.
Via een mooie, toeristische, route werd naar de tuinen van Appeltern gereden.
Onderweg werden de leden regelmatig geïnformeerd over bezienswaardigheden en natuurgebieden die wij passeerden.
In Appeltern aangekomen was er de ontvangst door één de beheerders van de
tuinen, koffie met een lekkere punt appelgebak en een diapresentatie over de
tuinen.
Na de koffie was er gelegenheid om op eigen gelegenheid door de tuinen te
wandelen.
Vervolgens stond een prima, uitgebreide lunch gereed, die de aanwezigen zich
goed lieten smaken.
Daarna met de bus 6 kilometer verder, waar in hotel/café/restaurant “Moeke
Moor” gekegeld en oud-Hollandse spelletjes gespeeld konden worden, waarvan gretig gebruik werd gemaakt.
De wenskaarten gingen rond om handtekeningen
van de aanwezigen te verzamelen voor hen die wegens ziekte, helaas niet deel konden nemen aan dit
uitje.
Moe maar voldaan ging het daarna met de bus op
huis aan.
Van de deelnemers welke fanatiek de spelen beoefend hebben, gingen af en toe de luikjes dicht.
Al met al een zeer geslaagde dag.
J. Kreuning.
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Kerstcadeau
Soms is het puzzelen om een cadeautje onder de kerstboom te bedenken voor
iemand die schijnbaar alles al heeft, maar er muzikaal nogal bekaaid vanaf
komt. Daarom de volgende suggestie:
Het Weihnachtsoratorium van Johan Sebastiaan Bach.
Het Weihnachtsoratorium (BWV248) is een oratorium bestaande uit zes afzonderlijke, maar inhoudelijk verbonden
werken, soms aangeduid als cantates, gecomponeerd door
J.S. Bach voor de periode van Kerst 1734 tot en met Driekoningen 1735.
De teksten zijn ontleend aan de Evangeliën naar Mattheüs
en Lucas.
Een cantate is een afgeronde, muzikale compositie ter ondersteuning van een
kerkdienst en gebaseerd op de schriftlezing van de betreffende zondag, of; ook
een profane gebeurtenis.
Bach spreekt in dit verband dan ook niet over cantates, maar „‟delen‟‟.
Deze delen waren echter wel bedoeld als ondersteuning van een kerkdienst.
Een niet onaanzienlijk deel van dit Kerstoratorium zijn parodieën van eerder
gecomponeerde wereldlijke cantates. Hoewel het werk dikwijls in zijn geheel
ten gehore wordt gebracht, heeft Bach dit nooit zo bedoeld.
Het eerste deel was bestemd voor 1e Kerstdag.
Het tweede deel voor 2e Kerstdag.
Het derde deel voor 3e Kerstdag.
Het vierde deel voor Nieuwjaarsdag.
Het vijfde deel voor de zondag na Nieuwjaar.
Het zesde deel voor Driekoningen.
Een schitterende opname is die van Deutsche Harmonia Mundi, 2CD‟s 8869
711225 2 met:Christine Schäfer sopraan, Bernarda Fink Alt, Werner Güra tenor, Finley en Christian Gerhaher bas, Arnold Schönberg Koor en Concentus
musicus Wien o.l.v. Nikolaus Harnoncourt.
Er is nog veel meer over dit oratorium te vertellen, maar vanwege de ruimte in
het blad moeten we ons beperken. Indien u daaraan behoefte heeft, verwijs ik u
graag naar een bibliotheek of internet, waar op dit gebied het nodige te vinden
is.
Jan Kreuning.
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De tuin
Tuinbezitters beginnen zo zoetjesaan de gaard weer winterklaar te maken.
De late bloeiers en diverse struiken geven nog enige kleur in de borders maar
het uitbundig gekleurd palet van het voorjaar en de zomer is wel voorbij.
In het voorjaar worden dikwijls de kale plekken weer opgevuld met vroege
eenjarige voorjaarsbloeiers, maar even zo dikwijls blijkt na een paar dagen dat
van de nieuw gekochte planten alleen nog het steeltje rest en het overige is
geconsumeerd door slakken. De grootste ergernis van een
tuinbezitter.
Remedie: kopertape halen bij een bouwmarkt of tuincentra en dit om de bloempot of plantstengel bevestigen,
want slakken houden niet van koper. Het reageert n.l. met
het slakkenslijm waardoor de slakken een elektrische
schok krijgen.
Je kunt ook een glas bier ingraven waarin de slakken dan verdrinken maar
neem dan wel het goedkoopste merk van de ALDI of de LIDL, want ze proeven toch het verschil niet tussen een goedkope en duurdere biersoort, dus de
duurdere kan je beter zelf opdrinken.
Jan Kreuning

AOW partnertoeslag
Per 1 januari 2015 vervalt voor nieuwe AOW gerechtigden met een partner jonger dan 65 jaar de z.g. partnertoeslag.
Wie voor die datum al AOW en een toeslag ontvangt,
blijft deze behouden.
Mensen met een gezinsinkomen beneden het minimum
(€1299,61) kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een aanvulling uit de
bijstand.
De aanvraag loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Bron: ANBO magazine
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Aankoop appartement
Als u verhuist naar een koopappartement wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedere VvE is verplicht een eigen onderhoudsfonds te hebben.
Uit dat fonds wordt groot onderhoudswerk aan gemeenschappelijke installaties, dak, gevel of fundering betaald.
Informeer bij de notaris die bij overdracht van de koopakte is betrokken, wat de omvang is van het fonds en hoeveel de eventueel nog openstaande contributie van de
verkoper bedraagt.
Indien de notaris deze informatie niet heeft laat dit dan
aantekenen op de verkoopakte, waardoor u niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de contributieachterstand van de verkoper.
Een appartement koopt u altijd met het aandeel/waarde van de vorige bewoner
in de reserves van de VvE. Aangeraden wordt om te bekijken of de VvE actief
of slapend is.
Bij een slapende VvE moet u nagaan of er reserveringen voor onderhoud zijn
gedaan, zodat u niet ineens met grote kosten voor noodzakelijke reparaties
wordt geconfronteerd.
Meer info: www.vrom.nl/appartementen.

Zorg- en huurtoeslag
Wat zijn de gevolgen voor de toeslagen als u in een verzorgingshuis of een aanleunwoning bij een AWBZinstelling gaat wonen?
Als uw inkomen niet verandert, blijft u zorgtoeslag ontvangen, daar dit een tegemoetkoming is in de kosten
voor een (verplichte) basisverzekering.
In de aanleunwoning betaalt u huur. Indien u huur blijft
betalen en aan de overige vereisten voldoet, blijft u ook
huurtoeslag ontvangen. Wie in een verzorgingshuis woont en geen huur betaalt
maar een AWBZ bijdrage voor verzorging en huisvesting, heeft geen recht op
huurtoeslag. In de meeste verzorgingshuizen is dit het geval.
Bron:ANBO magazine september/oktober 2009
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Ledenwerfactie
De VGG is een vereniging van gepensioneerden van Philips
en voormalige Philips bedrijven zoals Lucent, Thales (Signaal) etc.
Wat biedt het lidmaatschap?
Men kan deelnemen aan velerlei verenigingsactiviteiten of
gewoon een praatje komen maken in ons clubgebouw. Er is
een bar waar tegen ouderwetse prijzen drankjes worden verstrekt.
Het lidmaatschap geeft recht op het aansluiten bij het collectief van de zorgverzekering, waardoor men kan profiteren van een korting op de premie.
Men heeft formeel toegang tot Myshop (v/h. Philips personeelswinkel).
Onze leden zijn via de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden vertegenwoordigd in het bestuur van het Philips Pensioenfonds en rechtstreeks via onze vereniging VGG in het bestuur en de deelnemersraad van het
Alcatel Lucent Pensioenfonds.
Onze vereniging heeft ± 850 leden maar we willen groeien.
Vanaf ca 55 jaar kan men lid worden. Ook niet aan Philips gerelateerde personen zijn welkom om als donateur van onze activiteiten en faciliteiten te kunnen
genieten. Voor hen geldt dezelfde contributie als die voor leden. Het enige
verschil met leden is dat zij geen stemrecht hebben in de ledenvergaderingen.
Zij kunnen dus wel toegang krijgen tot de collectieve IAK verzekering en de
Myshop.
Wij roepen onze lezers op nieuwe leden of donateurs te werven
met een Philips, Lucent en Signaal achtergrond.
Onderstaande strook kunt u ingevuld toezenden aan ons secretariaat
Hr. W.J.C. Gooiker, Kapittelweg 12, 1216 JE Hilversum.
Tel.: 035-6239644.
E-mail: wgooiker@xs4all.nl
De contributie bedraagt € 23,- per jaar, per alleenstaande of per echtpaar.
Ieder lid ontvangt als dank voor het aanbrengen van een nieuw lid een waardebon t.w.v. € 5,- nadat het nieuwe lid de contributie voor een jaar heeft voldaan.
De contributie voor een nieuw lid gaat in per 1 januari 2010.
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Nieuw lid / donateur **:
Naam:……………………………………………………….………………...…
Geboortedatum:…………………………………………………………..……..
Adres:…………………………………………………………………….……..
Postcode en Woonplaats:……………………………………………….…...….
Telefoon:……………………E-mail:…………………………………..………
Aangesloten bij pensioenfonds:…………………………………………………

Wil met ingang van 1 januari 2010 lid / donateur ** worden van de VGG.
** Doorhalen wat niet van toepassing is
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Aangemeld door:
Naam:……………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………
Postcode en Woonplaats:………………………………………………………..
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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
Mevr.
Heer
Heer
Heer
Heer

R.Chr.
Th.
N.
Th.
D.
R.B.
J.

Vonk
van Es
Boelhouwer-Houthuyzen
Schootstra
van der Lugt
Meijboom
Bottenburg

Amersfoort
Baarn
Hilversum
Loosdrecht
Bussum
Gouda
Almere

mei 2009
2009
mei 2009
juni 2009
okt. 2009
sept. 2009
mei 2009

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
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Compensatieregeling Eigen Risico
Wie jaarlijks 180 dagdoseringen van een bepaald geneesmiddel gebruikt, kan
hiervoor € 47,- terugkrijgen van het Centraal Administratie Kantoor, de zogenoemde Compensatieregeling Eigen Risico.
Indien u van het CAK niet automatisch het bedrag teruggestort heeft gekregen, vraag dan bij uw apotheek de gegevens van uw medicijngebruik 2006, 2007 en 2008 op
en stuur deze met het aanvraagformulier naar het CAK.
Het aanvraagformulier en eventuele nadere informatie
kunt u aanvragen via telefoonnummer 0800-2108.
De vergoeding geldt voor medicijnen welke gebruikt worden voor de volgende
gevallen:
-

Aandoeningen aan hersenen en ruggenmerg
Astma en COPD
Cystic Fibrosis/Pancreas aandoeningen
Diabetes type I en II
Epilepsie
Glaucoom
Groeihormonen
Hartaandoeningen
HIV/AIDS
Kanker
Nieraandoeningen
Parkinson
Psychische aandoeningen
Reuma
Schildklieraandoeningen
Transplantaties
Ziekte van Chron/Collitus Ulcerosa

Bron: ANBO magazine september/oktober 2009

www.vegege.nl

21

Informatiebulletin

oktober 2009

Recept voor een cognactaart
Daar zijn we mooi klaar mee, 1e kerstdag valt dit jaar op vrijdag, dus hebben
we 3 dagen aaneen waarop de winkels gesloten zijn.
En je zult het altijd zien, zondag gaat de telefoon en vragen
vrienden of het gelegen komt dat ze op bezoek komen.
Je wilt geen nee zeggen, maar wat zet je ze voor. Het feestmaal
met toebehoren is door de vorige horde familieleden en/of
vrienden al grotendeels geconsumeerd.
Een kop koffie met een Bastognekoekje is ook zowat en kerstkransen of stol
hoef je ook niet iedereen voor te zetten, want daar hebben ze even genoeg van.
Daarom deze tip, zorg dat u de onderstaande ingrediënten in huis hebt en u
kunt een heerlijk stukje gebak serveren waarvan men, na het nuttigen, graag
het recept wil hebben en men er onderling met elkaar nog jaren over zal praten.”Weet je nog wel die zondag na kerstmis 2009, dat tante Plien een gebakje
presenteerde dat zo lekker was?”
Een bijkomend voordeel van deze taart is dat u er geen oven voor nodig hebt
en geen uren in de keuken hoeft te staan.
Ingrediënten:
150 gr. Zachte roomboter (ongezouten)
2 pakken lange vingers
3 glaasjes cognac (borrelglasmaat)
150 gram witte basterdsuiker
3 eierdooiers
3 zakjes vanillesuiker
¼ liter slagroom
paneermeel
garneerproducten
Vervolgens een:
Springvorm, plusminus 25 cm. doorsnede
Keukenmixer.
Langwerpig, kunststof, doosje.
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Bereiding:
Boter, eierdooiers, 1 borrelglas cognac, en 1 zakje vanillesuiker gedurende een
aantal minuten tot een gladde massa kloppen. (beslag 1)
Vervolgens slagroom met 2 zakjes vanillesuiker stijfkloppen in aparte kom.
(beslag 2)
Vet de springvorm in en bestrooi hem met paneermeel
Doe twee borrelglaasjes cognac in het langwerpig kunststof doosje en haal daar
vlug de lange vingers door en bekleed hiermee de boden van de springvorm.
Strijk met een, in cognac, natgemaakte lepel de helft van beslag 1 over deze
laag en vervolgens de helft van beslag 2 daaroverheen.
Leg op deze laag de rest van de in cognac gedrenkte lange vingers en vervolgens de rest van beslag 1 en 2.
Laat dit geheel, afgedekt, opstijven in de koelkast.
Daarna eventueel nog te garneren met chocoladeboontjes
of iets dergelijks.
Het recept is voldoende voor 12 personen.
Het zal niet goed zijn voor het cholesterol en geheelonthouders zullen hem ook niet believen, maar hij is wel
verschrikkelijk lekker.
Jan Kreuning

Sporten 65 plus
In een sportclub van actieve 65 plus mannen is nog plaats voor enkele medesporters.
Het gaat om wekelijks een uurtje sporten onder begeleiding. Het begint met
conditie training en het wordt afgesloten met Volleybal, Basketbal, Badminton
etc.
De sportactiviteiten vinden plaats in de sportzaal van Groot-Goylant in Hilversum op dinsdag van 17.15 tot 18.15 uur, uitgezonderd de schoolvakanties.
Neem contact op met de heer A.Sertons, tel 035 5771712, voor verdere inlichtingen.
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Computertip
Het zal u ongetwijfeld ook wel eens zijn overkomen dat u een e-mail o.i.d. aan
het typen bent en plotseling tot de ontdekking komt dat een deel van de tekst in
hoofdletters op uw beeldscherm staat.
In plaats van Shift heeft u dan waarschijnlijk de Caps Lock toets ingeschakeld.
Nu kunt u de, in hoofdletters geprinte, tekst selecteren en er weer kleine letters
van maken.
Maar dat is mijl op zeven, zoals mijn grootje placht te zeggen.
Het is veel prettiger als u van te voren gewaarschuwd wordt wanneer u de
functies Caps Lock, Num Lock of Scroll Lock onbedoeld inschakelt.
Daarvoor heeft Microsoft in zijn oneindige wijsheid iets bedacht. Ga daarvoor
naar “Deze Computer” en vervolgens naar “Configuratiescherm”.
Dan naar “Toegankelijkheidsopties” (laat u niet afleiden door het rolstoel logo)
en zet een vinkje in het vakje “Schakeltoetsen”
Als u dan per abuis één van genoemde functies inschakelt, krijgt u middels een
piepje te horen dat u nogmaals op de bewuste knop moet drukken om de instelling uit te schakelen.
Hoog piepje is :ingeschakeld, dus een laag piepje is: … juist, uitgeschakeld.
Nog een tip voor fotobewerking.
Het gratis te downloaden programma picasa heeft een mogelijkheid om digitale foto‟s op te pimpen. Met de feature “ik
doe een gok” is direct de verdeling van donkere en lichte
pixels in een foto te verbeteren.
Foto‟s die te donker zijn kunnen zo meestal verrassend verbeteren.
Jan Kreuning
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Computercursus
Met enige regelmaat vraagt een aantal leden ons wanneer wij weer beginnen met een computercursus.
Helaas heeft de club geen bruikbare apparatuur meer
beschikbaar.
Na onderhandeling met het Senior Web kan deze vereniging ons wel van dienst zijn.
Ten behoeve van een algemene oriëntatie zijn zij bereid een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren in de Koepelzaal, Kapittelweg, Kerkelanden, Hilversum.
De dagen waarop u deze mogelijkheid wordt geboden zijn: 5, 7, 12, of
14 januari 2010. (Dus één van deze dagen.)
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 5,00 per persoon per dagdeel. Daarna is het mogelijk, tegen geringe kosten, diverse cursussen te
volgen.
De locaties van de cursussen zijn: De Koepel, Kapittelweg, Hilversum
of de Rabobank, Burg. Van Nispenstraat, Laren.
U kunt zich voor de voorlichtingsbijeenkomst als geïnteresseerde opgeven via het E-mail adres: j.kreuning@casema.nl of telefonisch: 0355258591, waarbij u een indicatie opgeeft wat u wensen zijn t. a. v.
computerprogramma‟s. Te denken valt aan Word, fotobewerking, tekenprogramma‟s, internet etc.
Jan Kreuning.
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Ingezonden reactie
Aanrader of toch niet?
In zijn bijdrage signaleert Jan Kreuning dat sommige politieke partijen zich nu
en dan kritisch opstellen t.a.v. ontwikkelingshulp. Hij vindt, alhoewel er “natuurlijk gelden of goederen soms in verkeerde handen terecht komen”, dat dit
geen reden mag zijn om ontwikkelingshulp te minimaliseren of af te schaffen.
In de eerste plaats vind ik het geen goed uitgangspunt, dus niet natuurlijk, dat
er ook geld en hulp in verkeerde handen komt. Immers, dat stimuleert corruptie, fraude, enz. en dat schaadt een land meer dan dat het er baat bij heeft.
Verder is zijn opmerking begrijpelijk. Ontwikkelingshulp wordt aan het publiek immers door de voorstanders aan de man gebracht door in te spelen op
het sentiment en dat is bij vrijwel iedereen een gevoelige snaar. Maar daarmee
wordt geen eerlijk en objectief beeld gepresenteerd.
Volgens sommige media (o.m. Elseviers Weekblad, maar ook
TV documentaires) is het eerder regel dan uitzondering dat
geld enz. verkeerd terecht komt, heel veel of misschien wel
het meeste geld komt (helaas!) verkeerd terecht.
Allereerst heeft ons land talrijke organisaties die zich met
ontwikkelingshulp bezig houden. Deze hebben daar niet alleen een ideëel, maar ook een groot financieel belang bij. Hier blijft dan ook al
flink wat aan de strijkstokken hangen. Verder gaat een groot deel van het ontwikkelingsgeld op aan de vaak niet geringe salarissen van Nederlands overheidspersoneel, ontwikkelingswerkers, politici enz. Het is duidelijk dat in Nederland zelf al veel mensen rondlopen die een economisch en ander belang
hebben bij het handhaven van de ontwikkelingshulp in zijn huidige vorm en
welke kritiek dan ook ongewenst achten.
Dat betekent niet dat een kritische houding niet dringend nodig is. Er zou bv.
gekeken moeten worden naar het rendement van de overheidsgelden. Daar
doen onze regeringen echter niet aan.
Maar in de ontwikkelingslanden zelf kan het soms nog veel erger misgaan. Een
voorbeeld is het Afrikaanse Burkina Faso. Gedurende tientallen jaren ondersteunde Nederland dankzij Pronk het misdadige regiem van de later berechtte
president en volkerenmoordenaar Taylor. Volgens Elsevier is zijn opvolger
niet veel beter en gaat de Nederlandse ondersteuning nog steeds door. Moet je
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eigenlijk niet stellen dat ons land door het financieel steunen van dergelijke
misdadige regiems in feite moreel medeplichtig is aan hun misdaden?
Verder is het maar de vraag of de landen die westerse hulp krijgen op den duur
beter af zijn.
Het schijnt inmiddels bekend te zijn dat de landen die
geen hulp krijgen sneller zelfstandig worden, niet lijden
aan hulpverslaving en het daardoor ook beter doen. Volgens mij is het daarom hard nodig dat de schaduwkanten
van de ontwikkelingshulp in zijn huidige vorm eens
kritisch worden onderzocht. Want het wordt steeds duidelijker dat ontwikkelingshulp in combinatie met de hoge invoerheffingen van Europa op producten
van die landen de hedendaagse manier is om afhankelijkheid te scheppen en
dus een vorm van neokolonialisme is.
Wie niet alleen op basis van sentiment een standpunt over de huidige ontwikkelingshulp wil hebben, zal zich moeten verdiepen in de minder fraaie aspecten
daarvan, ook al zal het verkrijgen van goede informatie hierover misschien
minder makkelijk zijn.
Met vriendelijke groet,
Nico Bos, Almere

Aangeboden
-

HP Oscillograaf 120A op wagentje, zonder documentatie.
Philips LF generator PM5120; 5 Hz - 600 KHz, met documentatie.
Philips Blokgenerator GM2324; 25Hz - 100 KHz, met documentatie.
Philips wisselspanningsmeter GM6015; 50 Hz - 1 MHz, met documentatie.
Philips wisselspanningsmeter GM6017; 2 Hz - 100 KHz, met documentatie.
Leader signaalgenerator met LF modulatie; 120 Hz - 206 MHz, met documentatie.
Dit alles werkend en in goede staat af te halen tegen kleine vergoeding bij:
Joh. A. Matthaei, Thorbeckestraat 39, 1272HB Huizen. Tel: 035 5253208
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PTI postzegelclub
Wellicht heeft u nog nooit gehoord van het bestaan van deze
'Philips club'. Zij is ook niet aangesloten bij, of onderdeel van
de vereniging van gepensioneerden "Het Gooi" en dus ook niet
vermeld in het overzicht in dit informatie bulletin. Maar toch
bestaat deze club al 55 jaar en houdt zij iedere eerste maandag
van de maand haar clubavond in de sociëteit van de VGG.
In juni 1954 werd de postzegelclub opgericht door de heren
Nabbe en F.C. Kramer. Beiden werkten op het toenmalige 'lab' van de lijntelefonie.
Op de maandelijkse clubavond worden Nederlandse postzegels bij opbod geveild door ons bestuur, dat nu gevormd wordt door de heren A. Vos (vz.),
J. Bakker (penn.) en D. Brugge. Daarna is er ook altijd nog een korte verloting.
Zo'n avond wordt meestal bezocht door een 15-tal personen. Vroeger waren
het er veel meer, maar de vergrijzing slaat ook bij ons toe en het lijkt erop dat
jongeren minder belangstelling hebben voor postzegelverzamelen. De clubavond heeft ook een sociale functie. Je ziet elkaar weer eens en lief- en leednieuwtjes worden uitgewisseld, het is altijd erg gezellig. Zelf ben ik al jarenlang lid; vroeger ging ik met mijn jongste zoon (die is van 1962) naar de clubavond, die toen gehouden werd in de bedrijfskantine in het gebouw van het
sociaalcentrum. Hr. Van Hest was toen voorzitter en mevr. De Vries was er
altijd. Ik herinner het mij allemaal nog heel goed.
Zo bestond deze club dit jaar dus 55 jaar en dat hebben wij op maandag 5 oktober feestelijk gevierd met een koud buffet, dat geheel verzorgd was door
mevr. Bakker, echtgenote van onze penningmeester. Het was geweldig! Die
avond waren we met z'n twintigen. Het bestuur werd even in het zonnetje gezet
en geprezen om hun trouw en inzet voor de club.
Wij hopen dat we nog lang door kunnen gaan en….. als u zin
heeft….. kom gerust eens kijken en luisteren op een clubavond die voor het komende seizoen gepland staat op 2 nov.;
7 dec.; 4 jan.; 1 febr.; 1 mrt.; 12 april; en 3 mei, 's avonds om
8 uur in onze sociëteit.
De toegang is vrij en een kop koffie kost slechts 45 cent, dus
wat let u!?
Johan Engwerda
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Onze taal
De basis van de taal is ons alfabet. Voor al onze klanken zijn geen enkelvoudige tekens beschikbaar in het Alfabet (afgekort ABC), maar we kunnen er met
de Nederlandse taal en ook internationaal goed mee uit de
voeten in de Westerse en vele andere taalgebieden. Om dit
mogelijk te maken, bevat het ABC een aantal andere tekens,
die geen nieuwe klanken vertegenwoordigen, maar vanwege,
mede de vele bastaardwoorden, in het ABN toch nodig zijn.
Ik bedoel hier de letters C, Q, X en Y. De C wordt uitgesproken als S of K, iets waarmee velen moeite schijnen te hebben.
Waar o.a. de onzinnige "Cees mode" is ontstaan. Een C
klinkt als K voor O, U en A is het ezelsbruggetje. Een kennis van mij, Kees als
aanspreeknaam hebbende, zei dat hij Cees ook onzin vond, maar na overlijden
stond hij wel te boek als Cees in de rouwadvertentie! Even een gek zinnetje op
dit gebied: "Toen Cees de Jongen zijn truCendoos opentrok, sprong er een
Ceeshond uit. Trukendoos is de juiste spelling, het oude leesplankje met Kees
de hond zal ook gewijzigd moeten worden in "Cees"! De letter Q is in feite een
tweeklank K+W, de letter X is een K+S verbinding en de Y is gewoon een
verkapte i, ik schrijf hem met kleine letter, omdat er anders een kleine letter l
komt te staan in mijn (computer)tekst. Maar internationaal zijn ze toch nodig,
i.v.m. andere talen.
Helaas worden in onze media fonetische spellingen klakkeloos uit de Anglo
/Amerikaanse wereld overgenomen. Voor Chinese stadsnamen, zoals bv.
Tsjoengking, de hoofdstad van de vroegere Kwo Min Tang–regering, volgens
mijn oude schoolatlas. Tegenwoordig kom je hiervoor Chungqing tegen. Je
maakt mij niet wijs, dat de letters Ch, u en q ook in het Chinese " alfabet"
voorkomen. De Chinese schrijftaal berust op volkomen andere basisbegrippen,
waarvan ik niet veel weet. In mijn volgende artikeltje zal ik verder ingaan op
de hopeloze veelheid van "bastaardwoorden" die in het ABN zijn terechtgekomen, mede door de media, die vaak aan het buitenlandse woord een HOGERE
waarde toekennen, dan aan het verachte, ouderwetse, stoffige en volkse woord!
Een paar voorbeelden:
Oeuvre (werk), auteur (schrijver), assuradeur (verzekeraar), commotie (ophef,
opschudding) enz. maar dat de volgende keer. Reacties graag naar:
Joh.A.Matthaei, Thorbeckestraat 39, 1272 HB Huizen. Tel.035-5253108.
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Boekbespreking
Titel:
Auteur:
Uitgeverij:

Hersenschimmen
J. Bernlef
Querido

ISBN:

9789021453149

Meer dan een boek over dementie is het verhaal over
het trage verval van een bewustzijn.
De hoofdpersoon van deze roman, Maarten Klein, is
een klassiek personage geworden in de Nederlandse
literatuur. Als gepensioneerd secretaris van een maritieme organisatie, verhuisd naar Noord Amerika, lijkt
hij van een rustige oude dag te gaan genieten, tot er
storingen in zijn brein optreden. Bij volle bewustzijn
raakt Maarten afwezig, heeft het gevoel te verdwalen,
kan heden en verleden niet meer onderscheiden, verliest zijn greep op de taal, wil plotseling weer naar zijn
werk en ziet zijn vrouw voor zijn moeder aan, kortom,
Maarten lijdt aan hersenschimmen.
J. Kreuning.
‘Maartens verstand lekt weg, centimeter voor centimeter en vervliegt tenslotte.
Bernlefs verslag van die martelgang is hevig schrijnend, heel gedurfd’
Harold Pinter
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Nieuwe leden

De volgende personen hebben zich aangemeld als lid van onze vereniging:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.

P.R.
W.W.
H.J.
H.
J.
B.
G.
N.
S.
H.
T.
I.

Kroon
Pieneman
de Wind
Prins
Kuijsten
Wijnen
van de Hazel - Coevoet
Paulson
Smits - van Eijseden
van Willigenburg
de Vries - Groot
Spruijt

Hooglanderveen
Nieuwegein
Hilversum
Nunspeet
Eindhoven
Linschoten
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum

We heten ze hartelijk welkom en hopen dat ze zich snel in de VGG en op de
Soos thuis zullen voelen.
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Berichten uit de Soos
Koersballen
Van mevr. L. Schmitz ontvingen wij het verzoek om koersbal onder uw aandacht te brengen.
Zaterdag 22 augustus jl. vierde de koersbalclub haar 2e lustrum.
Even een stukje geschiedenis.
In 1999 besloot de directie van Lucent om de kegelbaan af
te breken, hetgeen geschiedde. De leden van de zaterdaggroep zochten een andere invulling en er werd besloten een
koersbalclub op te richten.
Mevrouw Lies Schmitz heeft de kar getrokken en vond onderdak in de soos van de VGG.
Iedere zaterdag wordt daar naar hartenlust het spel gespeeld in een prettige
sfeer, waarbij vermeld moet worden dat mevr. Wassenaar, tot volle tevredenheid van de leden, zorg draagt voor het speelklaar maken van de zaal en het
zetten van koffie.
Het tienjarig bestaan is gevierd met een heerlijke lunch na afloop van de
speelmorgen”
Koersbal is moeilijker dan men denkt en misschien is het iets voor u lezer of
lezeres.
Men speelt iedere zaterdagmorgen van 10.00 - 12.30 uur.
Kom gerust eens vrijblijvend kijken en misschien wordt u ook wel gegrepen
door het koersbalvirus.

Sluiting van de Soos
De Soos is gesloten van maandag 21 december 2009 t/m
zondag 3 januari 2010. Vanaf maandag 4 januari is de Soos
dus weer open!
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De dichter J.C.Bloem
In ons informatie bulletin stond een tijdje geleden van bovenstaande dichter
een gedicht afgedrukt: "Domweg gelukkig in de Dapperstraat". Nu weet ik
toevallig een "mooi verhaal" over deze dichter en dat vertelde ik aan onze redacteur J.Kreuning. Die vroeg mij er eens een 'stukje' over te schrijven.
Bij deze dan!
Dhr. J.C.Bloem woonde van 1928 tot 1930 in
St.Nicolaasga in Friesland, het dorp waar ik in 1925
geboren ben. Een paar huizen bij hem vandaan
hebben wij gewoond. Wat ik nu ga vertellen weet
ik niet van mijzelf, ik was toen nog te jong, maar
oudere dorpsgenoten herinnerden het zich nog.
Dhr. Bloem woonde met zijn partner, de veel jongere dichteres Clara Eggink,
in een mooi huis, vlak tegenover de grote R.K. kerk met zijn, in de verre omgeving zichtbare, hoge toren. Bloem was griffier bij het kantongerecht in De
Lemmer en ging 's morgens met de stoomtram van St.Nicolaasga naar zijn
werk. Clara bracht hem naar het kleine tramstationnetje en (nu komt waar het
om gaat) zij namen dan onstuimig en op zeer hartstochtelijke wijze afscheid
van elkaar. Dit was in ons hele dorp bekend en er werd -uiteraard- schande van
gesproken; maar tegelijk ging menigeen natuurlijk stiekem kijken!!!!!!!!!
Ter nagedachtenis aan deze jaren in St. Nicolaasga is er in het huis waar zij
gewoond hebben een gedenksteen met naam en data aangebracht (door de huidige bewoners helaas verwijderd!) en in het trottoir voor de eerder genoemde
kerk (de overburen van Bloem dus) staan dichtregels van hem gebeiteld:
Ik heb van't leven vrijwel niets verwacht
't Geluk is nu eenmaal niet te achterhalen.
Wat geeft het? In de koude voorjaarsnacht
Zingen de onsterfelijke nachtegalen.

Tenslotte, J.C.Bloem had zeer de pest in het luiden van de grote kerkklokken,
iedere zondagmorgen vroeg. Hij kon daar niet tegen. Misschien daarom wel
dat de grote dichter al na een paar jaar naar elders is verhuisd. Bloem is overleden in 1966 en Clara Eggink in 1991. Zij beiden liggen begraven op het kerkhof in Paasloo (Overijssel) en op zijn grafsteen staat de volgende -zeer toepasselijke- versregel:
Voorbij, voorbij, o, en voorgoed voorbij.

Johan Engwerda
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Tot Besluit
November
Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.
En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
Schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.
De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove erinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.
Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd.
J.C. Bloem, Verzamelde Gedichten,
(Amsterdam, Atheneum, Polak en van Gennep, 1979)
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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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tel. 6858767
Hr. J. Scheepstra
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(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

De sociëteit
Larenseweg 165-167, 1222 HG Hilversum.
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tel. 6855471
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Hr. J.M. Walet (vr.)
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Koersballen (zaterdag)
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