


Januari
Wo 25 09:30 uur **Westend Meet & Greet
Wo 25 13:30 uur  Klaverjassen/Rummikuppen, **Westend

Februari
Wo 22 09:30 uur **Westend Meet & Greet
Wo 22 13:30 uur  Klaverjassen/Rummikuppen, **Westend
Do 23 13:30 uur Kienen, **Westend

Maart
Wo 29 09:30 uur **Westend Meet & Greet
Wo 29 13:30 uur  Klaverjassen/Rummikuppen, **Westend

April
Di 11 15:30 - 17:00 uur  Bowling Toernooi
Do 13  Wandelen Amsterdamse Bos; info volgt
Do 20 13:30 uur Kienen
Vr 21   Excursie/rondleiding Stadsarchief 

Amsterdam;  info volgt.
Wo 26 10:00 uur  Algemene Leden Vergadering **Westend

Mei
Wo 31 09:30 uur **Westend Meet & Greet
Wo 31 13:30 uur  Klaverjassen/Rummikuppen, **Westend

Juni 
Do 1    Fietstocht Nieuwkoop; info volgt
Wo 28 09:30 uur **Westend Meet & Greet

Wo 28 13:30 uur  Klaverjassen/Rummikuppen, **Westend
Do 29 13:30 uur Kienen

Juli
Wo 26 09:30 uur **Westend Meet & Greet
Wo 26 13:30 uur  Klaverjassen/Rummikuppen, **Westend

Augustus
Zo 13 t/m 19   Fiets/vaartocht Betuwe en Biesbosch; info 

volgt 
Wo 30 09:30 uur **Westend Meet & Greet
Wo 30 13:30 uur  Klaverjassen/Rummikuppen, **Westend

September
Wo 27 09:30 uur **Westend Meet & Greet
Wo 27 13:30 uur Klaverjassen/Rummikuppen, **Westend
Do 28 13:30 uur Kienen

Oktober
Do 12    Wandeling Amsterdamse waterleidingduinen; 

info volgt 
Wo 25 09:30 uur **Westend Meet & Greet
Wo 25 13:30 uur Klaverjassen/Rummikuppen, **Westend

November
Wo 29 09:30 uur **Westend Meet & Greet
Wo 29 13:30 uur Klaverjassen/Rummikuppen, **Westend
Do 30 13:30 uur Kienen

Claus Bowling 13:00 - 14:30 uur: elke dinsdag, behalve juli en augustus op de woensdag, Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp
Golfbaan Waterland 11:00 uur: elke dinsdag Buikslotermeerdijk 141, 1027 AC Amsterdam
Wijkcentrum Westend**, Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen
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Voorwoord 

In de allereerste plaats wenst het bestuur u allen een heel gezond en gelukkig 2023 toe. Blijf vooral 
inschrijven voor actviteiten, bewegen, maar vooral ook heel veel plezier hebben, dat is goed voor ons 
allen…. 

En om maar meteen weer met een ”heet” onderwerp voor de dag te komen een klein woord over onze 
pensioenen. De hoogte van de per 1 januari jl. ingegane indexatie weet u inmiddels. Dat is natuurlijk mooi, 
maar we zijn er nog niet uit met het nieuwe pensioenstelsel.
Want, er wordt nog steeds besloten en niet voor ons.

“De gemeenschappelijke ouderenorganisaties hebben de regering en sociale partners erop 
gewezen dat de rol van de gepensioneerden in de besluitvorming rondom het nieuwe stelsel 
nagenoeg ontbreekt. Als reactie daarop is in de nu voorgestelde wetgeving een Hoorrecht voor 
gepensioneerden opgenomen. Bij ons fonds dient het AVO (Arbeidsvoorwaardelijk Overleg) 
van het KLM grondpersoneel het Hoorrecht uit te voeren voordat het zogenaamde transitieplan 
naar de nieuwe pensioenregeling wordt vastgesteld. Dit Hoorrecht is - voor alle duidelijkheid - 
geen instemmings- of adviesrecht. Het is aan de ouderenorganisaties om mee te werken aan de 
invulling van dit Hoorrecht.”
Er wordt nog steeds nagedacht over de juiste invulling van het toepassen van dit Hoorrecht
en wat het inhoudt. Dus niet te vroeg gejuicht wij houden u op de hoogte.

Wij hebben in november ook een interview gehad met Hans de Roos, één van onze twee afvaardigingen in 
het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds KLM. Wij hopen met dit interview dat alles nu wat duidelijker 
geworden is voor u. Maar u en ik weten dat ons huidige pensioenstelsel zo verkeerd nog niet is.

Over Hans de Roos gesproken, tijdens onze komende Algemene Leden Vergadering op 26 april zal deze 
een presentatie geven. Uiteraard kunt u hem ook vragen stellen. Dus is zijn verhaal in dit nummer niet naar 
tevredenheid, kom dan naar de ALV.

Dan iets minder goed nieuws. In deze uitgave van Vrije Vogels leest u ook over het uitstellen van de VG-
Dagtours en de reden waarom. Tja, we hebben niet alles in de hand en wij kunnen onze euro maar een keer 
uitgeven zullen we maar zeggen. Wij kunnen u niet opzadelen met een verdubbeling van de inschrijfkosten.

Andere activiteiten en evenementen staan volop in de planning. Iedereen is 
al weer druk bezig met 2023 zo heeft de reiscommissie een mooi programma 
voor 2023 samengesteld. Op de middenpagina leest u hierover meer.

Helaas wordt het ook duidelijk dat zonder vrijwilligers bepaalde activiteiten 
niet meer georganiseerd kunnen worden. Biljarten is daar een voorbeeld 
van, maar ook hangt het zwaard van Damocles boven de motortoertochten. 
DUS……..!!

Veel plezier en geluk dit jaar. Wij zien elkaar, tot ziens!!

Fokke van de Ven
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Interview Hans de Roos
Bestuurslid KLM Algemeen Pensioenfonds
Verslag: Pierre Stumpf / Ciska Spikker
Foto’s: Ciska Spikker

Op 17 november 2022 vond een 
interview plaats met Hans de Roos, 
bestuurslid /vicevoorzitter van het 
KLM Algemeen Pensioenfonds, 
over de pensioenwet zoals deze 
nu ter discussie ligt in de 2e Kamer. 
De antwoorden op onze vragen zijn 
slechts een persoonlijke interpretatie 
op dit wetsvoorstel, aangezien nadat 
de wet is aangenomen, de uitwerking 
en invulling nog bepaald moet worden.
 
Wat is de rol van het 
PF-bestuur? 
“Heel simpel gezegd, als bestuur 
ben je de zaak aan het managen: 
beslissingen nemen en zorgen dat die 
worden uitgevoerd. Want het fonds 
beheert natuurlijk een hele grote 
pot geld (bijna 10 miljard, belegd in 
aandelen, obligaties en vastgoed) 
en is een grote administratie-/
uitkeringenfabriek. Het bestuur 
staat daarbij onder toezicht van 
de Raad van Toezicht (de naam 
zegt het al) en van twee externe 
toezichthouders: De Nederlandse 
Bank en voor communicatiezaken 
de Autoriteit Financiële Markten. Om 
het nog ingewikkelder te maken: 
het bestuur legt verantwoording aan 
het Verantwoordingsorgaan, waarin 
gepensioneerden, werknemers en de 
werkgever zitting hebben.

Waarom is de huidige 
pensioenregeling niet langer 
houdbaar? 
Opmerking vooraf: er zijn partijen die 
het huidige stelsel wèl willen houden. 
Maar de overheid, werkgevers en 
werknemersverenigingen hebben 
afgesproken naar een nieuw stelsel te 

gaan (het “pensioenakkoord”). 
Dat heeft te maken met een aantal 
maatschappelijke trends: mensen 
blijven niet meer hun hele loopbaan 
bij dezelfde werkgever en sommigen 
gaan als zzp’er verder. Men verwacht 
individueler behandeld te worden. 
Er komen minder jongeren en meer 
ouderen. Jongeren betalen nu relatief 
veel premie, terwijl ze juist op die 
leeftijd hoge lasten hebben. De rente 
is lager dan vroeger en pensioenen 
houden moeilijker de prijsontwikkeling 
bij. 
 
Wat is het verschil tussen het 
huidige en nieuwe stelsel? 
Hèt verschil is dat er nu een “vaste 
toezegging” is. Die kan overigens wel 
omhoog gaan bij indexatie, en omlaag 
bij korting. Om die vaste toezegging 
te kunnen doen moeten er buffers 
worden aangehouden, die dus niet 
beschikbaar zijn voor de pensioenen. 
Straks bewegen de pensioenen mee 
met de financiële markten. Als de 
financiële markten het goed doen 
zullen de pensioenen omhoog gaan, 
als de financiële markten het slecht 
doen, omlaag. 
Door de grote invloed van de 
rentestand in het huidige stelsel gaat 

dit nu veelal omgekeerd. Neem dit jaar: 
de waarde van onze beleggingen is 
gedaald, maar we gaan wel indexeren. 
Dat lijkt niet logisch. 
Een ander verschil zit ‘m in de premie. 
Nu betalen jongeren relatief veel en 
oudere werknemers relatief weinig 
premie. Als jongeren in het tweede 
deel van hun loopbaan zzp-er worden, 
hebben ze alleen de jaren met hoge 
premie meegemaakt. In het nieuwe 
stelsel wordt dat aangepast met het 
‘afschaffen van de doorsnee premie’. 
 
Hoe hoog worden de pensioenen 
dan in het nieuwe stelsel? 
Dat is nu nog niet te zeggen, want 
dat hangt af van de ontwikkelingen 
tot het moment van overgang en van 
afspraken die tussen werkgever en 
werknemersverenigingen worden 
gemaakt. Maar het is denkbaar dat bij 
invoering van het nieuwe stelsel de 
eerste uitkering hoger ligt dan wat men 
nu krijgt. Hoe hoger de buffer is op 
het moment dat we het nieuwe stelsel 
ingaan, hoe meer je van die buffer 
kunt gebruiken voor het verhogen van 
de pensioenen. Wij hebben nu een 
dekkingsgraad van >140% (red. per 
17-11-22) bij een vermogen van ruim 
€ 9 miljard. 
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Krijgen wij in januari 
een inhaalslag op de 
achtergebleven indexering? 
De mate van indexatie hangt 
om te beginnen af van de 
beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde 
dekkingsgraad van de afgelopen 
12 maanden) en de stijging van de 
prijzen (de inflatie). Verder moet het 
bestuur bepalen of het verstandig is 
geld achter de hand te houden voor 
de overgang naar het nieuwe stelsel. 
Dit gebeurt allemaal in de vergadering 
van december (Red. bij het ter perse 
gaan van dit artikel was de indexatie 
niet bekend). Op dit moment valt met 
behoorlijke zekerheid te zeggen dat 
er een indexatie zal plaatsvinden 
per 1 januari. Tegelijk staat vast dat 
de beleidsdekkingsgraad niet hoog 
genoeg is om nu alsnog de gemiste 
indexatie van de eerdere jaren te 
gaan betalen. Dit is wettelijk zo 
bepaald. 

Wie beslist in het nieuwe 
systeem wanneer geïndexeerd 
gaat worden?
Dat zal in het nieuwe stelsel 
nog steeds het bestuur van het 
pensioenfonds zijn, maar dan met 
toepassing van de nieuwe regels. Ik 
denk overigens dat een verhoging 

van de pensioenen dan niet meer 
indexatie genoemd zal worden.

In het nieuwe systeem wordt 
gesproken van een eigen potje. 
Hoe zit dat?
Op dit moment zijn er geen eigen 
potjes. Gepensioneerden hebben 
een recht op een pensioenuitkering 
en werknemers en voormalige 
werknemers hebben een aanspraak 
op een toekomstige uitkering. Dit komt 
allemaal uit de gemeenschappelijke 
pot (het fonds). Overigens ontvangt 
een gepensioneerde gedurende 
pensionering gemiddeld 3 maal het 
bedrag van de door/voor hem/haar 
ingelegde premie. Dit als gevolg van 
de beleggingsrendementen.
Het “eigen potje” in het nieuwe stelsel 
moet men overigens niet letterlijk 
nemen. Er wordt mee gerekend, 
belegd en uitgekeerd, maar je zal het 
niet kunnen opeisen.
 
Hoe zit dat met het invaren. Is 
men verplicht mee te gaan naar 
het nieuwe stelsel? 
Wanneer de wet is aangenomen, 
zal in eerste instantie het AVO 
aan zet zijn om e.e.a. voor de 
KLM-pensioenregeling vorm 
te geven: de uitwerking van de 
inrichting en de voorwaarden 
(AVO = Arbeidsvoorwaardelijk 
overleg, bestaande uit de werkgever 
en de werknemersverenigingen). 
Toekomstige pensioenopbouw (door 
werknemers) zal sowieso onder 
het nieuwe stelsel vallen. Het AVO 
zal moeten beslissen of de reeds 
ingegane pensioenen, en de door 
(huidige en voormalige) werknemers 
al opgebouwde aanspraken, ook 

meegaan naar het het nieuwe 
stelsel. Dit heet “invaren”. 
Er mag geen onderscheid 
gemaakt worden: alles wordt 
ingevaren, of niets. 
Het uitgangspunt in de wet is 
“invaren, tenzij er echt goede 
redenen zijn dit niet te doen”. 
Immers, tot in lengte van jaren het 
oude en het nieuwe systeem naast 
elkaar te houden zou verwarrend 
zijn, en duurder: 2 administraties, 
2 computersystemen, 2 bedragen, 
dubbele communicatie, enz.

Gekoppeld aan het onderwerp 
invaren zit het onderwerp 
Hoorrecht. 
VG-KLM heeft er volgens mij goed 
aan gedaan om tijdig een brief te 
sturen aan het AVO. Ik heb overigens 
begrepen dat het AVO daar positief 
tegenover staat. In het AVO zitten 
nl. geen vertegenwoordigers voor 
gepensioneerden. De vakverenigingen 
komen mede op voor de belangen 
van hun gepensioneerden 
leden. Maar het is evident dat 
gepensioneerdenorganisaties dat 
nog intensiever zullen doen. Men 
heeft in de wet geen mogelijkheid 
gecreëerd om deze verenigingen aan 
de AVO tafel te laten aanschuiven. 
Er is daarom iets anders bedacht om 
toch de gepensioneerde verenigingen 
te horen of inbreng te laten hebben 
en dat is het Hoorrecht. Dat moet het 
AVO aanbieden aan verenigingen die 
zich daarvoor kwalificeren (en dat doet 
VG-KLM) en dat moet plaatsvinden 
voordat het AVO zijn definitieve 
besluiten neemt. Veel meer dan dat 
staat er over het Hoorrecht niet in de 
wet. 

KLM-gepensioneerden hebben zitting in de volgende organen:
Bestuur: 2 vanuit de gepensioneerden, 3 vanuit de werknemers, 5 vanuit 
de werkgever 2 externe specialisten op het gebied van beleggingen en 
risicomanagement.
VO (Verantwoording Orgaan): 4 vanuit de gepensioneerden, 6 vanuit de 
werknemers en 2 vanuit de werkgever

zekerheid te zeggen dat er een indexatie zal plaatsvinden per 1 januari. Tegelijk staat vast dat de 
beleidsdekkingsgraad niet hoog genoeg is om nu alsnog de gemiste indexatie van de eerdere 
jaren te gaan betalen. Dit is wettelijk zo bepaald. 	
	

	
Wie beslist in het nieuwe systeem wanneer geïndexeerd gaat worden? 
Dat zal in het nieuwe stelsel nog steeds het bestuur van het pensioenfonds zijn, maar dan met 
toepassing van de nieuwe regels. Ik denk overigens dat een verhoging van de pensioenen dan 
niet meer indexatie genoemd zal worden.	
 	
In het nieuwe systeem wordt gesproken van een eigen potje. Hoe zit dat? 
Op dit moment zijn er geen eigen potjes. Gepensioneerden hebben een recht op een 
pensioenuitkering en werknemers en voormalige werknemers hebben een aanspraak op een 
toekomstige uitkering. Dit komt allemaal uit de gemeenschappelijke pot (het fonds). Overigens 
ontvangt een gepensioneerde gedurende pensionering gemiddeld 3 maal het bedrag van de 
door/voor hem/haar ingelegde premie. Dit als gevolg van de beleggingsrendementen. 
Het “eigen potje” in het nieuwe stelsel moet men overigens niet letterlijk nemen. Er wordt mee 
gerekend, belegd en uitgekeerd, maar je zal het niet kunnen opeisen.	
 	
Hoe zit dat met het invaren. Is men verplicht mee te gaan naar het nieuwe stelsel?  
Wanneer de wet is aangenomen, zal in eerste instantie het AVO aan zet zijn om e.e.a. voor de 
KLM-pensioenregeling vorm te geven: de uitwerking van de inrichting en de voorwaarden (AVO = 
Arbeidsvoorwaardelijk overleg, bestaande uit de werkgever en de werknemersverenigingen).  
Toekomstige pensioenopbouw (door werknemers) zal sowieso onder het nieuwe stelsel vallen. 
Het AVO zal moeten beslissen of de reeds ingegane pensioenen, en de door (huidige en 
voormalige) werknemers al opgebouwde aanspraken, ook meegaan naar het het nieuwe stelsel. 
Dit heet “invaren”. Er mag geen onderscheid gemaakt worden: alles wordt ingevaren, of niets.  
Het uitgangspunt in de wet is “invaren, tenzij er echt goede redenen zijn dit niet te doen”. Immers, 
tot in lengte van jaren het oude en het nieuwe systeem naast elkaar te houden zou verwarrend 
zijn, en duurder: 2 administraties, 2 computersystemen, 2 bedragen, dubbele communicatie, enz.	
 
Gekoppeld aan het onderwerp invaren zit het onderwerp Hoorrecht.  
VG-KLM heeft er volgens mij goed aan gedaan om tijdig een brief te sturen aan het AVO. Ik heb 
overigens begrepen dat het AVO daar positief tegenover staat.	In het AVO zitten nl. geen 
vertegenwoordigers voor gepensioneerden. De vakverenigingen komen mede op voor de 
belangen van hun gepensioneerden leden. Maar het is evident dat gepensioneerdenorganisaties 
dat nog intensiever zullen doen. Men heeft in de wet geen mogelijkheid gecreëerd om deze 
verenigingen aan de AVO tafel te laten aanschuiven. Er is daarom iets anders bedacht om toch 
de gepensioneerde verenigingen te horen of inbreng te laten hebben en dat is het Hoorrecht. Dat 
moet het AVO aanbieden aan verenigingen die zich daarvoor kwalificeren (en dat doet VG-KLM) 
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Uitnodiging en Agenda ALV
Algemene Ledenvergadering (ALV) Vereniging Gepensioneerden KLM

Datum: 26 april 2023
Locatie:  Wijkcentrum ‘Westend’,  

Westwijkplein 3 te Amstelveena
Aanvang: 10.30 uur

Agenda
1. Opening door de voorzitter 
2.  Goedkering notulen Algemene Ledenvergadering van 

20 april 2022
3. Mededelingen van het bestuur
4.  Verantwoording van het door het bestuur gevoerde 

beleid in 2022
5. Financiële zaken
 a. Overzicht van 2022
 b. Begroting 2023 
 c. Verslag van de Kascontrolecommissie
 d. Benoeming nieuw lid in Kascontrolecommissie
 e. Vaststelling contributie 2023

6. Bestuursverkiezing en -wijziging
7.  Presentatie over pensioenen door de heer Hans de 

Roos, bestuurslid Alg. Pensioenfonds KLM
8. Vaststelling datum en plaats Jaarvergadering 2023 
9. Rondvraag
10. Sluiting

De stukken voor deze ALV zijn vanaf heden te vinden 
op www.vg-klm.nl onder Leden -> Uitnodiging en 
agenda ALV. Beschikt u niet over internet, dan kunt u 
de gewenste stukken opvragen bij de secretaris.

N.B.: Het Huishoudelijk Reglement voorziet in het recht van de 
leden ook bestuurs-kandidaten voor te dragen (art. 8.2). Een 
opgave daartoe, ondertekend door ten minste vijf leden, moet 
uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering worden 
ingediend bij het bestuur.

Van de Redactie
De laatste Vrije Vogels van 2022. 
Een cliché, maar weer een jaar 
dat is omgevlogen. Onze PR & 
Communicatie commissie heeft 
in dit jaar heel veel nieuwe zaken 
geïmplementeerd. Zo hebben wij een 
vernieuwde website gelanceerd, een 
nieuwe app toegevoegd aan onze 
communicatie en zijn wij actiever 
bezig geweest voor onze regio’s.

Naast regio Noord, regio Oost 
en regio Zuidwest zijn ook regio 
Midden en Zuidoost succesvol. Als 
u alles blijft volgen kunt u aan veel 
activiteiten deelnemen.

In dit nummer van Vrije Vogels heeft 

de reiscommissie weer 2 mooie 
reizen samengesteld. Zij gaan o.a. 
met de bus naar Duitsland en een 
rondreis in Schotland. Weliswaar 
pas volgend jaar, maar zoals eerder 
gezegd de tijd vliegt voorbij dus voor 
dat u het weet gaat u weer op pad.
De regio’s hebben ook grote plannen, 
dus kijk af en toe op onze website 
onder Evenementen -> Regio’s voor 
het laatste nieuws.

In december hebben alle leden een 
mooie VG-KLM kalender ontvangen. 
Een aandenken voor uw mooie jaren 
bij KLM. Omdat wij in alle lovende 
reacties ook verzoeken hebben 
ontvangen voor nog een exemplaar, 

heeft het bestuur besloten dat, tijdens 
de eerstvolgende Westend Meet & 
Greet, extra exemplaren uitgedeeld 
kunnen worden. Wilt u dus nog zo’n 
VG-KLM kalender ontvangen, dan 
bent u van harte welkom.
Wilt u weten wanneer een Westend 
Meet & Greet plaatsvindt kijk dan op 
de pagina Activiteiten voor alle data.

De redactie wenst u een heel 
gelukkig en gezond 2023 met veel 
gezelligheid en ontspanning.

"Mocht u geïnteresseerd zijn in een mooie VG-KLM kalender? 
Deze is af te halen tijdens de komende Westend Meet & Greet op 25 januari van 
10:00-12:00 uur”.
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Geocaching 

Verslag 21 december 2022 in Haarlem

Tekst + Foto’s: Herman Mooij 

Het is alweer de laatste dit keer dit jaar dat we als VG-KLM nu 
met 9 personen (5 teams) op pad gaan. Een vijftal caches staan 
op het programma, te weten: GC1NVVW Sporen van vroeger 
(trad), GC24FHF Stad der Muggen (multi), GC910FK Sint Bavo 
in de wijngaard (trad), GC51Q3Y De Haarlemse Beek (multi) 
en GC7CY57 Geopoly, Barteljorisstraat (multi). Als u ze wilt 
nalezen tik dan op de GC-code in uw browser.

Negen keer zijn we dit jaar met een groepje op pad geweest 
naar verschillende locaties. En iedere keer weer een zinnig 
stukje schrijven, zonder dat je gevonden antwoorden prijsgeeft 
van de puzzels, is best lastig. Dat is ook een gedragscode in 
geocaching-land wanneer je een vraag krijgt van een mede 
cacher. Je geeft meestal een hint om iemand verder te helpen. 

In plaats van een verslag, over hoe leuk de tochten 
vandaag weer waren kunnen leden, die in de 
omgeving van Haarlem wonen, zelf een poging 
wagen. De vragen van GC51Q3Y De Haarlemse 
Beek kunt u terugvinden op www.vg-klm.nl onder 
Fotoalbum voor uitleg. Voor de coördinaten kunt u 
gebruikmaken van Google maps.

Belangrijk voor deze dag is alleen nog dat alle caches zijn 
opgelost, gevonden en gelogd in het logboekje bij de fysieke 
cache. Als naam gebruiken nu de naam VG-KLM en op internet 
maken we bij het loggen onder onze eigen geocache-naam, 
op www.geocaching.com, een melding welke geocache-namen 
mee hebben gelopen onder deze naam. Dit scheelt weer een 
aantal plaatsen in het papieren logboekje.

Informatie  
Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met 
Herman Mooij, e-mail: herman.mooij@vg-klm.nl contactpersoon 
voor deze activiteit.

Pensioen / AOW betalingen 2023
Maand AOW (SVB) Data KLM-pensioen (BSG) Data
januari maandag 23 vrijdag 27
februari donderdag 23 maandag 27
maart donderdag 23 maandag 27
april maandag + vakg. 24 donderdag 27
mei dinsdag 23 vrijdag 26
juni donderdag 22 dinsdag 27
juli maandag 24 donderdag 27
augustus woensdag 23 vrijdag 25
september donderdag 21 woensdag 27
oktober maandag 23 vrijdag 27
november donderdag 23 maandag 27
december woensdag 20 woensdag 20

In het Hofje van Noblet 
Van R naar L: Teun van Rijswijk, Johan Kooyman, Roel Bijlaard, 

Ben Mol, Carla Veenendaal, Clementine Kooyman, 
Francisca Mol, Carolina Iske, Herman Mooij

  

 Blz: 1 van 1   

GEOCACHING – VERSLAG 21 December 2022 in Haarlem 
 
Tekst + Foto’s: Herman Mooij  
 
Het is alweer de laatste dit keer dit jaar dat we als VG-KLM nu met 9 personen (5 teams) op pad 
gaan. Een vijftal caches staan op het programma, te weten: GC1NVVW Sporen van vroeger 
(trad), GC24FHF Stad der Muggen (multi), GC910FK Sint Bavo in de wijngaard (trad), GC51Q3Y 
De Haarlemse Beek (multi) en GC7CY57 Geopoly, Barteljorisstraat (multi). Als u ze wilt nalezen 
tik dan op de GC-code in uw browser. 
 
Negen keer zijn we dit jaar met een groepje op pad geweest naar verschillende locaties. En 
iedere keer weer een zinnig stukje schrijven, zonder dat je gevonden antwoorden prijsgeeft van 
de puzzels, is best lastig. Dat is ook een gedragscode in geocaching-land wanneer je een vraag 
krijgt van een mede cacher. Je geeft meestal een hint om iemand verder te helpen.  
 
In plaats van een verslag, over hoe leuk de tochten vandaag weer waren kunnen leden, 
die in de omgeving van Haarlem wonen, zelf een poging wagen. De vragen van 
GC51Q3Y De Haarlemse Beek kunt u terugvinden op www.vg-klm.nl onder Evenementen 
-> Geocaching. Voor de coördinaten kunt u gebruikmaken van Google maps. 

 
Belangrijk voor deze dag is alleen nog dat alle caches zijn opgelost, gevonden en gelogd in het 
logboekje bij de fysieke cache. Als naam gebruiken nu de naam VG-KLM en op internet maken we bij 
het loggen onder onze eigen geocache-naam, op www.geocaching.com, een melding welke 
geocache-namen mee hebben gelopen onder deze naam. Dit scheelt weer een aantal plaatsen in het 
papieren logboekje. 
 

 
In het Hofje van Noblet  

Van R naar L: Teun van Rijswijk, Johan Kooyman, Roel Bijlaard, Ben Mol, Carla Veenendaal, Clementine Kooyman, Francisca 
Mol, Carolina Iske, Herman Mooij 

    
 
 
INFORMATIE   
Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Herman Mooij, e-mail: 
herman.mooij@vg-klm.nl contactpersoon voor deze activiteit. 
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Negen keer zijn we dit jaar met een groepje op pad geweest naar verschillende locaties. En 
iedere keer weer een zinnig stukje schrijven, zonder dat je gevonden antwoorden prijsgeeft van 
de puzzels, is best lastig. Dat is ook een gedragscode in geocaching-land wanneer je een vraag 
krijgt van een mede cacher. Je geeft meestal een hint om iemand verder te helpen.  
 
In plaats van een verslag, over hoe leuk de tochten vandaag weer waren kunnen leden, 
die in de omgeving van Haarlem wonen, zelf een poging wagen. De vragen van 
GC51Q3Y De Haarlemse Beek kunt u terugvinden op www.vg-klm.nl onder Evenementen 
-> Geocaching. Voor de coördinaten kunt u gebruikmaken van Google maps. 

 
Belangrijk voor deze dag is alleen nog dat alle caches zijn opgelost, gevonden en gelogd in het 
logboekje bij de fysieke cache. Als naam gebruiken nu de naam VG-KLM en op internet maken we bij 
het loggen onder onze eigen geocache-naam, op www.geocaching.com, een melding welke 
geocache-namen mee hebben gelopen onder deze naam. Dit scheelt weer een aantal plaatsen in het 
papieren logboekje. 
 

 
In het Hofje van Noblet  

Van R naar L: Teun van Rijswijk, Johan Kooyman, Roel Bijlaard, Ben Mol, Carla Veenendaal, Clementine Kooyman, Francisca 
Mol, Carolina Iske, Herman Mooij 

    
 
 
INFORMATIE   
Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Herman Mooij, e-mail: 
herman.mooij@vg-klm.nl contactpersoon voor deze activiteit. 
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John Gundlach: met KLM de wereld over
Tekst: Ciska Spikker
Luchtfoto’s:  John Gundlach |  

Flying Holland
Portret: Marjoleine van Verseveld

Het komt wel eens voor dat je 
iemand ontmoet die verslingerd 
is aan vliegen en dit combineert 
met fotografie. Zo’n iemand is 
John Gundlach. Via een foto op 
onze website kwamen wij met 
hem in contact en na een aantal 
telefoongesprekken hebben wij hem 
uitgenodigd om meer te vertellen 
over de wereld van de fotografie.

Maar wie is John Gundlach? John 
is een zelfstandige fotograaf die 
in opdracht van diverse klanten 
werkt. Zo heeft hij tijdens corona 
foto’s kunnen maken van Schiphol, 
zoals deze nog nooit zijn gemaakt; 
volstrekte stilte 
op de start- en 
landingsbanen, alle 
vliegtuigen aan de 
grond en vooral ook 
de leegte die hiermee 
wordt uitgebeeld. Dat 

uitbeelden is iets wat John telkens 
weer probeert te verfijnen naar een 
eigen “stijl”.

John, hoe ben je er ooit 
toegekomen om fotograaf te 
willen worden?
Al van jongs af aan ben ik 
geïnspireerd door mijn vader, 
een fervent hobby super-8 
filmer; hij had bijvoorbeeld altijd 

een fotocamera en later een 
smalfilmcamera bij de hand. Dat 
begon al tijdens zijn militaire 
diensttijd als monteur voor Sabre 
F-86K jachtvliegtuigen tijdens zijn 
dienstplicht op vliegbasis Twente. 
Rond mijn 15e verjaardag kreeg 
ik mijn 1ste serieuze camera en 
fotografeerde alles wat maar op m’n 
pad kwam. Na enig experimenteren 
in de badkamer met afdrukken van 
foto’s met een Japanse vergroter, 
en zelf ontwikkelen van films, werd 
er door mijn ouders een kleine doka 
voor mij op zolder ingericht. De 
volgende stap was de lokale krant 
van Papendrecht, hier kreeg ik hier 
mijn eerste opdrachten.

Hoe werd je uiteindelijk 
professioneel fotograaf? 
Na de middelbare school, de MTS 
voor procestechniek in Rotterdam, 
de School voor fotografie en later 
de kunstacademie in Den Haag, 
ben ik verhuisd ik naar Amsterdam, 
toen, de ‘place to be’. Na een 
periode van vele assistentschappen 
was het rond de eeuwwisseling 

Nr. 1
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tijd voor iets anders en ging ik 
zelfstandig werken. Een bevriende 
fotograaf zocht een assistent voor 
een grote klus; voor één grote 
opdrachtgever zou hij een maand 
lang in bijzondere steden van de 
wereld fotoshoots en filmopnames 
gaan maken. Hiervoor zocht hij 
groep-specialisten (assistent, 
artdirector etc.) die met hem 
deze klus wilde ondernemen. 
Met KLM de wereld over, mooie 
ontmoetingen, verblijven in de 
meest prachtige hotels en een 
reiservaring rijker.

Wanneer ontdekte je een 
eigen stijl? 
Zonder het zelf te beseffen had ik 
al vanaf mijn jeugd een voorliefde 
voor industrie, architectuur, 
techniek, wetenschap, grafiek 
en landschap, ik noem het nu 
de documentaire industriële 
landschapstijl”. Waar alles onder 
valt van de natuur tot aan de 
bebouwde omgeving die continue 
veranderd. Bijvoorbeeld de 
Rotterdamse Maasvlakte, oneindig 
vol met containers en met al die 
geweldige fabrieken en wirwar 

aan rokende schoorstenen, of 
de gebiedsontwikkeling van het 
stadshaven gebied van Rotterdam 
dat langzaam veranderd van haven 
naar een modern woon-werk 
gebied. Het tegengestelde is het 
fotograferen van een natuurgebied 
als de Marker Wadden, met 
een unieke schoonheid. Deze 
veranderingen hebben mij 
de afgelopen jaren intensief 
beziggehouden en zijn op foto’s 
vastgelegd. 

Hoe kun je al die schoonheid 
en lelijkheid fotograferen. 
Je specialiteit is toch 
luchtfotografie”?
Jazeker, maar dat is ook vaak 
de uitdaging, je kunt niet overal 
zomaar vliegen met een Cesna of 
helikopter. Een Schiphol fotovlucht 
begint vooraf met procedures, 
meteo, planning en toestemming 
van overheden om een diversiteit 
aan vliegtuigen, hangaars en 
architectuur te kunnen fotograferen. 
Schiphol is een steeds grotere 
uitdaging voor een fotograaf. Best 
ingewikkeld want het is bijvoorbeeld 
altijd druk boven Schiphol. 

Door een luchtfoto opdracht was 
het mogelijk boven Schiphol CTR 
te fotograferen over een langere 
periode. Heel uniek.

Wilt u ook een originele 
fin-art print van fotograaf 
John Gundlach?

KLM-vliegtuig op Schiphol 
voor of tijdens coronatijd. 
Bijgaande luchtfoto’s kunnen 
leden van de vereniging 
kopen: beperkte oplage met 
een genummerde editie van 2 
x #100 stuks, gesigneerd en 
Giclée geprint op Hahnemuhle 
Fine Art Baryta papier op A3 
plus formaat (is 32,90 cm hoog 
en 48,43 cm breed) inclusief 
een kleine wit rand en met een 
gepersonaliseerd certificaat. 
Te bestellen rechtstreeks via 
info@flyingholland.nl of bel 
020-6231901 en vermeld welke 
luchtfoto u wilt kopen nummer 
#1 of #2 voor een speciaal 
verenigingsprijs.
Losse editie print € 60,-- of 
zwevend gemonteerde editie 
print in een baklijst € 195,--
Kijk voor meer werk van John 
Gundlach op zijn website: 
www.flyingholland.nl

Nr. 2
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Contact met de Regio!
Op 17 oktober hebben een 
aantal bestuursleden en Regio 
Coördinatoren een zinvolle, maar 
ook gezellige, dag met elkaar 
doorgebracht in Parkhuys Rosarium 
in Doorn.

Reden voor deze (eerste) 
gezamenlijke bijeenkomst lag vooral 
in het feit dan nu corona goeddeels 

achter ons ligt, en het enthousiasme 
om activiteiten in de Regio te 
organiseren aanzienlijk groeit. Dit 
vraagt om afstemming en waar nodig 
hulp van elkaar. Ook was dit een 
goede gelegenheid om een aantal 
zaken zoals communicatie, financiële 
afwikkeling en organisatie die er 
bij het organiseren van activiteiten 
komen kijken, met elkaar door te 
spreken.

Bijzonder nuttig was het met 
elkaar delen en mogelijk oplossen 
van sommige kleine-, en grotere 
vraagstukken waar de coördinatoren 
mee te maken hebben. Tijdens de 
lunch was er vooral gelegenheid 
om elkaar beter te leren kennen en 

om als bestuur een goed inzicht te 
houden welke inspanningen er door 
het hele land gemaakt worden ten 
behoeve van onze leden.
Aan het eind van de dag was de 
gezamenlijke conclusie dat het samen 
zijn, het delen van informatie en het 
kijken naar de toekomst terug mag 
komen als een jaarlijks terugkerend 
gebeuren.

Op naar 2023 waarvoor de eerste 
ideeën alweer ontstaan zijn. 

Region Noord
Lezing KNRM, Beetsterzwaag

Tekst + Foto’s: Janny van der Klooster

Frans Reder, coördinator regio Noord, had een lezing 
van de KNRM, station Harlingen, georganiseerd op 10 
november in Beetsterzwaag en daar waren wij, mijn 
vrouw en ik, wel in geïnteresseerd.
Omdat wij uit Noord-Holland moesten komen, was het 
dus vroeg opstaan die ochtend, om op tijd (10.00 uur) 

aanwezig te kunnen zijn in het dorpshuis De Buorskip in 
Beetsterzwaag.
Na een reis van 1 uur en 45 min. en zonder oponthoud, 
kwamen wij aan. Na ontvangst door Frans werden wij 
getrakteerd op een lekker kopje koffie (waren wij wel 
aan toe hoor!) met een heerlijk gebakje erbij.

Nadat iedereen aanwezig was (de belangstelling viel mij 
echt wat tegen) begon de lezing verzorgd door Derek 
van Dieren, pr-vertegenwoordiger van KNRM-station 
Harlingen. Hij vertelde dat hij zelf jarenlang schipper/
opstapper was geweest bij KNRM en dat hij nu wegens 
zijn leeftijd, boven de 55 jaar, die functie niet meer 
mocht uitvoeren. Hij is nu alleen als bestuurslid, pr-
afdeling, actief binnen het station Harlingen van KNRM. 
En dat allemaal op vrijwillige basis en zonder subsidies.

Na de fantastische en indrukwekkende lezing werd 
er ook nog even stil gestaan bij het tragische ongeval 
tussen de veerboot en de watertaxi bij Terschelling, 

Lees verder op pag. 9
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waarbij KNRM een grote rol heeft gespeeld. Helaas 
wordt er, bij het schijven van dit verslag, nog steeds 1 
persoon vermist. Hier wordt iedere dag nog steeds naar 
gezocht op de stranden van de Waddeneilanden.

De lezing werd afgesloten met nog een gezellige nazit 
onder het genot van een heerlijke lunch.

Frans, bedankt voor deze 
fantastische dag die je 
prima hebt georganiseerd. 
De volgende keer zijn 
wij, onder voorbehoud 
natuurlijk, zeker weer van 
de partij.

Regio Oost
Geslaagde Golfdag op Heelsmum

Tekst: Marjolein Gelderman
Foto’s: Monique Talsma

Vrijdag 28 september werd op de 
Golfbaan Heelsum het jaarlijkse 
golftoernooi van Regio Oost gespeeld. 
Er waren uiteindelijk 28 deelnemers 
die een qualifying stableford wedstrijd 
hebben gespeeld over de lussen 
Sandr/Airborne of vice versa.

De eerste flights waren na iets meer 
dan vier uur binnen, maar daarna 
stroopte het op. Dat is altijd een 
beetje jammer voor de degenen die 
dat treft. De bedoeling bij stableford 
is tenslotte dat je de bal oppakt als je 
niet meer kunt scoren, maar gezien 
de scorekaarten had niet iedereen dat 
begrepen.

We hebben heel veel geluk gehad met 
het weer. De voorspelling was aan het 

begin van de week ronduit slecht, op 
de dag zelf werd ook rond vier uur nog 
een flinke plensbui verwacht. Maar 
het bleef droog en een onweersbui die 
probeerde om de boel in het honderd te 
gooien, schampte voorbij en heeft ons 
niet geraakt.

Er is behoorlijk goed gespeeld. Er 
waren prijzen voor longest heren en 
dames en voor de neary.
Kennelijk lukte het alleen Najla Stol om 
met de eerste slag op de green van 
Sandr 5 te komen en zij won daarmee 
de prijs.

Karin Pastoor en Marcel Reijndorp 
wonnen de longest op Airborne 4.

De winnaars hadden allemaal 38 
stablefordpunten, dus de score op 
de 2e negen moest de doorslag 
geven. Eerste werd Najla Stol die 

op haar homecourse het beste 
resultaat neerzette. Zij kreeg van de 
vorige kampioen Harold Bosse de 
wisseltrofee overhandigd.
Tweede en derde werden 
respectievelijk Connie Abrahams en 
Corrie Hendriks. 

De dag werd afgesloten met een 
gezamenlijk diner in het clubhuis van 
Heelsum.

Jim van Beusekom kon er om 
gezondheidsredenen niet bij zijn, maar 
gelukkig was Monique Talsma bereid 
om in te springen.

Connie AbrahamsCorry Hendriks Nadja Stol

Vervolg van pag. 8
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Regio Zuidwest
Hierbij alle evenementen van het afgelopen jaar op een rij!!
Tekst: Hanneke Geelhoed / 
Aria den Hartog
Foto’s: Arie Poot / Pierre Stumpf / 
Ben Mol

Twee jaar geleden, nog behoorlijk 
gehinderd, konden we helaas nog 
niet veel organiseren voor onze 
regio. Gelukkig konden we dit jaar 
losgaan met ons organisatietalent.

We zijn dit jaar begonnen met 
op 28 juni een stadswandeling 
in leiden. We hebben daar de 

inmiddels beroemde Singelpark 
Leiden wandeling gelopen.
Dit is een project van inwoners 
en gemeente met als doel een 
aaneengesloten park te realiseren 
langs de 6 km lange buitenste 
singels van de stad, o.a. de Hortus 
Botanicus maakt daar deel van uit.

Gezien het aantal wandelaars 
moesten we 2 gidsen inhuren, die 
ons zeer gedreven en enthousiast 
en met veel inhoudelijke kennis 
hebben rondgeleid.

Ons tweede evenement was de Meet 
& Greet aan het Valkenburgse Meer 
in Valkenburg.
We hadden daar een lezing over 
de Ruimtevaart door de Hr. D.W. 
Hoffmans, oud-directeur TNO.
Een heel interessant verhaal, waar 
veel leden, zeker ook de mannelijke 
leden op af gekomen waren.
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We hebben daar een hele leuke 
middag gehad; ontvangst met koffie 
en daarna nog een borrel en hapjes 
als afsluiting.

Als derde evenement vonden we 
het ook heel leuk om in Zeeland 
wat te organiseren.
Zeeland is immers ook een 
onderdeel van onze regio.

Onze keuze viel op het 
Watersnoodmuseum, in combinatie 
met een wijnproeverij in de Kleine 
Schorre in Dreischor.

Ook in het Watersnoodmuseum 
hadden wij weer een fantastische 
gids, waarna wij in de Kleine 
Schorre heerlijke wijn hebben 
geproefd, natuurlijk ook de wijn die 
in onze c-class geserveerd wordt.

Tot slot ons golftoernooi dat zou 
plaatsvinden op 8 september, maar 
door slechte weersomstandigheden 
niet kon doorgegaan. Op 
19 september is dat alsnog in 
afgeslankte vorm doorgegaan. Ook 
dit werd weer een gezellige dag!



Vrije Vogels nr. 224 januari 202312

Regio Midden
Amersfoort by night

Tekst: Wim Groen & Leontine Silvis
Foto’s: Wim Groen

Aan alles komt een eind, zo ook aan de laatste activiteit.

Donderdagochtend droop het water van de wolken 
boven Amersfoort. Maar dat kon de pret gelukkig niet 
drukken! Vanaf half vier schoven de eerste deelnemers 
aan bij de brandende open haard van de Vier Broers in 
Amersfoort. Daar werden ze opgevangen door Leontine 
die onderhand zeer vaardig is geworden in haar rol als 
gastvrouw voor de VG-KLM.

Al gauw was er rond de haard geen plaats meer en 
schoven we door naar de Herenkamer. Gelukkig zijn de 
dames daar vandaag de dag ook hartelijk welkom.
Ondanks dat er een paar moesten afzeggen vanwege 
ziekte, waren we met ruim 30 personen. Kennismaken en 
gezellig bijpraten met een drankje en hapje.

Om half zes gingen we aan drie grote tafels voor het 
voorgerecht. Het hoofdgerecht, naar keuze uit vega, vis 
of vlees, liet iedereen zich goed smaken. Het was gezellig 
aan de tafels.

Na het hoofdgerecht namen de gidsen ons mee naar 
buiten voor een wandeltocht door donker Amersfoort. 
Gelukkig was het inmiddels droog geworden.

In twee groepen liepen we door de middeleeuwse 
binnenstad en kregen we uitleg over de misdaden, de 
straffen en de moorden uit die “goeie ouwe tijd”. Vandaag 
de dag probeert men via fotoherkenning de notoire 
winkeldief te herkennen. Vroeger knipte men gewoon een 

stukje uit zijn of haar oor of sneed men het puntje van de 
neus eraf. Eenvoudig, doeltreffend en overal herkenbaar!

Tijdens de wandeling kwamen we ook langs het huis 
waar Raadspensionaris van Oldenbarnevelt lang heeft 
gewoond. Ook hij kwam, hoewel niet in Amersfoort, op 
een vervelende manier aan zijn eind. Een beul kreeg 
korting op zijn vergoeding als het hoofd niet na één klap 
rolde.
Na deze opbeurende verhalen was het hoog tijd voor het 
petit grande dessert. Gelukkig zonder rode saus maar wel 
weer erg lekker.

Aan alles komt een eind, zo ook aan de laatste activiteit 
van Regio Midden dit jaar.
Maar ons goede voornemen is om 2023, samen met 
Alice, Jantien, Anke, Jane en Stan gewoon door te gaan 
met het organiseren van leuke dingen!
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Tekst + Foto’s: Ted Hendrikx 

Op 14 november was een 
excursie naar de Bavaria brouwerij 
georganiseerd vanuit regio Zuidoost. 
Aangezien inschrijving voor iedereen 
mogelijk was, was de maximale 
capaciteit snel gehaald. De helft van 
de aanwezigen kwam uit een andere 
regio. Aangezien de aanvangstijd 
na de lunch was, waren er al vele 
leden eerder aanwezig om in het 
Bavaria-café de lunch te nuttigen. 
De kennismaking ging zo heel vlot, 
ook met de toerleidster Celine die de 
rondleiding naar alle tevredenheid heel 
enthousiast heeft gedaan.

Om 14 uur ging we, iedereen met 
een proefglaasje in de hand, met 
een treintje naar de brouwerij. We 
kregen eerst een leuke introfilm waarin 
een persoon uit de vierde generatie 
Swinkels, gespeeld door een acteur, 
ons de geschiedenis vanaf 1939 
vertelde. Momenteel is er reeds een 
7de generatie in het bedrijf gestapt 
en de 8ste dient zich aan. Vervolgens 
togen we naar het gedeelte waar de 
gerst wordt gerijpt. Dit proces gaat in 
vijf stappen. We mochten van iedere 
stap een gerstkorrel proeven en het 
verschil in het rijpproces ervaren. 
Nadat de gerst is gedroogd heeft 
men mout en wordt er mineraalwater 
toegevoegd. Per flesje bier heeft men 
3,4 liter water nodig dat uit een eigen 
bron komt, waarvan de oorsprong in de 

Eifel ligt en in de Ardennen naar boven 
wordt gepompt. We mochten dit water 
ook proeven. Tijdens nog 2 momenten 
in het brouwproces, mochten we het 
product van dat moment proeven. 
Vervolgens wordt de Hop toegevoegd. 
Hiervoor gebruikt men de vrouwelijke 
hop die in België minimaal 5 km van 
de mannelijke hop, tegen de Franse 
grens groeit. Deze is minder vet als 
de mannelijke hop die ook een meer 
bittere smaak heeft en hierdoor niet 
wordt gebruikt. Het restwater uit dit 
proces gaat naar 12 boerderijen die 
zijn aangesloten bij het bedrijf op 
voorwaarde, dat er getekend is, niet 
met chemicaliën te werken.
Mooi initiatief. 

Het bier zit tijdens dit proces al in 
roestvrij stalen brouwketels. Tussen 
1924 en 1980 werden kopen ketel 
gebruikt. Deze zijn niet alleen duur, 
maar geven ook een meer bittere 
smaak. Het is ook leuk om te weten 
dat er geen mannelijk hop mag staan 
binnen een straal van 5 km van de 
vrouwelijke hop. Dit om kruisbestuiving 
te voorkomen. Na dit proces wordt de 
gist toegevoegd en laat men het bier 

rijpen. De rijpingstijd bepaald mede 
welk soort bier het gaat worden en de 
smaak.

Hierna wordt het bier gebotteld, van 
etiketten voorzien en gaat het naar de 
verkopers. Met behulp van een VR bril 
kon iedereen zelf dit proces bekijken. 
Men levert 70.000 flesjes per uur af! 
In 2017 is de merknaam blijven 
bestaan, maar de fabrieksnaam is nu 
Royal Swinkels Family Brewers. Het 
is nog steeds een familiebedrijf. Ook 
in dat jaar is men begonnen met een 
eigen Swinkels bier. Dit bier is duurder 
en heeft een alcoholpercentage van 
ruim 8% en beperkt houdbaar door zijn 
lage opslagtemperatuur. Dus populair 
onder een beperkt aantal klanten. 
Voor aanvang van de excursie 
en na de rondleiding, konden we 
genieten van een door de brouwerij 
aangeboden consumptie met 
natuurlijk bitterballen en een presentje 
in de vorm van een setje Bavaria 
speelkaarten. Hierna ging iedereen 
met een tevreden gevoel weer op weg 
naar huis en konden we spreken van 
een zeer geslaagde excursie!

Regio Zuidoost
Excursie Bavaria 
Lieshout 
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Van Bilbao naar Santander deel 3
Tekst + Foto’s Ton Dieben 

Het is zondag als ik mijn vrije dag in 
Bilbao doorbreng. Alles is dicht alleen 
de overdekte markt is open en hier 
doe ik me tegoed aan een bord vol 
pintxos (tapas). Ook ga ik met de 
metro naar Portugalete om daar de 
beroemde ‘Puente Golgante’ te zien 
en er een overtocht mee te maken. ’s 
Middags regent het hevig, en ik hoop 
maar dat het morgen beter is.

Hoera, het is droog als ik op de 
maandagochtend mijn Camino (pad) 
ga voortzetten. De zware rugzak met 
kleren wordt weer klaargezet voor de 
Spaanse Posterijen, zelf ga ik met 
de zogenaamde dag rugzak weer op 
pad. Zoals elke ochtend maak ik een 
korte vlog voor het thuisfront wat via 
de familie app naar hun toegaat. 

Als men de Camino loopt (ongeacht 
welke) zijn er stukken over asfalt, door 
bossen of weidelandschappen. Kortom 
zeer afwisselend en dan is goed 

schoeisel zeer gewenst. Vandaag 
gaat het eerste gedeelte van de 25 
kilometer over een verharde weg tot 
aan de kustplaats La Arena. Onderweg 
kom ik een gezelschap uit Australië 
tegen. Omdat ook zij de Camino del 
Norte lopen gaan we elkaar vaak 
tegenkomen. In La Arena is het tijd 
voor koffie en iets te eten. Het weer is 
goed, de zon schijnt zelfs en dus kan 
er lekker buiten worden gezeten. 

Maar dan is het toch weer tijd om op 
stap te gaan. Via een lang vlonder 
pad naar het gehucht Pobena en dan 
richting de kustplaats Castro Urdiales. 
Om het centrum te bereiken moet ik 
eerst door een uiterst saaie buitenwijk 
met veel flatgebouwen. Maar de 
beloning is er. Lopend over de 
boulevard zie ik de grote kathedraal 
van Santa Maria de la Ascuncion 
boven alles uitsteken, maar deze is 
helaas dicht voor een bezoek.

Mijn de kamer in het hostal hier in 
Castro Urdiales is perfect. Gedurende 
de nacht word ik wakker van hevige 

regen. Tegen een uur of acht de 
volgende ochtend stopt het en kan ik 
op pad gaan. Maar uit voorzorg neem 
ik wel de poncho mee en dat blijkt een 
goede keuze. Terwijl ik over een smal 
pad dwars tussen koeien door loop 
krijg ik de volle laag. Ik heb amper 
tijd om de poncho aan te trekken. 
Gelukkig blijft het bij deze wolkbreuk.

Inmiddels heb ik het Baskenland 
verlaten en loop in de tweede 
provincie van mijn Camino, Cantabria. 
Bij een camping in het gehucht Islares 
is een kleine bar. Een uitstekende 
plek om bij te komen van het slechte 
weer en op te drogen in de zon, die 
inmiddels is doorgebroken. Ik drink 
koffie en eet een croissant en wat 
cakejes voor de nodige kracht. Met 
anderen loop ik weer verder. 

Pelgrimstocht van Irun naar 
Santiago de Compostela 

kustplaats La Arena

Portugalete 

Bilbao 

Castro Urdiales

Castro Urdiales 
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Onderweg zijn er soms 
keuzemogelijkheden qua de te lopen 
route. Gelukkig kan ik via de kaartjes 
in mijn route boek zien, hoe twee 
trajecten lopen. Uiteraard neem ik 
de kortste route. Deze korte route 
gaat lopend in de berm van de zeer 
bochtige, en hier druk bereden, N634 
autoweg, schuin omhoog. Dus of ik 
nu verstandig geweest ben? Ik zal 
het nooit aan de weet komen. 

De volgende nachtstop is in 
wederom een kustplaats, Laredo. 
Hier kan je goed zien dat begin juni 
het zomerseizoen nog ver weg is. 
Mede vanwege het toch wel sombere 
winderige weer, is het strand 
verlaten en is er maar één restaurant 
open waar ik de avondmaaltijd 
kan gebruiken. Er blijken wat 
Nederlandssprekende Belgen te 
zitten en zo wordt het toch nog een 
gezellige avond. 

Vanuit Laredo zijn er twee 
mogelijkheden om aan de andere 
kant van de rivier de Treto te komen. 
Via de boulevard en een stuk strand 
naar een plek waar je met een soort 
van veerboot de rivier over steekt, 
of kilometers omlopen en ergens via 
een brug naar de overkant te gaan. 
Ik had foto’s gezien van de boot en 
het leek me een leuk idee om zo 
naar de overkant te varen. Op de 
plek waar de boot verwacht werd 
zat al een loper te wachten. Niet 
veel later komt de boot eraan. De 
meegebrachte loopplank wordt op 
het strand geworpen en ik klim naar 
boven. 

Voor 80 cent worden we over de brede 
riviermond naar het plaatsje Santoña 
gevaren. 

Van Santoña is het niet ver naar de 
volgende slaapplaats in het stadje 
Noja. Mijn hotel ligt buiten het centrum 
maar heeft behalve morgen het ontbijt 
verder geen eetgelegenheden. Dus 
wandel ik tegen zeven uur naar het 
centrum. Helaas wordt pas vanaf acht 
uur eten geserveerd in de aanwezige 
restaurants. Dus ga ik maar kijken wat 
er behalve het verlaten strand zoal te 
zien is. Niet veel en wat er bekeken 
kan worden is vanwege het late tijdstip 
gesloten.

Het ontbijt in het hotel is uitstekend. 
Met een gevulde buik kan worden 
begonnen aan de 30 kilometer naar 
Santander. Het is dus weer een lange 
etappe vandaag. Maar een voordeel 
is dat het vandaag voornamelijk over 
asfalt gaat. Zo kan ik in een redelijk 
tempo doorlopen. Onderweg is er niet 
veel oponthoud want er is niet veel 
te zien wat de moeite waard is voor 
een foto. Voordat ik in Somo de boot 
neem naar Santander stap ik eerst 
maar eens een restaurant binnen 
om van hun dag menu te genieten. 
Vermicellisoep vooraf en een stukje vis 
als hoofdgerecht. 

De overtocht van Somo naar 
Santander duurt ongeveer een half uur. 
De boot legt aan bij het Centre Botin, 
een cultureel centrum gefinancierd 
door de Stichting van de familie Botin, 
eigenaar van Banco Santander. 
Overigens maak ik de overtocht met 
de groep uit Australië. Ik zie ze al sinds 
Bilbao en zal ze de komende weken 
vaker zien. Het zijn gezellige mensen.

Vanaf de boot is het een tien minuten 
lopen naar een super eenvoudig 
hostal. Maar ja, ik kom om te slapen 
en dat lukt gelukkig overal aardig. 
Vandaag wordt ook maar eens een 
bezoek gebracht aan een wasserette. 
Voor een paar euro munten wordt alles 
weer schoon. 

Laredo

Santoña 

Santander Noja
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VG-KLM Golfseizoen spectaculair afgesloten…
Tekst: Aris Zwart
Foto’s: Carla Horn

High-Tec doet zijn intrede en dat hebben we geweten ook.

Het afgelopen jaar hebben we met een geweldige ploeg 
golfers (m/v !!!) een prachtig gezellig, soms spannend maar 
altijd positief golfseizoen gedraaid, onder de bezielende 
leiding van John Horn, onze golfgoeroe pur sang. Een 
competitie die elke keer weer winnaars bracht, want er 
was altijd wat te winnen. Klein maar fijn, van een flesje, 
een petje, een ball cleaner, nou ja van alles had John bij 
elkaar gespaard om het leuk te maken en de winnaars van 
die dag te verblijden. En als je je best deed kon je zomaar 
klimmen op de golfladder, van brons naar zilver en van 
zilver naar goud met beloning. Birdie’s werden ook beloond 
en na 3 birdie’s zelfs een flesje van Hugo Lous, die omdat 
hij nooit wat wint maar aan het weggeven is geslagen (gaaf 
Hugo, ik heb er nog één nodig en dan kan ik ook weer aan 
de drank, 0.0 in mijn geval).

Nu even naar die High Tec, …
Op de Hoge Dijk is lang verbouwd. Op de driving range 
is een soort Skybox-achtig-structuur gemaakt van waaruit 
je kunt afslaan en ook nog gezellig wat drinken, eten 
of snoepen. En je kunt overal ter wereld spelen. Noem 
maar wat, Pebble Beach in California, the Old Course St-
Andrews in Schotland, Augusta in Georgia, of waar John 
ons naar toe liet vliegen (groepsreisje met korting) naar 
Hawaii, de Hualalai golfbaan in dit geval. Wat een leuke 
ervaring zo aan het einde van ons zo gave golfseizoen.

Je slaat je bal gewoon de driving range op, de computer 
volgt de bal en je slaat bal 2, tot je op de green bent en 
dan het gaatje in met een gimmy. Het was koud op Hawaii, 
dat wel. En dan heb je van die mensen die het spelletje 
meteen helemaal door hebben, de nerds onder ons.

De winnaars op Hawaii
1. Johan Haeser 4050 punten Hierbij een beeld graag
2. Alex Labree 2700 punten
3. Erik Tervooren 2650 punten

En nu maar even terug naar het afgelopen seizoen, 
waar veel en trouw bezoek van onze groepsleden het zo 
ontzettend leuk maakten. Dat leverde uiteraard ook een 
eindwinnaar op in de persoon van Ben van Heeswijk 
(zie foto) en verder waren er géén verliezers.
Samen sporten, de gezelligheid, de gesprekken, de 
mop, de politiek, de wappies en Qatar, noem maar op. 
En ook de kleinere groepjes die weer gevormd werden om 
eens ergens in het land met elkaar te golfen, helemaal TOP. 
 
1. Ben van Heeswijk 173 ptn.
2. Thea Root 167 ptn.
3. Henk v.d. Wiele 165 ptn.
4. Berdie Drenth 159 ptn.
5. Ab Nieuwendijk156 ptn. 
6. Klaas Root 154 ptn.
7. Ex aequo John Horn en Peter van Dijk 152 ptn.
8. Hans Denslagen 149 ptn.

De nummers 1 t/m 8
Na 3½ jaar met veel plezier op de Hogedijk te hebben 
gespeeld gaan wij volgend jaar ons vizier op een andere 
baan richten. De keuze is gevallen op Golfbaan Waterland. 
Velen van ons hebben daar mooie herinneringen aan 
aangezien wij daar zo een 10 jaar geleden ook hebben 
gespeeld.
John en alle betrokkenen, bedankt voor alle positieve 
input, waardoor ik weer helemaal gemotiveerd was en zin 
had een stukkie te maken dan kunnen we er later weer 
eens aan terugdenken kunnen.
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Van de reiscommissie 
Wij kunnen terugkijken op succesvolle en soms spannende 
reizen in 2022. De wandelreis naar Jordanië verliep perfect 
tot de laatste dag, terwijl de terugreis een volle nacht 
vertraging opliep; gelukkig zijn wij uitstekend opgevangen 
door de lokale organisatie.

De busreis naar Luxemburg bleek een groot succes en zal 
volgend jaar wederom georganiseerd worden, dit keer naar 
Duitsland.

Vervolgens zijn we tweemaal naar Colombia geweest, een 
prachtige reis, met wel wat corona zorgen maar dat mocht 
uiteindelijk de pret niet drukken.

Het reisjaar werd afgesloten met een reis naar Italië, een 
combinatie van verblijf-en-wandelreis en de vuurdoop 
voor reisbegeleider Corrie de Jong, en dat heeft ze 

geweten. Een geannuleerde heenvlucht waardoor de 
groep, opgesplitst, via 2 verschillende overstaplocaties 
in Italië aankwam, met een gedeelte zonder koffers met 
daarin de broodnodige wandelschoenen. Als klap op de 
vuurpijl kregen wij te horen dat de lokale gids ziek was. 
Al was deze lastig te vervangen, lokaal werd dit goed 
opgevangen; wij hadden uiteindelijk wel elke dag andere 
gids. Voor niemand een probleem want ze waren absoluut 
professioneel. Ondanks de vuurdoop een prachtige reis 
en een fantastische groep die alles zeer flexibel opving 
en genoot. Wel een lange nasleep om de rechtmatige 
vergoedingen los te peuteren.

Ook 2023 belooft een mooi jaar te worden met een, door 
inhaalslagen, groter dan normaal aantal reizen dan u van 
ons gewend bent. Hierbij een overzicht van gepubliceerde 
en nog te publiceren reizen:

Bestemming Begeleiding Wanneer Inschrijven
Sulawesi Cees de Vos 2 februari Volgeboekt
Voetreis door Rome Ineke Vet 18 maart Volgeboekt
Suriname Corrie de Jong 23 maart Volgeboekt
Treinreis Parijs Corrie de Jong 20 april Volgeboekt
Busreis Duitsland Ineke Vet 8 mei 28 januari ‘23
Rondreis Schotland Tom Gastelaars 3 september 28 januari ‘23
Wandelreis Schotland Cees de Vos 23 september Nog 2 plaatsen beschikbaar
Zuid Afrika Ingrid Bouma 2 november April ‘23

In deze Vrije Vogels vindt u meer over de busreis naar Duitsland en de rondreis door Schotland. In de Vrije Vogels van 
april vindt u de details van de reis naar Zuid-Afrika. Wij ontmoeten u graag op één van onze reizen!

Wordt ook getroffen door enorme 
prijsstijgingen...

Zoals gebruikelijk informeren wij u 
elk jaar ruim van tevoren met data 
waarop onze jaarlijkse VG-Dagtours 
plaatsvinden. Zoals elk jaar heeft de 
VG-Dagtours commissie onderzocht 
waar ons kopje koffie, lunch en diner 
kan plaatsvinden, en wat dit financieel 
betekent voor u en de vereniging. 
Omdat de aangeboden prijzen 
onacceptabel hoog zijn en hierbij 
ook de uitbaters geen garantie willen 

gegeven dat er tussentijds geen 
prijsverhogingen zullen worden 
doorberekend, heeft de VG-Dagtours 
commissie helaas moeten besluiten 
de VG-Dagtours van mei volgend 
jaar vooralsnog te verplaatsen naar 
oktober.
Hiermee heeft de organisatie de 
gelegenheid de prijsontwikkelingen 
in 2023 nauwlettend te volgen en 
deze te koppelen aan de geplande 
onderdelen, zoals transport, lunch en 
diner.
Het is onze intentie om voor 2023 

ook een compleet en traditioneel 
programma te organiseren, wat op het 
financiële vlak een grote uitdaging zal 
zijn. 
Te zijner tijd komen wij met meer 
concrete informatie over data en het 
programma. Zodra bekend zullen 
wij deze informatie in Vrije Vogels 
vermelden.

VG-Dagtours commissie

VG-Dagtours 2023
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De bus staat ook in 2023 weer 
voor ons klaar!

Opnieuw bieden wij voor 2023 een 
korte busreis aan. Eerder dit jaar 
bleek dit, voor ons nieuwe concept 
een groot succes. Alle reden dus, om 
dat in het nieuwe jaar nog eens te 
herhalen. 
De ruime, luxe bus staat weer 
voor ons klaar in Hoofddorp en 
het is dan slechts nog een kwestie 
van ‘instappen en wegwezen’ en 
onmiddellijk genieten van al het 
moois onderweg.

Deze keer wordt het een 5-daagse 
reis naar de Eifel in Duitsland. De 
reis is op basis van volpension, 
inclusief gratis drankjes in de middag 
en avond bij terugkomst in ons hotel. 
We reizen naar en door een prachtig 
gebied met bosrijke bergen, meren, 
pittoreske dorpjes en interessante 
steden. 

Ons hotel bevindt zich in Stadtkyll. 
Wij verblijven er 4 nachten en 
bezoeken van hieruit o.a. het 
wildpark in Daun en het bekende 
wijnstadje Cochem met z’n burcht 
die hoog boven het stadje uittorent. 
We maken een vaartocht over de 
Moezel, de slingerende rivier langs 
steile met wijnranken begroeide 
hellingen en uiteraard kan een 
wijnproeverij in deze omgeving niet 
ontbreken. 

Op de terugreis naar Nederland 
doen wij het stadje Monschau aan, 
met de zo typerende vakwerkhuizen, 
prachtig gelegen diep in het dal van 
de Rur.
Een afwisselend programma vol 
natuur en cultuur. Gaat u ook weer 

mee op deze mooie, relaxte reis!
Voor alle details zie onze website: 
Activiteiten/VG-Reizen
 
De prijs voor deze reis bedraagt:
Bij 21 - 24 deelnemers: € 725,--
Bij 25 - 30 deelnemers: € 660,-- 
1-persoonskamer toeslag: € 66,--
Het VG-KLM inschrijfgeld bedraagt 
€ 44,-- p.p. (incl. btw)

Data
Vertrek:   maandag 8 mei 2023 

vertrekpunt Hoofddorp
Retour:   vrijdag 12 mei 2023 

aankomstpunt Hoofddorp 
 
Aanmelden:   zaterdag 28 januari 

2023 - vanaf 09:00u 
 
Nog vragen:  neem gerust contact op 

met de begeleider van 
deze reis, Ineke Vet

E-mail: Ineke.vet@vg-klm.nl
Telefoon: 06 537 95 150

5-daagse busreis naar de Eifel - Duitsland
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Een prachtige reis door een 
geweldig mooi land

Wie gaat met ons mee op reis naar 
Schotland? Een geweldig land, 
prachtige natuur, kastelen, lochs, 
schapen en whisky. Al in de oudheid 
bewoond, bezocht door Saksen, 
Romeinen, Vikingen, Kelten, een land 
met ruige natuur en prachtige verhalen 
over vreemde verschijningen en wie 
weet wat we in Loch Ness aantreffen!
Maar ook het toneel van 
vrijheidsstrijders zoals Braveheart en 
Bonnie Prince Charlie. Het land van 
kilts en doedelzakken. In de uithoeken 
van Schotland vind je steencirkels die 
ouder zijn dan Stonehenge. 

In 10 dagen gaan we veel prachtige 

dingen zien, kastelen bezoeken, 
whisky proeven, en er is ruimte voor 
een stadswandeling in Edinburgh. Tot 
slot gaan we ook nog naar Hadrian’s 
wall, de meest noordelijke grens en 
verdedigingslinie van het Romeinse 
Rijk. 

Een goede lichamelijke conditie is 
wel nodig.

Kortom, we hebben een woest 
aantrekkelijke reis, wie gaat mee?

Hoogtepunten van deze trip
We vliegen naar Newcastle, vandaar 
gaan we met een luxe touringcar op 
pad o.l.v. een Nederlandssprekende 
gids. Er is tijd ingepland om zelf vrij 
te besteden.
Hoogtepunten zijn o.a. de Royal Mile in 
Edinburgh, Isle of Skye, Loch Ness en 
Culloden, veldslag waar Bonnie Prince 
Charlie werd verslagen.

Inschrijven
Vanaf 28 januari - 11 februari 2023

Periode: 3 september - 
12 september 2023
• Ca.* € 2.550,- p.p. 
  (op basis van 15/20 personen en 

een twee persoonskamer)
• Ca.* € 2.150,- p.p. 
  (op basis van 20/25 personen en 

een twee persoonskamer) 
• 1 Persoonskamertoeslag € 365 p.p.
• * excl. brandstoftoeslag
•  VG-KLM inschrijfgeld bedraagt 

€ 73,- p.p.

Voor meer informatie
Tom Gastelaars 06 5174 8039

10-daagse rondreis door Schotland
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Verslag 2e rondreis Colombia
Tekst: Thea Giesen-Roels
Foto’s: Ingrid Bouma-Uilkema

Een indrukwekkende reis door een 
fantastisch landschap, een land vol 
tegenstellingen. Rijk en arm, bergen 
en groene heuvels, enorme variatie 
in flora en fauna en multiculturele 
bevolking. 

Op 8 September worden we 
opgewacht door onze gids Carolijn, die 
ook bij de 1e groep de gids was. De 
route en geweldige accommodatie is 
gelijk aan de vorige reis. ‘s Avonds een 
heerlijk welkomstdiner op het dak van 
het hotel, prachtig uitzicht! In Bogota 
o.a. een stadswandeling gemaakt 
met onze uitstekende lokale gids Julio 
door het historische centrum. De kunst 
van Fernando Botero bewonderd, 
bekend van zijn buitenproportionele 
vrouwenfiguren en het prachtige 
goudmuseum. Een lokale lekkernij 
geproefd: warme chocolademelk met 
witte kaas en zoete broodjes. Een 
gekke combinatie lijkt het, maar toch 
heel lekker! 

Op naar Zipaquirá, de zoutkathedraal, 
door mijnwerkers ondergronds 
uitgehouwen in de zoutmijn 70 m 
onder de grond, in totaal 1 km, met 
als einddoel de kerkruimte waar nu 
nog steeds heilige missen worden 
gehouden, indrukwekkend en 
mysterieus. 

Door naar het rustige, prachtige, 
witgeschilderde Villa de Leyva, een 

beschermd monument. De trail naar 
de watervallen was een belevenis, 
vele soorten wilde bromelia’s en een 
kolibrie op het nest.

De volgende dag vliegen naar Pereira, 
de koffieregio bij uitstek, waar we 
met Alberto, onze lokale gids, een 
koffieplantage bezoeken, één van de 
hoogtepunten van onze reis. Met Easy 
Fly naar Medellin, de 2e grootste stad 
van Colombia. In de 70 en 80-er jaren 
bekend en berucht als woonplaats van 
Pablo Escobar. Bovenaan staat de 
cultuur in de stad Medellín, het plein 
waar veel kunst van Fernando Botero 
staat..enorme bronzen sculpturen van 
mannen en vrouwen in zijn bekende 
stijl. 

Via een vlucht naar St. Marta, een 
bezoek aan het Tayrona N.P. met de 
bus naar Cartagena. Lange rit met 

een tussenstop in Barranquilla..Als 
verrassing een salsa dansles in de 
sportschool! De laatste avond is er 
een afscheidsdiner op een dakterras.. 
het vuurwerk is speciaal voor ons 
geregeld, bijzonder! Muziekbandjes 
met dansers om de avond met de 
passende muziek en dans te vullen. 
De net geleerde danspassen kunnen 
volop geoefend worden. Een knallend 
einde van een indrukwekkende reis!

Het verslag is om redactionele 
redenen ingekort. Het volledige 
verslag van Thea Giesen-Roels is te 
lezen op de website van VG-KLM. 
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Tekst + Foto’s: Ben Mol

Een prachtig stuk natuur in de 
randstad.

Voor donderdag 22 september stond 
weer een mooie wandeling door de 
Amsterdamse waterleidingduinen 
op het programma. Een wandeling 
plannen in september is altijd een 
grote gok omdat het altijd kan regenen 
of waaien. Maar we treffen het met 
bijzonder mooi weer, het was geweldig. 

Wij verzamelen rond 09.30 uur bij 
restaurant “Dune aan de duinrand” 
in Zandvoort, waar zich een leuke 
groep leden meldt. Als de koffie wordt 
geserveerd is de sfeer gelijk al goed. 
In totaal hebben 24 deelnemers zich 
ingeschreven, door omstandigheden 
moeten er helaas 4 afhaken. Nadat 
de koffie is genuttigd krijgen we een 
toelichting en startte de wandeling van 
ruim 11 km. 

De Amsterdamse waterleidingduinen 
is een uniek natuurgebied, ingericht 
voor de waterwinning en -zuivering 
ten gunste van de lokale bevolking in 

het westen van Nederland. Wat óók 
uniek is, is dat in dit gebied ongeveer 
400 grotendeels verborgen bunkers 
liggen. Die zijn overgebleven na de 2e 
Wereldoorlog. 

Een aantal van ons wilden ook één of 
meerdere herten spotten om mooie 
plaatjes te maken als herinnering 
aan deze leuke dag. Dat was geen 
probleem. Het is algemeen bekend 
dat rond 1985 in het gebied, ongeveer 
150 damherten en reeën liepen, wat 
op enig moment is uitgegroeid tot 
pakweg 4000 reeën en damherten. 
Te veel helaas, waardoor het 

noodzakelijk werd om dit te reguleren 
door afschot. Deze grootschalige 
afschot nadert in 2023 zijn einde. De 
Faunabeheereenheid Noord-Holland, 
verantwoordelijk voor het afschieten 
van de dieren, verwacht de streefstand 

van 600 tot 800 herten rond dat jaar te 
hebben bereikt.

Na onze gesprekken over voor dit 
gebied grote probleem, liepen wij 
verder en bereikten wij onze lunchstop, 
na pakweg 5 km, in restaurant 
“Panneland”. Prima uitspanning daar. 
Na de lunch vervolgen wij de route 
en zijn na ruim 6 km weer terug in 
Zandvoort.

Onderweg zagen wij prachtige natuur 
en, zoals gemeld, heel veel herten 
en reeën, iedereen was erg onder de 
indruk van deze mooie omgeving. 

De algemene indruk is dat iedereen 
het ontzettend naar de zin heeft gehad. 
Dit is absoluut voor herhaling vatbaar. 
Volgend jaar plannen we ook weer 
een mooie wandeling, maar dan elders 
startend. Voor een indruk van de het 
gebied zie de foto’s. 

Wandeling Amsterdamse Waterleidingduinen
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Deel 2 Zeilreis Galveston - Rotterdam
Pierre Krijnzen

Het is een hele drukte aan dek en 
in de wand. Zeilen moeten gezet- of 
gestreken worden met vereende 
krachten. Soms moet er minder zeil 
uitstaan en moet er worden gereefd 
vanwege harde wind. Steeds weer een 
hele klus wat een goede coördinatie 
vereist van de schipper of stuurman, 
die dat vanaf de brug aansturen. Het 
is een ingewikkeld en enorm zeilplan. 
Ook wij “oudjes” moesten het wand 
in, tot hoog boven in de mast. Deze 
zwaait door de golven soms enorm uit 
naar alle kanten. Zowel naar opzij als 
naar voren. 

Ook bij nacht een bijzondere ervaring. 
In vroeger tijden deden ze dit allemaal 
ongezekerd en soms op blote voeten. 

We hadden ook de wacht aan boord, 
waarbij je uren aan het stuurrad stond. 
Dat sturen is niet eenvoudig. Je kunt in 
paniek raken als je even niet oplet en 

het zeil gaat klapperen óf dat het schip 
slagzij maakt onder te veel zeil.
Ook hielpen we onze kok zoveel 
mogelijk. Het eten was voortreffelijk 
en het was wonderbaarlijk hoe hij 
het steeds weer voor elkaar kreeg 
geweldige maaltijden te toveren 
met beperkte middelen en beperkte 
werkruimte. Een ontembare kok; ook 
bij slecht weer. 
Soms vlogen de pannen hem om de 
oren, als het schip lag te stampen, 
maar hij slaagde er altijd weer in, op 
tijd een maaltijd te regelen.

Op 27-04-2016 werd een mini-
koningsdag aan dek gevierd met 
koekhappen, blikjes gooien, e.d. Een 
kunstzinnig bemanningslid maakte 
voor een blik bier een portret van je 
en je kon je haar laten knippen door 
de stuurman. Aan het einde van de 
middag werd het schip voor enige tijd 
stilgelegd en kregen we gelegenheid 
even een duik in de zee te nemen. 
Iedereen maakte er dankbaar gebruik 
van, want onder de hete zon was het 
soms niet om te harden.

Nadenken, dromen en mijmeren is 
iets wat je heel veel doet op zo’n lange 
reis. Als je je overgeeft aan de rust en 
het ritme aan boord komt het helemaal 
goed. Het wachtlopen, de maaltijden 
en het onderhoud aan het schip, het 
soms uren aan het roer staan bij het 
ruisen van de zeilen en geluiden van 
de zee, alle stress gaat overboord.

We lagen nooit stil en door het 
bewegen van het schip had ik in het 
begin vaak last van spierpijn en kramp, 
hetgeen geleidelijk over ging nadat ik 
was “ingeslingerd”.
Het schip lag vrijwel altijd scheef en 
soms schrok ik wakker, omdat ik tegen 
het schot lag of bijna werd gelanceerd 
aan de open kant van mijn kooi.

Het was dus zeker geen verwencruise. 
Een minimum aan comfort, maar je 
ondergaat zo’n tocht; je beleeft hem.
Het schip moest worden onderhouden 
en dat betekende niet alleen dek 
schrobben en huishoudelijk werk, maar 
ook roestbikken, poetsen en schilderen 
tijdens je wacht. Een gek idee, net 
nadat ik mijn eigen boot helemaal had 
opgeknapt.

Mijn vader was vroeger vrachtvaarder 
en zou over deze tocht hebben gezegd 
“als je moest, dan ging je niet”, maar 
ik genoot met volle teugen. Hij, en 
ook zijn vader waren allang blij, toen 
zij op de motor verder konden en 
het gezwoeg aan dek voorbij was. Ik 
moet er echter niet aan denken deze 
maanden niets om handen te hebben 
gehad aan boord. Daarbij kwam ik 
niets tekort en het was best gezellig. 
Perfect eten en altijd een koud biertje 
als je dat wilde. Plotseling realiseerde 
ik me, dat we ons midden in de 
zg. Bermuda-Driehoek bevonden. 
Al eeuwenlang verdwenen hier 
schepen en later vliegtuigen op een 
geheimzinnige manier. Onduidelijke 
spookachtige verhalen zijn er genoeg 
over dit gebied. Het valt niet uit te 
leggen. Toen ineens, zou het dan toch, 
ging het al heel vroeg in de ochtend 
flink stormen.
Windkracht 9; iets groots en 
onstuimigs. Huizenhoge golven, 
bergen van zee tot halverwege de 
mast, liepen onder het schip door. Ik 
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lag nog in mijn kooi en werd wakker. 
Ik kon niet blijven liggen door het 
slingeren van het schip. Gebonk aan 
dek en rammelende spullen. Alles 
wat niet zeevast stond ging aan de 
haal. Potten en pannen vlogen in het 
rond en gaf een enorm lawaai naast 
het gebeuk van de golven. “Alle hens 
aan dek”, want er moest onmiddellijk 
gewerkt worden.

Hoe dit afloopt kunt u lezen in Deel 3.

 
Nadenken, dromen en mijmeren is iets wat je heel veel doet op zo’n lange reis. Als je je overgeeft 
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We lagen nooit stil en door het bewegen van het schip had ik in het begin vaak last van spierpijn 
en kramp, hetgeen geleidelijk over ging nadat ik was “ingeslingerd”. 
Het schip lag vrijwel altijd scheef en soms schrok ik wakker, omdat ik tegen het schot lag of bijna 
werd gelanceerd aan de open kant van mijn kooi. 
 
Het was dus zeker geen verwencruise. Een minimum aan comfort, maar je ondergaat zo’n tocht; 
je beleeft hem. 
Het schip moest worden onderhouden en dat betekende niet alleen dek schrobben en 
huishoudelijk werk, maar ook roestbikken, poetsen en schilderen tijdens je wacht. Een gek idee, 
net nadat ik mijn eigen boot helemaal had opgeknapt. 
 
Mijn vader was vroeger vrachtvaarder en zou over deze tocht hebben gezegd “als je moest, dan 
ging je niet”, maar ik genoot met volle teugen. Hij, en ook zijn vader waren allang blij, toen zij op 
de motor verder konden en het gezwoeg aan dek voorbij was. Ik moet er echter niet aan denken 
deze maanden niets om handen te hebben gehad aan boord. Daarbij kwam ik niets tekort en het 
was best gezellig. Perfect eten en altijd een koud biertje als je dat wilde. 

Plotseling realiseerde ik 
me, dat we ons midden in 
de zg. Bermuda-Driehoek 
bevonden. Al eeuwenlang 
verdwenen hier schepen 
en later vliegtuigen op een 
geheimzinnige manier. 
Onduidelijke spookachtige 
verhalen zijn er genoeg 
over dit gebied. Het valt 
niet uit te leggen.  
Toen ineens, zou het dan 
toch, ging het al heel vroeg 
in de ochtend flink 
stormen. 
Windkracht 9; iets groots 
en onstuimigs. Huizenhoge 
golven, bergen van zee tot 

halverwege de mast, liepen onder het schip door. Ik lag nog in mijn kooi en werd wakker. Ik kon 
niet blijven liggen door het slingeren van het schip. 
Gebonk aan dek en rammelende spullen. Alles wat niet zeevast stond ging aan de haal. Potten 
en pannen vlogen in het rond en gaf een enorm lawaai naast het gebeuk van de golven. “Alle 
hens aan dek”, want er moest onmiddellijk gewerkt worden. 
 
Hoe dit afloopt kunt u lezen in Deel 3. 

Strandwandeling 8 december 2022
Tekst + Foto’s: Ben Mol

Vandaag verzamelden 16 deelnemers 
bij restaurant Meyendel 36 in 
Wassenaar voor de wandeling over 
het strand van Wassenaar naar 
Scheveningen. Helaas moesten 4 
deelnemers het laten afweten. Maar 
dat drukte de pret niet.
Na een kopje koffie ging de 
groep om 11.00 uur van start. De 
weersomstandigheden waren niet 
echt optimaal, alhoewel het grootste 
deel van de wandeling over het strand, 
droog is verlopen. Met prachtige 
vergezichten over de zee, naar de 
wachtende zeeschepen die voor 
inscheping naar de Nieuwe Waterweg 
in Rotterdam lagen te wachten en een 
prachtige wolkendiversiteit. 

Na ongeveer 6,5 km bereikten wij 
het restaurant Carlton Beach in 
Scheveningen voor de lunch. Net 
op tijd binnen voor een nog grotere 
regenbui konden wij genieten van 
een heerlijke lunch. Anneke van 
Niekerk had de organisatie van 

vandaag op zich genomen en had 
het allemaal prima geregeld. Na de 
lunch zijn wij door de duinen terug 
gewandeld en voldaan kwamen 
wij weer aan bij het startpunt. Nog 
even wat drinken en iedereen ging 
tevreden naar huis.

Oproep
Sporten / Hobby’s en wat nog meer…..
Omdat inmiddels zo’n 500 leden hebben aangegeven 
welke sporten, hobby of kaartspelen zij beoefenen, hierbij 
nogmaals een oproep aan onze leden die deze informatie 
nog niet hebben vermeld. Met deze informatie kunnen 
wij inventariseren welke extra ‘activiteiten’, naast ons 
reguliere programma, kunnen worden aangeboden. Voor 
u en onze vereniging interessant om dit uit te zoeken.

Op www.vg-klm.nl (Leden, Mijn gegevens, Mijn 
Profiel) en de VG-KLM app onder “Profiel" kunt u 
aangeven welke van deze bijzondere activiteiten 
door u wordt beoefend. Ongeveer 1 x per jaar komt 
u, na inloggen, automatisch uit onze webpagina. 
Controleert u s.v.p. alle gegevens en pas deze 
eventueel aan. 
Bevestig daarna ALTIJD door te klikken op 
OPSLAAN; indien u niet opslaat, blijft u op deze 
pagina en worden uw gegevens niet aangepast.
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© Henk van Rooyen f.l.a.p.

Op 1 april 1892 wordt bij de Baarnse 
bloemist Franciscus Geijsendorpher 
en zijn vrouw Derkje van Kernebeek 
een vijfde kind geboren. Het is een 
jongen, die de namen Gerrit Johannis 
krijgt. Na hem krijgt het echtpaar nóg 
drie kinderen, maar al hun hummels 
sterven jong. Op één na: Gerrit. Hij 
groeit op, brengt zijn jeugd door 
in Baarn, doet het goed op school 
en woont vervolgens in den Haag, 
Soest, Rotterdam en Aerdenhout. 
De luchtvaart trekt en hij haalt zijn 
groot militair brevet. Na de eerste 
wereldoorlog, waarin Nederland 
een neutrale positie inneemt, lijkt 
het ‘vak’ van militaire vlieger niet zo 
lucratief. De verkeersvliegerij slaat 
haar vleugels uit en in 1919 komt de 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 
van de grond. In eerste instantie 
met Britse en Duitse piloten aan het 
levier van de DeHavilland D.H.9’s, 
de Fokkers F.II en de Fokkers 
F.III. Op 1 maart 1921 komen daar 
Geysendorffer - zoals zijn naam 
is vernederlandst (..) - en Hofstra 
bij als eerste Nederlanders. Gerrit 
haalt op 4 september 1919 zijn 
verkeersvliegers brevet en moet 
zijn manier van vliegen aanpassen, 
nu hij geen boordkanonnen meer 
hoeft te gebruiken en passagiers 
gaat vervoeren. In 1922 haalt hij de 
kranten, die in geuren en kleuren 

(zwart-wit dus) vermelden hoe 
gezagvoerder Geysendorffer 360 kilo 
rozen en dahlia’s van Schiphol naar 
Kopenhagen vervoert in nog geen zes 
uur tijd! En dat nog wel met tegenwind 
en een tussenstop in Hamburg om 
brandstof in te nemen… Een unieke 
prestatie in die tijd, wanneer je 
bedenkt dat de trein er wel een etmaal 
over doet. 
De KLM zet voorzichtig stapjes om 
naar Nederlands-Indië te vliegen. Dat 
heeft nogal wat voeten in de aarde, 
er moeten heel wat hobbels worden 
genomen en de altijd meevliegende 
mecanicien verzet het meeste werk. 
De eerste vlucht is er dan ook een 
zonder passagiers en een enkeltje. 
Bemanning en toestel keren per boot 
terug naar het vaderland. In Amerika 
voelt de bankier, krantenmagnaat 
(the Baltimore Sun) en miljonair Van 
Lear Black zich aangetrokken tot 
de luchtvaart. Hij benadert Imperial 
Airways met de vraag of zij hem 
een toestel met bemanning kunnen 
leveren om een ‘rondje’ Europa te 
doen. Dat kunnen de Amerikanen 
niet, maar ze adviseren hem om het 
bij de KLM te proberen. Die kunnen 
dat wel en op 1 maart 1927 staat er 
op Croydon een éénmotorige Fokker 
F.VIIa klaar met Geysendorffer als 
1ste, Scholte als 2de bestuurder en 
de Duitser Weber als meccano voor 
Black en zijn persoonlijke assistent J. 
Leo Bayline. Ze vliegen kriskras over 

Europa en doen o.a. Neurenberg en 
Belgrado aan. 
De passagiers zijn laaiend enthousiast 
en als ze horen dat KLM probeert om 
naar Nederlands-Indië te vliegen is 
de deal snel gesloten. Met dezelfde 
kist en dezelfde bemanning wordt 
op 15 juni 1927 een vlucht naar ‘ons 
Indië’ ondernomen. Een retourvlucht 
welteverstaan en de eerste met 
passagiers! Alle moeilijkheden tijdens 
deze trip worden overwonnen, van 
kapotte klepstoters, een door de 
hitte meerdere malen flauwvallende 
mecanicien, moessonregens, 
modderige landingsbanen en een 
staartlastige Fokker. Op 30 juni staan 
de mannen op het vliegveld van 
Batavia om op 6 juli de terugreis weer 
te aanvaarden. Weer zijn er kapotte 
stootstangen, olietoevoer-storingen, 
losse carterdeksels, zandstormen en 
een waggelend wiel. Weber kwijt zich 
echter voortreffelijk van zijn taak en 
op 23 juli landt de H-NADP weer op 
Schiphol in zware regenbuien, storm 
en onweer. Er volgt een rijtoer door 

Gerrit Geysendorffer geveld
- KLM nestor crasht in Denemarken -

De PH-TCR De PH-TCR op het platform De PH-OST in haar element
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Amsterdam voor de KLM-godenzonen 
en hun passagiers. 
Van Lear Black koopt bij Fokker 
een eigen vliegtuig en neemt 
Geysendorffer en Scholte in dienst. 
Plesman ziet de beide vliegers node 
gaan en snapt niet dat het riante 
salaris boven de eer gaat om voor zijn 
Nederlandse luchtvaartmaatschappij 
te mogen vliegen. Wanneer de 
beide piloten met vakantie zijn, valt 
Black op 19 augustus 1930 ergens 
voor de kust van Amerika van zijn 
jacht en verdrinkt. Alleen zijn pet 
spoelt aan op New Jersey Beach. 
In de loop van 1931 keren de twee 
piloten zonder werkgever weer bij 
hun oude baas terug. Inmiddels is 
Gerrit Geysendorffer getrouwd met de 
Deense Tofa Spandet. Ze krijgen twee 
dochtertjes. 

Binnen luchtvaartkringen heerst de 
gedachte dat post eigenlijk sneller 
vervoerd zou moeten worden dan 
passagiers. Dick Asjes neemt het 
initiatief om een snel toestel te laten 
bouwen bij de Pander meubelfabriek. 
Theo Slot, de constructeur, komt met 
de S4 Panderjager, een driemotorige, 
driepersoons, houten laagdekker. 
In oktober 1933 zal het toestel een 
recordvlucht naar Nederlands-Indië 
maken, maar het wordt uiteindelijk pas 
9 december als Geysendorffer, Asjes 
en marconist van Straten richting 
de Gordel van Smaragd gaan. Het 
wordt een moeizame vlucht en de 
meegenomen post wordt ergens in 

Italië overgeheveld en via de IJsvogel 
en vervolgens met de beroemd 
geworden Pelikaan verder vervoerd. 
Uiteindelijk weet de Postjager na 72 
uur en 20 minuten in Batavia aan te 
komen, maar het plan Asjes krijgt geen 
vervolg. Dan dient zich een nieuwe 
mogelijkheid aan om de kwaliteiten 
van de Panderjager te laten zien. Op 
20 oktober 1934 start de machine met 
Geysendorffer, Asjes en marconist 
Pronk van Mildenhall in Engeland voor 
de Melbourne race. In Allahabad gaat 
het fout, een landingspoot begeeft 
het en twee van de propellers zijn 
verbogen. Geysendorffer reist per 
trein met de twee props naar Calcutta, 
waar de KLM een technische dienst 
heeft. Grosveld (de bekende bwk 
van de Pelikaan) weet de boel te 
repareren en men besluit verder 
te vliegen, hoewel een prijs er niet 
meer in zit. Op 26 oktober om 22.40 
uur start de PH-OST en raakt in de 
aanloop een tractor op het veld. 
Het toestel verandert in een baaierd 
van vuur, maar een nog draaiende 
propeller blaast de vlammen bij het 
ontsnappingsluik vandaan en de drie 
bemanningsleden kunnen ongedeerd 
uit de machine kruipen. De Pander 
Postjager blijkt een Pechjager. 

Op 26 januari 1947 voert 
Geysendorffer met zijn crew 
een vlucht uit volgens de KLM-
dienstregeling van Schiphol naar 
Stockholm in een Douglas DC-3. Het 
is de PH-TCR met constructienummer 
25479, drie maanden eerder 
toegevoegd aan de zich steeds 
uitbreidende luchtvloot. Gerrit Jan 
Rietman is zijn co, Simon Pijnenburg 
en Willem Brandenburg zorgen voor 
de radiotelegrafie, Willem van Bommel 
is de bwk en Hugo Hoek verzorgt als 
steward de passagiers. Om 14.58 
uur landt het toestel op het vliegveld 
Kastrup bij Kopenhagen, waar van de 
zeven passagiers er drie uitstappen. 
Een twaalftal nieuwe passagiers 

zoekt een plaatsje in de geriefelijke 
cabine om de laatste etappe naar 
Stockholm te overbruggen. Amper 
een half uur na de landing om 15.31 
uur laat Geysendorffer de twee Pratt 
& Whitney R1830 motoren met elk 
1200 paardenkrachten brullen voor de 
laatste hop. 
Het weer is goed, hoewel de 
thermometer aangeeft dat het 5 
graden vriest. Omstanders zien 
dat het toestel wat steiler klimt dan 
normaal, terwijl de stijghoek snel 
steeds groter wordt. Op een hoogte 
van bijna 100 meter overtrekt de 
Dakota en valt over de linkervleugel 
weg. Bijna loodrecht stort de 
Douglas ter aarde en verandert 
in een vuurzee. Toegesnelde 
hulpinstanties kunnen niets doen 
voor de zes bemanningsleden 
en de 16 passagiers, waaronder 
Prins Gustav Adolf van Zweden 
en de bekende Amerikaanse 
operazangeres en filmdiva Grace 
Moore. Onderzoek naar de oorzaak 
van het verongelukken van de zilveren 
KLM-vogel wijst uit dat er een klamp, 
die het hoogteroer van de machine op 
de grond vastzet, niet voor de vlucht 
is verwijderd. Niet alleen een 19-jarige 
jongen van het grondpersoneel, maar 
ook de crew wordt achteraf nalatigheid 
verweten. Sindsdien wapperen er 
(weer) duidelijk zichtbare wimpels aan 
voor de vlucht te verwijderen objecten. 
‘Remove before flight’. Helaas te laat 
voor de nestor van de verkeersvliegerij 
Gerrit Geysendorffer en zijn 21 mede-
luchtvarenden. 

Bemanning Panderjager Londen-
Melbourne race v.l.n.r. Geysendorffer, 
Asjes en Pronk

Net na de crash op Kastrup
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Tekst + Foto’s: Ron van der Raad

Op woensdag 17 augustus stond de derde rit gepland 
van de Wolkenrijders. De eerste twee ritten waren een 
week uitgesteld omdat het weer te slecht was, en jawel 
hoor, de derde rit moest ook een week uitgesteld worden. 
Blijkbaar ben ik heel goed in het voorspellen van slecht 
weer……

Maar het werd erg heet op deze 24ste, zodat we de start 
vervroegd hebben naar 09:00 uur. Verzamelen rond 08:30 
uur bij de McDonalds in Beverwijk; volgens de website 
was de Mac al om 08:00 uur open, helaas bleek dit niet 
het geval en opende McDonalds zijn deuren pas om 
09:00 uur. Omdat er toch mensen waren die niet zonder 
een kopje koffie de dag konden beginnen, vertrokken we 
iets later.

Een persoonlijke noot: zelf was ik (Ron van der Raad) 
niet bij deel 1 van de route i.v.m. gezondheidsproblemen. 
Ik sloot me aan bij de groep tijdens de Lunch in Oterleek.
Maar, ik heb het eerste deel wel eerder gereden, samen 
met de voorrijders Harry Gunderson en Wim Oranje.
Deel 1 van de route bracht ons langs dorpjes waar 
we nog nooit van gehoord hadden. Westknollendam, 
Oostknollendam, Ursem, Spanbroek, Hensbroek, allerlei 
dijkjes, leuke stuurweggetjes voor de motor.

De lunch was dit keer in Oterleek bij Bianca’s Brasserie. 
We konden buiten zitten met dit mooie weer. Leuke 
plek om een drankje te pakken of te lunchen. Als je 
de menukaart vraagt krijg je een krantje. Dat krantje 
heeft allerlei wetenswaardigheden over de omgeving, 
maar bevat ook het menu. Leuk gedaan! De meeste 
kozen voor een twaalfuurtje, drie boterhammen met een 
spiegelei, kroket en huzarensalade. Voor de mensen die 
niet kunnen kiezen, zeker aan te bevelen.

Dit was ook de plek waar ik de groep weer ontmoette. Leuk 
om te zien dat er altijd wel mensen zijn die op dezelfde 
afdeling hebben gewerkt, maar ook dat men elkaar leert 
kennen omdat ze al zolang meerijden met de Wolkenrijders.

De eerste rit van de Wolkenrijders was op 3 mei 2016! Dit 
jaar rijden we dus al voor de zesde keer.

Maar goed, verder met deze rit. Na de lunch reden 
we weer verder. Met een grote boog reden we om 
Heerhugowaard heen. Daarna zakten we weer naar 
beneden. Nog steeds een stralend blauwe lucht en een 
lekkere temperatuur. Ons eindpunt was de pont van 
Buitenhuizen. 

Deze rit is vrij rustig verlopen. Iedereen heeft zijn machine 
recht kunnen houden, geen lekke banden. Alleen genieten.

We kijken alweer uit naar het volgende seizoen!

Oproep!! Omdat ik helaas door gezondheids-
problemen moet stoppen met het organiseren van de 
traditionele Motortoertocht, zoek ik iemand die een en 
ander van mij kan overnemen. 

Wilt u informatie dan kunt u mij bereiken via: 
r.raad16@upcmail.nl of 06 5145 7021.

Derde rit van de Wolkenrijders 
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Regio Noord
Bezoek VW-fabriek in Emden

Tekst + Foto’s: Frans Reder

Na twee jaar uitstel was het 
donderdag 15 september 2022 
eindelijk zover dat wij een bezoek 
konden brengen aan de VW-fabriek 
in Emden. 

Ongeveer de helft van de deelnemers 
had er voor gekozen om een 
overnachting in het Van der Valk hotel 
in het Groningse Zuidbroek te boeken, 
dit om vroeg opstaan te voorkomen. 
Voor de overige deelnemers was 
het heel vroeg dag want om 8.30 
uur vertrok de bus van Paulusma uit 
Heerenveen. 

Iedereen was op tijd en omdat 
we drie afvallers hadden kwamen 
de opstapplaatsen Drachten en 
Hoogkerk te vervallen. Via de 
groepsapp zijn de deelnemers in 
Zuidbroek geïnformeerd dat we 
daar twintig minuten eerder wilden 
vertrekken.

Tijdens de rit naar Emden vertelde 
de chauffeur over het ontstaan en 
ontwikkelen, door Nederlanders, 
van de veengebieden in het Duitse 
Ostfriesland en over het ontstaan van 
de steden in dat gebied.

De tijdwinst in het begin van de 
dag gaf ons wat meer ruimte om te 
lunchen en Emden te verkennen. 
Bij de VW-fabriek kostte het 
even wat tijd om iedereen in te 
checken om vervolgens naar het 

bezoekerscentrum te gaan. Hier stond 
de koffie klaar en werden wij voorzien 
van gele hesjes. In de filmzaal werd 
uitleg gegeven over de historie en 
de ontwikkelingen van deze fabriek. 
Vervolgens werden wij in twee 
groepen verdeeld en begon de heel 
interessante rondgang door 2 van 
de 18 montagehallen. Opvallend is 
dat, op dezelfde band, verschillende 
VW-modellen door elkaar worden 
gemonteerd. Maar ook de auto’s voor 
de Europese- en Amerikaanse markt 
naast die voor de Engelse markt. 
Om een indruk te geven van de 
hoeveelheid auto’s die geproduceerd 
worden in korte tijd, bij binnenkomst 
op het terrein stond er een getal op de 
productieteller en bij vertrek waren dat 
er 200 meer.

De bus bracht ons vervolgens naar 
een restaurant in de buurt van het 
plaatsje Leer waar ons een prima drie 
gangen diner werd geserveerd. Om 
precies 20.00 uur waren we, volgens 

schema, terug in Heerenveen. Na een 
fijne gezellige en interessante dag.

Reactie Willem H. de Vries
Ik wil graag even een compliment 
geven – met zeer veel dank – aan 
Frans Reder. Want we konden 
eindelijk een bezoek brengen aan de 
VW-fabriek in Emden, Duitsland. Het 
was allemaal zeer goed geregeld, 
omdat er ook meerdere keuzes 
waren in opstap locaties. Met tien 
andere VG-KLM leden opgestapt, 
met gratis & veilig parkeren, bij het 
Van der Valk hotel in Zuidbroek. 
Het was een fantastisch dag en het 
weer was prima. Eerst een bezoek 
aan het centrum van Emden, om 
vervolgens een excursie aan de 
Volkswagenfabriek te brengen. 
Daarna gevolgd door een zeer 
smakelijk en fantastisch diner. 
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Kerstbijeenkomst 13 en 14 december 2022
Loterij met mooie prijzen en gezellig bijkletsen, dat is onze kerstbijeenkomst.

Tekst: Ciska Spikker
Foto’s: Fons Waalwijk

Het was een weerzien na 3 jaar. 
Wat hebben we het gemist. Een 
aantal leden had elkaar dit jaar 
al ontmoet tijdens een van onze 
andere grote activiteiten, zoals het 
Midzomerfeest en de VG-Dagtours, 
maar de kerstbijeenkomst wilden zij 
ook niet missen. Het was op beide 
dagen weer één grote reünie. Er zijn 
aan deze editie nieuwe onderdelen 
toegevoegd zoals heerlijke warme 
chocolademelk en hete glühwein. Een 
grote verrassing voor velen.

Rond 13 uur stroomde iedereen vol 
verwachting de zaal in het A4 van 
der Vlak binnen en het was duidelijk 
dat een aantal met elkaar had 
afgesproken. De muziek werd op de 
13e verzorgd door 2nd Half en op de 
14e door The Young Ones. Zoals elke 
bijeenkomst werd de muziek goed 
ontvangen.

Rond 14 uur werd de 
kerstbijeenkomst geopend door 
Pierre Stumpf, de nieuwe organisator 
van de kerstbijeenkomst. Mady van 
den Bergh-Eldering, die na jaren het 
stokje heeft overgedragen aan Pierre, 
kon helaas niet aanwezig zijn om dit 
officieel te bevestigen.

Op de 14e werd gememoreerd dat, 
met de reis naar Malta van 6 t/m 13 
oktober 2021, de 1.000ste deelnemer 
van onze VG-KLM reizen, kon worden 
genoteerd. Deze mijlpaal werd gevierd 
met het uitreiken van een prijs aan Nel 
Kanis-Wiggers door Ingrid Bouma van 
de VG-KLM reizen commissie.

Eén van de hoogtepunten ieder jaar, 
is de loterij. Alle aanwezige leden 
ontvingen bij de entree 5 lootjes, maar 
konden ook apart lootjes kopen. Dat 
deze formule succesvol is, bleek wel 
uit de opbrengst van de loterij. Op 
beide dagen konden wij een goed 
doel heel blij maken.

Onder leiding van Fokke van de 
Ven werd met veel humor eerst alle 
kleinere prijzen verloot, variërend 
van een modelvliegtuigje tot een 
groot kerstpakket. Daarna kwamen 
de grote prijzen aan de beurt met 

als de jaarlijkse klapper een vlucht 
in een flightsimulator. De opbrengst 
van de loterijen ging naar twee 
goede doelen. Op de 13e ontving de 
‘Voedselbank Haarlemmermeer’ 
een mooie cheque en op de 14e het 
goede doel ‘Make a child happy’. 
Beide kregen de gelegenheid 
uitgebreid te vertellen over hun 
organisatie.

Tussen half 5 en 5 uur vertrok iedereen 
huiswaarts na een groet tot volgend 
jaar. Het was weer een ‘normaal’ 
jaar, dan de twee voorafgaande jaren 
zonder Kerstbijeenkomst. Wij hopen 
dat onze Kerstbijeenkomst 2023 weer 
net zo uitbundig gevierd kan worden 
met onze leden.

De Kerstbijeenkomst commissie, 
bestaande uit Mady van den Bergh-
Eldring, Jur Westera, Wil Mol, Pierre 
Stumpf en Ciska Spikker kijken 
terug op weer een succesvolle 
kerstbijeenkomst. 

Hans Eijkemans - Goede doel: 
Voedselbank Haarlemmermeer

Peter van der Kamp - Goede doel: Make 
a child happy

Voorzitter Fokke van de Van
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Tekst: Fons Waalwijk 

Alle deelnemers weer bedankt voor de inzendingen en 
de nieuwe deelnemers welkom en veel plezier met het 
oplossen. 

Het aantal deelnemers was dit keer 221, beduidend lager 
dan de vorige keer. 
De score was dit keer zeer divers. 
65 A: 97%, 65 B: 97%, 65C: 26% en 65 D: 59%. 
Opvallend was het lage percentage bij C ondanks mijn 
hint had ik dit niet verwacht. Verder vroegen diverse 
inzenders of er in de opgave een fout zat of vermeldde 
resoluut dat er een fout in zat. Mijn uitleg op de site zal 
verhelderend zijn. Graag wil Ik ook het volgende onder 
de aandacht brengen. Regelmatig krijg ik oplossingen 
verdeeld over 2 e-mails, of achteraf een e-mail met nog 
een correctie. Dit geeft mij extra werk en is volgens de 
reglementen ook niet toegestaan. Bij deze dan ook het 
verzoek voor die personen om wat langer te wachten met 
insturen totdat u het zeker weet. Daarvoor alvast bedankt.

In deze editie heb ik weer voor een paar leuke 
uitdagingen gezorgd. Een kruiswoordpuzzel, fruit prijs, 
een ‘sneeuwpoppen’ woord en een woordzoeker.

Ik wens u allen een mooi 2023 en veel plezier met het 
oplossen van de puzzels.

Aanpassing totaaloverzicht 2023. 
Ik heb het totaaloverzicht, wat begin 2023 voor puzzel 
66 gaat uitkomen, opgeschoond. Dat wil zeggen 
49 personen zijn vervallen omdat zij in 2022 geen 
oplossingen hebben ingestuurd. Dit geeft natuurlijk een 
verschuiving in de ranking. 

Winnaar Puzzelkanjer 
competitie (65) VV nr. 223

Ewold 
Braker 

Beste Ewold gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 
U heeft het eerste vliegtuigje.

Puzzelkanjer Competitie

Inzendtermijn Vrije Vogels 224

De oplossingen van puzzel (nr. 66), dienen 5 februari 
2023 vóór 24.00 uur bij de puzzelredactie binnen te zijn.

Let op stuur de oplossing naar het correcte e-mail- 
of postadres.

Puzzelredactie e-mail adres: puzzels@vg-klm.nl
Per post: 
Puzzelredactie
p/a Bleker 47
2152 AR Nieuw-Vennep

Puzzel-
Kanjer- Competitie

Puntentelling. Vrije Vogels 224

66 A: => 5 punten

66 B: => 15 punten 

66 C: => 10 punten

66 D: => 10 punten 

Oplossingen puzzels Vrije Vogels 223

65 A: De herfstbladeren gaan vallen 

65 B: De beste stuurlui staan aan wal 

65 C: 12 zie ook uitleg op de VG Site

65 D:  X=0,C=1,A=2,G=3,Z=4,J=5,K=6,O=7,R=8, 
RCZ=814 

De V was te veel maar kwam ook niet in de 
berekening voor

Oplossingen zijn te vinden op onze website, onder: 
evenementen / activiteiten/puzzelkanjer-competitie en 
in de app onder, activiteiten/ uitslagen puzzelkanjer 
competitie.
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66 B: Woordzoeker Eilanden

66 A: Sneeuwpoppen

 

66 C: Sneeuwpoppen 

• In deze editie zijn een aantal sneeuwpoppetjes 
geplaatst met een letter erin. Vind ze allemaal 
en maak het woord dat ook betrekking heeft 
op deze poppetjes en stuur deze in.  
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• De overgebleven letters vormen een zin, stuur die in. 
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66 C: Sneeuwpoppen 

• In deze editie zijn een aantal sneeuwpoppetjes 
geplaatst met een letter erin. Vind ze allemaal 
en maak het woord dat ook betrekking heeft 
op deze poppetjes en stuur deze in.  

• Dit poppetje doet niet mee voor de oplossing 
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• De overgebleven letters vormen een zin, stuur die in. 
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66 C: Kruiswoord puzzel66 A: Kruiswoord puzzel 
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66 D: Fruit puzzel

22 17 - X 77 55 82 - 52 - 2 59 44 - 93 45 23 69 - 
40 95 - 12 14 83 13 90 26 - 70 56 65 X X 38 6 97 
• Stuur de gevonden zin in.
• De X herkent u vanzelf bij het oplossen, deze letters kwamen niet 

voor in de puzzel met een getal erbij.

66 B: fruit puzzel 

    € 1,45 € 1,30 € 1,30 
Op een markt staan 3 fruit setjes, allemaal met de juiste prijs. Stel dat je 
alleen maar, 1 appel, 1 sinaasappel en 1 banaan wilt kopen.   

• Kunt u bepalen hoe duur dit zou zijn. Stuur dit dan in.

22 17 - X 77 55 82 - 52 - 2 59 44 - 93 45 23 69 - 
40 95 - 12 14 83 13 90 26 - 70 56 65 X X 38 6 97 
• Stuur de gevonden zin in.
• De X herkent u vanzelf bij het oplossen, deze letters kwamen niet 

voor in de puzzel met een getal erbij.
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alleen maar, 1 appel, 1 sinaasappel en 1 banaan wilt kopen.   

• Kunt u bepalen hoe duur dit zou zijn. Stuur dit dan in.

22 17 - X 77 55 82 - 52 - 2 59 44 - 93 45 23 69 - 
40 95 - 12 14 83 13 90 26 - 70 56 65 X X 38 6 97 
• Stuur de gevonden zin in.
• De X herkent u vanzelf bij het oplossen, deze letters kwamen niet 

voor in de puzzel met een getal erbij.

66 B: fruit puzzel 

    € 1,45 € 1,30 € 1,30 
Op een markt staan 3 fruit setjes, allemaal met de juiste prijs. Stel dat je 
alleen maar, 1 appel, 1 sinaasappel en 1 banaan wilt kopen.   

• Kunt u bepalen hoe duur dit zou zijn. Stuur dit dan in.

22 17 - X 77 55 82 - 52 - 2 59 44 - 93 45 23 69 -
40 95 - 12 14 83 13 90 26 - 70 56 65 X X 38 6 97
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Standen Puzzelkanjer Competitie
1 Ewold Braker ✈ 414
2 Anneke en Herman van de Vijver 410
3 Erik Tervooren 410
4 Rob Engberts 408
5 Ton Fontijn 407
6 Tilly Huijbens 404
7 Ineke en Jan Willemsen 403
8 Dirk de Gooijer 402
9 Geert Konings 402
10 Leo Free 400
11 Wim Stijnman 400
12 Frans van Aalst ✈ 399
13 Sonja Veltman-Oldendorp ✈ 398
14 Leo Otto 397
15 Fransje Hoogendoorn-van Schaik 396
16 Joop Langereis 396
17 Wim Stoop 395
18 Rini Ruyssenaars 393
19 Johan Haeser 393
20 Elles van Reuler ✈ 393
21 Bert van der Roest 390
22 Henk Haisma 390
23 Nico van Eijk 389
24 Carry den Dikken-Zwartkruis ✈ 389
25 Ger en Marian Laas ✈ ✈  387
26 Dirk Borg 386
27 Wim van de Wetering 385
28 Anita en Herman Schuitema ✈ 383
29 Rob van Zurk ✈ 383
30 Maurits van Staaveren 382
31 Rob Meij 381
32 Jan Stroobach ✈ 380
33 Annebé Brakel 380
34 Nanneke Wttewaall 379
35 D.Plantinga-Gorzeman ✈ 376
36 Annet Gomez-Mesland 376
37 Ben Overbeek 375
38 Max Abas 375
39 Ron en Ans Gerritsen 374
40 Gertjan van der Ham 372
41 Cees Aandeweg ✈ 370
42 Jan Dignum 370
43 Tonny Rijnbeek 370
44 Harry Keur 368
45 Hans Bruggink 367
46 Theo Zondervan 366
47 Martin Bakker 366
48 Jerome Heran 366
49 Ronald Hogerwerf 364
50 L.J.Link 362
51 Thibaud Taudin Chabot ✈ 360
52 Peter en Willy Mense 359
53 Evelijn Redeker 357
54 Wim Hofboer 356
55 Ko Moerkerken 355
56 Bouwe Bakker 355
57 Klaas Root 355
58 Geert Zeeman 354
59 Hans Denslagen 354
60 Ton Bäcker ✈ 353
61 Diny Wichers 353
62 Carla Wenning  351
63 Ingrid Wouda 350
64 Anneke & Jos Stokkel ✈ 350
65 Gerard Beers 349
66 Gerard Langeveld 349
67 Willemien Meltzer-Rossi 349
68 Adri van der Sluis 349
69 Nico van Neerijnen ✈ 348
70 Bert Groen ✈ ✈ 348
71 Aad van Strien 348
72 Frank Sonsma 348
73 Frans Ravesteijn 347
74 Jaap van Zelst 346
75 Eddy Vermeiren 346
76 Albert Koster 345
77 Dick en Nelleke Koelink ✈ 345
78 Irene Klerekoper 344
79 Ton van Schie 344
80 Theo Zoon 344
81 Jan Harbers ✈ ✈ 342
82 Lex van Arkel 341

83 John en Carla Horn 341
84 Cees Peetoom 341
85 Henneke Sanderson ✈ 340
86 Hans de Roos ✈ 340
87 Wim Ebbelaar 337
88 Joop Campfens 337
89 Arthur Roubos 334
90 Jaap van Aalderen 332
91 Ger Tammes-Oosterom 332
92 Bert van IJzendoorn 331
93 Siert Oosterloo ✈ 327
94 Hans de Graaf 327
95 Marten van der Goot 325
96 Jan Rosenboom 325
97 Anneke van der Oord 325
98 Rick van der Lichte 324
99 Gert Verkade 324
100 Gerrit Dubbelaar 322
101 Carlo van Houten 319
102 P. M. van Haasteren 318
103 Edith en Luc Martijnse 315
104 Ron Pots 314
105 Bert van Donselaar ✈ 314
106 Ria Steinmetz 314
107 Thea Grutterink 313
108 Jan en Froukje Hoiting ✈ 311
109 Sylvia Bellaart 310
110 Jan en Cilia de Waard ✈ 309
111 Gerry van Blommestein 308
112 Jos en Wil van Dam 306
113 Franklin Wollring 302
114 Hans Koehoorn 300
115 Dirk de Zwart ✈ 299
116 Robert van Althuis 297
117 Rik Hofman 297
118 Joke en Tom Osterwald 297
119 Kees Vernooy 296
120 Corry en Rens Aarts ✈ 295
121 Rens Honcoop 293
122 Gerard Boere 293
123 Cees de Regt 293
124 Ad Bax 288
125 Aris Zwart ✈ 288
126 Cor vd Oever 287
127 Peter Aardse 286
128 Frans van Eerden 285
129 Ed Affolter 283
130 Frans Husmann 283
131 Rob Krayenbosch 280
132 Nees en Rita de Vos 278
133 Nico Tas 275
134 Nico Bijloo ✈ 274
135 Hennie  en Henk De Jong ✈ 274
136 Tom Benschop 274
137 Ben Berends ✈ 274
138 Jack de Korte 271
139 Rob Schrevelius 271
140 Ingrid Bouma - Uilkema 271
141 Paula Hulshof- van Tongeren ✈ ✈ 270
142 Jur Westera 268
143 Jef Du Pont 267
144 M.Eigenfeld /F.Stevens 266
145 Dick Korfage 263
146 Nettie van Velzen 261
147 Rolina J. ten Wolde 260
148 Dolf Heringa 259
149 Marjolein Stuy-Schipper 256
150 Guus de Vleeschhouwer 255
151 John Scholten 253
152 J. Arsenault 250
153 Nico van Braak 249
154 Wim Groen 246
155 Marlies Sprangers  246
156 Dick van Egmond 245
157 Leen Quist 245
158 Jacek Minkiewicz 242
159 Chris Visscher ✈ 241
160 Fokke van de Ven 240
161 Ed Lindert ✈ 240
162 Theo op ‘t Roodt 236
163 Thijs Huizinga ✈ 234
164 Rob Blokker 229

165 Steven Wolf 229
166 Louis Werdmüller von Elgg 227
167 Hein Kruijver 226
168 René Nossin 217
169 Cees Lodders 216
170 Marianne Gietman 216
171 Adri van der Ben 215
172 Ron van der Zande 215
173 Aalko Hassing ✈ 213
174 Maria Kwakman 210
175 Jozien ten Zijthoff 209
176 Nico Graafsma ✈ 208
177 M.R.van Halderen 205
178 Evert Bos ✈ ✈ 205
179 Ed Westervoorde 204
180 Marianne Stroober 203
181 Jady van der Voet-Pronk 200
182 Paulette van Daal - de Kok 199
183 Gerard van Stade 199
184 Raymond des Bouvrie 190
185 Thijs Visser 184
186 Nel Schoof-Knoop 180
187 Francisca en Ben Mol ✈ 180
188 Cas Convent 180
189 Inge Herbold 180
190 Jelle Oud 178
191 Kees Gouweleeuw 178
192 Coby Strooij 175
193 Ruud en Gea Wolff 173
194 Jolien Pas 173
195 Driek Zwaan 173
196 Ton Ophuis 170
197 Martin Graaff 169
198 Irene Haan-Schoot 168
199 Ton van der Aar 166
200 Frank Giesbers 165
201 Wout Huisman 165
202 Martin Clarijs 162
203 Cor Oostveen 161
204 Peter Wooninck 161
205 Jerry Kraaijenbrink 160
206 Leny van Engelen 160
207 Ruud Krasser 157
208 Henk Besse 156
209 Hagro Fred Meester 155
210 Cobi Topper 154
211 Rienus Roos 152
212 Frans C. van Strien 152
213 Elly Out-Dongelmans 152
214 André van den Berg 147
215 Robert Jousma 146
216 Jacques Kemper 145
217 Luut en Marianne Piepers 145
218 Thomas van de Wetering 139
219 Simon van der Putten 139
220 Evelyn Smits 137
221 Jan Heitlager 137
222 Jan Bal  135
223 Jento van der Land 133
224 Martin Stolwijk 130
225 Rob Huijboom 130
226 Paul van den Berg 130
227 Marcel Pagrach ✈ 129
228 Co de Bree 128
229 Grarda Rensen 127
230 Winnifred Huber-Bergisch ✈ 126
231 Ben van Heeswijk 125
232 Dirk en Geertje Appel 125
233 Ferd Cozijn 125
234 Ton Nisters 125
235 Frans Reder 125
236 Leonie Languis 125
237 Fran Woerdeman ✈ 124
238 Joke Linterman 124
239 Louis Hegeman 120
240 Willem Goddijn 120
241 Dick Zwart 116
242 Wouter Mellink 113
243 Arend Huibers 110
244 Ria Faijdherbe-Andringa ✈ 107
245 Rutger Jan toe Laer 106
246 Marinus Mars 101

247 Jan Bruine de Bruin 100
248 Michael Methorst 100
249 Mariëtte Mathijssen 90
250 Hans van Beek 89
251 Ben Liezenberg 80
252 Wim Poortvliet 80
253 Ernst Mols 78
254 Agnes Polfliet-Kuipers ✈ 76
255 Alex Noya ✈ 75
256 Harm Zwitser 70
257 Bert Hulsman 68
258 Josje Sybesma- Kaart 65
259 Marjolein Gelderman 64
260 Simon van der Tuuk 62
261 Klaas Bruin 62
262 Karin Band-Markus 61
263 Cees de Vos 61
264 Jan Kloet 60
265 Patricia Favre 60
266 Jan van Frankenhuysen 60
267 Ron van der Raad  ✈ 59
268 Stanley Karg 58
269 Paul F. Schohaus 57
270 Henk van der Wal 57
271 Camille Khouri 56
272 Aly en Jan de Waaij 56
273 Len van den Oever 55
274 Early Varenkamp 55
275 Sonja van Woerden 55
276 Hans van Wees 54
277 Henk Valens 54
278 Paul Blauw 51
279 Arnold Lotte 50
280 Wessel van Zanten 50
281 Ad Rieder 50
282 Hans van der Linden 50
283 Gerard Vliegenthart 48
284 Arie Hillebrand 46
285 Irma van den Burg 45
286 Renee Stellweg-Dobbenga 45
287 Heinz Luijken 45
288 Edo Brandt 45
289 Peter Heerens  40
290 Alber van de Ven 40
291 Coby Boerstra 40
292 Wim en Barbara Rietkamp 40
293 Jan Meijer 40
294 J.A. de Braak 40
295 Ron van Riemsdijk 40
296 Niels Reinbergen 40
297 Louis Aarts 40
298 Marjon Bainbridge 40
299 Herman en Cobie Mooij ✈ 39
300 Ina Schildmeijer 37
301 Yvonne Lucas-Couzijn 36
302 Cees Wolterman 35
303 Ted Hendrikx 35
304 Karel Keus 30
305 Peter Wiegel 30
306 Marjo Broertjes 30
307 Jan van Frankenhuysen 30
308 Marijke Sallons 30
309 Rob Kalis 30
310 Bert Imminga 30
311 Menno Koolwijk 30
312 Michael van Nes 25
313 G.M. Verveld 25
314 Marion en Cees Koster 25
315 Nancy Tempelman 20
316 Elly Draijer  15
317 Lisanne Dobbelaar 15
318 onja van Houten-Böhmer 10
319 C Broere Leuwerink 10
320 Yvonne Walstra Trouerbach 10
321 Wilfred Bleij 10
322 Liesbeth Plug  10
323 Piet Brandenburg 10
324 Ans van Vliet 10
325 Adrie van Werkhoven 10

Een vliegtuigje ✈ achter uw naam 
houdt in dat u al eens Puzzel-
kanjerkampioen bent geweest.

Puzzel-
Kanjer- Competitie
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Naam Woonplaats Overleden Lft
Dhr H.G. Schuurman Hoofddorp 11-11-22 88
Dhr. H.G. van den Berg Waddinxveen 03-11-22 86
Dhr. W.P.A. Schoots Amstelveen 28-10-22 83
Dhr. D.C. Bennis Lienden 26-10-22 94
Mevr. C.A.H. Scheewe Amstelveen 26-10-22 94
Mevr. A.B. van Hulsteijn Blokker 22-10-22 68
Dhr. J.J. Hilbers Zeewolde 20-10-22 87
Mevr. R. Visser - Hendriks Amstelveen 14-10-22 84
Dhr. F.G. Weber Haarlem 14-10-22 96
Dhr. R.E. Driessen Lunteren 13-10-22 91
Dhr. P. Rühl Hoofddorp 13-10-22 84
Mevr. R.W. Kemp Amstelveen 09-10-22 91
Dhr. H. Hoek Heemstede 06-10-22 91
Dhr. P. Jensen Amsterdam 04-10-22 79
Dhr. A.M. van der Made Alphen aan den Rijn 29-09-22 83
Dhr. H.P.Ch. Erdtsieck Uithoorn 24-09-22 89
Dhr. E. de Bastos Amstelveen 17-09-22 82
Dhr. L.W.S. Djoechro Amsterdam 17-09-22 78
Dhr. W. van Noord Amstelveen 14-09-22 78
Dhr. L.C.J. van der Meulen Bergen (NH) 08-09-22 94
Dhr. J.J.J. Doornebos Purmerend 06-09-22 99
Mevr. M. van Vegten Hoofddorp 06-09-22 84
Dhr. H. Bouman Amsterdam 05-09-22 87
Dhr. H. van Mullem Purmerend 03-09-22 92
Dhr. R.J.J. Putters Nieuw-Vennep 25-08-22 68
Mevr. P.J.C. Braam-de Haan Vogelenzang 15-08-22 92
Dhr. P.J.C. Daas Bloemendaal 13-07-22 85
Dhr. J.M. Kamps Bloemendaal 07-06-22 90
Dhr. R.L. Ho Asjoe ‘s-Gravenhage 06-04-22 81

Mevr. M.M. van Aalzum (Martine)
Dhr. R. Baggerman (Rob)
Dhr. W.J. Basten (Jack)
Mevr. L.J. ten Bosch-Ruyssenaers 
(Loes)
Dhr. M.B. van de Bult (Marten)
Dhr. P. Cuperus (Peter)
Dhr. M. Ghazelhaj (Mohammed)
Mevr. S. Graal (Sonja)
Dhr. A.O. de Groen (Andre)
Dhr. M. Hamersma (Mijndert)
Dhr. J.C Joinking (Johan)
Mevr. P.G.M. Kalwij-Vork (Els)

Mevr. A. van Katwijk (Arja)
Mevr. K.N. Kind (Nicole)
Mevr. A. D. Kromhout (Alice)
Mevr. S.H. Macdonald (Sandra)
Dhr. G.P.J. Mans (Gerardus)
Mevr. A.A.C. Martens (Lony)
Mevr. J.M. van Meegen (Anneke)
Dhr. G.J. Moeskops (Gertjan)
Dhr. R.J.H. Pijnaker (Richard)
Mevr. M.E.A. van Reisen (Marjolein)
Mevr. K.M. Rijkeboer (Karin )
Dhr. C. L. M. van Rossum (Leon)
Mevr. L. Salomatina (Ludmilla)

Dhr. R. E. Scholtens (Rene)
Dhr. R. Schouten (Rudolf)
Dhr. A.M.G. Splinter (Albert)
Dhr. G.C. Struyve (Jean Paul)
Dhr. G.L.M. van der Velde (Gerard)
Dhr. A. Vermeer (Albert)
Dhr. M Vonk (Michel)
Dhr. W.M. de Vos (Wim )
Mevr. E.F.B. Wensink (Ellen)
Mevr. K.C. Wright (Karin)
Mevr. M.Y.M. Zijl-Reeders (Monique)

Nieuwe Leden • Aantal leden per 1-12-2022: 3852

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 .

Familieberichten
Overledenen
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Redactie
PR & Communicatie

Redactie Vrije Vogels
pr&comm@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 14 maart 2023 bij de redactie 
binnen te zijn.
Kopij zenden naar kopij@vg-klm.nl

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

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

Rekeningnummer VG-KLM
Rekeningnr: NL69 INGB 0000 1234 23
t.n.v. VG-KLM

Verschijningsdata Vrije Vogels
Het zal u niet ontgaan zijn dat 
Vrije Vogels niet meer 6 x per jaar 
verschijnt. In verband met de gestegen 
kosten heeft het bestuur besloten Vrije 
Vogels elk kwartaal uit te brengen.
Zie hieronder wanneer u Vrije Vogels 
in 2023 kunt verwachten*.

13 jan 2023
14 april
13 juli
13 oktober
12 januari 2024
*Wijzigingen voorbehouden

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.

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
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.

Automatische incasso contributie 
1e halfjaar 2023 
Begin januari 2023 zal voor alle leden die een machtiging hebben afgegeven, de 
contributie voor het eerste halfjaar 2023 ad € 18,00 geïnd worden van de bankrekening.

Ledenadministratie
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.

Lid worden
Opgeven als lid van VG-KLM kan d.m.v. een inschrijfformulier dat u kunt aanvragen bij 
de ledenadministratie. 
U kunt zich ook als lid aanmelden via onze website 
vg-klm.nl en klik op de knop ‘lid worden’

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. 

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.



Jan Eveleens Thijs Visser
Peter Hartman Jan Willemsen
Tom Osterwald Aris Zwart
Mady van den Bergh-Eldering

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

Secretaris
Robert Uytenbogaardt
tel. 06 53153252
robert.uytenbogaardt@vg-klm.nl

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

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

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

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

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

Evenementen
Pierre Stumpf
tel. 06 20961162
pierre.stumpf@vg-klm.nl

Ann Smolders-Quasten Chris Hemink
K. Koelewijn Jac Berkhout
Marijke Luyckx Theo Mulder

ERELEDEN VG-KLM

BESTUUR

LEDEN VAN VERDIENSTE VG-KLM

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

Algemene Zaken en 2e fotograaf
Mady van den Bergh-Eldering
tel. 023 5241491 / 06 41219148
mady.eldering@vg-klm.nl

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

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

PR & COMMUNICATIE

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

Golf coördinator
John Horn
tel. 06 26945717
john.horn@vg-klm.nl

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

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

EVENEMENTEN ONDERSTEUNING

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

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

Evenementen-
administrateur
Annebé Brakel
tel. 06 20238255
annebe.brakel@vg-klm.nl

LEDEN- EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE




