Activiteiten Programma
Januari 2022
Do 20 11:00 uur
Do 27 13:30 uur

Wekelijks - Het Fort bij De Kwakel
Kienen Westend

Februari 2022
Wo 23 09:30 uur Soos in Westend
Wo 23 13:30 uur	Klaverjassen en Rummikub in
Westend
Do 24 13:30 uur Kienen Westend
Do 25 09:30 uur Geocache **
Maart 2022
* 			
KNMR, IJmuiden
Di 01 11:00 uur 	Wekelijks - Start Golf op de Hoge
Dijk
Do 24 09:30 uur Geocache **
Wo 30 09:30 uur Soos in Westend
Wo 30 13:30 uur 	Klaverjassen en Rummikub in
Westend
Do 31 13:30 uur Kienen in Westend

April 2022
Wo 20 10:30 uur ALV Westend
Wo 27 09:30 uur Soos in Westend
Wo 27 13:30 uur 	Klaverjassen en Rummikub in
Westend
Do 28 10:00 uur Geocache **
Do 28 13:30 uur Kienen in Westend
Mei 2022
Di 10 08:00 uur VG-Dagtour
Do 12 08:00 uur VG-Dagtour
Di 17 08:00 uur VG-Dagtour
Do 19 08:00 uur VG-Dagtour
Do 19 10:00 uur Geocache **
Wo 25 09:30 uur Soos in Westend
Wo 25 13:30 uur 	Klaverjassen en Rummikub in
Westend
Juni 2022
Wo 29 09:30 uur Soos in Westend
Wo 29 13:30 uur 	Klaverjassen en Rummikub in
Westend
*
**

datum en tijdstip volgt.
locatie volgt.
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Op de voorpagina:
• In 2022 bestaat VG-KLM 65 jaar; meer informatie volgt later.
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•	Geven wij een eerste impressie van aanstaande VG-Dagtours in mei.
Tot dan!!
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Voorwoord Voorzitter VG-KLM
HET IS, ZOALS HET IS………!!

Het is 2 januari 2022 als ik, zittend op een balkon in de zon, probeer mijn gedachten te ordenen
om een voorwoord te dichten voor de eerstkomende Vrije Vogels van 2022. Zon, hoe bedoel je zon, zie ik u
denken. Dat komt omdat uw voorzitter al meer dan twee weken in Spanje zit.
Die beslissing is al genomen halverwege 2021, niet wetende, dat we daarmee een goed besluit
hebben genomen. De feestdagen en jaarwisseling konden hier zonder enige restrictie gevierd worden en
dat hebben we op bescheiden wijze dan ook gedaan. Vuurwerk heb ik niet gehoord of gezien. Niet waar,
twee knalletjes en wat gespetter in de lucht en dat was het dan!! Heerlijk!
DE aanleiding voor een verblijf elders valt onder de categorie, als we het nu niet doen dan…..!
Persoonlijk laat ik 2021 maar voor wat het was. Er valt niet veel terug te kijken, over corona heb ik het niet
meer, de formatie heeft tot 2022 moeten wachten en krijgt nu vorm. Oh ja, wat mij opvalt is dat er zoveel
kundige personen benoemd zijn tot minister. Vindt u ook niet? Iedereen kan minister of staatssecretaris
worden in onze bananenrepubliek. Als je maar politiek geëngageerd bent en klaar is Kaag, sorry Kees
natuurlijk. Maar we geven ze een kans en zien wel waar het schip van Staat strand en met name wanneer?
Rekenen is in ieder geval niet hun beste kant.
Ben wel blij dat er weer geïndexeerd is. Beter iets dan niets, zei mijn Opa altijd. De hoogte van de
indexering ligt ook weer vast in formules en regeltjes en daar is voor het bestuur van ons grondfonds niets
te regelen voor haar leden (bijvoorbeeld 1,00% in plaats van 0,96%). De DNB kijkt over de schouders mee
van ons bestuur en houdt de KNOT, sorry knoet omhoog als het niet volgens het boekje gaat. Waarvan akte
natuurlijk.
Het is lastig om in de toekomst (2022) te kijken, als het heden daar nog weinig soelaas voor biedt. Voor
we het weten komt er weer een variant om de hoek kijken die ons leven gaat beïnvloeden. Uit betrouwbare
bron heb ik vernomen dat de varianten onderling afspraken hebben gemaakt niet tijdens de ene pandemie
al uit te komen, maar te wachten tot die uitgeroeid waarna dan pas de volgende zich aankondigd. Houden
ze het toch overzichtelijk!!
Als afsluiting kan ik u verzekeren dat we er klaar voor zijn als de mogelijkheid
zich voordoet om te reizen, fietsen, wandelen etc. etc. Wij gaan het zien,
toch? Want als u dit leest, ergens in februari, kan de wereld best helemaal
veranderd zijn.
Blijf gezond en u maakt het allemaal mee. Sterkte in 2022.

Fokke van de Ven
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Redactie
Laat ik maar gelijk met de deur in
huis vallen, want tenslotte is er altijd
een tijd van komen en gaan, de tijd
van gaan is voor mij gekomen. Met
deze zin zeg ik eigenlijk een beetje
bedekt dat ik ga stoppen met mijn
inzet voor VG-KLM.
Het zal best bij sommigen als een
bommetje inslaan, maar ik ben van
mening dat een vrijwilliger ook niet
te lang in een bepaalde functie moet
blijven zitten, want dan gaat de
scherpte eraf en kan je zonder dat
je het zelf in de gaten hebt de boel
gaan ophouden. Aangezien ik ca.12
jaar voor VG-KLM mijn “diensten”
heb aangeboden, lijkt het me nu een
goede tijd om afscheid te nemen.
Geloof me dit besluit heb ik geheel
zelf genomen en alles in goede
harmonie. Natuurlijk sta ik niet
te springen om direct afscheid
te nemen, maar om weer een
spreekwoord te gebruiken zoals:
Je moet het ijzer smeden als het
heet is, kwam er plotseling een
mogelijkheid voor het bepalen van
een opvolger voor mij want er was
gezamenlijk besloten om één keer
in de zoveel tijd het werk van Vrije
Vogels uit te besteden. Dat werd
na lang intern zoeken toch een
extern bedrijf en ineens leek het mij
uiteindelijk toch beter om dan maar
gelijk na zoveel jaren te stoppen.
Als ik heel even achteruit kijk
heb ik altijd met plezier, de
werkzaamheden uitgevoerd en
dat waren er best veel zoals
computerles, het i.s.m. het PR &
C team opzetten van de nieuwe
website (VG-KLM.nl), de PChelpdesk, Stand-By staan voor Vrije
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Vogels, organiseren van een Tour de
France- en voetbaltoto, en natuurlijk
de puzzelkanjer (meer dan 10 jaar).
Dan ook nog het inrichten van
het Museum op de website, de
actie “Pieter moet blijven” en het
wensenboek voor de 100-jarige KLM
en dan ook nog eens bijna drie jaar
Vrije Vogels en de nieuwsbrief in
elkaar zetten. Dit is dan even een
greep en het is zeker niet compleet.
En dan nu opeens een afscheid!!
Geloof me het is voor mij best een
heel dubbel gevoel, maar het is beter
voor u en voor mij vooral omdat ik er
alle vertrouwen in heb dat de huidige
PR & C ploeg deze werkzaamheden
heel goed kan opvangen en
voortzetten. Bovendien kan het
nooit kwaad vers bloed ergens in
te pompen. Verder kan ik jullie ook
vertellen dat ik last heb van extreem
droge ogen en is veel achter de PC
zitten ook niet echt bevorderlijk om
dat te verbeteren.

Ik dank, in ieder geval alle lezers van
de nieuwsbrieven en Vrije vogels
en gebruikers/deelnemers van de
“activiteiten” die ik heb mogen doen,
voor alle medewerking daarin en de
fijne reacties daarop.
Ik wens alle leden het beste en
veel plezier in het genieten van de
voordelen om lid te zijn van deze
zeer actieve vereniging. Ook alle
vrijwilligers en bestuur bedankt
voor alle kameraadschappelijke en
constructieve samenwerking, ik kijk er
met plezier op terug.
Theo Mulder
thmulder@caiw.nl

Van het Bestuur
Onze redacteur Theo stopt met zijn vrijwilligerswerk voor VG-KLM.
U heeft kunnen lezen waarom hij tot deze beslissing is gekomen.
Zijn inzet als redacteur voor ons blad Vrije Vogels getuigt van grote
klasse.
Wij betreuren zijn besluit, maar begrijpen het des te meer en
respecteren het uiteraard.

Theo, BEDANKT!!!
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A320: een bijzondere
ondersteuning door KLM E&M
Bas van der Hoeven
Cees de Regt
Lucas Jansen

Het is nog steeds voor KLM
E&M uniek om een vliegtuigtype
te ondersteunen dat niet door
haar moedermaatschappij wordt
gevlogen. Deze bijzondere
ondersteuning kon alleen worden
gerealiseerd en uitgevoerd door
een combinatie van gezond
ondernemerschap samen met
een rots blauw vertrouwen in de
mensen die het moesten gaan
uitvoeren. Bas van der Hoeven was
KLM-accountmanager voor SAETA
en initiatiefnemer om de A320’s van
SAETA te ondersteunen.
De luchtvaart was en is afhankelijk
van wat zich op de wereld afspeelt
zoals oorlogen, pandemie etc.
Na de golfoorlog van 1990-1991
kon de luchtvaartwereld weer de

Saeta Ecuador Team
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opgaande lijn oppakken, zo ook in
Latijns-Amerika. Onder het gunstige
gesternte waarin de luchtvaart zich
bevond, wilde en kon E&M groeien
voor wat toen werd genoemd “werk
voor derden''. Zowel het toenmalige
hoofd TD als ook hoofd technical
sales, ondersteunde de opzet om
een bijzonder contract te realiseren.
De kiem voor het contract
binnen E&M was eerder gelegd
in het contracteren van de
staatsmaatschappij Ecuatoriana
voor het onderhoud op een DC10
en twee A310'en; beide typen zijn
op dat moment geen vreemde
vogels in de KLM vloot. Waarbij het
de Ecuatoriana A310’en de eerste
Airbussen waren die vanuit LatijnsAmerika gingen opereren, tot dat

moment waren
het Boeings
die lokaal
rondvlogen.
Met het contracteren van het 'total
care' Ecuatoriana contract werd niet
alleen een verbintenis aangegaan
voor het onderhoud van pool
componenten, motoren en C-checks
op Schiphol, maar ook het doen
van alle lokale vliegtuigonderhoud
inspecties. Om alle inspecties uit te
kunnen voeren in Ecuador werd een
basisteam van GWK's gesmeed.
Het team was in het begin vrij groot
(meer dan op 2 handen te tellen) om
de start van een uniek product te
kunnen realiseren.
Door de tomeloze inzet van de
basisteam leden: Cees de Regt
in Guayaquil en Rene Fivet,
Jos Wouda, Daru Soedarmo en
Clemens Zoon in Quito, was
het vertrouwen in KLM bij de
klant Ecuatoriana heel groot.
Deze ondersteuning bleef
niet onopgemerkt en collega
luchtvaartmaatschappijen wilden
niet achterblijven. De lokale
concurrent in Ecuador, opererend
onder naam SAETA (familiebedrijf),
kon en wilde niet achterblijven, en
besloot de overstap te doen van de
oude vertrouwde Boeing B727 naar
de ultramoderne A310’en.
De directie van SAETA bestond
uit jonge mensen zoals CEO
Roberto Dunn Barreiro, zoon
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van de oprichter, en Rafael
Schwartzman, zwager van Roberto,
die beiden gedreven waren om de
vlootvernieuwing binnen SAETA
te realiseren. De relatie met deze
personen was zakelijk en gelijktijdig
altijd met een persoonlijke warme
tint, zodat eenieder het gevoel
kreeg van ‘samen gaan SAETA en
KLM E&M het doen’.
Beide beleidsbepalende personen
zagen dat E&M, en in het bijzonder
het lokale team, veel kon betekenen
om de SAETA-operatie veilig en op
een hoog betrouwbaarheidsniveau
te laten vliegen. Naast het lokaal
gestationeerde team was er
ondersteuning van Hans van
Velzen, een ervaren, creatieve en
inventieve componenten persoon,
die al zijn vaardigheden gebruikte
om onderdelen tijdig op lokatie te
krijgen.
Het hele samenspel binnen het
gehele team, en hun relaties
met het SAETA-personeel, heeft
er grotendeels toe bijgedragen
dat beide operators een goede
operatie konden ervaren. SEATA
zag dat verdere vlootuitbreiding
nodig was om de groei te kunnen
accommoderen maar dat nog
meer A310en een maatje te groot
was. Uiteindelijk bood hun huis
leverancier van lease vliegtuigen,
ILFC, en Airbus uitkomst om de
A320 bij SAETA tegen gunstige
voorwaarden in Zuid-Amerika te
lanceren.
Zoals eerder al de eis werd
gesteld door Airbus bij de A310
levering aan Ecuatoriana, zo
moest nu ook SAETA van ILFC een
'gerenommeerde' partij vinden die
de vliegtuigen kon onderhouden.
Voor SAETA betekende dit wel het
volgende: een relatief goedkoop,
nieuw modern vliegtuig met
4

KLM 747 City Of Guayaquil versus SAETA A310 Guayas

mogelijk (te) hoge operationele
kosten. Immers KLM had tot
dat moment de A320 niet in hun
'capability' lijstje van vliegtuigen
en een andere contract partij zou
met nog meer buitenlandse GWK’s
moeten komen om de operatie
veilig te stellen.
Vanaf het moment dat KLM E&M
het verzoek van SAETA ontving
voor de ondersteuning op de
A320 is de SAETA-directie op de
hoogte gehouden van de KLMmogelijkheden. Transparantie
over de voortgang en eventuele
mogelijkheden die werden
onderzocht, hebben bijgedragen
aan de relatie en vertrouwen tussen
SAETA en KLM E&M.
De eerste gedachtelijn was dat
met een grote partner van KLM,
die tientallen A320’s opereert,
toch iets mogelijk moest zijn. Deze
partner was Northwest Airlines.
Met goedkeuring vanuit de E&M
leiding werden gespreken opgezet
om met NWA tot een overkomst
te komen voor het leveren van
componenten (pool contract) en

eventueel vliegtuigonderhoud in
MSP, waarbij het GWK-team zou
worden bijgeschoold op de A320.
NWA kon niet aan de vraag
voldoen aangezien de eigen vloot
alle aandacht opeiste en werk
voor derden voor NWA eigenlijk
een onbekend begrip was. NWA
beperkte zich toen tot het verkopen
van ‘airframe en of motoren
slots’, en ook dat was beperkt;
een alternatief werd gezocht in
samenwerking met Airbus, waarbij
het niet zo kon zijn dat E&M bij een
concurrent A320 capabilities ging
inkopen.
Partijen als AFI en LHT vielen
daardoor direct af. De uiteindelijke
keuze viel op Sogerma uit
Bordeaux die kort daarvoor Barfield
in Miami had ingelijfd.
Hiermee kon E&M aan SAETA
voorstellen:
1. h
 et leveren van A320
maintenance & pool
componenten werden door E&M
ingekocht bij Sogerma/Barfield
met leveringen vanuit Miami naar
Ecuador, en
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2. h
 et GWK-team werd in Miami
opgeleid voor het onderhouden
van de A320.
Nu was de keuze aan SAETA tussen
LHT, AFI of toch KLM. KLM was
duurder dan de andere partijen voor
het componenten deel, maar de
concurrenten moesten komen met
hun eigen lokale team. De extra
teamleden gaf zowel hogere kosten
maar ook zorgen voor SAETA, want
als kleine maatschappij zou SAETA
nog een ‘partner’ moeten managen.
Voor de jonge SAETA-directie was
het duidelijk; E&M moest ook de
A320 ondersteunen.
Al dus geschiedde, en kreeg
E&M 100% marktaandeel op de
gehele Airbus vloot van het LatijnsAmerikaanse continent. Voor Airbus
hebben deze stappen meegeholpen
om uiteindelijk ook daar succesvol
te zijn.

Uiteindelijk zijn maart 1995 een
Airbus 320-200 (HC-BUJ) en
A320-23 (HC-BUM) aan SAETA
geleverd. Voor de noodzakelijke
ondersteuning werd een
engineer van engineering tijdelijk
gestationeerd in Guayaquil;
hieraan werd nog een deskundig
persoon van KLM material
department toegevoegd.
Door de eigenaars van
SAETA werd de nationale
luchtvaartmaatschappij van
Paraguay gekocht: LAPSA. Voor
de operatie met de A320 vanuit de
LAPSA-thuishaven in Ascension,
Paraquay werd een GWK air
frame en powerplant in Ascension
gestationeerd. De operationele
afhandeling in Guayaquil werd
uitgevoerd door GWK powerplant
en air frame Cees de Regt en
GWK Avionics Willem Auwe;
daarbij werd tijdelijk een ervaren

“Sogerma” GWK gestationeerd.
Het leveren van A320 maintenance
& pool componenten werd door
E&M ingekocht bij
Sogerma/Barfield vanuit Miami
naar Ecuador, Hans van Velzen
was verantwoordelijk voor deze
operatie. Ook Peter Meegdes,
Director engineering, werd tijdelijk
gestationeerd voor engineering
assistentie.
Na vertrek van Peter kreeg
Cees de Regt een tweede taak
naast GWK om de communicatie
engineering met Sogerma
voort te zetten. SAETA had de
maatschappij LAPSA Paraguay
gekocht en voor de operatie
hiervan werd René Fivet
verantwoordelijk.

Gestationeerd in Paraguay.
Lucas Jansen Teamleider en
Intermediary.

Oproep
Hobby’s en Vrijwilligerswerk

Gezocht: KLM-families

In de recente Vrije Vogels heeft u kunnen meegenieten
over hobby’s en vrijwilligerswerk van onze leden.

Bent u onderdeel van een KLM “familie”, omdat u een
zoon of dochter heeft die bij KLM werkt, kleinkinderen of
broers of zussen die ook nog werken bij KLM en vindt u
het leuk samen met onze redactie hierover een artikel te
maken voor Vrije Vogels?

Vindt u het ook leuk om zo uw hobby of vrijwilligerswerk
te delen met uw medeleden in het blad Vrije Vogels, geef
u dan op bij redactie@vg-klm.nl en vermeld daarin uw
hobby of vrijwilligerswerk en telefoonnummer. Wij nemen
dan contact met u op.
Vrije Vogels nr. 220 februari 2022

Meld u aan bij redactie@vg-klm.nl en wij nemen contact
met u op.
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Ingezonden brieven
Deze poster kreeg ik zondag
7 november 2021

Wij ontvangen normaliter rond de
15e maandelijks de bankafschriften,
maar naar aanleiding van uw
tweede mail heb ik online onze
bankrekening ingezien en heb
gezien, dat de €50,- van de VG-KLM
in goede orde zijn ontvangen.
Ik wil in dit antwoord op uw mail ook
tevens onder woorden proberen te
brengen, dat ik dit een fantastisch
initiatief van jullie vind. Dat lees
ik o.a. ook uit de vele Facebook
reacties van de in Nederland
wonende leden na ontvangst van
hun Kerstpakket.

Dus als een trotse KLM-er voor het
raam gezet en foto laten nemen met
mij erop.
Hij hing voorheen op het hoofdkantoor
in de Directie kamer.
Ik werkte bij onze KLM van 1957 tot
1992.
Eerst bij de Turma toen bij de
Motoren afdeling.
En het laatst bij de ITM nu Kes.
U mag het ook wel in de Vrije Vogels
plaatsen.
Met een vriendelijke groet
G.B. van Gend

Geacht VG bestuursteam!
Ik kan u mededelen, dat ik uw mail
van 11 november j.l. In goede orde
ontvangen had!
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Ik ben na het overlijden van mijn
eerste vrouw in 1987 in 1994
hertrouwd met een lieve Tiroolse
vrouw. Zelf heb ik geen kinderen,
maar deel mee in de vreugde van
de drie kinderen, acht kleinkinderen
en zeven achterkleinkinderen van
mijn vrouw. Het was voor mij dan
ook geen moeilijke beslissing om
in Oostenrijk te gaan wonen. Dat
heeft veel harmonie en stabiliteit in
mijn leven teruggebracht. Maar, het
heeft ook een keerzijde: deelnemen
aan de vele sociale activiteiten van
de VG-KLM is, zeker nu in Corona
tijden, zo goed als onmogelijk.
Ik denk, dat ik namens vele
in het buitenland levende
gepensioneerden spreek, als ik u nu
schrijf, dat ik de Kerstactie op zich
al een buitengewoon goed initiatief
vind, maar dat u zich ook de moeite
genomen hebt, de gepensioneerden
in het buitenland niet te vergeten,
doet enorm goed. Het geeft het
waardevolle gevoel, ook ver weg
van Nederland nog steeds een deel
van die Blauwe Familie te zijn!
Top!

Mijn hartelijke dank voor het vele
werk door u verricht en natuurlijk
hartelijk dank voor de €50,Ik wens u en de uwen vooral
gezondheid, fijne Kerstdagen en
alvast een voorspoedig nieuw jaar
met hopelijk minder Corona sores.
Met hartelijke groeten uit Tirol,
Otto Lauinger

Zeer geacht Bestuur
Dank voor (al) uw email(s).
Vooral voor de laatste met de
bijzondere Kerst geste, die ik op
mijn rekening zag bijgeschreven.
Omdat ik (woonachtig in Spanje)
natuurlijk nooit aan activiteiten heb
deelgenomen, dus nimmer gemist,
heb ik gemeend dit bedrag te
doneren aan Wings of Support.
Ik wens u ook een stralend Kerstfeest
en een heel goed Nieuwjaar toe.
Barbara de Witt Puyt

KLM heeft in zijn huidige vorm
geen toekomst
Luchtvaart
Het is onvermijdelijk: KLM moet
krimpen. Hoog tijd dat de politiek
het bedrijf met zijn irrelevantie
confronteert, schrijven Harald
Buijtendijk en Eke Eijgelaar (zijn
onderzoekers duurzaam toerisme
en vervoer aan Breda University of
Applied Sciences).
Vorig jaar redde het kabinet KLM,
zodat de positie van Schiphol en het
Vrije Vogels nr. 220 februari 2022

wereldwijde bestemmingennetwerk
ook veiliggesteld kon worden. Vorige
week werd bekend dat KLM bijna
6,5 miljard euro overheidssteun
ontving: nog meer dan eerder
werd aangenomen. KLM speelt
ondertussen al jarenlang een sleets
politiek spel met technologische
innovatie om de illusie te wekken
dat dit netwerkmodel een
toekomst heeft, ondanks snel
naderende milieulimieten. Met
zuinigere vliegtuigen, duurzame
brandstoffen en futuristische
vliegtuigontwerpen worden fiscale
maatregelen en strategische krimp
van tafel gehouden. De klimaattop
COP26 in Glasgow en recente
uitstootcijfers laten echter zien
dat systeemveranderingen in de
luchtvaart onvermijdelijk zijn.
Temperatuurstijging op aarde onder
de minimale 2 graden Celsius te
houden, zoals vastgelegd in het
klimaatakkoord van Parijs, heeft
ons kabinet zich vastgelegd op
reductiedoelen van 49 procent in 2030
en 95 procent in 2050. Internationaal
is inmiddels ‘netto-nul’ in 2050 de
norm. Met name de luchtvaart ligt
met deze doelstellingen op ramkoers.
Hoog tijd voor Den Haag om
alternatieven expliciet te maken.
De bijdrage van Nederlandse
luchtvaartemissies aan
klimaatverandering is al decennia
duidelijk, maar ingegrepen
werd er tot nu toe nauwelijks.
Netwerkluchtvaartmaatschappij
KLM is de grootste gebruiker
van thuisbasis Schiphol. KLM
streeft naar„winstgevende groei”.
Toegang krijgen tot iedere markt
die de netwerkkwaliteit vergroot
stond en staat hierbij centraal. Een
dogma dat al decennialang door de
Rijksoverheid ondersteund wordt. In
2020 was die groei verder weg dan
ooit. De Covid-19 pandemie bracht
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de mondiale luchtvaart nagenoeg
tot stilstand, maar in 2021 is er
geleidelijk herstel. De situatie van
KLM was hiervoor echter al complex.
Zo heeft Nederland – in tegenstelling
tot nabijgelegen mondiale luchtvaarthubs – geen natuurlijke thuismarkt
die een groot vliegveld legitimeert.
In 2019 bestond grofweg een
derde van de KLM-passagiers uit
overstappers die Nederland niet
aandoen. De locatie van Schiphol
is bovendien maar beperkt geschikt
voor een mondiale hub. Zo werd het
groeiplafond van 500.000 vluchten
al in 2017 bereikt. Omzeiling van dat
groeiplafond via Lelystad, ligt met alle
debatten over gezondheidseffecten
en klimaat niet meer voor de hand.
Technische uitdaging
Bij het legitimeren van KLM’s
netwerkmodel speelt innovatie al
jarenlang een belangrijke rol. Ook
als het gaat om het uitstootprobleem.
KLM ziet de oplossing hiervoor in een
combinatie van vlootvernieuwing,
compensatieprogramma’s en met
name duurzame vliegtuigbrandstof.
Het bedrijf reduceert duurzaamheid
zo tot een technische uitdaging. Groei
wordt gepresenteerd als voorwaarde
voor het realiseren van toekomstige
emissiereductietechnologie.
Andere maatregelen – zoals
groeiremming met behulp van fiscale
instrumenten – worden gehekeld.
Die brengen immers de „gelijke
concurrentievoorwaarden” in de
sector in gevaar. Dat die gelijke
voorwaarden er in Nederland nooit
waren, en dat als dit wel zo zou
zijn KLM niet meer had bestaan als
zelfstandig opererende maatschappij,
blijft altijd buiten elke discussie.
KLM heeft Schiphols huidige
groeiplafond dan ook altijd gezien
als een beperking die „nieuwe
investeringen in de modernisering

van de vloot” bemoeilijkt, waardoor
het minder goed in staat zou zijn
„duurzamer te vliegen”. Innovatie
vervult dus ook een politieke functie:
het houdt alternatieven van tafel en
creëert onderhandelingsruimte.
En met succes. Tot op de dag
van vandaag lijken Nederlandse
regeringen er heilig van overtuigd
dat het netwerk van KLM essentieel
is voor Nederland. Eén van de
voorwaarden van de Rijksoverheid
voor financiële steun was zelfs dat
KLM de kwaliteit van het netwerk
vanaf Schiphol tijdens de pandemie
op peil zou houden.
Beloftes van mogelijke toekomstige
technologie – zoals futuristische
vliegende vleugels – helpen KLM
om schijnzekerheden te creëren in
situaties van blijvende onzekerheid.
De recente aankondiging om de
eigen klimaatdoelen door een
initiatief van milieuorganisaties
en kennisinstellingen te laten
doorrekenen op haalbaarheid (het
science-based targets-initiatief),
verandert hier weinig aan.
Doodlopende weg
Innovatie in de huidige vorm
mag KLM misschien geleidelijk
duurzamer maken; binnen
de snel naderende planetaire
grenzen heeft het als traditionele
netwerkluchtvaartmaatschappij
simpelweg geen toekomst.
Hoogleraar economie Henriëtte Prast
betoogde in mei in NRC dat ook
banken en analisten geen vertrouwen
meer hebben in het bedrijf.
De Nederlandse overheid gaat door
op een doodlopende weg als het KLM
miljarden euro’s staatssteun verleent
zonder met alternatieven te komen.
Onlangs gaf het bedrijf aan tijdens de
pandemie zoveel mogelijk te vliegen
om het netwerk in de lucht te houden
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– keurig volgens de voorwaarden
van het kabinet. De vraag is: voor
wie? Zakelijke frequent flyers –
een belangrijke klantengroep van
netwerkmaatschappijen – verkiezen
Zoom en hun werkgevers snijden in
reisbudgetten. De vrees is dat deze
markt permanent is gekrompen. Een
kans om ook KLM strategisch te laten
krimpen.
Past een KLM met een point-to-point
model van rechtstreekse vluchten
bijvoorbeeld niet beter in de toekomst
van Nederland dan een KLM dat
vergroeid is met het huidige hub-andspoke model, waarbij passagiers op
Schiphol overstappen? Dat verlaagt
de uitstoot aanzienlijk en schept
ruimte om het vluchtvolume in lijn te
brengen met de nog zeer beperkt
beschikbare volumes aan duurzame
brandstoffen.
Dergelijke transities gaan niet
zomaar. KLM is vergroeid geraakt
met de status quo van Schiphol als
mondiale hub. Het kan hier moeilijk
zelf van afwijken. Het is daarom nu
aan de politiek om visie te tonen en
KLM te confronteren met de eigen
onvermijdelijke irrelevantie. Onze
(klein)kinderen plukken hier straks de
vruchten van.

Reactie van Herman van de
Vijver op “KLM heeft in zijn
huidige vorm geen toekomst”
Aan: opinie@nrc.nl
Onderwerp: brief n.a.v. 22 november
2021
“KLM heeft in zijn huidige vorm geen
toekomst”
Graag stuur ik U een reactie op het
artikel van 22 november.
Gesuggereerd wordt dat een
kleinere KLM zonder overstappers
op Schiphol zou kunnen bijdragen
aan het oplossen van klimaat
problemen.
De overstappers vormen een
belangrijk export product: op
wereldniveau kan de helft van alle
reizigers die met het vliegtuig op stap
gaan dat niet rechtstreeks, dus zoekt
een overstap punt.
1.	Als KLM stopt met de
overstappers zijn er talloze
alternatieve mogelijkheden: via
Istanbul, Dubai, London, Parijs,
Frankfurt en wellicht ontdekt men
dan nieuwe mogelijkheden zodat
het aantal overstappers groeit. Dit
heeft geen enkel positieve invloed
op het klimaat.

2.	Als export - want dat zijn de
overstappers op Schiphol - ter
discussie staat ten gunste van het
klimaat, dan is het beperken van
de land, tuinbouw en veeteelt in
Nederland een betere kandidaat
- 80% daarvan is export. Als
dat gestopt wordt is het klimaat
gered en hebben we geen export
meer van vlees, zuivel, bloemen,
plofkippen, enz.
Met vriendelijke groeten
Herman van de Vijver

Met veel respect en
bewondering lees ik graag de
reisverslagen van mijn oudcollega Pierre Krijnzen!
Het vergt naast de nodige moed
ook een beren sterke lichamelijke
conditie om zulke fietstochten te
kunnen maken.
Hij ziet niet alleen veel van de wereld
maar ontmoet ook veel bijzondere
lokale mensen.
Pierre, ik wens je nog veel mooie
fietsreizen toe.
Met vriendelijke groet van Rob
Boekhout

Vereniging Gepensioneerden KLM is geen
pensioenfonds….
Regelmatig komt het voor dat leden ons benaderen met de vraag of VG-KLM het KLM-pensioenfonds is. Zelfs
bedankjes van leden voor het ontvangen kerstpakket wordt gericht aan het pensioenfonds.
Met deze korte tekst willen wij de leden duidelijk maken dat VG-KLM: GEEN PENSIOENFONDS IS.
Een aantal jaren geleden is het KLM-pensioenfonds opgegaan in Blue Sky Group. Een bedrijf waarin meerdere,
dan alleen het KLM-pensioenfonds, zijn opgenomen.
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Meet & Greet met corona
Mady van den Bergh-Eldering

Zo hebben wij dat allen afgelopen jaar
meegemaakt. Onze vereniging die
normaliter bruist van de activiteiten,
kwam in één klap tot stilstand. Eerst
maar even bekomen van de schrik en
daarna op volle kracht voorwaarts, om
te onderzoeken wat wél nog mogelijk
was.
Daarna kwamen veel actieve KLM-ers
in slecht weer terecht en moesten er
keuzes worden gemaakt. De positieve
kant was, dat er veel KLM-ers in
die tijd lid zijn geworden van VGKLM. Een welkomstbrief volgde met
de uitnodiging dat, zodra het weer
mogelijk was, wij een Meet & Greet
zouden organiseren, omdat wij deze
leden wilde laten kennismaken met de
activiteiten van onze vereniging.
Er hebben inmiddels 3 bijeenkomsten
plaats gevonden in het voor velen
welbekende Silversant in Amstelveen.
Wat heb ik veel vrolijke gezichten
gezien en met allemaal dezelfde
openingszin: “hoe gaat het met je”,
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“kun je je vrije tijd goed invullen”, “ik
heb je lang niet gezien”, “we moeten
gauw een keer afspreken” etc. Voor
even waren we de corona ellende
vergeten.
Na een welkomstwoord van onze
voorzitter Fokke van de Ven, werden
de bestuursleden aan de aanwezigen
voorgesteld en benoemde Fokke de
vele activiteiten die wij organiseren.
Een gezellig samenzijn onder het
genot van een drankje en een hapje
volgde.
Helaas mochten er maar 30 personen
per keer aanwezig zijn in verband met
de toen geldende coronaregels. Maar
geen nood, in januari zouden wij weer
verder gaan met de uitnodigingen.
Maar het moment dat ik dit schrijf,
1 januari 2022, zitten wij nog in een
lockdown.
Toch ik beloof u: aan de horizon
schijnt weer de zon. Laat de positieve
energie uw leven verrijken.
Samen zal het ons lukken.
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Henk Verbruggen: vliegen is mijn grote passie….
Fons Waalwijk fotografie
Ciska Spikker tekst
Na een oproep in Vrije Vogels naar
leden met een hobby, ontvingen wij
een bericht van Henk Verbruggen.
Hij wilde graag vertellen over zijn
grote passie, vliegen. Op vliegveld
Hilversum bestierde hij namelijk met
collega’s een vliegclub die op dat
moment nog één vliegtuig had en
waarmee regelmatig werd gevlogen.
Werd gevlogen? Ja, werd. Helaas
is hun vliegtuig tijdens een grote
hangar brand verloren gegaan.

Maar hoe is Henk ertoe
gekomen om te gaan vliegen?
Oorspronkelijk was hun locatie
Lelystad, maar omdat Lelystad
een andere “bestemming” zou
krijgen moest de club omzien naar
een andere locatie en dat werd
Hilversum. Maar voordat wij verder
gaan eerst iets over de KLM jaren
van Henk.

“Na twee jaar militaire dienst bij de
luchtmacht, waar ik werd opgeleid
tot verkeersleider, kwam ik in 1965
bij KLM binnen als werkstudent op
afdeling platform afhandeling,
SPL/KA. Koffers laden, een hartstikke

leuke tijd”. “Kreeg op enig moment
een free two ticket – dat was in die
jaren regel in plaatst van IPB-en –
waarmee ik samen met een collega
op stap ging”. Maar je had toen dus
geen vaste baan? “Nee, ik heb na die
werkstudent periode gesolliciteerd
als Passage employé, en na een
cursus contact employé, kon ik in de
intercontinentale vertrekhal aan de
slag. Hier begon dus mijn ontzettend
leuke tijd bij KLM”.

En hoe ging het dan verder?

“Wij zijn in 1967 getrouwd, waarna
ik in 1968 uitgezonden werd naar
Mexico voor de afhandeling van de
olympische ploeg. Een erg leuke tijd.
Een maand later, tijdens een receptie
met het olympisch comité heb ik een
speciaal speldje gekregen als dank
voor mijn inzet”.
“In 1970 kwam ik in opleiding
voor operations officer op afdeling
vluchtvoorbereiding. De vliegplannen
werden toen grotendeels nog
handmatig berekend. Een uitdaging
was de poolvlucht van Amsterdam
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– Anchorage. Hiervoor waren
verschillende hulpmiddelen nodig,
zoals de Mercator computer en de
protracktor, een parallelle liniaal. In
die tijd werden in de nabijheid van
de pool kompassen onbetrouwbaar
en viel ook vaak de radioverbinding
weg. Hiervoor werden speciale pool
weerkaarten gebruikt”.
Heeft u hier lang gewerkt? “Nou
nee, in 1980 kwam ik op de
afdeling systeembeheer waar ik de
berekeningen maakte voor weight
and balance van o.a. de A-310,
B-747 combi en andere toestellen
van door KLM afgehandelde
maatschappijen. Dus wel weer
werken met berekeningen maar van
een andere orde”.
Het bleef kriebelen en na 3 jaar hield
Henk het weer voor gezien en vertrok
hij naar afdeling Kwaliteitscontrole
bij Marketing. Hiervoor moest hij
stations af om te controleren of
men voldeed aan prijsstellingen van
tickets, correcte afhandeling, de
catering en vracht. Na zo’n bezoek
moest duidelijk zijn waar hier en
Vrije Vogels nr. 220 februari 2022

daar wat puntjes op de i gezet moest
worden. “Ja, dat was best wel een
dingetje. Zo’n General Manager
moest ik toch uitleggen en laten
inzien wanneer er iets niet klopte en
dat het anders moest”.
Het werd een vast gegeven dat Henk
telkens na zo’n 3 á 4 jaar weer wat
anders wilde. “Ik ben een onrustig
persoon dus ik zocht telkens weer
naar een nieuwe uitdaging”. Dit keer
in 1987 bij NLM City Hopper als
hoofd operationele diensten. Hier
heeft Henk de samensmelting van
NLM en Netherlines meegemaakt.
Daarna volgde bij KLM City
Hopper nog een functie waarbij
hij afhandelingscontracten op de
buitenstations moest afspreken,
waardoor hij een á twee dagen per
week van huis was. Ook weer een
leuke job.
Met 56 jaar mocht Henk gebruikmaken
van een regeling om eerder te stoppen
met werken. Maar Henk kon het
niet laten en na een paar maanden
vond hij een nieuwe uitdaging bij
het International Financing & Flight
Trainingcentre in Hoofddorp als
mentor/training coördinator.
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Eens per maand ging Henk hiervoor
naar de KLM Luchtvaartschool op
Eelde en naar vliegschool Rob van
Sigtenhorst op Teuge (later Stella
Aviation) om de voortgang van de
leerlingen te bespreken. Maar na 3
jaar was het echt genoeg geweest en
ging Henk met pensioen.

Vliegen

Hiermee kwam de weg vrij voor zijn
grote hobby: vliegen. “Ik was zo’n
4 jaar dat ik al gefascineerd raakte
door vliegentuigen. Mijn eerste
droom kwam uit toen ik op mijn 17e
begon met zweefvliegen op het
vliegveldje van Langevelderslag.
Door mijn huwelijk, krijgen van
kinderen en carrière, raakte het
vliegen enigszins op de achtergrond.
Echter in 1990 startte ik met motor
vliegen. Mijn eerste ervaring was
een Fudji FH-200. Een leuk, klein,
en heerlijk wendbaar vliegtuig
(hiermee werden ook stunts gedaan)
waarmee ik de nodige ervaring kon
opdoen. Mijn eerste brevet was A
beperkt. Hiermee mag solo gevlogen
worden in Nederland en later heb ik
mijn brevet kunnen uitbreiden zodat
ik ook naar het buitenland mocht
vliegen”.

Een aantal jaren later, inmiddels was
club UV Flevoland opgericht door
een groep enthousiastelingen, kon in
1997 een microlight toestel gekocht
worden. Met dit vliegtuig werd gestart
met vlieglessen waarvoor in 2004
twee toestellen werden aangeschaft.
“Ja, dat was een prachtig moment.
Met spaargeld en hulp van de leden
konden wij dit realiseren”.
Maar op enig moment kwamen toch
wat haperingen in het voortbestaan
van deze mooie club. “Een van
de toestellen kreeg technische
problemen, waarvoor de financiën
ontbraken om die te verhelpen.
Uiteindelijk is het “slechtste” toestel
verkocht en zijn wij doorgegaan
met het overgebleven toestel. Het
onderhoud aan de vliegtuigen
kon verricht worden door een
gecertificeerde vliegtuigmonteur.
“Tot de brand in het voorjaar van
’21 hebben wij heerlijke vluchten
gemaakt met familie en/of vrienden.
Het blijft een dure hobby dus het
delen van de kosten geeft de
mogelijkheid dit vaak te kunnen
doen”.
Nu het laatste vliegtuig ook is
verdwenen moet hij een vliegtuig
huren. Dit doet hij samen met een
kameraad uit Zeeland waarmee hij
regelmatig naar een mooie locatie
vliegt, want om zijn brevet te mogen
houden moet hij 12 uur per jaar
vliegen, maar dat doet hij heel graag.
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VG-Dagtour 2022 een feit!!!
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Er is voor een andere bestemming gekozen dan die wij op
de plank hadden liggen. Wat is er gezelliger en leuker dan
dat u allemaal met elkaar kunt bijkletsen over de afgelopen
drie jaar. Over wat wij hebben meegemaakt, en hoe wij er
doorheen zijn gekomen. Waar kun je dat beter doen dan
aan boord van een schip. Het wordt voor de meesten van
u een déjà vu. We gaan varen met de Zilvermeeuw 2!
Maar voordat wij aan boord gaan van de Zilvermeeuw 2,
stoppen wij onderweg voor een kopje koffie of thee met
het alom bekende gebakje bij het Van der Valk Avifauna in
Alphen aan de Rijn.
Het inschepen doen wij deze keer op het eiland
Stormpolder dat tegen Krimpen aan den IJssel ligt. Nadat
iedereen aan boord is en u twee consumptiemunten heeft
ontvangen, gooit de kapitein de trossen los en varen wij
richting de Rotterdamse havens.
Na de afvaart wordt de lunch in gereedheid gebracht,
en kunt u meteen ontdekken dat wij onder de Van
Brienenoordbrug doorvaren. Onderweg zal de kapitein het
een en ander vertellen wat zoal te zien is.

Voor Haarlem is gekozen omdat het Van der Valk Hotel
Schiphol op deze dagen niet klaar is met de verbouwing.
Dit laatste is mede de reden dat onze opstapplaats dit
jaar is verplaatst naar Haarlem. Ook daar kunt u als
deelnemer uw auto kosteloos parkeren.
Onze andere opstapplaatsen – voorheen en terug
– zijn als vanouds Station Hoofddorp en Busstation
Amstelveen, en voor onze trouwe Haagse inschrijvers, op
19 mei is er ook een opstapplaats in Den Haag.

Na zo’n vier uur varen stoppen wij in Vlaardingen waar de
bussen van Doelen Coach Services ons al opwachten. Zij
brengen ons naar het Van der Valk Hotel in Haarlem voor
het buffetdiner.

Informatie over opstapplaats Den Haag

Vanaf 2019 is het niet meer mogelijk voor touringcars
om bij het Centraal Station te komen. De opstapplaats in
Den Haag is op de Prinsessegracht ter hoogte van de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

Voorwaarden en Spelregels

Deze kunt u inzien tijdens het boeken van uw
tickets. Wij adviseren u dringend deze goed te lezen
in verband met de dan geldende coronaregels en
annuleringsvoorwaarden.

Verhoging prijs VG-Dagtour

De prijs voor onze VG-Dagtour is al jaren niet verhoogd.
Na rijp beraad heeft het bestuur besloten met ingang van
2022 het tarief voor deelname te verhogen naar € 45,per persoon.
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Een van de redenen hiervoor is dat de afgelopen
coronajaren alle prijzen enorm zijn gestegen. De
organisatie heeft met scherp onderhandelen deze kleine
verhoging kunnen realiseren.

Naamswijziging

Van een aantal leden heeft het bestuur te horen gekregen
dat onze dagtochten razend populair zijn en een groot
gehalte van een reünie heeft. Dit blijkt ook wel uit het
aantal aanmeldingen ieder jaar! Maar, men vond de
naamstelling ‘dagtochten’ niet meer de lading dekken en
een beetje oubollig klinken.
De commissie (vanaf nu VG-Dagtour commissie) heeft
de opdracht gekregen om er iets aan te doen. Wat u
van deze nieuwe benaming vindt mag u ons in mei laten
weten.

Vanaf nu allemaal “fingers crossed” wij
hopen van ganser harte dat dit jaar weer
een VG‑Dagtour kan plaatsvinden.
Wij willen u graag begroeten op een van
de genoemde dagen in mei.

Last but not least, lees voordat u gaat inschrijven,
onze voorwaarden en spelregels op de website
goed door (www.vg-klm.nl), log in en klik via de
tegel ‘Activiteiten’ door naar VG-Dagtour.
Voor diegenen die niet via de website kunnen
inschrijven, is een kopie van onze Voorwaarden en
Spelregels beschikbaar tijdens de Soos in februari
2022 in Westend.

GEZOCHT

PILOTEN, CABINE- EN/OF GRONDPERSONEEL UIT 1962 IN BIAK, NIEUW

GEZOCHT

Samen met theatermaker Betsy Torenbos zijn wij gestart met het project Tabee
Daarvoor ben ik op zoek naar piloten, (grond)steward(s)(essen) die aanwezig w
laatste vlucht(en) (eind1962) van Biak (Nieuw-Guinea) naar Nederland. Wij zou
hun willen interviewen voor dit project. Hierbij een korte beschrijving van ons pr

Piloten, Cabine- en/of Grondpersoneel uit 1962
in Biak, Nieuw-Guinea
Samen met theatermaker Betsy
Torenbos zijn wij gestart met het
project Tabee Nieuw-Guinea.
Daarvoor ben ik op zoek naar
piloten, (grond)steward(s)(essen)
die aanwezig waren op (een van)
de laatste vlucht(en) (eind1962)
van Biak (Nieuw-Guinea) naar
Nederland. Wij zouden een of
enkele van hun willen interviewen
voor dit project. Hierbij een korte
beschrijving van ons project.
Het doel van het project is het
documenteren en presenteren
van getuigenissen van NieuwGuineagangers en Papoea’s over
de bewogen periode 1945-1962
door middel van multidisciplinaire
docu(mentaire)-theater, een
aantal symposia, een multimediale
installatie (in het Indisch
Herinneringscentrum Den Haag,
museum Bronbeek Arnhem, het
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Het doel van het project is het documenteren en presenteren van getuigenissen
Guineagangers en Papoea's over de bewogen periode 1945-1962 door middel
docu(mentaire)-theater, een aantal symposia, een multimediale installatie (in he
Herinneringscentrum Den Haag, museum Bronbeek Arnhem, het Drents Museu
boek met DVD en een website. Met name de periode van de overdracht in okto
Toegoenezen, Nederlandse
Drents Museum
Assen (o.v.b.), een
interesse.
militairen en onderwijzers die na de
boek met DVD en een website. Met
docu-theater,
waar de interviews
(op film)
de 1962
basis gedwongen
zijn en waarbij een aant
overdracht
eind
name deHet
periode
van de overdracht
optreedt
en musici,
zal naast de drie bov
warenacteurs
Nieuw-Guinea
te verlaten.
in oktoberlive
1962
heeftsamen
onze met professionele
ook op tournee door het land reizen. De première is gepland op 8 oktober volge
Maar ook missionarissen die na
interesse.
de overdracht aan Indonesië.
de overdracht in Nieuw-Guinea
zijn achtergebleven.
En hopelijk
Het docu-theater,
de interviews
De groep waar
mensen
die wordt geïnterviewd
zijn Nederlanders
en Indo-Europeane
Nederlands-Indië
waaronder moeders
en piloten,
vrouwen,
DETA-contractanten,
(bestu
dus ook
cabineen/of
(op film) de
basis zijn en waarbij
Papoea’s
in
Europa,
Toegoenezen,
Nederlandse
militairen
en
onderwijzers
die
grondpersoneel van KLM.
een aantal geïnterviewden zelf live
1962 gedwongen waren Nieuw-Guinea te verlaten. Maar ook missionarissen di
optreedt samen met professionele
Nieuw-Guinea zijn achtergebleven. En hopelijk dus ook piloten, cabine- en/of g
Geïnteresseerden kunnen zich
acteurs en
musici, zal naast de drie
KLM.
aanmelden bij Paul Pattynama,
bovengenoemde locaties ook op
Geïnteresseerden
kunnen
bij Paul
Pattynama,
per telefoon:
06 2252
3856 of per
tournee door
het land reizen.
De zich aanmelden
per
telefoon:
06
2252
3856
of
email: paul@tabeenieuwguinea.nl
première is gepland op 8 oktober
per email: paul@tabeenieuwguinea.nl
volgend jaar, zestig jaar na de
overdracht aan Indonesië.

De groep mensen die wordt
geïnterviewd zijn Nederlanders
en Indo-Europeanen uit voormalig
Nederlands-Indië waaronder
moeders en vrouwen, DETAcontractanten, (bestuurs)
ambtenaren, Papoea’s in Europa,
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Geocaching Herman Mooij
2021: Ondanks corona zijn we,
zodra het dit jaar weer kon, toch
vijf keer met een VG-KLM-groep op
pad geweest. Steeds vaker wordt
er in de diverse media melding
gedaan over Geocaching waardoor
de belangstelling bij jong en oud
hiervoor nog steeds groeit. Naast
dat er nu een groep is die regelmatig
mee gaat melden zich nog steeds
leden aan om een keer mee te lopen.
En achteraf is men dan weer verrast
wat het eigenlijk allemaal inhoudt.
En zo groeit het enthousiasme
langzaamaan.

Als we terugkijken op dit jaar dan zijn
we in juli naar Gouda geweest. We
hebben toen enorm geboft met het
mooie weer en hebben al puzzelend
onze weg door de stad gevonden.
Gouda is een prachtig stadje met
grachten en een aanrader om een
keer te bezoeken.

Vervolgens zijn we in augustus,
oktober en november naar
‘s-Graveland geweest voor de
Gamma to Gamma-race 1 t/m 8
plus een Bonus cache en hebben
we een aantal omliggende caches
meegepakt. Hier ligt een prachtig
gebied van ’s-Gravelandse
Buitenplaatsen met een diversiteit
aan prachtige oude bomen, struiken
en landschappen. Ook kwamen
we hier reeën tegen. Een aanrader
voor een mooie natuur wandeling.
Tenslotte zijn we 16 december naar
het Landgoed Elswout gegaan nabij
Aerdenhout. Het landgoed kent een
afwisselend landschap wat zich van
zijn mooiste kant liet zien dankzij
het weer: fris, een optrekkende
mist, een lage zon en een blauwe
lucht. Een mooie combinatie om
hier foto’s te schieten. De cache is
een foto-cache en dit houdt in dat
er een aantal afbeeldingen worden
gegeven die moeten worden
gevonden tijdens de wandelroute.
Een afbeelding eenmaal gevonden,
dan moet een vraag worden
beantwoord. Als alle afbeeldingen
en antwoorden zijn gevonden dan
kan de eind-cache-locatie weer
worden bepaald en de cache

worden gezocht. Een uitgebreid
verslag, inclusief foto’s van deze
dag, kunt u weer vinden op de
VG-KLM-site onder Activiteiten/
Geocaching.
Op verzoek van de leden, die
regelmatig meedoen, gaan we in
2022 iedere maand een keer op
pad behalve de maanden juni en
september. Bent u geïnteresseerd
kijk dan voor de exacte data in de
Agenda op de VG-KLM site.
Wanneer er in de andere regio’s
interesse hiervoor is, schroom dan
niet een verzoek daartoe te doen.
Dan kunnen we kijken of we daar
iets kunnen organiseren. Houdt er
dan wel rekening mee dat we u een
dag bezighouden.
Voor nu: tot cache.
Activiteitencommissie
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’Waanzin pensioenbeleid kost elk jaar miljarden’
OPINIE Rob de Brouwer en Jan Pierik

Het stil laten staan van de
pensioenen kost de Staat
jaarlijks € 12 miljard, stellen
de pensioenexperts Jan Pierik
en Rob de Brouwer. „Geld dat
gebruikt had kunnen worden voor
wonen, zorg en het klimaat. Er zit
€ 2000 miljard in de pensioenkas.
Benut dat geld waarvoor het is
bedoeld.”
Feiten spreken voor zich. En
het is een feit dat het collectieve
pensioenvermogen in Nederland
sinds 2008 is verdrievoudigd en
inmiddels de astronomische omvang
van € 2000 miljard of meer bereikt.
De laatste vijf jaar is gemiddeld
€ 100 miljard per jaar aan het
pensioenvermogen toegevoegd.
Gemiddeld werd sinds 2008 een
rendement gemaakt van 6%. Het
begrote rendement waarmee de
premies werden en nog steeds
worden berekend ligt aanzienlijk
lager, de laatste vier jaar op
ongeveer 2,8%, vanaf 1 januari dit
jaar ongeveer 1,7%.
Er is over deze periode dus een
aanzienlijke overwinst gemaakt.
Overwinst die gebruikt had kunnen
worden voor verhoging van de
uitkeringen en de aanspraken
maar nu aan het vermogen is
toegevoegd. Als we op grond hiervan
een realistische dekkingsgraad
berekenen zou die nu rond de 200%
komen te liggen.

Houdbaar

Sinds 2008 is het aantal
uitkeringsjaren in de kassen van
pensioenfondsen gestegen van
25 naar 50. Berekeningen hebben
Vrije Vogels nr. 220 februari 2022

aangetoond dat uitgaande van een
rendement van 3% en met minimaal
30 uitkeringsjaren in kas, het stelsel
houdbaar is. De premie kan dan
worden verlaagd met gemiddeld
40%.
Stel dat we ons niet laten leiden
door de modelbouwers en
systeemdenkers, maar dat we
het gespaarde megabedrag
zouden benutten waarvoor het
is bedoeld. Dan gaan we de
pensioenen en de aanspraken van
de werknemers verhogen met de
indexatieachterstand, de koopkracht
van de pensioenen veiligstellen en
laten we de premie dalen naar het
niveau dat mogelijk en verantwoord
is. Dan gaan de werkgevers
een lagere premie afdragen,
wordt bij werknemers minder
premie ingehouden en gaan de
gepensioneerden er 25% op vooruit.

Zouden de kabinetsonderhandelaars
de boodschapper met zulke goede
berichten de deur uit hebben
gestuurd? Nee toch? Dan kunnen
ze meteen de voorstellen van de
staatssecretaris om de indexatie
te hervatten per 1 januari 2022
van tafel halen, want die werken
niet voor de meerderheid van de
gepensioneerden, aangezien de
vier grootste pensioenfondsen van
Nederland daarvoor een te lage
dekkingsgraad hebben.

Investeringen

Rijk rekenen

Laten we eens kijken wat dat
voor invloed kan hebben op de
overheidsinkomsten voor de
komende kabinetsperiode. De
overheid als grootste werkgever in
Nederland betaalt dit jaar meer dan
€ 12 miljard aan pensioenpremie
aan het ABP. Dat bedrag kan
jaarlijks, in de vorm van een
lagere pensioenpremie en hogere
belastinginkomsten, structureel
extra beschikbaar komen voor de
noodzakelijke investeringen in de
volkshuisvesting, de zorg en de
klimaatproblematiek. Daarnaast
neemt de koopkracht van
werknemers en gepensioneerden,
ondanks de toegenomen inflatie,
sterk toe.

Nadeel is wel dat alle juristen,
accountants, ICT-specialisten en
reorganisatieadviseurs die zich al rijk
rekenen met het werk dat ze toevalt
bij de overgang naar een volledig
nieuw pensioenstelsel, naar ander
werk moeten zoeken.
Misschien in de bouw, het onderwijs
en de zorg?
Rob de Brouwer is voormalig
Hoogovens-directeur, schrijver van
diverse boeken over pensioenen en
oud-voorzitter van de Nederlandse
Bond voor Pensioenbelangen (NBP).
Jan Pierik is oud-hoofddirecteur
van het ministerie van SZW en
voormalig bijzonder hoogleraar aan
de Erasmus Universiteit.
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5. Ben van Heeswijk
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8-daagse reis - Cinque Terre (september 2022)
Genieten van de Italiaanse cultuur en natuur, maar ook een reis met
een sportief karakter. Een mooie combinatie dus.

EN
WANDELEN

CULTUUR

We vliegen op Pisa en bezoeken
deze stad die bekend staat vanwege
de befaamde scheve toren. Maar
Pisa heeft echter meer te bieden!
Bewonder het Piazza dei Miracoli,
het Plein der Wonderen, maar ook
het Baptisterium, de Kathedraal en
de monumentale begraafplaats.
We verblijven 1 nacht in Pisa en
bezoeken vervolgens Lucca. In dit
charmante stadje voel je je meteen
thuis. De vele monumenten, oude
wachttorens en prachtige tuinen
zorgen voor een idyllisch plaatje
en de schilderachtige, autovrije,
straatjes geven ‘de stad van honderd
kerken’ een middeleeuws karakter.
Daarna reizen we door naar La
Spezia, alwaar we 6 nachten
verblijven als uitgangspunt voor de
Cinque Terre. Het natuurpark rond
de kleurrijke huisjes van de Cinque
Terre (vijf dorpen Monterosso,
Vernazza, Corniglia, Manarola en
Riomaggiore) is in 1997 uitgeroepen
tot werelderfgoed en is een van
de meest gewilde plaatsen in Italië
om foto’s te nemen. Ontdek de
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dorpen vanuit een bijzonder oogpunt
tijdens een adembenemende
kustwandeling. In deze omgeving
gaan we gedurende 3 dagen
wandelen (6 tot 10 km per dag) en
tussendoor worden er excursies
verzorgd.
Ten tijde van het voorbereiden
van deze aankondiging waren de

exacte prijzen nog niet bekend,
we denken aan een indicatie van
ca. € 2.100,- p.p. op basis van
een 2-persoonskamer, inclusief
halfpension voor 3 dagen. Bij het
verschijnen van deze Vrije Vogels
zijn de exacte prijzen bekend en
terug te vinden op www.vg-klm.nl
Het VG-KLM inschrijfgeld bedraagt
€ 75,- p.p.
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Exclusief o.a.

Data

Vertrek 19 september
Retour 26 september

Opmerkingen

•	Ook voor deze reis in 2022
hebben we de groepsgrootte
aangepast (max. 17 personen).
De prijzen gelden voor de
groepsgrootte op basis van
staffels. Indien de groepsgrootte
wijzigt, zijn andere prijzen van
toepassing.
•	De vertrek en retourdata kunnen
enigszins wijzigen, e.e.a. is
afhankelijk van de meest gunstige
prijsstelling en beschikbaarheid
(hotels en vluchten).

•	3 wandeldagen in Cinque Terre
incl. entree, transfers per bus,
trein en boot
•	Alle overnachtingen in het hotel
•	Verzorging op basis van logies
en ontbijt en halfpension voor
3 dagen
•	Lunchpakket tijdens de
wandeldagen
• Toeristenbelasting
• CO2 compensatie
•	Lokale Nederlands- of
Engelssprekende gids tijdens de
excursies
•	Lokale wandelgids tijdens de
wandelingen

•	Niet genoemde maaltijden,
drankjes en persoonlijke uitgaven
• Optionele excursies ter plaatse
• Optionele entreegelden
•	Reis- en/of
annuleringsverzekering
• Fooien
•	Calamiteitenfonds: € 2,50 per
boeking

Inschrijven

12 februari 2022 vanaf 09.00 uur
Kijk op onze website www.vg-klm.nl
voor uitgebreide informatie en hoe u
zich kunt inschrijven. Ga naar:
VG-Reizen > Cinque Terre.
NB Mocht u geen internet hebben,
dan kunt u informatie opvragen bij
de reisbegeleiding: Corrie de Jong
06-51535614 (e-mail:
Corrie.de.Jong@vg-klm.nl).

Inclusief

•	Economy Class vluchten met
Transavia Amsterdam – Pisa v.v.
• Luchthavenbelasting
• Brandstofheffing
• 10 kilo handbagage
• 1 stuk ruimbagage van 20 kg
•	Transfer luchthaven Pisa – Hotel v.v.
•	Dagexcursie met stadstours Pisa
en Lucca
•	Dagexcursie naar Lerici- TellaroLa Spezia- Portovenere
•	Excursie Golfo Del Tigullio,
Rapallo naar Portofino- San
Fruttuoso en Camogli
Vrije Vogels nr. 220 februari 2022
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Pierre Krijnzen een wereldfietser!
Pierre Krijnzen

REIS 5 – Hoogkarspel – Kaapstad – Deel 2

e
ELD TRIP
ZIJN 5 WER

DEEL 2

Het vorige verslag in Vrije Vogels 219 van mijn fietstocht door Afrika vanuit
Hoogkarspel eindigde in Mombassa.
Ik trok hierna door langs de kust naar
Dar es Salaam, vanwaar ik weer
terugfietste naar Nairobi. De wegen
van zowel Kenia als Tanzania waren
op dit traject opmerkelijk goed. Ik
zou willen, dat de wegen op al mijn
fietstochten er zo bijlagen. Daarbij
prachtig landschap, dun bebost met
ongerepte savanne en wilde beesten,
die zich er regelmatig lieten zien. Zo
ook de kleurige Masai langs de weg
met hun gemengde kuddes van koeien
en geiten. Ik trof er ook lieden, die er
zgn. komen “jagen”. Rijke mensen
uit de hele wereld kunnen er hun ego
versterken door voor veel geld een wild
dier dood te schieten.
Vanuit Nairobi vertrok ik daarna in
NW-richting naar Uganda; een
heerlijke koele rit in hoger gelegen
gebied in een groene omgeving
en grote meren – Lake Nakuru en
Naivasha. Ik bezocht daar een paar
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Hollandse rozenkwekerijen en was
zeer onder de indruk van de enorme
bedrijven met soms meer dan 5000
mensen in dienst.
In Uganda logeerde ik in een logement
aan het Victoria-meer, waar de (Witte)
Nijl zijn spectaculaire tocht door Afrika
begint. Ik kwam er in contact met
een aantal Hollandse paters, die er
kindsoldaten opvingen. Een van hen
was een West-Friese pater uit een
dorp bij mij uit de buurt. Deze kinderen,
vaak meedogenloze moordmachines,
die als ze hun wapens inleverden, een
muziekinstrument kregen, waar ze
vervolgens op mochten leren spelen.
Ik ben er een paar dagen gebleven
en mocht even hun held zijn. Toen ik
er vertrok, speelden ze het Wilhelmus
voor mij. Geweldig om dit te mogen
meemaken zo diep in Afrika, hetgeen
nog een extra dimensie krijgt, als je
lang van huis bent.

Hierna ben ik met een oude vrachtboot
het Victoriameer overgestoken naar
Mwanza in Tanzania vanuit een haven
niet ver van Kampala. Het meer
is zo groot, dat er zelfs een lichte
getijstroming is door eb en vloed.
Ooit werd er de vraatzuchtige Nijlbaars
uitgezet, die de oorspronkelijke
vissoorten voor een groot deel heeft
uitgeroeid. Ze hadden er kennelijk
een goed leven en groeiden uit tot
monsterachtige exemplaren. Na
de overtocht heb ik er een van zo’n
2 meter op de kant zien liggen.
Hierna vertrok ik, voor een gedeelte,
met een trein naar Malawi. De weg
was zeer slecht en ik wilde mijn
fiets er niet aan wagen. Ook deze
treinreis was heel bijzonder. De
wagons, zeer slecht onderhouden
en vies, sukkelde maar langzaam
door het land. Ik herkende nog wel
wat van oude deftigheid aan boord.
Het personeel deed pogingen een
traditie van zorg voor passagiers
plechtig te bewaren, al liepen de
kakkerlakken over hun schoenen.
Vervolgens fietste ik naar het zuiden
langs de oevers en berghellingen
van Lake Malawi. Opnieuw
bijzonder mooi met theeplantages
en weelderig exotisch groen. Ik kon
Vrije Vogels nr. 220 februari 2022

me gekookt en was het soms best
gezellig.

er meestal overnachten in hutjes op
de rotsachtige oever van het meer.
Het was er prima overnachten met
een lekker windje. Als het donker
werd, zag ik miljoenen vuurvliegjes,
die als kerstversiering boven de
struiken hingen. Ik trof er echter
soms ook extreme onweersbuien
met spookachtige bliksemflitsen,
daverende donderslagen en regen,
die met bakken naar beneden kwam.
Ik vervolgde mijn fietstocht naar de
hoofdstad van Zimbabwe, dat vroeger
Rhodesia heette. De hoofdstad Harare
heette toen Salisbury; een fraaie
moderne stad. De Engelsen hebben
destijds een mooi en welvarend
land achtergelaten. Het werd echter
leeggezogen en geruïneerd door
nieuwe machthebbers, die het land
als hun privébezit beschouwden. De
gewone man is er dupe van. Hun
spaargeld en een levenslang betaald
pensioen is niets meer waard. Zonder
buitenlandse valuta heb je een
slecht leven en niets te zoeken op de
welvarende zwarte geldmarkt.
Hierna volgde een lange rit naar de
havenstad Beira aan de kust van
Mozambique aan de Indische Oceaan.
Onderweg kon ik doorgaans in een
pension overnachten, maar moest ook
een paar keer in het bos in mijn tent
slapen.
Soms ook kon ik terecht in een
dorpje, waar dan een hut voor me
werd vrijgemaakt, waar ik mocht
overnachten. Tegen een kleine
vergoeding werd er dan ook voor
Vrije Vogels nr. 220 februari 2022

Op een keer in zo’n dorp ging ik al
vroeg slapen en hoorde plotseling
geritsel. In het schemerdonker schoof
er ineens een enorme, gitzwarte
reuzin onder mijn klamboe. Oog in oog
met haar enorme borsten belandde ik
op de rand van paniek.
Mogelijk aangemoedigd door het
dorpshoofd en op zich geen onprettige
verassing, maar dit was mij te gek.
Bij mijn pogingen haar de hut uit te
werken, bleef ze in mijn klamboe
hangen. Ik had deze met West-Friese
degelijkheid vastgeknoopt aan het
plafond, dat daardoor compleet
mee naar beneden kwam. Terwijl ik
met haar gevangen zat in het gaas
kletterden potten en pannen met een
hels kabaal omlaag, waardoor gelijk
het hele dorp wakker was.
Ik heb nadien alles opgeruimd en alles
in oude staat teruggebracht. De dame
nam de benen en gelukkig kon men er
wel om lachen.
Na een paar dagen in de havenplaats
Beira met zijn koloniale Portugese
verleden, ben ik weer op de fiets
gestapt met helaas zeer veel regen,
hetgeen de toch al erbarmelijk
slechte wegen daar zo nu en dan
onbegaanbaar maakten. Regelmatig
moest ik lopen en mijn fiets
meeslepen door de bagger.
Om even verlost te zijn van de slechte
weg heb ik op een zgn. dhow een stuk
langs de kust meegevaren, hetgeen
opnieuw een prachtige ervaring was.
Een dhow is een lompe zeiler met een
bamboestok als mast en giek. Het
zeil bestaat doorgaans uit aan elkaar
genaaide zakken. Desondanks nam
ze met gemak schuimende brekers en
was het heerlijk om weer even op zee
te zijn. Geleidelijk aan werd de weg
beter en arriveerde ik kort daarna in de
hoofdstad van Mozambique - Maputo het voormalige Lorenzo Marques.

Ik heb er wat rondgehangen in de
haven en bezocht wat oude kroegen
uit de tijd, toen ik daar vroeger als
zeeman kwam. Er was maar weinig
veranderd en het leek of de tijd had
stilgestaan. De meiden dansten er nog
steeds op tafel.
Ik trof er nog maar weinig zeelui, want
tegenwoordig hebben ze nauwelijks
nog gelegenheid om uit te gaan. Een
schip heeft haast en de ligtijd in de
haven is maar kort. Het stukgoed
van weleer wordt thans allemaal in
containers gepropt en ze zijn snel
weer onderweg.
Via Swaziland belandde ik in ZuidAfrika en kwam er een einde aan
opnieuw een enerverende reis op de
fiets. Het laatste deel naar Kaapstad
was heel relaxed. Een modern land,
waar tot op zekere hoogte alles
redelijk voor elkaar is, al leven ook
daar mensen in grote armoede. Een
groot verschil tussen arm en rijk net
als in het andere Afrika. Rijke mensen
met zwembaden en grote huizen met
zwoegende airco’s. Arme mensen
in benauwde krotten zonder enig
comfort. Extremen van beiden naast
elkaar.
Ik ging naar huis met een tevreden
gevoel na maanden van een
ongecompliceerd, volkomen zorgeloos
en eenvoudig leven. Ik voelde me rijk.
Gegrepen door merkwaardige zaken,
voelen dat je leeft en nog steeds
de prikkel om te ontdekken, keek ik
alweer uit naar mijn volgende reis.
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Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
Henk van Rooyen f.l.a.p. ©
In Vrije Vogels nr. 212 lieten wij u al eens
meevliegen in de KLM Fokker FIII naast de
illustere Iwan Smirnoff. Een bewierookte
godenzoon, die niet alleen naam maakte als
kundig gezagvoerder, maar die het KLM blauw
all over the World haast belangrijker maakte
dan de kleur hemelsblauw. De Pelikaanvlucht in
1933 zette hem voorgoed op de (vlieg)kaart. Zijn
loopbaan kende diverse hoogtepunten, maar het
volgende verhaal zou ook als dieptepunt kunnen
worden gezien.
Even wat historie: op 30 januari 1895 wordt Iwan
Wasiliwitsj Smirnov geboren op een boerderij in
Wladimir zo’n 180 km ten westen van Moskou. Het
begin van de eerste wereldoorlog brengt hem onder de
wapenen van de Tsaar, hij krijgt een kogel in zijn voet
en maakt tijdens zijn herstel kennis met de vliegerij.
In een open Franse Caudron maakt hij te Petrograd
de eerste van zijn uiteindelijke 29.100 vlieguren.
De Russische revolutie noopt hem zijn vaderland
vaarwel te zeggen en via Engeland en België komt
hij in Nederland terecht, gedecoreerd als ace met
12 overwinningen op zijn naam. Uiteindelijk loopt hij in
de handen van Plesman en gaat vliegen voor de zich
snel uitbreidende KLM.
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Het wijdvertakte Europese net wordt door de
oorlogsdreiging in september 1939 grotendeels
gesloten, maar dat is voor Smirnoff geen probleem.
Hij vliegt dan ook liever op de 14.000 km lange “Indië”
vluchten. Op 7 april 1940 landt hij op Batavia en wordt
hij gehuldigd voor zijn 50ste vlucht naar de oost. Men
heeft berekend dat hij tijdens die vluchten 450 koude
kippen en 90 kilogram kaviaar heeft verorberd. Het
aantal koppen koffie en glazen champagne (traditie
na elke vlucht) wordt niet genoemd. Smirnoff die zijn
naam met twee f’s wat heeft vernederlandst wordt op
Java gestationeerd en gaat vliegen voor de KNILM
(Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart
Maatschappij). Maar ook daar heeft de oorlog zijn
intrede gedaan. De Japanners zoeken expansie en
doen dat rigoureus.
Op 2 maart 1942 start hij op het vliegveld Bandoeng
met co-piloot Johan Hofman, BWK Joop Blaauw en
radiotelegrafist Jo Muller in de uitgeklede Dakota
PK-AFV naar Broome in noordwest Australië, een
vlucht van 8 uur. De acht passagiers, luitenant Pieter
Cramerus, leerling BWK Hendrick van Romondt, de
marine vliegers Heinrick Gerrits en Dick Brinkman,
sergeant vlieger Leon van de Burg, luchtmachtpiloot
luitenant Daan Hendriks en de als laatste ingestapte
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Maria van Tuyn met haar anderhalf jaar oude zoontje
Johannes, zitten ‘gewoon’ op de grond. De Dak is
slechts ingericht voor noodvluchten.
Hoewel ze ’s nachts om 01.15 uur in een tropische
regenbui airborne gaan, klaart het tegen het
ochtendgloren snel op en zien ze al van ver zwarte
rookkolommen boven Broome. De stad is aangevallen
door Japanse Zero’s en drie van de begeleidende
toestellen o.l.v. de Japanse ace Luitenant Zenjiro
Miyano, die op weg zijn naar hun thuishaven op Timor,
zien de logge DC-3 als een gemakkelijk target en
doorzeven de kist met kogels. Smirnoff wordt getroffen
in zijn linkerarm, dij en rechterarm, haalt capriolen uit
die een jager niet zouden misstaan en weet het toestel
met brandende bakboordmotor op het strand te zetten.
De landing lukt, maar een voltreffer raakt de band van
zijn hoofdonderstel, waardoor het vliegtuig een ruk
naar rechts maakt, in de branding komt en het vuur
dooft. Op 50 mijl ten noordoosten van Broome zijn
ze op Carnot Bay gestrand. Ze proberen te schuilen
onder de romp van het toestel en in het water. Maar
de Mitsubishi A6M Zero’s geven niet op. Als Blaauw in
de deuropening staat wordt hij geraakt in zijn knieën.
Bij nadere inspectie blijkt ook mevrouw van Tuyn
twee schotwonden te hebben opgelopen en zij sterft
diezelfde nacht. Daan Hendriks is bewusteloos en
ook hij laat het leven als de ochtend aanbreekt. Met
verbandtrommel, noodrantsoenen en water uit de
Dakota proberen ze een onderkomen te creëren met
drie parachutes om de brandende zon te weren.
Het uitzenden van een S.O.S. per radio en wat er
van de accu’s is overgebleven levert een minder
leuke bezoeker op; een Japanse Kawanishi H6K
vliegboot gooit in twee runs doodleuk vijf bommen af
op de kreupele DC-3, maar mist gelukkig zijn doel.
Het watertekort wordt nijpend en levensbedreigend.
Van een paar buizen en blikken weet Romondt een

waterfilter te maken, maar het bedroevende resultaat
is nauwelijks genoeg voor de overlevenden. Op de
vierde ochtend na de crashlanding gaan de vier
sterkste mannen op weg om hulp te halen. Die hulp
komt uiteindelijk van twee kanten. Een tropische
regenbui zorgt voor nieuw en vers water, alhoewel het
erg moeilijk is om zoveel mogelijk op te vangen. De
vijfde nacht sterft Blaauw en wordt er een derde ondiep
graf gegraven op het afgelegen strand. Dan horen ze
het geluid van vliegtuigen en duiken ze de struiken in
om niet gezien te worden door een eventuele vijand.
Het blijkt niet te hoeven. De toestellen zijn van de
Royal Australian Air Force, en laag over het strand
scherend laten ze aan kleine parachutes pakjes met
voedsel, geneesmiddelen, verband, melk en sigaretten
neer. Ze zijn gered! De vreugde van de redding wordt
getemperd door het overlijden van de kleine Johannes.
In de armen van Smirnoff blaast hij zijn laatste adem
uit en is hij het vierde slachtoffer van de Japanse
oorlogsdaad.
Er bestaan diverse lezingen over hetgeen is gebeurd
met het kleine kistje van de Bandoengse firma “NV
de Concurrent” geadresseerd aan de Commonwealth
Bank in Australië, dat voor take-off in Smirnoff’s
handen is gedrukt. De inhoud, een partij diamanten
met een waarde van een half miljoen dollar is nooit
helemaal teruggevonden. Voor mensen die ooit
een strandvakantie willen houden in Carnot Bay en
de crash-site willen bezoeken het advies om een
deugdelijke snorkeluitrusting mee te nemen. Je weet
maar nooit.
Iwan Smirnoff wordt niet ouder dan 62 jaar. Op 28
oktober 1957 sterft hij op het eiland Mallorca, waar
hij de laatste jaren van zijn veelbewogen leven
doorbrengt. Een markante Nederlandse Rus is
voorgoed gegrounded.
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Strandwandeling 1 december 2021

LTIJD
“HET GAAT A

Rob van Zurk
Toen ik mij inschreef voor
de strandwandeling had ik
mezelf voorgenomen om als
tegenprestatie voor de organisatie
van René Polfliet en Anneke van
Niekerk een verslagje te maken.
Als beperkt-begaafd schrijver ben
ik alvast een week van tevoren
begonnen. Met de kennis van de
omgeving als getogen Kattekker,
meende ik een ideale assistentexcursieleider te zijn. Maar toen ik
de weersverwachting bestudeerde
besloot ik deze glansrol niet te
vervullen, want alle ongemakken
van een excursie worden op de
leiders geprojecteerd: zoals blaren,
omwegen en zeker slecht weer!
Naarmate de dag naderde en de
voorspelling verslechterde, werd
mijn voorgekookte tekst steeds
passender: “Van de volgeboekte
30 man zouden er maar 7 komen
(naast René en Anneke), en alleen
maar stoere net-gepensioneerde
mannen! Onder de dreiging van
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“Het gaat altijd door!” behoorden zij
tot het soort wat mensen (behalve
natuurlijk de watjes) onderscheidt
van dieren: namelijk zelfkastijding!”
Alleen om tevreden vast te stellen
hoe weinig afwijking er zou zitten
in mijn inschattingen, heb ik me
(samen met een sportieve loopmaat)
toch maar om 10 uur in Hotel
Duinoord in Wassenaar gemeld.
Hoe ernstig kan een mens zich
vergissen! Iedereen was er,
behalve een enkeling die een nietweergebonden alibi had! En heel
veel dames!
Na de koffie op pad, gewapend
in regenkleding. Maar nee hoor,
het bleef droog! Op het strand
aangekomen werden we met halve
rugwind kracht 7 voort geblazen
naar Katwijk. Het was opkomende
vloed en naast een hoop wier
kwam er ook veel afval van
vissersschepen het strand op. De
meeuwen bleven thuis (waar dan?),
maar de strandlopertjes keken in

DOOR!”

familieverband samen met ons met
verwondering naar de woeste zee.
Voordat we het in de gaten hadden
arriveerden wij na circa 6 km. al op
onze lunchlocatie Het Strandhuys,
aan het begin van Katwijk. Toen pas
begon het wat te spetteren. Voor
ons en de kite-surfers die we achter
het en ons glas zagen, maakte
dat niet uit. Na een voortreffelijke
maagvulling besloot het grootste
deel van de groep via de duinen
terug te keren.
‘t Is weer eens wat anders en je
hebt minder last van de wind die,
ondanks onze poging, nog niet naar
het noorden wilde draaien. Prachtig
gebied met wat kleine klimmetjes.
De aerodynamische kopgroep
werd aangevuurd door een dame
die bij voorzichtige navraag 84
lentes jong was! (Mijn resterend
inschattingsvermogen brandde
hierdoor tot de grond toe af..). Een
waarlijke Flying DutchWoman!!!
Aangekomen op ons uitgangspunt
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begon het te plenzen. Net voordat
de 2 afgesplitste vanaf het
strand, onder slecht onderdrukt
leedvermaak, aanspoelden. Hoe het
mogelijk is dat we het de hele dag
droog hebben gehouden ondanks
alle weersvoorspellingen is een nog
onopgelost raadsel! Het was een
perfecte dag, met grote dank aan de
organisatie!
Omdat mijn gedachten verwaaiden
in de storm, hierbij nog wat

aanvullende info: Katwijk ligt aan
de monding van de (Oude) Rijn. De
Rijn was de noordgrens (Limes) van
het Romeinse Rijk en de Brittenburg
was het laatste Romeinse fort. Rond
1910, heb ik van oude Kattekkers
gehoord, waren bij laagwater de
overblijfselen nog te zien vlak voor
de monding.
In de oorlog werd de Boulevard
geheel afgebroken t.b.v. de
Atlantikwall; dus ook de villa dichtbij
de monding waar Prinses Juliana

in woonde tijdens haar studie in
Leiden. In 1950 werd het huis van
mijn ouders op ongeveer diezelfde
plek opgeleverd en werd ik dus
Kattekker.
In de stormvloed van 1953 stroomde
Katwijk onder vanaf het midden van
de Boulevard. Recent is er een dijk
van 500 meter gebouwd met een
geïntegreerde parkeergarage; een
wonderschone oplossing. Alleen
jammer als je erachter woont en
geen uitzicht meer over de zee hebt.

Regio Noord

Frans Reder regio Noord
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Wie is de mens achter Frans Reder
Op 23-jarige leeftijd ben Ik in dienst gekomen bij KLM. In 1967, om de nieuwe
computergestuurde apparatuur in zowel vracht als stationsgebouw te onderhouden en
storingen te verhelpen. Na 20 jaar heb ik de overstap gemaakt naar Technische opleidingen
voor de volgende 20 jaar. Daar moesten wij als instructeur op een goed moment allemaal een onderwijsakte halen
dus werd dat op latere leeftijd weer studeren aan de Pedagogische Hoge School (PTH).

Op 23-jarige leeftijd ben Ik in dienst gekomen bij KLM. In 1967, bij de om de nieuwe
computergestuurde
apparatuur
als stationsgebouw
te onderhouden
en storingen
Naast deze werkzaamheden
heb ikin
ookzowel
veel invracht
het ondernemingsraadbestel
geacteerd.
Ook pensioen had
al vroeg mijn
te verhelpen.
belangstelling en vanaf 1985 tot heden ben ik lid van verschillende commissies van het pensioenfonds. Eerst lid en later
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Ik heb(PTH).
dat toen samen met Bob

Reek op mij genomen en na het overlijden van Bob nog een paar jaar samen met Truus van Opzeeland. Helaas is Truus

Naast
deze werkzaamheden
heb
ik ben
ooknaar
veel
innieuw
het ondernemingsraadbestel
Ook
afgehaakt
waardoor ik dringend op
zoek
een
maatje voor het organiseren vangeacteerd.
nieuwe activiteiten.
pensioen had al vroeg mijn belangstelling en vanaf 1985 tot heden ben ik lid van verschillende
commissies
pensioenfonds.
Eerst lid en later voorzitter van de Deelnemersraad en nu
Wil je meervan
info het
mail dan
naar noord@vg-klm.nl
vicevoorzitter van het verantwoordingsorgaan namens de VG-KLM.
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In 2014 werd ik benaderd door Aris Zwart met de vraag of ik regio Noord wilde opzetten. Ik heb
dat toen samen met Bob Reek op mij genomen en na het overlijden van Bob nog een paar jaar
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WELKOM
E
T
R
A
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N
A
V
Dhr. J.G van der Ploeg (Jan)
Dhr. R.W. Akkerman (Ronald)
Dhr. R. Angenent (Ron)
Mevr. W.E.O. Beckx (Willy-Anne)
Dhr. K.P. Borst (Klaas)
Mevr. M.H. van Breugel (Maaike)
Dhr. R.M. Cabral (Rui)
Dhr. A.T.G.M. Caspers (Ben )
Dhr. J. Divi (Kim)
Dhr. J.A. Dwarkasing (Johan)
Dhr. W.M. Ferdinandus (Willem)
Mevr. B.C. Fortgens (Barthe)
Mevr. S. Gijsing-Dalmulder (Sabina)
Mevr. A. Hanneman (Astrid)
Mevr. I. Heerkens (Ingrid)
Mevr. M.M.F. Jurg (Margriet )
Mevr. L. Van Keuk (Lydia)

Nieuwe Leden

Aantal leden per 1-1-2022: 3842
Dhr. C.J.G. Koopman (Kees)
Mevr. J.A.M. Kors (Conny)
Dhr. F J P Kramer (Frans)
Dhr. R. Krippendorf (Rob)
Mevr. E.M. Leon Wallmann (Erika)
Mevr. L.M. Lisapaly (Linda)
Mevr. H.E. Matroos (Hella)
Dhr. J.M.M. van der Meer (Jos)
Mevr. J.A. Mesland-Canter Visscher
(Loet)
Mevr. P.J. van der Meulen (Pamela)
Mevr. P. Moolhuysen (Pauline)
Mevr. K.W. Pallada (Karin)
Dhr. A. A Robbeson (Adri)
Mevr. N.M. Rubens (Noor)
Mevr. N. Saleem (Mobeen)
Dhr. J.J.A. Schmitz (Jan Jaap )

Mevr. C.J.C.M. Schröder (Caroline)
Mevr. B.F. Smit ev Jonker (Brigitta)
Dhr. F.W. Strasser (Fritz)
Mevr. A.R. Thiem (Annette)
Mevr. P.A. Treur (Petra)
Mevr. M. van Doorneveld (Monique)
Dhr. J.C G. van Velzen (John)
Mevr. Y. Versteeg - Notmeijer
(Yvonne)
De heer M.F.H. Versteegen (Frank)
Dhr. R.A.L.B. Verwiel (Roel)
Mevr. C.E.T.J. de Vlieger (Claudie)
Mevr. B.V.C. Walian (Virginia )
Mevr. W Ter Weel (Wilma)
Mevr. M. Wesselius-Coenen (Marita)
Dhr. N.C.P. Westerbos (Niek)
Dhr. J.R.F. Wielandt (Jacques)

Familieberichten
Overledenen

Naam
Dhr. J.A.M. Hos
Dhr. A. Groenenberg
Dhr. J.P. Zwiep
Mevr. M.M. van Rijn-Bolten
Dhr. A.H.M. Kruijtzer
Mevr. R.S. Hooites-Andriesse
Dhr. J.J. van Moorten
Dhr. J.J.M. Keeman
Mr. E.E. Lodewijk
Mevr. I.A.C. Jansen-Vaassen
Dhr. C.W.G. Schouten
Dhr. G.G. van Veelen
Dhr. M.C. van der Stel
Dhr. P.J. van der Meer
Dhr. A.C. Pinto De Sousa
Mevr. M. Verkerk-Werkhoven
Mevr. M.P. Bakker-Cuvelier
Dhr. A. van Veen
Dhr. J. Overduin
Mevr. E. Dalmulder
Dhr. R.G. Schreuder
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Woonplaats
Argentat (FR)
Amstelveen
Zoetermeer
Ouderkerk aan de Amstel
Santpoort-Noord
Amstelveen
Hoofddorp
Haarlem
Portmarnock (C DUBLIN)
Zoetermeer
Hoofddorp
Brummen
Burgerveen
Zevenhoven
Amsterdam
Utrecht
Nieuw-Vennep
Amsterdam
- onbekend Rijsenhout
IJmuiden

Overleden
02-12-21
30-11-21
26-11-21
24-11-21
23-11-21
22-11-21
22-11-21
16-11-21
13-11-21
31-10-21
28-10-21
26-10-21
24-10-21
21-10-21
19-10-21
05-10-21
04-10-21
03-10-21
03-10-21
21-09-21
11-09-21

Lft
95
86
67
94
92
89
73
73
80
77
70
94
74
67
83
93
89
90
94
73
69

N.B. We kunnen helaas niet
100% instaan voor de juistheid
van de gegevens, omdat we
afhankelijk zijn van familie
en derden. I.v.m. invoering
AVG, worden we vanuit het
pensioenfonds niet meer van een
overlijden op de hoogte gesteld .
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Tips voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2021
J.C. Beliën

Er zijn geen grote wijzigingen in het aangifteprogramma 2021 ten opzichte van 2020 voor de
inkomstenbelasting. Indien u niet in staat bent om vóór 1 mei 2022 uw aangifte in te leveren dan dient u uitstel
aan te vragen. Dit kan digitaal gedaan worden vanaf 1 maart 2022 tot 1 mei 2022 of telefonisch; niet voor
buitenlandse belastingplichtigen, deze aanvraag moet vóór 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn. U
krijgt dan uitstel tot 1 september 2022.

Inkomstenbelasting

Indien u gebruik maakt van het aangifteprogramma IB 2021 van de Belastingdienst dan worden automatisch de
tarieven en de bedragen toegepast die gelden voor 2021. Zie tabel:
De AOW leeftijd nog niet bereikt:
tot 			

€ 68.508		

37.10%

vanaf

€ 68508 		

49.50%

De AOW-leeftijd bereikt:
Geboren ná 31-12-1945
1e schijf tot

€ 35.130		

Geboren vóór 1 januari 1946
19.20%

tot		

€ 35.942		

19.20%

2e schijf vanaf € 35.130 tot € 68.508

37.10%

vanaf

€ 35.942 tot € 68.508

37.10%

3e schijf vanaf € 68.508		

49.50%

vanaf

€ 68.508		

49.50%

In de maanden vóór de AOW gerechtigde leeftijd geldt een percentage van 37,10% en vanaf de AOW gerechtigde
leeftijd een percentage van 19.20%. Het echte percentage wordt een gemiddelde van genoemde percentages.
De procentuele premie voor de Zorgverzekeringswet die op uitkeringen, zoals de AOW, op pensioen(en) en lijfrente,
wordt ingehouden is in 2021 5,75%. Dit geldt over het inkomen tot maximaal € 58.311 met een maximale premie van
€ 3.352.88. Indien het totale ingehouden bedrag hoger is dan de maximale premie, wordt het verschil automatisch door
de Belastingdienst in de loop van 2022 uitbetaald.
Voor de hoogste inkomens gaat de maximale hypotheekrenteaftrek in de 4e schijf omlaag van 46.00% naar 43,00%;
dit wordt automatisch toegepast in de berekening van het programma.

Box 3

Evenals over voorgaande jaren, dient voor 2021 de vaststelling van de rendementsgrondslag voor box 3 maar één
peildatum: 1 januari van het betreffende kalenderjaar; dus de saldi per 1 januari 2021 opgeven. Van uw bank ontvangt
u een jaaroverzicht met het totaal van de bank- en spaartegoeden alsmede het saldo van een eventuele lening op
deze peildatum. Dit geldt ook voor aandelen in beleggingsfondsen.
Indien u via internetbankiert kunt u ook de gegevens via internet downloaden.
PS De ingehouden dividendbelasting kunt u opgeven als ingehouden dividendbelasting bij het punt “Te verrekenen
bedragen”.
Vrije Vogels nr. 220 februari 2022
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Per persoon geldt een heffingsvrij vermogen van € 50.000 en met een fiscaal partner € 100.000. Indien het vermogen
op 1 januari 2021 hoger is dan genoemde bedragen dan dient men over het meerdere rendementsheffing te betalen.
Voor het jaar 2021 is de berekeningsmethode t.o.v. 2020 niet gewijzigd. De rendementsberekening (het bedrag
waarover belasting betaald dient te worden) bestaat uit 3 schijven met aparte percentages.
Onderstaande schijven gelden boven het heffingsvrij vermogen:
t/m € 50.000

1.898%

€ 50.000 t/m € 950.000 = € 900.000

4.501%

boven € 950.000

5,69%

De rendementsbedragen van de 3 schijven worden bij elkaar opgeteld en over de som is men 31% belasting
verschuldigd is.

HEFFINGSKORTINGEN
Algemene heffingskorting

Tot een belastbaar inkomen van € 21.043 is de Algemene heffingskorting voor personen die geheel 2021 de AOW
gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt € 2.837 en voor personen die de AOW gerechtigde leeftijd wel hebben
bereikt € 1.469. De heffingskorting wordt boven het belastbaar inkomen van € 21.043 verlaagd met 5.977 % voor
degenen die de AOW gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
Voor degenen die de AOW gerechtigde leeftijd wel hebben bereikt is het 3.093% totdat het bedrag nihil is; dit wordt
bereikt bij een belastbaar inkomen van € 68.507.

Ouderenkorting

Voor 2021 is dit bij een inkomensgrens tot € 37.970 een bedrag van € 1.703.
Bij bedragen boven de inkomensgrens van € 37.970 wordt de ouderenkorting afgebouwd met 15%. Bij een inkomen
vanaf € 49.323 is de ouderenkorting nul geworden.
Voor alleenstaande ouderen is er nog een extra bedrag van € 443; geen inkomensgrens.

Wijzigingen voor 2022

De tarieven voor Inkomstenbelasting zijn:
De AOW-leeftijd nog niet bereikt:
1e schijf tot € 69.399 37.07%

2e schijf vanaf € 69.399		

49.50%

De AOW-leeftijd bereikt en
Geboren ná 31 december 1945
1e schijf tot

€ 35.473		

Geboren vóór 1 januari 1946
19.17%

tot 		

€ 36.410		

19.17%

2e schijf vanaf € 35.473 tot € 69.399

37.07%

vanaf

€ 36.410 tot € 69.399

37.07%

3e schijf vanaf € 69.399		

49.50%

vanaf

€ 69.399		

49.50%

Tot een belastbaar inkomen van € 21.318 is de Algemene heffingskorting voor personen die geheel 2022 jonger zijn
dan de AOW gerechtigde leeftijd € 2.888 en voor AOW-gerechtigden
€ 1.494. De Algemene heffingskorting wordt boven het belastbaar inkomen van € 21.318 verlaagd met 6.007% of met
3.106%, totdat het bedrag nihil is. Dit wordt bereikt bij een belastbaar inkomen van € 69.398.
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De inkomensgrens voor de ouderenkorting wordt € 38.465 en de korting wordt € 1.726.
Het afbouwpercentage blijft 15% en vanaf een inkomen van € 49.972 is de ouderenkorting nul.
De alleenstaande ouderenkorting gaat van € 443 naar € 449.
De eigen bijdrage Zorgverzekeringswet die op uitkeringen, zoals de AOW, op pensioen(en) en lijfrente, wordt
ingehouden gaat naar 5,50%. Dit geldt over het bruto-inkomen tot maximaal
€ 59.506. De maximale premie is dan € 3.272,83.
In 2022 wordt het heffingsvrij vermogen € 50.650 per persoon en met fiscale partner € 101.300
€ 0.000 t/m € 50.650 met 1.818%

€ 50.651 t/m € 962.350 met 4.366%

Vanaf € 962.350 met 5.53%

Over het totale rendementsbedrag wordt ongewijzigd 31% belasting geheven.

TOESLAGEN
Zorgtoeslag 2021

Het maximale jaarbedrag voor de zorgtoeslag voor een alleenstaande is € € 1.287 (per maand € 107) en met een
toeslagpartner is dit € 2.487 (per maand € 207).
Voor 2022 zijn deze bedragen resp. € 1.336 (€ 111) en € 2.553 ( € 212).
Voorwaarden voor de zorgtoeslag in 2021 zijn:
- uw inkomen zonder fiscale partner bedraagt, maximaal € 31.138; voor 2022 € 31.998,
- uw gezamenlijk inkomen met fiscale partner, bedraagt maximaal € 39.979; voor 2022 € 40.944,
- indien op 1 januari 2021 het vermogen voor een alleenstaande meer is dan € 118.479 en voor partners meer dan
€ 149.819, dan heeft u geen recht op de zorgtoeslag. Groene beleggingen tellen in dit geval ook mee; voor 2022 is dit
€ 120.020 resp. € 151.767.

Huurtoeslag

Voorwaarden voor de huurtoeslag 2021 zijn:
- uw rekenhuur is minimaal € 230 en maximaal € 752.33 per maand; € 763.47 voor 2022,
- uw vermogen is alleen niet hoger € 31.340; voor 2022 € 31.747 of met toeslag partner € 62.680; voor 2021 € 63.494,
Met ingang van 1-1-2020 is het maximaal inkomen vervallen
De huurtoeslag wordt afhankelijk van de hoogte van de huur en het verzamelinkomen en kan dus van geval tot geval
anders zijn.
Indien u nog geen zorgtoeslag of huurtoeslag voor 2021 ontving dan kan u tot 1 september 2022 dit alsnog
aanvragen. Indien u voor 2022 al zorgtoeslag of huurtoeslag ontvangt en u komt boven de vrijstellingsbedragen van de
vermogenstoets uit dan dient u de betreffende toeslag stop te zetten.
Aan te bevelen is tevens, indien het inkomen over 2022 sterk afwijkt van 2021, om dan het inkomen op de site van de
toeslagen aan te passen. Vooral als het inkomen hoger is om achteraf geen grote bedragen te moeten terugbetalen.
Indien u wilt weten hoeveel toeslag u kunt ontvangen dan is het mogelijk om op de onderstaande site een
proefberekening te maken.
Voor meer informatie over toeslagen kunt u kijken op www.toeslagen.nl en voor andere zaken de Belastingdienst
www.belastingdienst.nl

Bron Belastingdienst
Vrije Vogels nr. 220 februari 2022
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Belgenmoppen bestaan nog steeds, alleen nu even
minder maar let wel, de Belgen hadden er nog veel meer
over ons en die vond ik ook leuk.
Dan Beli. Wat een felle reactie. Ik moest inderdaad
glimlachen om de sollicitatie. Vooral omdat ZuidAfrikaans zo wie zo grappig klinkt voor ons. Maar
waarom wordt er meteen uitgegaan van dat ze er om
uitgelachen werd. Ik denk dat de meeste deze jonge
dame bewonderd hebben om haar durf. Vergeet niet,
zolang geleden en met de weinige kennis die ze had van
de rest van de wereld, het lef hebben op deze baan te
schrijven. De gemiddelde Nederlandse vrouw had daar
toen al moeite mee en nog.

Ik denk dat zij een zeer geëmancipeerde vrouw is
geworden. Hoop wel dat de KLM gereageerd heeft.
Mensen, laten we toch nog met elkaar en vooral om
elkaar, kunnen lachen. Er ontstaan al oorlogen omdat
iedereen zich meteen gediscrimineerd voelt en zeker
niet meer om zichzelf kan lachen. En ja, ik zou mijn
sollicitatiebrief ook wel terug willen zien. En waarschijnlijk
zou ik daar nu ook om glimlachen. Ik kan best lachen
om mijn eigen blunders. Je krijgt ze toch wel te horen op
bruiloften en partijen.
Groeten Gerda Sloep
De redactie sluit hiermee de discussie over dit onderwerp.

Wist u dat...
Het komt af en toe voor dat
leden reageren op berichten van
VG-KLM. Zo ook onderstaande
reactie die aansluit op ons
eerdere bericht in een van de
nieuwsbrieven over IPB-vracht.
Met belangstelling het stukje over
IPB-vracht gelezen. Ik maak er nooit
meer gebruik van, want inderdaad
alle acties en handelingen dient de
verzender zelf te doen, en dat is vaak
omslachtig, duur en frustrerend. Bij
de TD component services waar ik
werkte, is bekend dat er een VEEL
BETERE EN HANDIGER manier van
verzenden van goederen is, namelijk
met FedEx.
Omdat het personeel van FedEx
kan / mag IPB’en als passagier op

KLM vluchten en zij de KLM-ers niet
kunnen vervoeren omdat ze geen
passagiersvluchten hebben, is er
afgesproken dat KLM-ers vracht
mogen vervoeren op hun vluchten /
in hun netwerk met een korting van
85 procent…
Voorwaarden:
•	pakket open aanleveren op balie
kantoor FedEx in Oude Meer
(ingang tegenover Shell Station).
•	proforma Invoice met benaming,
omschrijving, waarde en
geadresseerde maken en in
x-voud erbij leveren.
•	per dag (!) een pakket per KLMpasje
•	KLM-pasje tonen en zeggen, dat
je gebruik maakt van de KLMdeal.

•	maximaal 63 Kg. per dag/pakket
en misschien zijn er nog meer
voorwaarden, die me nu even niet
te binnen schieten..
FedEx vervoert het pakket en
LEVERT AF AAN DE DEUR van de
geadresseerde. Ideaal toch?
Ik heb hier veel gebruik van gemaakt,
zelfs in 5 dagen 5 zeilzakken met
nieuwe zeilen voor de Bark Europa
naar Ushuaia vervoerd, waren net
boven de 60 kg. Zou normaal een
godsvermogen kosten.
Misschien het overwegen waard.
KLM-IPB vracht is inderdaad te veel
gedoe.
Groet, Harm Ploeger

Leden van VG-KLM diverse kortingen kunnen ontvangen van verzekeringen, ziektekosten, reizen, rijbewijskeuring,
boeken, personeelsvoordeelwinkel en flightsimulator.
Ga hiervoor naar www.vg-klm.nl -> Service -> Kortingen via VG-KLM.
Veel succes!!
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Activiteitenoverzicht
Kijk hieronder of er iets van uw
gading tussen zit. Immers, we zijn
weer begonnen……
Bent u in een aantal activiteiten
geïnteresseerd, kijk dan op
www.vg-klm.nl of ons magazine
Vrije Vogels voor meer informatie.

Biljarten

Is reeds op 14 oktober 2021 gestart
in de Kwakel. U kunt elke donderdag
vanaf 11 uur terecht in Het Fort.
Coördinator: Wim Oranje

Golf

Met de inloop op Golfbaan de Hoge
Dijk in Abcoude zijn we sinds 1 juni
begonnen.
U kunt er elke dinsdag vanaf
11:00 uur starten met afslaan.
Coördinator: John Horn

Jeu de Boules

Na inventarisatie blijkt dat er
voldoende interesse is om met Jeu
de Boules te gaan beginnen.
Als locatie is gekozen voor het
Boulodrome van Petanque club de
Spaanse Ruiter, in Nieuw-Vennep.
Volg www.vg-klm.nl of onze
nieuwsbrieven voor meer
informatie.
Coördinator: René Polfliet
(voorlopig).

Gaan wij in april wél op pad? Zo ja,
dan wordt het een rit naar - en door
de bloembollen(velden)
Volg www.vg-klm.nl of onze
nieuwsbrieven voor meer informatie.
Coördinator: Ron van de Raad

De eerstvolgende geocache is op:
•	donderdag 25 februari,
•	donderdag 24 maart en
•	donderdag 28 april.
Aanmelden kunt u via www.vg-klm.nl
Coördinator: Herman Mooij

Heeft u zin om eens mee te doen?
Op 21 september 2021 zijn wij weer
gestart bij Claus Party House in
Hoofddorp. U kunt er elke dinsdag
vanaf 13:00 uur terecht.
Coördinator: Wil Mol

Oldtimer tourrit
Kienen

Dit jaar hebben wij extra data voor
Kienen vastgelegd, nl.:
• donderdag 24 februari,
• donderdag 31 maart en
• donderdag 28 april.
Tot ziens in Westend,
Amstelveen.
Coördinator: Wil Mol

Klaverjassen/Rummikub

Vindt plaats op elke laatste
woensdagmiddag van de maand,
ná de Soos in Amstelveen.
Coördinator: Cees Buisman
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KNRM in IJmuiden heeft een zeer
interessant programma voor ons
opgesteld: lezing én vaart met
reddingboot buitengaats óf (afh.
weersomstandigheden) naar de
grootste zeesluizen ter wereld.
Datum: maart 2022 (voorlopig)
Volg www.vg-klm.nl of onze
nieuwsbrieven voor meer informatie.
Coördinator: René Polfliet (voorlopig)

Motortoertocht

Geocache

Bowlen

KNRM

Als de omstandigheden het toelaten,
gaan we later in het jaar weer met
een fiks aantal oldtimers op stap.
Volg www.vg-klm.nl of onze
nieuwsbrieven voor meer informatie.
Coördinator: Ton en Inge Landheer

VG-KLM DagTour vh
Dagtochten

Op 10, 12, 17 en 19 mei a.s.
organiseren wij onze jaarlijkse
VG-KLM DagTour. Beleef een
gezellige dag met collega’s of
gewoon gezellig alleen of met
introducee.
Zie verder in dit blad.
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Nieuwe postadres is:
el-

Puzz

rKanje

Puzzel redactie, p/a Bleker 47, 2152 AR Nieuw

ie

petit

Com

Puzzelkanjer
Competitie
Verandering beheer Puzzelkanjer competitie
“Na een dikke tien jaar de puzzelkanjer te hebben gemaakt
/ geteld en beantwoord te hebben, is het ook beter om
nieuw bloed te vinden om dit voort te zetten.
Dat is gevonden in de persoon van Fons Waalwijk. Hij zal
met plezier deze puzzelrubriek voortzetten en daar heb ik
alle vertrouwen in dat hij dit goed zal doen.
Ik dank alle puzzellaars die hieraan meedoen of
meegedaan hebben heel hartelijk voor alle inzendingen
en de reacties die ik heb mogen ontvangen. Het zal wel
even wennen zijn dat ik geen mailtjes met oplossingen en
commentaren (vrijwel altijd vrolijke) meer zal ontvangen,
maar het zal ook wel weer wat meer rust geven.
Nogmaals hartelijk dank voor alles en ik wens eenieder toch
nog steeds veel puzzelplezier en natuurlijk gezondheid.
Theo Mulder “
########

Let op beste puzzelaars!!
Het beheer van de Puzzelkanjer Competitie is per
1 januari overgegaan van Theo naar mij en daarmee
is er ook een nieuw e-mailadres en postadres.
Nieuwe e-mail adres: puzzels@vg-klm.nl
Nieuwe postadres is: Puzzel redactie, p/a Bleker 47,
2152 AR Nieuw-Vennep

Winnaar Puzzelkanjer
competitie (61) VV. 219.

Winnifred
Huber-Bergisch
Beste Winnifred gefeliciteerd met dit mooie
resultaat en zal denk ik zeker een stimulans zijn
om bij de volgende rondes weer de weg naar de
top te bereiken als winnaar. Geef graag even IBANnummer door met de naam zoals die ook bij de bank
bekend is en dan kun je de prijs te gemoed zien.
even
IBAN-nummer door met de naam zoals
Geniet ervan en geef het een leuke bestemming.

Geef graag
Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen stopt Theo
met de door hem opgezette en jarenlang met veel
inzet bekend
bank
georganiseerde puzzelcompetitie.

is en dan kun je de prijs te gemoed zien.
Geniet ervanOplossingen
en geef het puzzels
een leuke
bestemming.
Vrije Vogels 219

Zijn jarenlang inzet laten wij natuurlijk niet stoppen en zeker
als je ziet dat er gemiddeld een kleine 300 leden per keer
inzenden. Daarom ga ik, zoals Theo al aangaf met plezier
deze puzzelcompetitie voortzetten en hoop dit net zo goed
te doen als Theo.

Bij deze ook het verzoek om vragen of suggesties aan mij
te melden via het nieuw e-mailadres verder op deze pagina.

61 A: Veel liefde, geluk en gezondheid gewenst, tijdens
de kerstdagen en het nieuwe jaar.
61 B: Frietjes 1,25

Hamburger 2,20

Drankje 1.10

61 C: 12
61 D: Kerstdiner (10 stuks)
Oplossingen zijn te vinden op onze website onder
www.vg-klm.nl>Activiteiten>Puzzel

Theo wil ik bedanken voor de start en jarenlange vol passie
deze puzzel competitie te hebben georganiseerd.

Inzendtermijn Vrije Vogels 220

Veel puzzel plezier en succes met het oplossen.

De oplossingen van puzzel (62), dienen 20 februari
2022 voor 24.00 uur bij de puzzelredactie binnen te zijn.

Met vriendelijke groet, Fons Waalwijk

Puntentelling. VV. 220
62 A:

=> 10 punten

Kruiswoord

62 B:

=> 10 punten

Breinbreker

62 C:

=> 10 punten

ABC Sudocu
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Puzzelredactie e-mail adres: puzzels@vg-klm.nl
LET OP, VANAF 1 JANUARI 2022 NAAR DIT NIEUWE
E-MAILADRES VERSTUREN.
Per post: LET OP OOK VANAF 1 JANUARI NAAR
NIEUW POSTADRES.
Puzzelredactie
P/a Bleker 47, 2152 AR Nieuw-Vennep
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62 A:

62A

Wat wordt de tekst verticaal tussen de pijltjes?
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62 B:62B
BREINBREKER

62 B:

Gelijke letters zijn gelijke getallen

-BREINBREKER
CKG = ZCG
Gelijke letters zijn gelijke getallen
+
+
JOK
== CVR
ZCG
CRK
+- CKG
CA
+
+
OKA
- CJC = KCC
CRK
+ CA = CVR
JOK

Wat is de uitkomst bij KCC?

-

OKA

62 C:

=

CJC

KCC

Wat is de uitkomst bij KCC?

62 C:62C

ABC Sudocu gebruikt u in plaats van cijfers letters.
De letters zijn A E F J L S T U W

Vul het diagram zo in, dat in elke rij, elke kolom en elk blok
vanABC
3 keer
3 vakjes
de opgegeven
letters
één
keer voorkomen.
Sudocu
gebruikt
u in plaats
van
cijfers
letters.

J

E

F

L W A

De letters zijn A E F J L S T U W

L

FL L W A
S J E
F
L
J W
U S
FJ
A S
U L
U S
EJ W S L
A A
U
F
U J
E F S L A S T J
AWat is het woordFin de blauwe rij?U
F van TheoAdat Shij ermee
T Jstopt en mij
Algemeen verhaal

Kapotte
GLAZEN in
Kerstpakket
Helaas heeft een aantal leden
bij de bezorging van het
kerstpakket kapotte glazen
ontvangen.
Zodra dit bekend werd is
het bestuur hierover in
gesprek gegaan met MAKRO,
leverancier van het pakket,
waarbij deze direct hebben
aangegeven dat de glazen
omgeruild zullen worden.
Hoe dit gaat gebeuren is nog
even een vraag. Wij adviseren
u vooral alle media (Vrije
Vogels - www.vg-klm.nl en de
nieuwsbrief) van de vereniging
te volgen.
Voor leden die niet beschikken
over internet vindt u hierbij een
aantal telefoonnummers waar
informatie ingewonnen kan
worden:
Ciska Spikker:
06 5420 3711
Annebé Brakel:
06 2023 8255
Henk Kreutzkamp: 06 5103 4845

Wat is het woord in de blauwe rij?

Algemeen verhaal van Theo dat hij ermee stopt en mij
34
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Puzz

el-

Kanje

r-

Standen Puzzelkanjer Competitie

HOE HOOG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Winnifred Huber-Bergisch ✈
274
Ron van der Raad
273
Alex Noya
272
Bert van der Roest
270
Wim Stijnman
270
Peter en Willy Mense
269
Ewold Braker
269
Adri van der Sluis
269
Herman en Cobie Mooij
269
Tilly Huijbens
269
Dirk de Gooijer
267
Geert Konings
267
Leo Free
265
Tonnie Rijnbeek
265
Anneke en Herman van de Vijver 265
Erik Tervooren
265
Wim Stoop
265
Henk Haisma
265
Gert Verkade
264
Jackie en Cor Valkenburg
264
Rob Engberts
263
Maurits van Staaveren
262
Ton Fontijn
262
Leo Otto
262
Joop Langereis
261
Fransje Hoogendoorn-van Schaik 261
Irene Klerekoper
259
Nico van Eijk
259
Ineke en Jan Willemsen
258
Johan Haeser
258
Frans van Aalst ✈
258
Harry Keur
258
Rini Ruyssenaars
258
Hans Bruggink
257
Sonja Veltman-Oldendorp ✈
257
Jerome Heran
256
Eddy Vermeiren
256
Wim van de Wetering
255
Johan Molenaar
255
Theo Zoon
254
Henneke Sanderson ✈
253
Elles van Reuler ✈
252
Gerrit Dubbelaar
252
Rob van Zurk ✈
252
Evelijn Redeker
252
Dirk Borg
251
Bert van IJzendoorn
251
John en Carla Horn
251
Jan Dignum
250
Annebé Brakel
250
Ger en Marian Laas ✈ ✈
250
Ben Overbeek
250
Klaas Root
250
Max Abas
250
Nanneke Wttewaall
249
Carry den Dikken-Zwartkruis ✈ 248
Gerry van Blommestein
248
Frans Husmann
248
Rob Meij
246
Leen Quist
245
Cees Aandeweg ✈
244
Diny Wichers
243
Anita en Herman Schuitema ✈ 242
Joke en Tom Osterwald
242
Carla Wenning
241
Cees Peetoom
241
Albert Koster
240
Jan Stroobach ✈
239
Bert Groen ✈ ✈
239
Ton van Schie
239
Ron en Ans Gerritsen
239
Thea Grutterink
238
Gertjan van der Ham
237
Jos en Wil van Dam
236
D.Plantinga-Gorzeman ✈
235
Bert van Donselaar ✈
233
Hans Boelsma
232
Wim Ebbelaar
232
Jan en Cilia de Waard ✈
232
Ger Tammes-Oosterom
232
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Joop Campfens
Frans Ravesteijn
Theo Zondervan
Ingrid Bouma - Uilkema
Annet Gomez-Mesland
Lex van Arkel
Rolina J. ten Wolde
Rick van der Lichte
Gerard Langeveld
Thibaud Taudin Chabot ✈
Ronald Hogerwerf
Cor vd Oever
L.J.Link
Louis Werdmüller von Elgg
Martin Bakker
Sylvia Bellaart
Arthur Roubos
Paula Hulshof- van Tongeren ✈✈
Corry en Rens Aarts ✈
Jur Westera
Peter Aardse
Wim Hofboer
Jan Harbers ✈ ✈
Edith en Luc Martijnse
Bouwe Bakker
Geert Zeeman
Hans Denslagen
Anneke & Jos Stokkel ✈
Ria Steinmetz
M.Eigenfeld /F.Stevens
Aris Zwart ✈
Nico Tas
Dick en Nelleke Koelink ✈
Gerard Beers
Aad van Strien
Jaap van Aalderen
Ton Bäcker ✈
Dirk de Zwart ✈
Siert Oosterloo ✈
Jaap van Zelst
Nico van Neerijnen ✈ ✈
Maria Kwakman
Ko Moerkerken
Jan Rosenboom
Dolf Heringa
Cees de Regt
Ed Affolter
Anneke van der Oord
J. Arsenault
Evert Bos ✈ ✈
Ingrid Wouda
Marten van der Goot
Willemien Meltzer-Rossi
P. van Haasteren
Marianne Stroober
Frank Sonsma
Theo op ‘t Roodt
Guus de Vleeschhouwer
Frans van Eerden
Hans de Roos ✈
Rens Honcoop
Jan en Froukje Hoiting ✈
Ron Pots
Ed Lindert ✈
Jack de Korte
Cees Lodders
Bert Brugman
Hennie en Henk De Jong ✈
Jacek Minkiewicz
Hans Koehoorn
Fokke van de Ven
Nico van Braak
Jozien ten Zijthoff
Thijs Visser
Gerard Boere
Jef Du Pont
Hans de Graaf
Rik Hofman
Ben Berends ✈
Hans Keetlaer

232
232
231
231
231
231
230
229
229
229
229
227
227
227
226
225
224
224
223
223
221
221
220
220
220
219
219
219
219
216
215
215
214
214
213
212
212
212
211
211
211
210
210
210
209
208
208
205
205
205
205
205
204
203
203
203
201
200
200
199
198
195
194
192
191
191
191
187
187
185
185
184
184
184
183
182
182
182
182
180

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Carlo van Houten
Gerard van Stade
Nees en Rita de Vos
Peter en Ria Geradts
Jolien Pas
René Nossin
Franklin Wollring
Ton Ophuis
Ad Bax
Marianne Gietman
Ton van der Aar
Kees Vernooy
Rob Schrevelius
Marjolein Stuy-Schipper
Robert van Althuis
Hein Kruijver
Peter Wooninck
Dick Korfage
Ruud Krasser
Harry Portier
Henk Besse
Cobi Topper
Steven Wolf
John Scholten
Elly Out-Dongelmans
Marlies Sprangers
Inge Herbold
Thijs Huizinga ✈
Robert Jousma
Rob Krayenbosch
Paulette van Daal - de Kok
Tom Benschop
Driek Zwaan
Nettie van Velzen
Cor Oostveen
Leny van Engelen
Jan Heitlager
Martin Clarijs
Nico Bijloo ✈
M.R.van Halderen
Marcel Pagrach ✈
John Keeman
Aalko Hassing ✈
Jady van der Voet-Pronk
Rob Blokker
Irene Haan-Schoot
André van den Berg
Willem Goddijn
Nel Schoof-Knoop
Jerry Kraaijenbrink
Hagro Fred Meester
Joke Linterman
Ed Westervoorde
Wouter Mellink
Evelyn Smits
Wim Groen
Thomas van de Wetering
Simon van der Putten
Cor Vaneman
Ruud en Gea Wolff
Jelle Oud
Rienus Roos
Frans C. van Strien
Martin Graaff
Kees Gouweleeuw
Marinus Mars
Chris Visscher ✈
Dick van Egmond
Cas Convent
Paul van den Berg
Grarda Rensen
Tinus Stoker ✈
Frans Reder
Marcel van Rutten
Dick Zwart
Rutger Jan toe Laer
Jose Nicolaas
Marcel Weij
Poline Helmers-Baltzer
Ben Liezenberg

Com

petit

ie

STA IK
174
174
173
173
173
172
172
170
168
166
166
166
166
166
162
161
161
158
157
157
156
154
154
153
152
151
150
147
146
145
144
144
143
141
141
140
137
137
133
130
129
126
126
125
124
123
122
120
115
115
115
114
114
113
112
111
109
109
109
108
108
107
106
104
103
101
100
100
100
100
97
96
90
90
86
86
84
82
82
80

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

Nico Graafsma ✈
Agnes Polfliet-Kuipers ✈
Harm Zwitser
Raymond des Bouvrie
Ron van der Zande
Rob Huijboom
Adri van der Ben
Ben van Heeswijk
Ton Nisters
Jaques Kemper
Hans van Beek
Palle Jensen
Bert Hulsman
Co de Bree
Lia van Zeijl
Fran Woerdeman ✈
Ria Faijdherbe-Andringa ✈
Marjolein Gelderman
Klaas Bruin
Cees de Vos
Karin Band-Markus
Patricia Favre
Dirk en Geertje Appel
Stanley Karg
Henk van der Wal
Henk Valens
Ernst Mols
Paul Blauw
Camille Khouri
Wessel van Zanten
Gerard Vliegenthart
Arie Hillebrand
Heinz Luijken
Hans van Wees
Jento van der Land
Simon van der Tuuk
Wim en Barbara Rietkamp
Coby Strooij
Jan Bal
Leonie Languis
J.A. de Braak
Ferd Cozijn
Ron van Riemsdijk
Luut en Marianne Piepers
Louis Aarts
Martin Stolwijk
Frank Giesbers
Jan Meijer
Michael Methorst
Niels Reinbergen
Francisca Mol ✈
Yvonne Lucas-Couzijn
Ted Hendrikx
Jacques Rieval
Paul F. Schohaus
Aly en Jan de Waaij
Wout Huisman
Wim Poortvliet
Marijke Sallons
Mariëtte Mathijssen
Ad Rieder
Bert Imminga
M. Jansman-Resink
Rob Kalis
Hans van der Linden
Han van Rijsinge.
Sonja van Woerden
Ina Schildmeijer
Marion en Cees Koster
Marjon Bainbridge
Arnold Lotte
Nancy Tempelman

77
76
70
70
70
70
70
70
70
70
69
69
68
68
67
66
64
64
62
61
61
60
60
58
57
54
53
51
51
50
48
46
45
44
43
42
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
36
35
32
32
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
27
25
20
20
20

Een vliegtuigje ✈ achter uw
naam houdt in dat u al eens
Puzzelkanjerkampioen bent
geweest.
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Facebook VG-KLM
Ook VG-KLM is op Facebook aanwezig. Sinds januari
2021 hebben we een eigen groep, het is niet makkelijk
te vinden, omdat het een groep voor leden is. U kunt
het vinden op de volgende link of scannen van de QR
code klikken op het logo hiernaast. Bent u éénmaal op
de groep? Klik het adres dan in uw favorieten bij uw
webbrowser dan kunt u er makkelijk bij.
Adres: https://www.facebook.com/groups/153381491660983

Website VG-KLM

De website van VG-KLM is continue aan veranderingen
onderhevig. Er wordt van alles aan gedaan om alle
artikelen, wetenswaardigheden, museum, marktplein en
nieuwtjes zoveel mogelijk vindbaar te maken.
Het is zeker de moeite waard om deze website te
bezoeken en in uw favorieten te zetten www.vg-klm.nl.
Via deze webiste kunt u makkelijk bij IPB boeken komen. Zelfs alle
Vrije Vogels kunt u nalezen op deze site. Werkelijk een bezoek waard.

COLOFON
Vrije Vogels
Officieel orgaan van VG-KLM,
Vereniging Gepensioneerden KLM
Verschijnt tweemaandelijks
Jaargang 39
Nr. 220 februari 2022
Redactie
PR & Communicatie
Redactie Vrije Vogels
redactie@vg-klm.nl
Website: www.vg-klm.nl
Facebook: www.facebook/vg-klm
Productie, vormgeving en
verzending
Sodexo Altys - Document Center
Gebouw 107 - SPL/Oost
Kopij
Kopij voor volgend nummer dient
uiterlijk 2 maart 2022 bij de redactie
binnen te zijn.
Kopij zenden naar kopij@vg-klm.nl

Ledenadministratie

Secretariaat VG-KLM
Postbus 144, 2150 AC Nieuw Vennep
secretaris@vg-klm.nl

Lid worden
Opgeven als lid van VG-KLM kan d.m.v. een inschrijf en/of machtiging formulier dat
u kunt aanvragen bij de ledenadministratie.
U kunt zich ook als lid aanmelden via onze website
https://www.vg-klm.nl/informatie/lid-worden/

Penningmeester VG-KLM
Postbus 144, 2150 AC Nieuw Vennep
frits.buschman@vg-klm.nl

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en uiterlijk 4 weken vóór 1 januari plaatsvinden
aan de ledenadministratie. Indien door overlijden of een andere omstandigheid
het lid niet meer aan activiteiten kan deelnemen, vindt de beëindiging van het
lidmaatschap eerder plaats.
Overlijden machtiginggever
Bij overlijden vervalt de machtiging tot inhouding van de contributie en eindigt
daarmee ook het lidmaatschap. NB Bij overlijden van het lid, ontvangt een eventuele
partner een uitnodiging voor het aangaan van het lidmaatschap van VG-KLM.
Hiervoor dient opnieuw een machtigingsformulier ingevuld te worden.

Rekeningnummer VG-KLM
Rekeningnr: NL69 INGB 0000 1234 23
t.n.v. VG-KLM
Verschijningsdata Vrije Vogels 2022
4 februari
1 april
3 juni
5 augustus
7 oktober
2 december
3 februari 2023

Klachten over verzending en/of doorgeven adreswijzigingen
Wijzigingen van adres, e-mailadres, telefoonnummer, overlijden van de partner, het
opzeggen van het VG-KLM Lidmaatschap en het niet ontvangen van Vrije Vogels
dient men door te geven aan de ledenadministratie: ledenadm@vg-klm.nl
Attentie: Aangezien VG-KLM geen overlijdensberichten ontvangt van Blue Sky
Group (BSG) is het verzoek aan de nabestaanden om onze ledenadministratie van
een overlijden in kennis te stellen.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk,
fotokopie, microfilm of op andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur. De teksten
vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van het bestuur. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
ingezonden bijdragen.
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BESCHERMHEER VG-KLM

Pieter Elbers

ERELEDEN VG-KLM
Jan Eveleens
Peter Hartman
Tom Osterwald

Thijs Visser
Jan Willemsen
Aris Zwart

LEDEN VAN VERDIENSTE VG-KLM
Ann Smolders-Quasten
K. Koelewijn
Marijke Luyckx

Chris Hemink
Jac Berkhout
Guido Koster

BESTUUR
Voorzitter
Fokke van de Ven
tel. 06 53588447
fokke.van.de.ven@vg-klm.nl

Belangenbehartiging & Pensioenen
Ed van Meeuwen
tel. 023 5392031
ed.van.meeuwen@vg-klm.nl

Secretaris
Robert Uytenbogaardt
0653153252
robert.uytenbogaardt@vgklm.nl

Belangenbehartiging & Pensioenen
Jan Willem de Jong
tel. 023 5280878
jan.willem.de.jong@vg-klm.nl

Penningmeester
Frits Buschman
tel. 023 5630192
frits.buschman@vg-klm.nl

Activiteiten
René Polfliet
tel. 0299 364288
rene.polfliet@vg-klm.nl

PR & Communicatie
Ciska Spikker
tel. 06 54203711
ciska.spikker@vg-klm.nl

Algemene Zaken & Jongerenbeleid
Mady van den Bergh-Eldering
tel. 023 5241491 / 06 41219148
mady.eldering@vg-klm.nl

PR & COMMUNICATIE

LEDEN- EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Webmaster
Annabé Brakel
tel. 06 20238255
annebe.brakel@vg-klm.nl

Ledenadministrateur
Henk Kreutzkamp
tel. 06 51034845
ledenadm@vg-klm.nl

2e Webmaster
Jos Bockting
tel. 06 83657050
jos.bockting@vg-klm.nl

2e Ledenadministrateur
Wil Mol
2e Penningmeester
wil.mol@vg-klm.nl

Fotograaf
Fons Waalwijk
tel. 06 51457556
fons.waalwijk@vg-klm.nl

Evenementenadministrateur
Annabé Brakel
tel. 06 20238255
annebe.brakel@vg-klm.nl

EVENEMENTEN ONDERSTEUNING
VG-Reizen coördinator
Cees de Vos
tel. 06 51535835
cees.de.vos@vg-klm.nl

Activiteiten
Arie Poot
tel. 010 5224844
arie.poot@vg-klm.nl

Golf coördinator
John Horn
joh.horn@vg-klm.nl of
golf@vg-klm.nl

Activiteiten
Jan Willemsen
tel. 06 42915165
jan.willemsen@vg-klm.nl
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