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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
Bij dhr. Jonker, nog maar enkele maanden penningmeester van de VGG,
openbaarde zich, na later zou blijken, een fataal verlopende ziekte.
De snelheid van zijn ziekteproces en het overlijden daarna heeft ons erg
overvallen.
Donderdag 16 september jl. heeft het bestuur de crematie bijgewoond.
In dit blad is een in memoriam opgenomen ter nagedachtenis aan hem.
Bij zo'n gebeurtenis verdwijnen alle, zogenaamd belangrijke zaken naar de
achtergrond.
We maken ons druk om allerlei kleinigheden alsof we nog een heel leven voor
ons hebben, maar uiteindelijk bevinden wij ons allen in de herfst van onze
levenstijd. De dagen die ons nog gegeven zijn om min of meer gezond te
kunnen functioneren, mag je toch wel als een waardevol geschenk
beschouwen.
Na rondvragen onder de leden, heeft dhr. Frans Dams zich bereid getoond de
zaken van wijlen dhr. Jonker voor een bepaalde periode over te nemen.
De leemte in het bestuur wordt voorlopig opgevangen door de vorige
penningmeester dhr. D. Hek, die dhr. Dams in zal werken in de financiële
materie van de vereniging.
In dit blad treft u weer vele lezenswaardige artikelen en een paar oproepen aan.
Alle inzenders hartelijk dank voor hun bijdrage.
Het bestuur is weer druk doende met de voorbereiding van de kerstviering,
meer daarover leest u in dit blad.
De herfst heeft inmiddels de zomer verdrongen, waarvan de augustusmaand
nogal nat is geweest, althans in Nederland.
Al dat vocht veroorzaakt wel weer een paddenstoelenexplosie, waar je al
wandelend van kunt genieten.
De natuur gaat in rust, de bladeren van de bomen verkleuren van rood naar
goud en vallen uiteindelijk op de grond waar het vruchtbare humus wordt voor
nieuwe zaailingen.
Ook de VGG sluit het jaar af en terugkijkend moeten we helaas constateren dat
er toch nogal wat leden ons zijn ontvallen.
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Ons ledenbestand begint aardig op leeftijd te raken en het is steeds
problematischer om mensen te krijgen die actief willen en kunnen zijn in de
club.
Zo hebben we nog steeds een tekort aan leden die de bar willen runnen.
Als u in de week een paar uurtjes vrij kunt maken, neem dan contact op met
het bestuur. U bent hartelijk welkom en het is nog gezellig ook.
Onze club draait op vrijwilligers en vele handen maken licht werk.
Wij wensen u veel leesplezier.
De Redactie

Sluitingsdatum kopij voor het volgend nummer: 11 februari 2011

Algemene Ledenvergadering 2011
Noteert u vast in uw agenda de datum voor de volgende Algemene
Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 14 maart 2011.
In het volgende nummer van het Informatie Bulletin volgt nadere informatie.

Het bestuur
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Uitnodiging voor de Kerstmiddag op maandag 20 decmeber
2010
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 door Janny Root, 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 25 en 55 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. J.Rebel, secretaris, tel. 035-5256649.
Dank u wel en tot ziens op de Kerstmiddag.
Het bestuur
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Uit Pensioenland
De factoren die een rol spelen bij de blijvende onderdekking
Beleidsmakers in de pensioenwereld en de toezichthouders
beginnen er meer en meer op aan te dringen dat het nu tijd
wordt om het aanvullend pensioen te korten. Dit wordt
overigens ook wel afstempelen wordt genoemd. Alhoewel
het pensioenvermogen weer hoger is dan voor de crisis,
blijft in veel pensioenfondsen de dekkingsgraad veel lager
dan nodig is om uit de onderdekking te komen.
Er is onderdekking zolang de dekkingsgraad onder de
wettelijke norm van 105% blijft.
En dat komt nu voornamelijk door de voortdurend dalende rekenrente en de
versneld toenemende levensverwachting. Factoren die in de eind 2008
opgestelde herstelplannen anders ingeschat werden.
Hoe werken deze factoren en andere factoren die de dekkingsgraad
beïnvloeden? Begrijpelijke vragen als we via de media het korten op ons af
zien komen. Het korten is namelijk het uiterste middel dat ingezet mag worden
om uit de onderdekking te komen, nadat andere ingezette middelen niet
toereikend zijn gebleken.
Hieronder zullen wij de in het herstel spelende factoren de revue laten
passeren. Maar eerst even een paar begrippen ophalen aan de hand van de
getoonde pensioenbalans.

www.vegege.nl

7

Informatiebulletin

oktober 2010

Pensioenbalans
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(100+x)%

Toevoegingen door:
Beleggen 
Premies en inkopen 
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Bij dekkingsgraad kleiner dan 105% is er onderdekking!

De dekkingsgraad, de pensioenbalans en het herstel
De dekkingsgraad (DG) is de verhouding tussen de taxatie van de bezittingen,
het aanwezige pensioenvermogen (PV) links op de pensioenbalans en de
berekende waarde van de verplichtingen, de Technische Voorziening (TV) op
de rechterkant van de pensioenbalans.
DG=100% wil zeggen dat PV precies de verplichting TV afdekt.
De dekkingsgraad (DG) is dé graadmeter voor het beoordelen van de
gezondheid van het pensioenfonds.
Onderdekking (DG is lager dan 105%) is een ongezonde situatie waarin de wet
aangeeft dat een herstelplan opgesteld en ingediend moet worden Het
herstelplan moet tonen welke middelen en verwachtingen het bestuur heeft om
binnen 3 jaar uit de onderdekking te komen. De herstelperiode is t.g.v. de
financiële crisis tijdelijk verruimd tot 5 jaar. Voor die pensioenfondsen die in
het herstelplan al het korten hebben gepland, is dat weer ingetrokken. Het
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Philipspensioenfonds is uit onderdekking gebleven. Het Alcatel-Lucent
pensioenfonds heeft eind 2008 een herstelplan ingediend zonder korten.

Welke factoren spelen een rol in het herstel van de
dekkingsgraad ?
De rekenrente voor de Technische Voorziening (TV)
De voortdurend dalende wettelijk voorgeschreven
rekenrente voor het berekenen van de waarde van de
verplichtingen stuwt de TV op waardoor de DG sterk
daalt.
Dalende rekenrente is een invloedrijke factor die de DG verlaagt.
Een voortdurend dalende rekenrente is geen natuurverschijnsel, maar het
gevolg van het monotaire beleid van staten.
Een daling van 1% van de rekenrente geeft voor een gemiddeld fonds ca 15%
procentpunt daling van de DG.
De voorgeschreven rekenrente is de dagrente op de datum waarvoor de
berekening gedaan wordt.
Voor de TV aan het eind 2010 is dus de dagrente van 31-12-2010 bepalend.
De jaarlijkse inleg van de premie
Als de premie kostendekkend is voor de aangroei van de aanspraken (TV) van
de pensioenopbouwers en de aangroei van het vereiste eigenvermogen, wordt
de DG niet aangetast.
Is echter de premie inleg niet kostendekkend of worden de premies over vele
jaren uitgesmeerd (gedempt) dan wordt de DG wel negatief aangetast.

De voorwaardelijke opbouw- en uitkeringsindexatie
Bij onderdekking spelen de voorwaardelijke opbouwindexaties en
uitkeringsindexaties geen rol omdat ze niet verleend worden zolang er
onderdekking is.
Alleen de onvoorwaardelijke indexaties kunnen doorgaan mits de werkgever
garant staat voor de extra financiering. Als deze extra financiering niet
kostendekkend is wordt de dekkingsgraad negatief aangetast.

www.vegege.nl
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Het jaarlijks uitkeren
Als de DG hoger is dan 100% gaat de DG door de jaarlijkse uitkeringsom
omhoog.
Als de DG lager is dan 100% gaat de DG door de jaarlijkse uitkeringsom
omlaag.
Dit komt omdat de teller (PV) en de noemer (TV) van de dekkingsgraad beide
door de jaarlijkse uitkeringsom verminderd worden en het gelijke bedrag bij
DG >100% de meeste invloed heeft op de noemer en bij DG <100% op de
teller.
Stel: TV = 520mln en de uitkeringsom is 20 mln.
Bij DG = 100% blijft DG gelijk.
Bij DG = 105% neemt DG toe tot 105,2%.
Bij DG = 90% daalt DG met 0,3% tot 89,7%.
Bij DG = 80% daalt DG met 0,8% tot 79,2%.
Het rendement
Het rendement van de beleggingen moet zeker de jaarlijkse ophoging met
rekenrente van de TV afdekken. Zo niet dan ontstaat bij DG <100% de kans op
een dalende spiraal van de DG.
De berekende waarde van de verplichtingen TV, is namelijk een “contante
waarde” die elk jaar met de rekenrente opgehoogd moet worden. Die ophoging
moet gedekt worden door wat we zouden kunnen noemen het noodzakelijke
rendement. Bij DG <100% moet het kleinere PV het noodzakelijke rendement
opbrengen voor een elk jaar hoger wordende TV. Lukt dat niet of wordt dat
niet door een hoger rendement doorbroken, dan gaat de jaarlijkse ophoging van
TV gewoon door en houdt het PV het niet bij.
Het overrendement
Het overrendement is in de herstelperiode de belangrijkste factor die de
dekkingsgraad omhoog kan brengen tenzij het andere, tegenvallende,
factoren moet opvangen.
Het overrendement is het rendement dat overblijft na aftrekken van de
jaarlijkse TV-ophoging met de rekenrente.
In vergrijzende fondsen wordt risicovol beleggen vermeden waardoor het
overrendement matig is en vaak eerst deels of soms geheel gebruikt moet
worden voor het opvangen van andere tegenvallende factoren.
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De sponsorbijdrage van de werkgevers
Hier en daar dragen werkgevers nog extra bij aan het herstel. De extra
bijdragen van werkgevers houden echter op. De werkgevers zijn druk bezig uit
de solidariteitscirkel van de pensioenfondsen te stappen.
De hooggeleerde adviseurs van het kabinet wijzen er op dat alle risico‟s nu bij
de opbouwers, slapers en ontvangers liggen. Het demissionaire kabinet had
deze adviezen overgenomen. Wat zijn de zwaarwichtige redenen waarmee de
werkgevers zich van hun zorgplicht voor het aanvullend pensioen kunnen
onttrekken? Waar is dit afgesproken?
Sterk toenemende levensverwachting waardoor het aantal uitkeringsjaren
toeneemt.
De levensverwachting bij het bereiken van een 65 jarige leeftijd levert voor de
berekening van de verplichtingen TV een aantal uitkeringsjaren op dat alsnog
verzekerd moet worden.
De eerste betrouwbare voorspellingen kwamen begin
2010 van CBS en betekende een sprong in de
ontwikkeling van de levensverwachting. Deze CBS
gegevens moesten alsnog in het boekjaar 2009
meegenomen worden. Het betekende een extra 4% val
van DG. Vervolgens kwamen de actuarissen in
september 2010 met verbeterde voorspellingen, die een
extra 3% val van de DG geeft voor het boekjaar 2010.
In totaal 7% DG-val.
Bevinding
In feite worden in de vijfjarige hersteltijd van de financiële-crisis, door
beleidsmakers en toezichthouders in één keer nieuwe klappen ingevoegd, met
als resultaat dat de druk op het korten niet alleen ontstaat door het hanteren van
dagrentes en dagkoersen, maar tevens versterkt wordt door het ineens opnemen
van een schok in de langetermijn levensverwachting.
Hoop op verandering van aanpak
Het ongedempt toedienen van schokken aan een gestaag voortgaand proces,
wat het opbouwen, beleggen en uitkeren van pensioenen in wezen is, ontregelt
het proces en doet het zelfs heen en weer slingeren (afstempelen en weer
repareren). Net als in de techniek het verschijnsel oscilleren.
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De werkgevers hebben dat begrepen. Zij hebben bij de afronding van de
pensioenwet gedaan gekregen dat de schokken in de premie over 10 jaar
mogen worden uitgesmeerd.
Ervaringsdeskundigen als Dick Sluimers van het ABP/APG weten dat ook.
Zij stellen voor een 7-jaars gemiddelde rente als rekenrente te gebruiken, in
plaats van de dagrente. In een voorbeeld van 31 augustus 2010 zou dan de
dekkingsgraad 117% zijn i.p.v. 88%.
Ook de pensioenexperts van de OESO hebben de Nederlandse beleidsmakers
en adviseurs geadviseerd de actuele rente niet te gebruiken voor het berekenen
van de verplichtingen.
Het pensioenschip is gebouwd voor de stabiele langdurige vaart. Niet voor
wildwatervaren.
Wim van Dam
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Wetenschapsnieuws
Uit bovengenoemde katern in de Volkskrant van 31 juli j.l. vonden wij de
volgende artikelen wel aardig om over te nemen in ons bulletin.
Met sociaal contact leef je veel langer.
Vriendschap een illusie? Welnee. Vrienden vergroten juist je overlevingskans.
Dat doen familie, buren en collega‟s trouwens ook. Amerikaanse onderzoekers
hebben becijferd dat mensen met sociale relaties, 50 procent meer kans hebben
om te overleven dan anderen (PloS Medicine). Weinig contacten hebben is
even slecht voor de gezondheid als het roken van 15 sigaretten per dag of
alcoholisme. Het is zelfs ongezonder dan niet bewegen of te dik zijn. De
wetenschappers vergeleken gegevens van ruim driehonderdduizend personen,
die gemiddeld 7,5 jaar waren gevolgd.
Acute verwardheid vergroot sterfkans.
Ouderen die op een intensive care een delier doormaken, een periode van acute
verwardheid, hebben 45 procent meer kans om binnen enkele jaren te
overlijden. Binnen drie tot vijf jaar wordt 62,5 procent van de ooit delirante
patiënten bovendien dement, tegenover 8 procent van de groep die geen delier
heeft gehad. Dit schrijven onderzoekers van het Amsterdams Medisch Centrum
(AMC) in het tijdschrift JAMA. Zij analyseerden de uitkomsten van alle
studies die de afgelopen 25 jaar zijn verschenen. Ongeveer eenderde van alle
oudere ziekenhuispatiënten maakt een periode van acute verwardheid door.
Operaties, infecties en bepaalde medicijnen vergroten het risico.
Drinken van alcohol helpt tegen artritis
Alcohol kan bij patiënten met reumatoïde artritis de klachten verminderen. Het
drinken van alcohol verkleint ook het risico om de ziekte te krijgen. Dit blijkt
uit een studie die deze week online is verschenen in Rheumatology. De Britse
onderzoekers vergeleken 873 patiënten met ruim duizend mensen zonder de
ziekte. Lichamelijk onderzoek toonde aan dat patiënten die regelmatig alcohol
drinken, minder ontstekingen hadden en minder schade aan gewrichten. De
onderzoekers ontdekten ook dat mensen die geen alcohol dronken, een vier
keer zo groot risico hadden op reumatoïde artritis.
Bron: “de Volkskrant
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Waar blijft de tijd
"Waar blijft de tijd" of "Wat doe je na je Philipstijd"
Verleden jaar (2009) vierde ik mijn zilveren pensioenjaar, al 25 jaar vrij van
Philipsbesognes. 25 jaar achter de geraniums gezeten? Nee, niet echt. Hier
komt mijn verhaal.
Mijn werkplek was destijds in Huizen en ik woonde (nog
steeds) in Hilversum. Zodra de winter voorbij was ging ik
bijna iedere dag op de fiets naar mijn werk, langs o.a. het
zogenaamde 'gebed zonder end', via Crailo. Een paar jaar
voor mijn pensioengerechtigde leeftijd (60) ging ik
nadenken over "wat dan?" Dat nadenken ging heel goed
op dat 'gebed zonder end'. En zo onstond bij mij het idee
om alsnog te gaan studeren, aan een universiteit.
Door de oorlog en de soldatenjaren in Indië (ik ben van 1925) was mijn
vroegere ambitie om te studeren erbij ingeschoten, maar kwam op dat 'gebed
zonder end' opnieuw tot leven.
Maar wat voor studie zou ik willen volgen? Techniek? Nee, iets anders. Er
ontstonden drie alternatieven bij mij: 1) filosofie, 2) theologie en 3) iets heel
anders, geologie. Dat laatste viel al gauw af. Mijn jongste zoon had een
vriendje die geologie studeerde en hij wist mij te overtuigen dat geologie niet
geschikt voor mij was. Heel veel wiskunde en veel te moeilijk. Bleven 1) en 2)
over.
Maar wat wilde het geval, mijn vrouw was al enkele jaren leerling op de
'Moedermavo', tegenwoordig heet dat de 'dagschool voor volwassenen', maar
toen nog gewoon 'Moedermavo'. Dat was het toen ook, oudere moeders die
bezig waren met een inhaalactie. Mijn vrouw was een zeer enthousiaste
leerling (de enige in de hele familie die ooit een 'TIEN' voor wiskunde heeft
gehaald!) en vertelde thuis veel over 'haar'
school.
Zo kwam ik erachter dat ze ook het vak
'kunstgeschiedenis' had en de juf die dat
onderwees was haar 'ídool'.
Want met die juf gingen ze op 'kunstreis': naar
Antwerpen, naar Gent en Brugge, naar Berlijn
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(toen de 'muur' er nog was), naar Griekenland, zelfs naar Moskou. En ik dacht:
"dat is een mooi vak; kunstgeschiedenis". Ik had er voordien nooit van
gehoord. Het leek mij een ideale studie en heb mij daarvoor aangemeld aan de
universiteit van Utrecht.
Na wat gepraat met enige 'geleerden' daar, werd ik als student aangenomen en
ingeschreven. In september 1984 zat ik als 59 jarige student (ik mocht 9
maanden vervroegd met pensioen gaan) tussen een grote club allemaal jongelui
van zo tussen de 20 en 25 jaar, veel meiden. Mijn vrouw zei: "Jij tussen al die
sterren, als ik maar de grootste ster blijf!"
Een kleine zes jaar duurde de studie, velen noemden het een 'pretpakket', en dat
was het ook wel. Maar toch ook hard werken, heel veel lezen, veel schrijven en
vooral leren kijken, kijken en nog eens kijken. Daar had ik nogal wat moeite
mee; mijn vrouw ziet veel meer dan ik. Die 6 jaren waren een geweldige tijd.
Mijn vrouw ging vele keren mee naar de z.g. hoorcolleges, dat mocht gewoon
en dan kon zij mij achteraf vertellen hoe het een en ander in elkaar zat. Een
prachtige tijd was het, ik zei het al: "een pretpakket".
In juni 1990, net 65 geworden, ben ik afgestudeerd op een onderzoek naar de
geschiedenis van postkantoren (architectuur) in Friesland, een verhaal apart.
En ik heb er geen seconde spijt van dat ik deze studie heb gedaan en voltooid.
Het heeft een enorme draai gegeven aan mijn leven, mijn interesse-sfeer en
inhoud.
Johan Engwerda.
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Zij die uit ons oog verdwenen
We hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Blom – Schalkwijk
C. Schrevel
M.W. van Helden – Beun
D.J. Jansen
M. Wilhelmus
J.G.W. van den Bosch
J.C. Gaemers
N.J. Heijstee
J.C. van Vliet
O.C. Sillem
W. Jonker

Laren
Eemnes
Hilversum
Coevorden
Hilversum
Hilversum
Naarden
Huizen
Hilversum
Bussum
Loosdrecht

maart 2010
april 2010
mei 2010
juli 2010
juli 2010
juli 2010
augustus 2010
augustus 2010
augustus 2010
augustus 2010
september 2010

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
Het bestuur van de VGG.
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In memoriam dhr. Werry Jonker
Na nog maar in een korte periode als penningmeester van de VGG zijn
bijdrage aan de club te hebben geleverd is, toch nog vrij onverwachts, op 70
jarige leeftijd, dhr. Jonker overleden.
In de korte tijd dat het bestuur met dhr. Jonker heeft mogen samenwerken
kwam een man naar voren waar je niet snel tevergeefs een beroep op deed.
Wij zullen hem node missen.
Dit soort mensen hoort ingelijst te worden in een kader met een gouden rand.
Op zijn sterfbed (vertelde zijn vrouw tijdens de crematieplechtigheid) zei
hij:“Ik ben tevreden”.
Tevreden kun je alleen zijn als je niemand benadeeld hebt, het goede hebt
voorgehad met je vrouw, kinderen, familie en allen die je levenspad kruisten.
Als je in die overtuiging deze uitspraak kunt doen op het einde van je leven
ben je een nobel mens geweest.
In deze geest blijft hij in onze herinnering voortleven.
Het bestuur.
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Tijdelijk verblijf in Spanje
Is Spaans moeilijk?
Deze vraag is mij vaak gesteld. Het antwoord is
lastig, want wat is moeilijk. Denk eens aan de
vraag: is Nederlands moeilijk? Altijd heb ik deze
vraag met nee beantwoord. Echter nu zeg ik ja.
Waarom deze verandering?
Het antwoord is gekoppeld aan het onderwijzen van
Nederlands en ook vertalen van het Nederlands naar
het Spaans. Het onderwijs was eerst aan Turken in
Amsterdam en later aan mijn Spaanse vrouw. Ook
de vertaling van literatuur voor psychologen drukt
je met de neus op moeilijkheden. Je gaat je
realiseren dat de uitdrukking “Turken Nederlands”
kwetsend is en bovendien ongefundeerd. In België
zijn de mensen gemiddeld even intelligent als in
Nederland , maar toch kennen we veel Belgenmoppen.
Als wij aannemen dat de woordenschat klein is en de grammaticale structuren
goed uitgelegd en getraind zijn, dan is er toch nog een probleem. Dat zijn de
klanken van het Nederlands (fonemen). Kunt U zich de problemen voorstellen
van iemand die het verschil tussen “zijn en zien“ niet hoort? Of als je
moedertaal alleen de a van schat en niet de aa baard kent. Trainen reduceert de
moeilijkheid maar kan haar niet elimineren. Velen zullen denken dat je er wel
komt met een beetje doorzetten. Jaren geleden heeft een Zwitserse vriend mij
met veel geduld het klankverschil tussen de au en de ou proberen bij te
brengen. Het is hem niet gelukt. Ook kan ik na vele jaren Spaans spreken, de
letter z niet goed uitspreken, ondanks veel oefenen.
Maar er is meer en dat is de spelling. Na 5 weken Spaanse les kan je praktisch
foutloos dictees opschrijven (een persoonlijke ervaring). Spaans is niet
moeilijk om te schrijven. Shaw, de Engelse schrijver, heeft een fortuin
nagelaten voor de persoon die een goede spelling voor het Engels maakt en
geaccepteerd krijgt. Het vermogen is nog steeds niet geclaimd. Denk eens aan
het woordpaar: “motten, moten“. Duidelijk zult u zeggen, maar hoe leg je het
uit aan een Turk die dolgraag Nederlands wil leren en in het dagelijks leven
schoonmaker bij bedrijven is.
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Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden) is een boek van
G.C.Molewijk, uitgeverij SDU. De moeite van het lezen waard. Mijn
persoonlijke ervaring is dat een verandering als van visch naar vis en van
photo naar foto automatisch ging. Echter de veranderingen van het type
schoolen naar scholen zijn een blunder geweest, met name als je denkt aan het
onderwijs aan buitenlanders. Als je als schoolkind drie spellingveranderingen
meemaakt, is dat geen genoegen.
Overigens zijn er veel hooggekwalificeerde buitenlanders in
Nederland die geen Nederlands spreken. Te moeilijk is hun
commentaar.Het bovenstaande is een reactie op politici in
Spanje die proberen buitenlanders te dwingen Spaans te
leren. Maar als je goed oplet dan is hun doelgroep de
laaggekwalificeerde immigranten. Specialisten worden
vrijgesteld.
Ook het vaak bekritiseerde samenklonteren van
buitenlanders in steden is heel normaal. Lees eens “De
middeleeuwse mens”, een verzameling studies bijeen gebracht door Le Goff.
Denk eens aan de clubs van Nederlanders die in het buitenland werkzaam zijn.
De huidige tijd is zwaar voor iedereen. Echter geen enkel land kan zonder
gastarbeiders en niet alleen op topniveau. Als iemand campagne voert voor
Nederlandse les aan buitenlanders, dan heeft hij mijn steun, mits zwakke
resultaten niet belachelijk gemaakt worden.
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Rug problemen.
De laatste jaren had ik wat rugproblemen. Door iedere
ochtend na de douche oefeningen te doen was alles
heel redelijk te verdragen. Een heel goede
fysiotherapeut zei mij: “je rug heeft zwakke plekken,
doe maar goed je oefeningen”.
Dit jaar kwam er na een lange tocht door de bergen een probleem bij. De linker
voet was pijnlijk en dat verdween niet na enkele weken. Je gaat dan naar een
specialist in voetproblemen. Die bekeek mijn voeten en deed wat tests. Het
vonnis was: steunzolen. Wie schetst mijn verbazing, na een paar weken was
mijn rug als vanouds. Het commentaar van de specialist was: “dit fenomeen zie
ik heel vaak”.
De uitleg is simpel. Als je ouder wordt dan worden velen iets zwaarder. Dit
overbelast de voeten en manifesteert zich in de rug. Totdat de voeten
protesteren en de ware boosdoener behandeld wordt.
Overigens blijf ik mijn oefeningen doen. Na het douchen zijn alle spieren
soepel !
T.J. Mooiweer

Onze Taal
Hierbij weer eens een bijdrage over Taal(ergenissen).
Iemand die metselt is een metselaar, dus iemand die gijzelt is een gijzelaar? En
het slachtoffer is een gegijzelde? Fout dus. Onder invloed van het Engels is het
slachtoffer een gijzelaar en de dader is een gijzelnemer, een onzinnig woord.
Want in Engeland hebben ze het ook over "hostages" en een "hostagetaker".
Nog zo iets: Terreur wordt bedreven door een terrorist en wat doet een
terrorist? Hij bedrijft terrorisme i.p.v. zo als het heet terreur. Ook weer
vanwege het naäpen uit het Engels van het woord "terrorism". Waarmee
dezelfde zinneloze verlenging van “terror” wordt gebruikt.
Ik vind het "not done "en ik ben "not amused" onzinnige napraten van Engelse
termen in de media- en de reclamewereld. Kletspraat van "have a break" e.d.
maakt dat mensen met een eenvoudige opleiding zich "dom" voelen in deze
wereld. Uitverkoop heet tegenwoordig "summer (o.i.d.) sale "
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Vroeger ging wel eens iets in de "opruiming", vanwege een vlekje of een
beschadigde verpakking. In het Frans betekend "sale" toevallig "vuil"!
Het eerste de beste dorpsfeest of een omroepprogramma moet tegenwoordig
een Engelse naam hebben, zo diep is de verachting voor de Nederlandse taal in
Nederland geworden. Zelfs Nederland wordt in het buitenland meestal
aangekondigd als "Holland", i.p.v. the Netherlands, Pays Bas, of Niederlande
om het in andere talen te verwoorden!
Tijdens de afgelopen voetbalverdwazing heette ons land "Oranje", een woord
voorbehouden aan het koningshuis, terwijl de tegenstanders zich allemaal
bedienden van hun gewone landsnaam!
Holland wordt in onze media vaak als alternatief gebruikt voor Nederland, wat
fout is want “Holland” (=Noord+ Zuid Holland), was door handel, scheepvaart
en bevolkingsgrootte de meest bekende provincie in de "Republiek der zeven
verenigde Nederlanden" tijdens de Gouden Eeuw en hierdoor werd ons land
vaak aangeduid als "Holland"!
Zo las de volgende onzin: Een immigrant in Canada was een "Hollandse" boer
uit Noord-Brabant en ook: Oer-Hollandse gerechten uit de Betuwe!
Als laatste onderwerp de kwasi ouderwetse uitdrukking "met name". Zodra er
in een tekst een persoon, een stad, een land, enz. wordt genoemd, wordt er
meteen het overbodige "met name" voorgeplant. B.v. met name in Haarlem
was het vandaag erg druk, met name in het Noorden van land valt regen. Als er
toch iets bij moet; we hadden vroeger een schat van al of niet afgekorte
uitdrukkingen, zoals: i.h.a., b.v., n.l., o.a., d.w.z., . Het werd zelfs mode om te
zeggen: iets "met name" noemen, i.p.v. iets noemen. Moeten we nu ook zeggen
"Iets met name en toename" i.p.v. met naam en toenaam?
Jan Matthaei.
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Boekbespreking
De filosofie van de heuvels
Auteurs: Ilja Leonard Pfeijffer en Gelya Bogatishcheva.
Uitgave: Arbeiderspers.
208 Bladzijden.
Prijs € 18,95
ISBN 9029567686
Een dichter van ruim honderd kilo en een Russische
fotografe besluiten op 1 juni 2008, kwart voor vier in
de middag, om vanuit Leiden naar Rome te fietsen.
Ze zijn niet getraind, vooral hij niet en niet
voorbereid. Zij heeft een gele mountainbike, waarvan
het vooral belangrijk is dat hij geel is, hij heeft voor
95 euro een zesdehands Batavus racefiets gekocht bij
de Turkse fietsenmaker om de hoek. Eenenveertig
dagen later en 2600 kilometer verder komen ze aan
op Campo de‟ Fiori in het hart van de eeuwige stad.
Dit boek is hun gezamenlijk verslag, in woord en beeld, van een reis via
Zoeterwoude-Dorp, Tilburg, Marseille, Genua en de hoeren van Pisa, over
heuvels, bergen en cols, langs wijnkelders en wegrestaurants , parkeerplaatsen
en snelwegen, badplaatsen en everzwijnen – een reis die hun leven heeft
veranderd.
Een boek voor fietsers, dromers en voor alle mensen die beseffen dat je meer
leert van een moeizame beklimming dan van een makkelijke afdaling en dat de
weg belangrijker is dan het doel.
Al met al een vermakelijk boek.
Jan Kreuning
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Muziekrubriek
In deze rubriek belichten we de hedendaagse componist,
Karl Jenkins.
Hij is geboren in Penclawdd, Wales, U.K. op 17 februari
1944 en is een Welsh new age componist en een
voormalig lid van de jazz/rock formatie “Soft Machine”.
Na het overlijden van zijn vader heeft hij een requiem
gecomponeerd als eerbetoon.
Het Hilversums gemengd koor heeft twee jaar geleden
dit requiem uitgevoerd.
Het is wennen aan een compositie die zo geheel anders in het gehoor ligt dan
de traditionele concertstukken, maar de emotie die het oproept is voelbaar bij
de luisteraars.
Karl heeft ook een „mass for peace‟ geschreven met als titel „The Armed Man‟.
Het gaat over hoop die niet sterven mag.
Mensen die dagelijks geconfronteerd worden met oorlog of de gevolgen
daarvan.
Mensen waar het verdriet in hun harten leeft door wat men verloren is en die
tot op de dag van vandaag roepen om gehoor.
Oorlog en vrede
Hoe geef je vorm en klank aan dit oeroude
fenomeen?
Karl componeerde dit werk ter gelegenheid van het
millennium. Een terugblik op de 20e eeuw, die
wellicht de meest oorlogszuchtige en destructieve
eeuw van onze geschiedenis is geweest. Hij droeg
deze compositie op aan de slachtoffers van de
Kosovo-oorlog.
„The Armed Man‟ is geschreven voor vierstemmig
koor, solisten, imam en symfonieorkest.
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De teksten zijn uit de Bijbel, de Koran en Mahabharata ( een zeer omvangrijk,
religieus en filosofisch epos uit India) en van beroemde schrijvers als Dryden
en Kiplin, een overlevende van de Hiroshima atoomaanval en een Vietnam
oorlogsveteraan.
De muziek is eigentijds en aangrijpend.
Het „Kyrie‟ wordt ingezet, eerst het geluid van een jongenssopraan met een
zuiver, haast engelachtig stemgeluid, dat vraagt om medelijden voor de hele
wereld.
Het slotkoraal eindigt met de tekst „Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Looft
den Heer!‟
Jan Kreuning
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Computertip
Kinderen of familie wonen in Verweggistan en u belt of sms‟t ze toch wel
regelmatig en vindt dan van al die communicatie de afrekening op uw
maandelijkse nota van dat telefoonbedrijf, c.q. internetprovider waarvoor u ooit
de keuze hebt gemaakt.
Stel u beschikt over een PC met internettoegang ( de provider moet u toch
betalen voor het abonnement) en uw contactpersonen hebben dezelfde
faciliteiten, waarom zou u dan niet gratis bellen? Al wilt u de hele dag of
avond aan de lijn hangen het kost u, verder dan het toch te betalen abonnement,
geen cent extra.
Te mooi om waar te zijn? Toch is het echt gratis.
Wat heeft u nodig voor dergelijke contactmogelijkheden? Allereerst een computer, een headset
en een webcam.
Wat kost buiten de PC en het abonnement dit allemaal
zult u zich afvragen? Voor € 30,- tot € 50,- heeft u een
goed bruikbaar setje.
Je kunt alsvolgt gratis bellen met je geliefde of een vriend(in) en elkaar ook
nog zien.
De techniek biedt ons al deze mogelijkheden en dat is toch de zegen van de
vooruitgang. Misschien heeft u wel van Skype gehoord maar geen idee wat u
zich daarbij moet voorstellen.
Skype is een gratis te „downloaden‟ (excuses hr. Matthaei) computerprogramma waarmee binnen enkele minuten na de installatie gebeld kan
worden over de gehele wereld.
Met Skype wordt een telefoonverbinding gemaakt van de ene naar de andere
computer, mits op beiden Skype is geïnstalleerd. Voorwaarde is wel dat men
beiden achter de computer moet zitten maar daarover zijn afspraken te maken.
Op de site www.skype.nl staat de benodigde informatie en is ook de benodigde
software te downloaden.
De gesprekken zijn beveiligd.
Met Skype kan ook worden gebeld naar mensen die Skype niet hebben
geïnstalleerd. Hiervoor wordt lokaal tarief berekend.
Veel succes.
Jan Kreuning
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Nieuwe leden

De volgende personen hebben zich aangemeld als lid of donateur van onze
vereniging:
Mevr. G.

van de Hazel Coevoet Lopez Diaslaan 381 1222 VK

Hilversum

Mevr. N.

Paulson

Hollandselaan 20

1213 AW

Hilversum

Mevr. S.

Smits van Eijsden

Langeheul 23

1223 KN

Hilversum

Dhr.

C.

den Heijer

Kapittelweg 52

1216 JG

Hilversum

Dhr.

G.

Heuvel

Oleanderstraat 54

1338 WP

Almere

Dhr.

P.T.

ten Haaf

Liebergerweg 762

1223 PZ

Hilversum.

Brouwer

Kam. Onnesweg170 1223 JN

Hilversum.

Mevr. T.J.M.
Dhr.

M.O.T.H. Han

Fazantenkamp 192

3607 CJ

Maarssen

Dhr.

Gert

Oost - Indië 4

1241 HR

Kortenhoef

Slappendel

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

26

www.vegege.nl

oktober 2010

Informatiebulletin

Berichten uit de Soos
Oproep 1
Bij de creativiteitsclub is weer ruimte voor nieuwe leden.
Wij maken pop-up – 3D en geborduurde kaarten.
Heeft u interesse, neem dan voor nadere afspraken contact op met:
Hr. H. J. A. Weijman.
Tel.: 035-6850064.

Oproep 2
Mahjong, volgens sommigen het meest gespeelde spel ter wereld.
Mahjong vindt zijn oorsprong in China en komt van
het standaardmandarijnse woord Majiang.
Wat op de computer Mahjong heet te zijn is een flauw
aftreksel van het echte spel. Bijna elk volwassen
Chinees speelt Mahjong. Ook in Japan, Korea de
Filipijnen en Taiwan wordt Mahjong gespeeld ,
evenals – maar in veel mindere mate – de westerse
wereld. De regels kunnen van land tot land en van
plaats tot plaats variëren.
Wie wil het orginele bordspel spelen of leren spelen?
Graag ben ik bereid daarvoor in ons clubhuis, met een aantal belangstellenden,
deze activiteit te starten.
Voor nadere informatie c.q. aanmelding kunt u kontakt opnemen met mij:
Mevr. H. H. Schmitz-Baljeu.
Tel.: 035-5386361

Sluiting van de Soos
De Soos is gesloten van maandag 20 december 2010 t/m
zondag 2 januari 2011. Vanaf maandag 3 januari 2011 is de
Soos dus weer open!
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Tot Besluit
Al wandelend over Vlieland zie je her en der in de berm glasplaten verspreid
liggen, met daarop een tekst, overdenking of gedicht.
Twee verzen uit gedichten van Jan Jacob Slauerhoff staan hieronder afgedrukt.
Het eerste couplet is uit het gedicht “Woninglooze” en het tweede uit het
gedicht “Het einde”.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
nooit vond ik ergens anders onderdak.
Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
een tent werd door de stormwind meegenomen.

Nu weet ik: nergens vind ik vree,
op aarde niet en niet op zee,
pas aan die laatste smalle ree
van hout in zand.
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VGG-ACTIVITEITEN en CONTACTPERSONEN
www.vegege.nl
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
Gebouwbeheerder
Voor gebreken of onderhoud:
Hr. P.J.J. Pommée
tel. 6830693
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

Telefoonnummers
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal
hebben allemaal kengetal 035
Hobbyclub (ma-, woensdag)
Hr. W.G. Kuiper
tel. 6855471
Klaverjassen (di-, do-middag)
Hr. T. van Bokhorst
tel. 6831988
Hr. A. v.d. Berkt
0620436889
Klokkenclub (di-, do-, vrijdag)
Hr. J.D. Grondman
tel. 6858767
Hr. J. Scheepstra
tel. 034-6241452
Koersballen (zaterdag)
Mw. H.H. Schmitz-Baljeu

tel. 5386361

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

tel. 5258806

Creativiteitscursus
(di-ochtend om de veertien dagen)
Hr. H. Weijman
tel. 6850064

Bestuur
Voorz.: Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644
1e secr.: Hr. J. Rebel
tel. 5256649
2e secr.: Hr. Fr. v.d. Post
tel. 6560212
1e penn.: Hr. Fr. Dams
tel. 6421374
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

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

Bestuursvergadering:
Meestal de eerste maandagmiddag van de
maand.

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

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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