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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
We hebben, hoe mooi soms ook de winter met sneeuwval kan zijn, de ellende
van gladheid achter de rug. Veel ouderen ondervinden nog dagelijks de
gevolgen van een val.
Op de drempel van een nieuw jaar beginnen allen met
goede voornemens, maar dat duurt meestal niet zo lang.
Als men op één of andere wijze het nieuws volgt lijkt het
of de mensheid niets heeft geleerd van het verleden.
In de pers wordt alle ellende breed uitgemeten, daar
wordt men soms niet vrolijk van.
Maar laat de media de media en ga er opuit en geniet van
de voorjaarsbloemen en ook bomen en struiken botten
weer uit. Dat prille groen is toch elk jaar weer een prachtig gezicht.
De Algemene Ledenvergadering werd weer goed bezocht en uit deze
bijeenkomst kwam naar de organisatie toe weinig kritiek over het gevolgde
beleid, hetgeen het bestuur de drive geeft om op de ingeslagen weg voort te
gaan.
Er hebben enige bestuurswisselingen plaatsgevonden en wij prijzen ons
gelukkig dat er nog leden zijn die de opengevallen plaatsen in willen nemen
van hen die om één of andere reden af moesten haken, waarvoor hulde.
Het is voor bestuurders altijd weer een dilemma of men vanwege de belasting
van een functie als bestuurder, deze nog wel adequaat kan vervullen en als men
tot de slotsom komt dat het niet meer gaat, is dat spijtig maar begrijpelijk.
Terugtredende bestuursleden, heel erg bedankt voor jullie inzet gedurende een
aantal jaren.
Een trouw lid die 25 jaar met veel plezier de bar heeft
bemand en bezoekers van een natje, een droogje en een
vriendelijk gezicht heeft voorzien is op een geweldige
manier in het zonnetje gezet en geridderd. Meer dan
verdiend.
Velen kennen haar als Klazien, maar vraag niet naar
haar achternaam want die kennen de meesten bezoekers
niet. Ook namens de redactie bedanken wij Klazien uut
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Hilversum en niet uut Zalk. Bravo. Elders in dit bulletin vindt u een aantal
foto‟s van de uitreiking van de ridderorde.
In dit nummer vindt u naast de inmiddels vertrouwde artikelen weer wat
nieuws, waarmee u misschien uw voordeel kunt doen.
Van de organisatie “Museum Plus Bus” is bericht ontvangen dat wij dit jaar
helaas, maar begrijpelijk gezien hun argumenten, niet voor deelname in
aanmerking komen. Misschien volgend jaar meer succes.
Vanwege ruimtegebrek in deze uitgave van het InformatieBulletin, kunnen we
niet alle artikelen die ons zijn aangereikt plaatsen. Deze blijven overstaan tot
het volgende nummer.
Alle inzenders, bedankt voor uw bijdrage!.
De Redactie

De sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer is: 15 oktober 2010
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Van de Voorzitter
Beste leden,
Uw nieuwe voorzitter ben ik: Wim Gooiker. Ik zal mij
even kort voorstellen. Ik ben 67 jaar en ik heb mijn hele
werkzame periode bij Philips in Hilversum gewerkt.
(PTI, PTDSN en noem maar op). Dat was in totaal 35
jaar. Mijn werkzaamheden bestonden in de beginfase uit
het installeren van DS 714 communicatie computers.
Dat werk bracht me in vele landen over de wereld.
Daarna volgde de periode als service manager,
medewerker personeelszaken en locatiemanager. In die laatste functie kwam ik
in aanraking met de VGG omdat ik namens Philips zitting nam in het
stichtingsbestuur die ons sociëteitgebouw in eigendom heeft. Vandaar was het
na pensionering een kleine stap om secretaris te worden van onze vereniging.
En nu dan voorzitter. Ik hoop als voorzitter de lijnen die de vorige voorzitters
hebben uitgezet, door te trekken en onze vereniging daarmee zo lang mogelijk
gezond en florerend te houden. In een van de komende Informatie Bulletins zal
ik wat verder ingaan op zaken die in onze vereniging aandacht vergen. Dit zal
bovendien gebeuren op onze website www.vegege.nl.
Samen met de andere bestuursleden van de vereniging hoop ik de verenging
goed te besturen. We hopen op uw ondersteuning daarbij.
Wim Gooiker

Kort verslag van de ALV van 15 maart 2010
Op maandag 15 maart 2010 vond de algemene leden vergadering (ALV) van
het jaar 2010 plaats. In aanwezigheid van 42 leden
(aanmerkelijk minder dan vorig jaar!!!!). De voorzitter
Jan van Hunnik opende de vergadering en heette alle
aanwezigen hartelijk welkom. Hij vroeg een minuut stilte
ter herdenking van de leden die ons ontvallen zijn in de
afgelopen periode.
De volledige notulen van deze ALV zijn nog niet gereed
maar we willen u niet enige belangrijke punten uit de
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vergadering onthouden.
De financiële rapportage over het jaar 2009 van onze penningmeester Dick
Hek gaf aan dat er een positief resultaat is bereikt van ongeveer € 918,92. We
zijn dus wederom voorzichtig met de financiën omgegaan. Dit positieve
resultaat is ondermeer toe te schrijven aan een scherp inkoopbeleid voor de bar
en aan het feit dat we de energiekosten goed onder controle houden.
Ons ledenaantal liep weer terug doorat er relatief meer leden vertrokken door
overlijden of anderszins dan dat we erbij wisten te werven. We verzoeken de
leden van de VGG om weer eens goed in hun kennissenkring de voordelen van
het lidmaatschap te benadrukken.
De contributie voor het jaar 2011 zal het zelfde blijven als voor 2010, dus €23,per jaar.
Er waren de volgende bestuurswisselingen voorzien:
Periodiek aftredend:
Jan van Hunnik
voorzitter
Dick Hek
1e penningmeester
Frans van der Post
2e secretaris
Peter Pommée
Algemeen/gebouw beheer
Jan Kreuning
Eindredacteur IB

niet herkiesbaar
niet herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar

M.u.v. de heren van Hunnik en Hek stelden de periodiek aftredende leden zich
herkiesbaar (NB de voorzitter en de 1e secretaris moesten in functie worden
gekozen).
De heer Gooiker werd gekozen als nieuwe voorzitter. De heer Rebel werd
gekozen als nieuwe 1e secretaris. De overige herkiesbare bestuursleden werden
ook herkozen.
Het bestuur ziet er voor 2010 dus als volgt uit:
Voorzitter:
Wim Gooiker
Vice voorzitter/Pensioenzaken
Wim van Dam
1e penningmeester:
Werry Jonker
2e penningmeester:
Chris Vergouwe
1e secretaris:
Jan Rebel
e
2 secretaris:
Frans van der Post
Algemeen/Redactie IB
Jan Kreuning
Algemeen/Werkplaatscoördinatie:
Jan Scheepstra
Algemeen/Gebouw beheer
Peter Pommée

www.vegege.nl
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De nieuwe voorzitter dankte de scheidende
bestuursleden Jan van Hunnik en Dick Hek voor
het vele werk dat zij voor de vereniging hebben
verzet. We hopen nog af en toe van hun expertise
gebruik te mogen maken.
De begroting voor het jaar 2011 werd
goedgekeurd. De penningmeester werd bedankt
voor het vele werk dat hij heeft verzet.
Na de pauze was er een voordracht door Notaris de Graaff over nieuwe
mogelijkheden in het erfrecht. Deze voordracht werd door de aanwezigen erg
op prijs gesteld.
Na afloop van de voordracht bleven vele aanwezige leden nog wat na om bij
een hapje en drankje wat gezellig na te praten over 2009.
Wim Gooiker, (toen nog) secretaris

In naam van de Natuur
Dit is de titel van een bijzonder boek met
interviews van enkele prominente spelers in de
maatschappelijke discussie
over
duurzame
ontwikkeling. Het is samengesteld onder redactie
van Henk Manschot e.a.
Lezen van dit boek - overigens geen pil maar een
pocket – doet je beseffen dat duurzame
ontwikkeling meer is dan natuurbehoud en
milieubeheer. Al lezende zie je een noodzakelijke cultuuromslag opkomen
die je raakt….
Onze manier van produceren en consumeren verkeert in een crisis die zich uit
op tal van terreinen tegelijk: verwoestijning, ontbossing, overbevissing,
vervuiling en uitputting van aardse reserves. We verstoren cruciale
evenwichten in het leefsysteem van de aarde zegt Herman Wijffels in zijn
interview en voegt er aan toe: De mensheid staat in onze tijd voor de grote
uitdaging om een nieuwe manier van leven te ontwikkelen die zich wel
verdraagt met de cruciale evenwichten in het ecosysteem waar we afhankelijk
van zijn.
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Voorbeeld: Voor energieopwekking moeten we in plaats van het gebruiken van
aardse brandstofvoorraden overgaan op het plaatselijk en regionaal aftappen
van natuurlijke hulpbronnen als zon, wind en water. Dat betekent echter dat in
de ontwikkelde westerse wereld de eigenaars van de bestaande investeringen
op energiegebied en transport hun investering moeten afschrijven en dus
behoudend zullen reageren op deze duurzame overgang.
Qua economie staat daar tegenover dat regionale energieopwekking meer
regionale arbeid oplevert.
Het voorbeeld geeft aan dat een duurzame overgang
maatschappelijke
acceptatie
vraagt.
Mijn
persoonlijke acceptatie van duurzame ontwikkeling
is gebaseerd op het perspectief dat deze
ontwikkeling leidt tot een menswaardiger wereld
voor de volgende generaties, mijn kinderen en
kleinkinderen.
Een duurzame overgang vraagt ook om
maatschappelijk organisatievermogen op nationaal en mondiaal niveau.
Meerdere geïnterviewden zeggen dat daarvoor dienstbaar Leiderschap nodig is
dat inspireert , stimuleert en richting geeft. De kredietcrisis is al een signaal dat
het met leiderschap die kant op moet gaan.
Dienstbaar zijn betekent beseffen dat het niet alleen om jou gaat zegt de
geïnterviewde Hans Boot van GTI.
Dienstbaar leiderschap is doortrokken van het besef dat je deelgenoot bent van
een groter geheel zegt Cees Veerman en voegt er aan toe dat als je lang op een
hoge positie zit vorstengedrag dreigt en vervolgens ontsporing.
Als voorbeeld van ontsporing worden in het boek de jongens van Wallstreet
genoemd , die boven in de nok van de circustent dingen zaten te doen die geen
enkele verbinding hadden met de gewone mensen in de reële economie.
Leiderschap is wat anders dan ondernemerschap en management. Leiderschap
wordt je gegund zegt Peter Blom van de Triodosbank in zijn zeer
lezenswaardige bijdrage.
Dit alles bij elkaar nemend begin ik te beseffen dat iedereen op zijn vierkante
meter ook dienstbaar leiderschap toont als hij iets doet of laat of iets doorgeeft
dat bijdraagt aan een duurzame samenleving op aarde.
We zitten nu met vele volkeren, totaal ruim 6 miljard mensen, op het
“ruimteschip de Aarde” en zijn onderweg naar totaal 9 miljard . Volkeren met
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een ontwikkelde economie, een opkomende economie of een achtergebleven
economie. Dat geeft op het “ruimteschip de Aarde” spanningen, die duurzaam
opgelost moeten worden.
Voorbeeld: De potentiële voedselproductie van de aarde is voldoende voor 9
miljard De wrange situatie is echter dat ca 1 miljard van de ruim 6 miljard
mensen lijden aan ondervoeding en ca 1 miljard aan zwaarlijvigheid . Een
duurzame ontwikkeling op dit punt vraagt wederom dienstbaar leiderschap op
nationaal en mondiaal niveau voor het verdelen van voeding én vraagt
dienstbaar leiderschap op de vierkante meter voor verandering van eetgedrag.
Gaandeweg is aan de duurzame ontwikkeling van de relatie mens – aarde ook
het ontwikkelen van een overkoepelende en bruggenbouwende visie tussen
beschavingen van volkeren opgenomen . Dit om leven vernietigende botsingen
tussen beschavingen op het “ruimteschip de Aarde” te voorkomen. Deze
toevoeging wordt eveneens door wetenschappelijk onderzoek ondersteund.
Hoe komen we tot maatschappelijke acceptatie van de
nodige duurzame ontwikkeling en cultuuromslag?
Volgens Herman Wijffels niet van bovenaf maar van onderaf
zoals dat bijvoorbeeld bij de verkiezing van Obama is
gebeurd. Vernieuwing gezinde burgers (ca 25 % van de
kiezers) hebben toen zonder elkaar te kennen of
georganiseerd te zijn een groeiend maatschappelijk draagvlak
gevormd.
Na het lezen van dit boek is mijn antwoord op de
bovenstaande vraag:
Allereerst door open te staan voor duurzame ontwikkeling en vervolgens
door persoonlijke inzet voor duurzame ontwikkeling op de eigen vierkante
meter. Elke persoonlijke vierkante meter telt mee in het groeiende
draagvlak.
Wim van Dam
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Tijdelijk verblijf in Spanje
In het volgende wordt met Spanje het vasteland bedoeld en niet de Balearen en
Canarische eilanden.
Als je individueel een periode in Spanje
wilt doorbrengen , dan is het nuttig te weten
dat veel dingen niet anders zijn dan in
Nederland. In alle grote steden zoals bijv.
Madrid , Barcelona ben je deel van een zee
mensen die haast heeft. Ook is
voorzichtigheid
geboden
als
er
buitenkansjes worden aangeboden. Teken
geen overeenkomsten als je geen
geautoriseerde vertaling hebt. Er zijn veel
mensen op die manier zwaar gedupeerd.
Ook het klimaat is anders dan velen denken. De zomers zijn heet ( denk aan 40
graden of meer ) en in de winter zijn er lange perioden met slecht weer. Ook
zijn er perioden met veel regen. Bedenk dat Spanje een land klimaat heeft.
Neem de tijd om een goede periode en plaats te kiezen.
Het doet er niet toe of je individueel of in een georganiseerde groep reist in het
geval van ziekte heb je een European Health Insurance Card nodig. Vraag
die aan bij je verzekeringmaatschappij. Daarmee wordt je in alle gezondheidscentra in Spanje geholpen en ook op de afdeling Noodgevallen van
ziekenhuizen. Zonder deze kaart kan je moeilijkheden hebben, want men praat
tegenwoordig over sanitair tourisme als een probleem.
Voor degenen die individueel reizen en ergens langere tijd willen verblijven is
het hebben van een basis kennis Spaans gewenst. Heel goede kennissen en
adviseurs zijn een alternatief. Met een beetje Spaans is het contact met
Spanjaarden niet moeilijk.
Een aantal dingen zijn aanmerkelijk goedkoper dan in Nederland. Taxi‟s en
kappers zijn voorbeelden. Ook is de prijs van levensmiddelen lager dan in
Nederland. Met restaurants moet je opletten als je langere tijd in Spanje bent.

www.vegege.nl
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Velen zijn prijzig om niet te zeggen duur. Er zijn er genoeg met redelijke
prijzen , maar daar moet je oog voor krijgen.
Hotels en “casas rurales” op het platteland zijn vaak duur. Het geeft vaak de
indruk dat men je een kamer in een paleisje wil geven. De plattelandshuizen
hebben vaak maar 5 kamers en verhuren die maar korte tijd van het jaar. Zij
zijn echter vaak in prachtige oude huizen.
Voor een individuele reis langs prachtige hotels is het de moeite waard om
naar de keten van paradores te kijken. Zij zijn niet goedkoop maar gesitueerd
in prachtige oude gebouwen. Schitterende herenhuizen en kloosters zijn tot
hotel gepromoveerd. Als dat niet gebeurd was, dan zou de sloophamer hun
gesel zijn geworden.
Redelijk geprijsde appartementen zijn in veel streken te vinden. De prijzen zijn
het hoogst in het hoogseizoen, maar dan is voor de meesten de temperatuur te
hoog. Voor strandmensen zijn in de omgeving van Alicante mooie gebieden te
vinden. Ook Galicië en Asturië hebben veel te bieden met veel betere
temperaturen dan de Middellandse zeekust. Wel regent het er meer.
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Beeldtelefonie
Op een vrijdagmiddag laat (1973?) werd ik bij Wim Milort, het toenmalige
hoofd van de afdeling Systeem Analyse en Systemen, S.A.S. geroepen.
Hij vertelde mij dat de Raad van Bestuur en de Directie van het Dr. Neher Lab
van de PTT in Leidschendam hadden besloten om een gezamenlijke proef op te
zetten over Beeldtelefonie (BTF), dat op dat moment als een mogelijke
uitbreiding van het bestaande telefoonnet werd
beschouwd. Bij de AT&T Labs in de USA was men al
wat verder gevorderd met een soortgelijk proefproject.
Voor Philips was zo‟n proef aantrekkelijk omdat het
concern goed ingevoerd is in TV apparatuur, de
kwaliteit van zijn Plumbicon opname buis had een
onomstreden wereldnaam!
Het Nat Lab had zijn gedachten ook al laten gaan over
een toekomstige standaard voor beeldtelefonie en hoe dit in het landelijke
telefonienet kon worden toegepast.
Wanneer het BTF beeld beperkt zou blijven tot weergave van bewegende
beelden van een paspoort plaatje zou de benodigde (analoge) TV bandbreedte
met een factor 4 kunnen worden teruggebracht tot ca 1 MHz – wat ook nog een
goede overdracht via de bestaande locale telefoonkabels zou toelaten.
Een digitale sync in plaats van de huidige analoge TV sync, bood de
mogelijkheid om daar gelijk het bijbehorende geluid digitaal aan toe te voegen!
Wanneer men voor BTF, 313 lijnen per beeld - circa de helft van die bij de TV
(625) zou kiezen, kan men een BTF signaal gemakkelijk in TV signaal
omzetten en v.v. door lijnen om de beurt weg te laten en/of te herhalen!
ELA Breda die professionele camera‟s en monitors maakte, was de
aangewezen plek om daar een professionele Beeldtelefoon te ontwikkelen. Het
SAS lab dat net vrij kwam van de ontwikkeling van echo canceller apparatuur,
zou alle digitale hulp- apparatuur ontwikkelen, terwijl de Mechanische
Afdeling stond te popelen om een mooie gegoten aluminium omhulling te
verzorgen, waarbij ook een uitschuifbaar spiegeltje onder 450, om een tekening
of tekst op te nemen die vóór de BTF-set op de tafel lag.

www.vegege.nl
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De afdeling Transmissie ontwierp de lijnversterkers voor de locale abonnee‟s;
de groep Centrales zette een Video schakelmatrix met reed-relais letterlijk
boven op een bestaande kleine verkeerscentrale.
Door de PTT werden de locale BTF verbindingen via de bestaande locale
kabels, tot stand gebracht, net zoals later bij ADSL overdracht!
Voor de interlocale verbindingen werd vroegtijdig bestelde TV
straalverbindingsapparatuur tijdelijk beschikbaar gesteld.
Een aantrekkelijke job stond mij te wachten om in gemeenschappelijke
werkgroepen het PTI aandeel te vertegenwoordigen en intern te coördineren en
om de BTF apparatuur tijdig bij de eerder geselecteerde personen te
introduceren en te plaatsen.
De groep deelnemers in den Haag en Leidschendam, Hilversum en Huizen en,
Eindhoven met Waalre bestond voornamelijk uit Directieleden en Hoofden van
afdelingen - achteraf gezien personen die toch wel enige reserve bij hun
gesprekken in acht nemen en geen uitbundige gebruikers zouden worden.
Personen die meer betrokken zouden zijn bij de uitvoering van
werkzaamheden, waren misschien meer representatief geweest als toekomstige
gebruikers.
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Voor de meer op communicatie beluste ontwikkelaars, was een
vergaderschakeling ontworpen met telkens drie toestellen, waarvan het
uitgaande beeld een aangepast overzichtbeeld gaf en een spreker telkens het
uitgaande beeld naar zich toetrok!
Een “leerzaam” voorbeeld was een hooggeleerde in Eindhoven die in een
beeld-telefoongesprek een tijdlang naar zijn eigen testplaatje kijkend, een
wetenschappelijke stelling zat te verdedigen, en daarbij vergeten was het
testknopje uit te drukken dat alleen maar bedoeld was om te zien of je eigen
dasje wel goed zat!
Een geënsceneerde foto van de vergaderschakeling bestond uit onze
medewerkers van het lab in Hilversum, waarvan er een zijn vader - die ook in
de fabriek werkzaam was - had binnen gesmokkeld. Die zaten met elkaar te
kletsen in plaats van met de deelnemers aan de andere kant van de
veronderstelde verbinding.
De toch wat moeizame evaluatie leidde niet tot voortzetting van de proef.
Maar toch was het voor mij een leerzame ervaring……. tot aan enige tijd
geleden, toen ik voor een medische keuring naar de Seinstraat werd
uitgenodigd, naar een voor mij op dat moment onbekend gebouw waar ik
middenvoor gelukkig nog dichtbij, vrij kon parkeren. Vroeger was dat daar
bijna aanleiding tot direct ontslag.
Nog niet bekomen van de verbazing kwam ik de lift uitstrompelen en zag
opeens het kamernummer staan van de secretaresses: 314, vroeger BD 314 met het mooie getal π, (pi) - het symbool van de wetenschap, mijn kamer van
toen, maar nu mooier aangekleed.
De keuringsarts had mijn gestuntel al gezien en schreef zonder veel verdere
vragen een aanbeveling uit voor een parkeerkaart voor gehandicapten. Wist hij
veel van een beeldtelefoon, die zijn roem niet dragen kon en ook geparkeerd
zou worden? De Labzaal was ondertussen niet meer terug te vinden, want dat
was nu het trappenhuis geworden!!
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Om mijn teleurstelling met het thuisfront te delen, haalde ik uit mijn zak zo‟n
klein apparaatje - met een lensje - te voorschijn, dat je tegenwoordig bij je
moet dragen, en iPhone heet.
Opeens voelde ik het en zei bescheiden tegen hem: “Zo, je bent al aardig op
weg om de opvolger van die stoere Beeldtelefoon te worden” en allerlei eerder
opgekomen zoete herinneringen van 40 jaar geleden vloeiden langzaam weg.
Ik liep een beetje treurig terug naar de lift, met het gevoel nu dubbel
gecertificeerd te zijn voor de nog wachtende jaren.
Die prof. in Eindhoven zei het toen ook al: “een mooie gedachte houdt altijd
zijn waarde en mag een lieve cent kosten”, maar wist ook hij veel!
Ik wil de foto, voor wie zichzelf nog herkent, met moderne middelen graag
toezenden; maar U moet de teleurstelling echter wel zelf verwerken.
Over en Sluiten!
Bob van Loon
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Uit Pensioenland
In het vorige Informatie Bulletin bespraken we dat de door het kabinet
ingestelde commissies Frijns, Goudswaard en andere commissies hun
bevindingen en adviezen hebben uitgebracht.
Het kabinet is op 20 februari gevallen. Aan regeringszijde is er nu een pauze in
de brede aanpak van de pensioenenvraagstukken omdat het demissionaire
kabinet geen controversiële zaken kan behandelen. Het voordeel is wel dat
deze er nu meer tijd is om de adviezen van de deskundigen te doorzien. Die
zijn niet mis! Of toch wel ?
Werkgeversbonden en vakcentrales hebben nu besloten in de Stichting van de
Arbeid hun oplossing te ontwikkelen voor toekomstbestendige
pensioencontracten voordat het nieuwe kabinet aantreedt.
De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de Stichting voor
Ondernemingspensioenfondsen en de Unie van Beroepspensioenfondsen (
zogenaamd pensioenkoepels ) onderstrepen dat de werkgevers en vakcentrales
de ruimte moeten krijgen om in goed overleg een pensioencontract vast te
stellen. Het is onwenselijk dat de overheid ingrijpt in de
onderhandelingsvrijheid van de sociale partners, zeggen deze koepels.
Het interim-kabinet is in april toch nog met een reactie gekomen op de
uitgebrachte rapporten en adviezen waarin zij o.a. te kennen geeft ook in de
richting van een reëel pensioen te denken.
In de berichtgeving over de discussies tussen sociale partners , overheid en
deskundigen kunt u tegenkomen dat er voorstanders zijn van een zogenaamd
reëel pensioenkader in plaats van het tot nu gevolgde nominaal pensioen kader.
“Ah! Reëel pensioen Dat moeten we hebben!” zult u dan op het eerste zicht
zeggen, maar….
Vergist u zich niet ! U wordt misleid door het woord reëel ! Ik zal u
proberen uit te leggen waarom.
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100% DGreëel

100% DGnom

Buffers
PENSIOEN
Harde verplichting
van het nominale
pensioen

VERMOGEN

Zachte
verplichting van
het “reële”
pensioen

In het bovenstaande plaatje staat het aanwezige pensioenvermogen in het
Harde ziet u de indeling van het pensioenvermogen voor het
midden. Links daarvan
nominale pensioenkader
Nominaleen rechts de indeling van het pensioenvermogen voor
het reële pensioenkader.
Pensioen-

rechten

Het nominale pensioenkader
Het nominale pensioen is het verworven pensioen inclusief de reeds verleende
indexaties. Dit nominale pensioen wordt behandeld als een harde verplichting.
Dit houdt ten eerste in dat het vermogen voor het nominale pensioen
terughoudend belegd moet worden en ten tweede dat het beschermd moet
worden door een bovenliggende beschermingsbuffer die met grote
zekerheidsmaat een hevige val van het totale pensioenvermogen opvangt.
Indexatieverlening van volgende indexaties hangt echter af van het vermogen
dat uit de buffers overgeheveld kan worden naar het nominale
pensioenvermogen. De indexatieverlening is voorwaardelijk of anders gezegd
is een zachte verplichting.
Slechts als de dekkingsgraad maanden onder de 105% blijft en alle andere
stuurmaatregelen uitgeput zijn mag onder toezicht het nominale pensioen een
keer afgestempeld (= verlaagd) worden.
Kortom een harde verplichting geeft zekerheid.
Het reële pensioenkader
Een reëel pensioen is een pensioen waarin ook alle toekomstige indexaties
afgedekt zijn door aanwezig pensioenvermogen. Zoals rechts getoond, wordt
het reële pensioen pas bereikt bij een flink hoger aanwezig
pensioenvermogen(100%DGreëel). In de langere weg daar naar toe zal ook
slechts gedeeltelijk geïndexeerd kunnen worden Ten tijde van de vorige
(dot.com) pensioencrisis rond 2002 hebben de werkgevers de voorwaardelijke
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indexatie geëist omdat een reëel pensioen (eindloonsysteem) onbetaalbaar
was!!.
De voorstanders van het reëel pensioenkader stellen nu echter dat bij het
handhaven van een laag premieniveau voor de werkgever een reëel pensioen
haalbaar is, wanneer het gehele pensioen als een zachte verplichting behandeld
wordt . Een daarin zit „m nu de kneep…...
Een zachte verplichting geeft de vrijheid om met hoger risico meer rendement
te maken op het aanwezige pensioenvermogen. En als het misgaat met die
beleggingen is er ook de vrijheid om het pensioen af te stempelen. (= verlagen)
Het “reële” pensioen is niet hard toegezegd ! Het is een zachte verplichting.
Het rapport Goudswaard “Een sterke tweede pijler” zegt hierover op blz. 63:
Met het introduceren van zachte rechten wordt expliciet gemaakt dat de
deelnemers gezamenlijk de risico’s dragen en dat er veelal geen derde partij
(werkgever) is op wie risico’s afgewenteld kunnen worden. Ook wordt expliciet
gemaakt wie economisch eigenaar zijn van de rechten en aan wie meevallers
dus toekomen.
Een tegendraadse opmerking op onze ervaring dat de werkgevers al lang bezig
zijn hun risico‟s te verleggen naar de “verzekerden”.
Nee, de kant van het “zachte reële pensioen” moeten we niet op! Het
perspectief van een “zachte reële pensioen processie” met x keren
pensioenindexeren en y keren pensioenverlagen is onacceptabel. Het is
goed dat de besluitvorming ten aanzien van het aanvullend pensioen
vertraagd is waardoor meer ruimte komt voor bezinning ……
PS
De jaarvergadering van het Philips Pensioenfonds is op dinsdag 22 juni in
Eindhoven (zie komende Generatie)
De jaarvergadering van het Alcatel-Lucent pensioenfonds is op woensdag 23
juni in Hilversum aanvang 20.00 uur
Wim van Dam
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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. J. Rebel, van Hogendorplaan 44B, 1272 GH Huizen.
Tel.: 035-5256649.
E-mail: janrebel@freeler.nl
De contributie bedraagt € 23,- per jaar, (€11,50 het eerste half 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 nu in per 1 juli 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 juli 2010 lid / donateur ** worden van de VGG.
** Doorhalen wat niet van toepassing is
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

www.vegege.nl
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Zij die uit ons oog verdwenen
We hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Heer

C. Drieenhuizen

Maartensdijk

Mevrouw A.Los-Landman

Huizen

Mevrouw J.M. de Jong

Hilversum

Heer

K. Wieringa

Hilversum

Heer

H. van Willigenburg Hilversum

Heer

C.A. Hazeu

Ede

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

In memoriam mevr. Jopie de Jong.
Ons bereikte het droevige bericht dat op 84 jarige leeftijd Jopie de Jong is
overleden.
Zij heeft 14 jaar als gastvrouw in de soos, op bepaalde dagen, de bezoekers
bediend.Ook kon men haar aantreffen bij de klaverjas club waar zij met plezier
haar spelletje speelde. Vorig jaar moest ze om gezondheidsredenen afhaken
hetgeen ze met pijn in het hart heeft gedaan.
Jopie was een aimabele vrouw. We zullen haar missen.
Dat zij moge rusten in vrede.
Het bestuur van de VGG.
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Spreekt u maar
Van de heer Jan Bakker uit Almere ontvingen wij de
volgende bijdrage:
Waarschijnlijk was het in de vorige twee “Bulletins”
niet de bedoeling van de heren Bos en Joosten om de
ontwikkelingshulp
en
bijdragen
aan
“goede
doelen”negatief te belichten, maar zo is het wel bij mij
overgekomen. Ik geef aan zeer veel goede doelen in de
wetenschap dat er zeer zeker hier en daar wel wat aan de
strijkstok zal blijven hangen. Maar wanneer zeventig tot tachtig procent van de
beschikbare gelden de uiteindelijke bestemming bereikt, dan heb ik geen
behoefte om te lezen waar het mis gaat. Laten we het onderwerp van de
positieve kant benaderen en vermelden waar een gedreven man als Jan Pronk
wel goed werk heeft gedaan. Natuurlijk zijn er mensen die een (te) goed
inkomen hebben bij bepaalde organisaties, maar denk ook eens aan de werkers
op de vooruitgeschoven posten in de ontwikkelingslanden. Daarom zal ik, naar
ik hoop nog vele jaren, mijn financiële bijdragen blijven leveren en het
onderwerp positief blijven benaderen. Het feit dat er hier en daar wel wat aan
de strijkstok zal blijven hangen mag niet een excuus zijn om, in een rijk land
als Nederland, niet ons steentje bij te dragen.

Met deze bijdrage over het ontwikkelingswerk acht de redactie de discussie
over dit onderwerp gesloten.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Heer Frans Dams wijst ons op het volgende:
Wellicht is het bij veel leden niet bekend, dat er een website is waar heel veel
informatie en vooral foto‟s te vinden zijn over de geschiedenis van de NSF. Dit
is onderdeel van een site over de geschiedenis van de omroep in Nederland
waarvan het adres luidt:
http://www.terras.tv/pages/tvmuseum.
De NSF pagina‟s zijn te vinden door in het openingsscherm te klikken op de
radio, linksonder.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Uit Spanje kreeg de redactie een aardige e-mail van heer Bram Rijbroek:
Ik lees met plezier het infobulletin en ben weer op de hoogte van Pensioenland
en de verzorgingsstaat in Nederland. Ik hoop er nog even geen deel aan te
nemen.
We zitten na 10 jaar Costa Blanca nu 5 jaar aan de Costa del Sol, waar door de
crisis ook niet alles optimaal is. De zorg is nu wel heel minimaal. Het wordt
hier nu ook wat lenteachtig met altijd veel wind maar toch 20 graden Celsius.
Als er bijeenkomsten zijn in Hilversum zijn we er meestal niet, anders zouden
we graag langskomen. Ik blijf op de hoogte door het Info Bulletin en wens
jullie succes met alle activiteiten.
Met vriendelijke groeten van Maria en Bram Rijbroek

Tip
Een mens heeft in zijn leven één zekerheid namelijk, dat het leven
eindig is.
Tijdens je leven en zeker in deze doorgeschoten informatiemaatschappij,
sta je overal geregistreerd middels Burger Service Nummer, Digicode,
Kredietregistratie, Abonneenummers, IP-nr. etc. etc. Het volgende is
voor nabestaanden misschien nog wel het meest pijnlijk, want zodra
men zich aanmeldt bij een
internetprovider en ook een e-mail
adres aanvraagt, sta je ook daar
geregistreerd.
Alle e-mails, waarvan de kennissen
van de overledene het e-mailadres in hun bestand hebben staan, kunnen
hem jaren na zijn dood nog uitnodigen voor een houseparty (er zijn toch
wel leukere bijeenkomsten?) o.i d.
Zijn of haar partner en/of familie moeten dan steeds weer een bericht
van verhindering sturen, vanwege de aan de overledene geadresseerde
mail, Een pijnlijke zaak voor hen.
Ook allerlei organisaties, waarvan de overledene wel eens informatie
heeft opgevraagd en zijn e-mail adres heeft achtergelaten, bestoken je
dagelijks met de meest fantastische aanbiedingen om met Gordon of
24
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Willeke Alberti een optreden te verzorgen in
de Arena te Amsterdam, of de schitterende
aanbieding van een goedkope reis naar
Andalusië (Spanje)
Maar is er een oplossing voor al deze
ellende? Deels wel, want als je e-mails wilt
blokeren ga je naar www.deathswitch.com
waar je een digitaal testament achter kunt laten.
Zo controleert deze site regelmatig of men nog leeft door een e-mail te
sturen.
Beantwoord je deze een aantal keren niet, dan verstuurt de site al je
wachtwoorden naar de persoon die je hebt opgegeven. Deze kan dan
daarop inloggen en je profiel en e-mail accounts verwijderen.
Jan Kreuning

Uitgaanstip
Het is voorjaar en de lente kondigt zich aan met de vele bloemen van bollen
welke, in de herfst van het jaar daarvoor, in de grond zijn gestopt.
Nu kan men naar de Keukenhof gaan om volop te genieten van de
bloemenpracht en het is zonder meer een schitterend aangelegd park, alleen
betalen 65+ wel € 13,00 per persoon.
Er is ook een gratis alternatief t.w. de Poldertuin in Anna Paulowna.
Mijn persoonlijke mening is dat ik deze nog aantrekkelijker vind dan de
Keukenhof.
Je loopt daar niet in een optocht achter elkaar
langs de perken.
Het is weids opgezet en last but not least gratis
toegankelijk.
Bij de ingang staat een bord waarop het volgende
is te lezen:
Na de aanleg van de Anna Paulownapolder
bouwde het polderbestuur een kantoorgebouw in Kleine Sluis. In 1855 werd
rondom dit polderhuis deze mooie tuin aangelegd naar een ontwerp van
tuinarchitect Jan David Zocher jr. (1791-1870).
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Hij ontwierp ook het Vondelpark en de tuin van Paleis Soestdijk. Zijn tuinen
kenmerken zich door de kronkelende paden en de waterpartijen met
bruggetjes. Toen het waterschap over ging in het Hoogheemraadschap werden
Polderhuis en –tuin aan de gemeente verkocht. De poldertuin is nog steeds
eigendom van de gemeente Anna Paulowna. Het Polderhuis is privé eigendom.
Klein Keukenhof
In de laatste week van september en de eerste week van oktober planten derdeen vierdejaars leerlingen van de VMBO-groenschool in Schagen ruim 100.000
bollen en knollen, voornamelijk tulpen, narcissen en hyacinten. Daarom wordt
de Poldertuin wel een vergeleken met de Keukenhof in het klein. De
bloembollen worden belangeloos geleverd door de bollenkwekers uit Anna
Paulowna en omstreken. De Poldetuin wordt beheerd door een commissie, die
bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de bloembollensector en het
Clusius-college. De gemeente Anna Paulowna onderhoudt en verzorgt de tuin
en rooit de uitgebloeide bollen en knollen..
In april en mei is de Poldertuin op zijn mooist door
de bonte schakering van kleuren als de bollen in
volle bloei staan.
De bezichtiging is gratis en honden mogen, mits
aangelijnd, mee
Naschrift:
Ik heb nooit geweten dat er zoveel varianten van genoemde bollen bestaan, een
eye-opener. Dit nummer komt te laat voor een bezoek maar misschien een
reminder voor het komend jaar. In de nabije omgeving is ook gelegenheid voor
het nuttigen van een drankje o.i.d.
Jan Kreuning
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Klazien lid in de orde van Oranje Nassau
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Boekbespreking
Wie kent ze niet, de mensen die overal en nergens
thuis schijnen te horen, het nergens lang uithouden
altijd op reis, altijd aan het verhuizen zijn.
Het volgend beschreven boek gaat over deze
personen, “De nomaden” van de schrijver George
Hagen.
De familie Lament leeft volgens het motto: overal
maar niet hier. Als nomaden pakken ze steeds hun
boeltje op en trekken ze verder – van Afrika naar de
Perzische Golf, van Engeland naar Amerika: op zoek naar een thuis en
op de vlucht voor de herinneringen aan hun overleden zoon.
Kort nadat Julia Lament is bevallen van een zoon wordt de pasgeborene
ontvoerd uit het ziekenhuis en komt hij door een tragisch ongeval om
het leven. Uit verdriet besluiten Julia en haar man Howard een zoon te
adopteren. Onkundig van deze geschiedenis groeit Will op in het
buitennissige Zuid-Afrikaanse gezin.
Allerlei verwikkelingen maken dit boek tot een vermakelijk en geestig
geschreven roman.
De Nomaden
Uitgeverij: De Bezige Bij
ISBN 90-234-1290-7
Jan kreuning
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Onze Taal
Ons gebruikelijke alfabet kent eigenlijk maar zes
klinkers, n.l. de a, e, i, o, u en y, waarbij de ij,
internationaal gezien een dubbelletter is, door ons
daarvoor in de plaats is gezet. Er bestaan
[internationaal) nog een aantal klinkers, die door twee
klinkers worden aangegeven, zoals de ao (boers), au,
ei, eu, ou, ui en ij. Voorts bestaan er nog een een aantal mogelijkheden om de
zes echte klinkers een andere klank te geven, b.v. door er tekentjes boven te
zetten (accenttekens of er een staartje aan te hangen (Frans) of er een schuin
streepje doorheen te zetten, of een rondje erboven te zetten (Scandinavisch)
In het verdere vehaal zal ik de landsaa rd van deze vormen aangeven met
een afkorting in hoofdletters om de tekst korter te houden. Dit zijn A(merikaans) , A/A (Anglo/Amerikaans, B(rits), D(uits), De(ens) E(ngels),
F(rans) N(oors) S(paans) Z(weeds), enz.
Verder kennen we nog (o.a.) een Russisch (Cyrillisch) en een Grieks alfabet
in de "westerse" wereld, waarbij we Rusland e.d. tot deze westerse wereld
rekenen. We kennen b.v. de accent aigu, de accent grave en de accent
circonflexe (è, é en ê), (F). de c-cedille, ç (ook F). De Umlaut, die met twee
puntjes op de "a", de"o"en de "u", er een in uitspraak er een ee-, een "eu-"
of "u"-klank van te maken (D). In het Deens en Noors kennen we de "ø",
uitgesproken als een "eu". Dan zijn er o.a. nog klanken, die als twee aan
elkaar gekleefde klinkers bestaan, n.l. de æ, die in het Noors een lange
"ee"voorstelt en de œu, die in het Frans een "eu" klank is.
Als slot van dit deel hebben we nog de å in he Noors, in het Oud-Noors
geschreven als dubbel "aa" en wordt uitgespr oken als een boerse
(Groningse) "ao". Een leuke bijkomstigheid uit de tijd van de vorige Noorse
koning Haakon: De Nederlandse nieuws lezers uit die tijd konden deze
"boerenlullentaal" niet over hun lippen krijgen en spraken het uit als
Hookon. Bespottelijk gewoon!
Jan Matthaei.
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Computertip
Tijdens het doorlezen van het redactionele artikel in het vorig I.B. kwam ik tot
de ontdekking dat i. p. v. tenzij er tenzei stond, wat uiteraard fout is maar door
de spellingschecker van Word 2003 niet als fout werd herkend. Laat maar
staan dacht ik en eens kijken wie er reageert maar er is tot op heden geen
commentaar van u, lezer, door ons ontvangen.
Maar hoe krijgt men deze fout in Word 2003 hersteld ? wel, als volgt:
1. Open uw Word tekstverwerker
2. Klik op de menubalk op de knop extra>>Autocorrecties-Opties. U ziet
daarna het venster Autocorrecties:Nederlands(standaard).
3. laats de cursor in het deelvenster Vervangen en typ daar het woord tenzei
en typ in het deelvenster Door het woord tenzij.
4. Klik tot slot op de knop Toevoegen. Dit moet u beslist niet vergeten anders
werkt het niet.
5. Sluit tot slot het venster met OK

Onze voorzitter kreeg de volgende e-mail van Hr. P. Renes:
Het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben, maar vandaag kwam ik het
Informatie Bulletin van februari tegen, tussen mijn belasting papieren. Ik
verzorg voor de Volksuniversiteit Hilversum de computercursussen en geef die
voorlopig ook zelf. Sinds dit jaar werken we samen met de bibliotheek
Hilversum, die beschikt over een computercursusruimte met 10 PC‟s. De
bibliotheek gaf tot dit voorjaar computercursussen voor beginners, maar vindt
dit te branchevreemd en heeft de cursussen aan de volksuniversiteit uitbesteed
(aan mij). Naast de cursus “computeren voor beginners”, ga ik in het najaar een
cursus “Open office” voor beginners geven. Misschien kan ik wat voor jullie
betekenen.
Pieter Renes,
Forel 324
3824 Amersfoort
Mob. +31(0)64152 5517
Skype: pietrenes
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Nieuwe leden

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

J.G.M.
H.L.

Janssen
Floot

Soest
Vught

Heer
Heer
Heer
Mevr.

P.
M.M.
G.
A.

Bemmel
Broeke
Does
Jagers-Hofmann

Naarden
Amsterdam
Laren
Hilversum

Heer
Heer
Heer
Mevr.

J.
C.
A.
E.

Laar
Hilhorst
Kreuning
Beers- den Breeder

Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum

Mevr.
Heer
Heer
Heer

G.
W.
W.J.P.A.
J.

Piron
Theunissen
Verbeek
Pol

Hilversum
Kortenhoef
Laren
Bussum

Heer
Heer
Heer
Mevr.

J.
O. de
H. van
S.

Tabak
Graaff
Roy
Frenk

Hilversum
Amsterdam
Eemnes
Hilversum

Mevr.
Heer
Heer
Mevr.

F.
G.E.L.
W.
C.F.M.

Eijsberts-Horn
Deltour
Verhoeven
Deltour-Huppelschoten

Hilversum
Hilversum
Kortenhoef
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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Een nieuwe lente, een slecht gevoel
Het is eind februari als de koolmezen zich op de hoogte gaan
stellen van de mogelijkheden die er zijn om huisvesting te
vinden voor het stichten van een gezin.
Nadat verschillende nestkastjes in de tuin geïnspecteerd zijn
en sommige vlieggaten wat groter gehakt worden met hun
snavel, hetgeen niet altijd even succesvol verloopt,
vertrekken ze weer om eind maar terug te keren waarbij het
favoriete nestkastje wordt betrokken.
In het begin is het rustig, nestmateriaal wordt naar binnen gesleept en eitjes
gelegd en mannetje voert af en toe wat eten aan voor zijn lief.
De kauwtjes (kraaien) zijn ook aan het nestelen in de dakgoot en laten naast de
takken ook wel enig zachte nestbekleding vallen waarvan we de koolmezen
dankbaar gebruik maken. Na een paar weken moeten er bij de mezen jongen
zijn want nu vliegen beiden ouders af en aan, van ‟s morgens vroeg tot ‟s
avonds laat.
In de dakgoot van het huis hebben zich kauwtjes geïnstalleerd en in een boom
verderop een nest van eksters en nog wat verder een nest van vlaamse gaaien
die allemaal zorgen voor nageslacht.
Inmiddels is het half mei en zijn de jongen van kauwtjes reeds uitgevlogen en
eindelijk pogen ook de jongen van de koolmezen de wijde wereld in te vliegen
maar ze komen niet ver want goed en wel op een tak gezeten komen de eksters,
kauwen en vlaamse gaaien en verorberen de buit.
Gegil van de koolmezenouders gaat door merg en been.
Vreemd dat ik moet denken aan fraudeurs van het
bouwfonds die het Philips pensioenfonds hebben
opgelicht.
Ook dit geld is door de deelnemers met hard
werken verdiend maar onverlaten zien altijd kans
een ander te benadelen door op een onbewaakt
moment toe te slaan.
De moraal: vertrouw geen menselijke kraaien,
eksters en vlaamse gaaien, al zitten ze nog zo mooi in hun verenpak.

Jan Kreuning
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Berichten uit de Soos
De klokkenmakers van de V.G.G.
De Vrijdagclub.
Spoedig na de oprichting van de toenmalige Philips Gepensioneerde
Vereniging in 1978 in Hilversum besloten een aantal leden om zuivere
replica‟s van antieke Friese klokken te gaan maken.
Deze leden kwamen 1 x in de week op vrijdag bijeen en
werden later de “Vrijdagclub” genoemd. De vrijdagclub
heeft diverse Friese modellen gemaakt, zoals de Friese
stoelklok, het “Schippertje”, de Friese staartklok en het
“Kantoortje”.
De Nederlandse klokkenindustrie heeft een rijke historie.
Na de uitvinding van de slinger door Christiaan Huygens
in 1657 kwam er grote belangstelling voor huisklokken.
Dit had tot gevolg dat in verschillende streken van ons
land klokkenmakers werkplaatsen kwamen, o.a. in de
Zaanstreek, Groningen, Friesland en Twente.
De hangklokken die men toen maakte waren in
hoofdzaak stoelklokken en iedere streek had haar eigen
model.
Toen rond 1828 de Friese klokkenmakers begonnen met het maken van
staartklokken kwam het vervaardigen van hangklokken nagenoeg geheel in
Friese handen omdat deze klok bijzonder populair werd. Dit heeft tot rond
1880 geduurd. Toen kwam de industrialisatie opgang en werden in Duitsland
de z.g. goedkope Duitse regulateurs gemaakt die 8 dagen achtereen bleven
lopen in tegenstelling tot de Friese klokken die elke dag moeten worden
opgetrokken. Het gevolg was het einde van de Friese klokkenindustrie.
De Donderdagclub.
Omdat de belangstelling voor het klokken maken binnen de vereniging in de
loop der jaren toenam en de werkplaatscapaciteit maximaal voor ca 7 personen
geschikt is, is er in 1984 een tweede groep opgericht de z.g. “Donderdagclub”
die wekelijks op donderdag bij elkaar komt. Ook deze groep houdt zich
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hoofdzakelijk met Friese klokken bezig maar heeft in 2007 ook de Franse
lantaarnklok van Rouëlle gemaakt.
Momenteel is men bezig met de Engelse industriële waterklok.
De Dinsdagclub.
In 1996 is er een derde groep opgericht de z.g.”Dinsdagclub” Deze groep is
begonnen met een replica van een antieke Franse
lantaarnklok gemaakt in 1755 door Rouëlle.
Europese lantaarnklokken behoren tot de oudste
wandklokken.
De onbekende ontwikkeling van torenuurwerken naar
wandklokken volstrekt zich in de 14e eeuw na ca. 1360.
Na 1380 zijn er al wandklokken bekend en ontstaat de
gotische wandklok.
Dit type wandklok is de oervader van de Europese
lantaarnklok en wat vormgeving betreft zal dit type klok
vanaf ca. 1420 gehandhaafd blijven tot in de 19 e eeuw in
alle Europese uurwerkcentra.
De volgende klok die is gebouwd is een skeletklok.
Skeletklokken zijn zoveel mogelijk open gewerkt en
hebben als behuizing meestal een glazen stolp.
Gekozen is voor de z.g. “Grasshopper skeleton Clock” .
Deze klok is omstreeks 1980 ontworpen en is gemaakt
om lid te worden van de National Association of Watch
and Clock Collectors in Engeland.
Het bijzondere aan deze klok is het z.g.Grasshopper
echappement , ( de beweging van dit echappement lijkt
op de beweging van een sprinkhaan) dit is een
uitvinding van de Engelsman John Harrison in 1728.
Hij won er in 1761 een prijs van £.20.000 mee, uitgeloofd door de Engelse
regering om een scheepschronometer te bouwen die gedurende een zes weken
durende zeereis van Engeland naar West Indië niet meer dan 3 sec./dag mocht
afwijken.
De tweede skeletklok die is gebouwd door de Dinsdagclub is een replica van
de Joseph Merlin Band Clock.
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Dit is een bijzondere klok gemaakt in 1776 door de
Engelse uitvinder Joseph Merlin, geboren in België en
in 1760 naar Engeland gegaan.
Het bijzondere aan deze klok is dat hij uitgevoerd is met
een Graham echappement en een 60 tands kroonwiel.
Het kroonwiel zit op een as die door een worm en
wormwiel wordt aangedreven. De tijd kan worden
afgelezen op en wijzerplaat maar ook op 2 roterende
banden, één voor de minuten en één voor de hele uren.
Ook is een datumring aanwezig.
De derde skeletklok die is gemaakt is een replica van de
Congreve Rolling Ball Clock. Deze klok is een ontwerp
van Sir William Congreve, gebouwd in 1808.
Ook dit is een bijzondere klok die geen slinger heeft
maar een wip constructie waarbij een ronde kogel in 1
minuut van de ene naar de andere zijde van de wip loopt
die daarna omklapt en de kogel weer terug rolt.
Voorts zijn door enkele leden van de Dinsdagclub een Engelse industriële klok
uit de 19e eeuw gemaakt, die een schrijftrommel aandreef welke werd gebruikt
voor het registreren van de hoeveelheid water die vanuit een watertoren werd
afgenomen.
Ook zijn nog een aantal kleine torenuurwerken gebouwd.
De (nieuwe) Vrijdagclub.
In 2001 is er een 4e groep gestart die samenkomt op
vrijdag .Dit was mogelijk omdat de meeste leden van de
eerste Vrijdagclub zijn gestopt, overleden of overgegaan
naar de twee andere groepen.
Deze nieuwe Vrijdagclub is gestart met het maken van
de Franse lantaarnklok en is momenteel bezig met een
Fries Schippertje.
Sinds de oprichting van de vereniging zijn er ongeveer
28 leden actief geweest en nog bezig met het bouwen
van replica‟s van antieke klokken en zijn er ruim 90
klokken gemaakt.
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De passie voor klokken komt denk ik voort uit de fascinerende geschiedenis
van de tijdmeetkunde die al begint ca. 2000 v.Ch. met de zonnewijzer en later
met de waterklok de zandloper en in de 13 eeuw gevolgd door de mechanische
uurwerken.
Het is verbazend om te zien hoe men in vorige eeuwen vóór de industriële
revolutie al in staat was om zulke prachtige en vernuftige klokken en horloges
te maken.
Het klokken maken is daarom voor ons dan ook een bijzondere leuke hobby
met als resultaat een in het dagelijkse leven bruikbaar product.
Mocht u interesse hebben in deze mooie hobby dan kunt u met ons contact
opnemen want er zijn in de groepen inmiddels weer enkele plaatsen vrij.
Jan Scheepstra.

Oproep
Sjoelclub
Mevr. L. Schmitz vraagt het volgende:
Op maandagmiddag is er een sjoelclub in het clubhuis
van 13.30 tot 15.30 uur.
De dames zouden graag versterking willen hebben.
Er zijn geen kosten aan verbonden en de sfeer is erg
gezellig, dus wat let u om ook eens mee te komen
sjoelen. U bent van harte welkom.

Gastdames en Gastheren
Het bestuur is nog steeds op zoek naar enthousiaste gastdames of gastheren
voor onze Soos. Recent hebben zich al wel nieuwe leden gemeld, maar voor
een goed verloop van alle activiteiten en een vermindering van de
werkbelasting voor de huidige gastdames en –heren is aanvulling van het
huidige team noodzakelijk.
Wie van onze leden wil zich inzetten voor een leuk stukje vrijwilligerswerk?
Opgave bij de secretaris van de VGG.
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Tot Besluit
Zomer
Azuur beklimt ligusterhagen
en naast de bessenstruik
het luie land ontplofbaar
haast van hitte
de zon hangt in
het kraaiennest
het asfalt dampt als
paardenlucht
een rookpluim naar
de overkant
concerto voor de gulle rozen
honingbrood voor bedelaars
het staat met vuurpijlen
op wolken geschreven:
hoe glansrijk de aarde
hoe moe de taal.
Jo Gisekin
Uit: “Quatre mains”
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Redactieteam Informatie Bulletin
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

Bestuur
Voorz.: Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644
1e secr.: Hr. J. Rebel
tel. 5256649
2e secr.: Hr. F. v.d. Post
tel. 6560212
1e penn.: Hr. W. Jonker
tel. 6243837
2e penn.: Hr. C.H. Vergouwe tel. 6240439
Algemeen lid Pensioen zaken:
Hr. W.A. van Dam
tel. 6246155
Werkplaatscommissaris:
Hr. J. Scheepstra
tel. 034-6241452
Eindredactie Informatie Bulletin:
Hr. J. Kreuning
tel. 5258591
Gebouwenbeheer.:
Hr. P.J.J. Pommée
tel. 6830693

Bestuursvergadering:
Meestal de eerste maandagmiddag van de
maand.

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
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