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Bijna negentig deelnemers scheepten zich op 5 september in op de ‘Zuiderzee’, voor 

een mooie vaartocht over de vroegere Zuiderzee. Jaap Musch schreef voor dit 

nummer van GSVU Nieuws een verslag van de jaarlijkse dagtocht.  
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Van de bestuurstafel 

Het najaar is in ons gezelschap als vanouds begonnen met een dagtocht. De 
opkomst was goed, het weer redelijk – echt Hollands, mag je er ook van 
maken – het programma uitstekend. We hebben na afloop veel tevreden 
geluiden gehoord. Naar we hopen kunnen we volgend jaar het succes 
evenaren of zelfs verbeteren, met veel zoeken heeft het bestuur nog enige 
verbeterpuntjes gevonden. 
In de laatste bijeenkomst voor het zomerreces heeft Henk Kroese als 
bestuurslid en verantwoordelijke voor de lay-out van de nieuwsbrief afscheid 
genomen. Henk wordt heel hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet. Hoewel 
Henk zijn voornemen om afscheid te nemen lang te voren had aangekondigd, 
was het een toer om een vervanger te vinden. Het bestuur is heel blij dat 
Monique Krinkels die als journalist haar sporen verdiend heeft met onder meer 
het blad Tracer, dat de VUmc-ers onder ons bekend zal zijn, de plaats van 
Henk zal innemen. Zij zal ongetwijfeld het aanzien van onze nieuwsbrief en 
daarmee het gezicht van het GSVU naar buiten beïnvloeden. Monique wordt 
tevens onze nieuwe hoofdredacteur.  
Annemarie Simonis-Bik, die ondanks haar academische studies zich jarenlang 
heeft ingezet voor de eindredactie en alle verslagen van bijeenkomsten, heeft 
ook besloten nu te stoppen. Annemarie wordt ook heel erg bedankt voor haar 
vele werk. De verslagen van de bijeenkomsten zullen voorlopig door 
verschillende mensen gemaakt worden. Jaap Musch gaf al het goede 
voorbeeld met zijn verslag van de dagtocht. Iedereen die het leuk vindt om een 
verslag van iets te maken, wordt hierbij aangemoedigd om zich te melden bij 
Monique Krinkels of een van de bestuursleden. Het moment is nu ook heel 
geschikt om in samenspraak met onze website-beheerders Henk Puls en 
Gerrit Docter, de GSVU-website te vernieuwen. Kortom het is herfst, maar we 
gaan een nieuw geluid horen. 
Inmiddels is, als u dit leest, de excursie naar ons gastenverblijf al weer achter 
de rug – het zal onze blik vast verbreed hebben. December staat dit jaar, 
waarin we 24 jaar bestaan, in het teken van een terugblik. Ik heb hier al iets 
over mogen horen en vind het een leuk vooruitzicht. De nieuwjaarsbijeenkomst 
is dit jaar op 2 januari! Vroeger kunnen we niet beginnen. De locatie wordt 
wederom VUmc. De inschrijving is beperkt tot 100 mensen en hier wordt strikt 
de hand aangehouden. Geef u dus bijtijds op. 
Er staat ons dus veel leuks te wachten, ik hoop u te zien.  
 
An Greven, voorzitter 
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Bijeenkomsten winter 2017/18 

Iedere eerste dinsdag van de maand houdt GSVU een bijeenkomst. Het begint 
met een inloop met koffie en thee om 13.30 uur gevolgd door een lezing van 
14.00 tot 15.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een 
drankje wat na te praten. De inloop en de borrel na afloop vinden plaats op de 
begane grond van het hoofdgebouw. Bij de hoofdingang heet een bestuurslid 
u welkom en wijst u de weg.  
 
5 december Terugblik als start van het jubileumjaar: GSVU 25 jaar in 2018 
 Locatie: HG02 A24 
 
2 januari Nieuwjaarsbijeenkomst. Locatie: de foyer van VUmc. Het 

inschrijfformulier vindt u op pagina 15 
 
6 februari Prof. dr. Arko Oderwald, medisch filosoof en ethicus, over de 

relatie tussen literatuur en geneeskunde 
 De locatie wordt later bekend gemaakt 
 
Wilt u via e-mail een reminder ontvangen / op de hoogte blijven van last minute wijzigingen 

dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan seniorenvuvumc@gmail.com 

 

Bestuursmededelingen 

 
Overleden 
Mevrouw M.Th. de Jong-van Berckel, Amsterdam 
De heer H.M. Rijneveld, Amsterdam (oud bestuurslid) 
Mevrouw A. Mudde, Amstelveen 
De heer H.M. Kuitert, Amstelveen 
Mevrouw H. Foppes, Amsterdam 
Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd 
 
Nieuwe leden 
De heer Y.J. Aalders, Koog aan de Zaan (VUmc) 
Mevrouw A.A. Boer, Amsterdam (VUmc) 
Mevrouw O. Ottenhof-Daams 
Wij heten hen van harte welkom 
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Indrukken van het dagje uit GSVU 
Het dagje uit op 5 september bracht de deelnemers via een toeristische route 
naar Urk, gevolgd door een boottocht langs de kust van het voormalige 
Zuiderzee-eiland. In de middag bezocht het gezelschap het Windpark 11 
Beaufort te Nagele. Een verslag van Jaap Musch en foto’s van Epie Boven. 
 
‘Wat een heerlijke dag was dat!’ Dat was de meest gebruikte zin die ik hoorde 
in de bus na afloop van ons dagje uit. 
Maar laat ik beginnen met de start. Die was in de kantine van de medische 
faculteit en er stond koffie en koek klaar maar ook de mensen die de badges 
uitdeelden om die dag ‘herkenbaar’ te zijn. Harriët van Daal, hoofd Alumni-
relatie van de VU hield een verhaal over haar vakantie, waarvan de rode draad 
de opwarming van de aarde betrof maar de oplossing: ‘hogere dijken bouwen’ 
mij verbaasde. 

 
 
We vertrokken (bijna) op tijd (er werd nog even gewacht op een mevrouw die 
toch te laat was/bleef) en toen reden we met de twee bussen naar 
partycentrum Slenkenhorst in Harderwijk waar het gebakje al klaar stond. Het 
valt mij altijd op hoe groot de belangstelling is voor dames wc-bezoek en dat 
het maar niet doordringt tot bouwers om daar eens rekening mee te houden. 
Na deze ‘break’ verder gereden via leuke binnenwegen naar Urk, dat 
bijzondere stadje met zijn eigen geschiedenis en cultuur. Omdat de ketelbrug 
openstond waren we iets over het schema en scheepten we ons direct in op 
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de ‘Zuiderzee’, het schip waar we de komende tijd op zouden verblijven tijdens 
een mooie vaartocht over de vroegere Zuiderzee. Terwijl een bemanningslid 
ons van alles vertelde over de Zuiderzee, het ontstaan van de 
Noordoostpolder, de geschiedenis van het eiland Urk en het huidige windpark 
kregen we een heerlijke lunch voorgeschoteld.  
Urk is eeuwen geleden al ontstaan als gemeenschap gebouwd op een 
kleilemen bult in het water. Dankzij die samenstelling is het bij hoogwater nooit 
verdwenen. Urk is altijd al een echt vissersdorp geweest. Wat ik niet wist is dat 
de protestantse signatuur van vandaag zijn oorsprong heeft in een besluit van 
de burgemeester van Amsterdam twee eeuwen geleden. Die vond het maar 
een gevaarlijk eiland in die grote plas waar nogal eens schepen verongelukten 
bij hun reis naar het noorden.  

Hij besloot dat er een vuurtoren 
moest komen en verordonneer-
de gelijk dat de heersende 
geloofsrichting in Amsterdam ook 
voor Urk zou gelden. Nou en zo 
gebeurde dat toen. Dat hebben 
de Urkers lang volgehouden! 

 
Met een paar grote stappen in de tijd zijn we weer in deze eeuw en toen 
brieste Urk. Waarom zult u zich afvragen, zulke vredelievende mensen? Ja 
Urk brieste omdat er besloten was een windmolenpark te bouwen voor de kust 
van Urk.  

Ik schakel even over naar onze 
volgende fase in de dag, het 
bezoek aan het windmolenpark, 
ja u leest het goed, langs de kust 
van Urk. We zitten intussen weer 
in de bus en rijden, met een 
uitstekende gids aan boord, 
langs de dijk waar de enorme 
windturbines staan opgesteld. 

 
Uiteindelijk zijn de meeste Urkers overstag gegaan omdat er ook voordelen 
(financiële) zitten aan het park en men vlak bij de stad zelf geen windmolens 
heeft geplaatst.  
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Het windmolenpark omvat 86 molens waarvan 38 op het water. Om een indruk 
te krijgen van de afmetingen: de molens op het water hebben een ashoogte 
van 95 meter en die op het land 130 meter. Die op het water hebben een 
capaciteit van maximaal 3 Megawatt en die op het land 7,5 Megawatt. De 
molens op de dijk staan op een betonnen bak van 4 meter diep en vanaf de 
bodem van de bak tot de top zit een gespannen kabel om de molen voor te 
spannen tegen zijwaartse krachten. Dat houdt de boel heel! 

Na deze bijzondere tocht langs 
en over de dijk werden we 
afgezet bij 11 Beaufort, een plek 
waar we onder het genot van 
speciale koek de geschiedenis 
van de Noordoostpolder hoorden 
van de gids en inwoner van het 
eerste uur daar. 
In het informatiecentrum konden 

 
we ervaren wat het gevoel is van een windkracht 6 wind en ook konden we 
onze krachten meten met een apparaat die de fietsenergie omzette in 
elektriciteit. De mensen die ik gezien heb haalden ruim 100 watt en dat zeker 
10 minuten lang. 

Naast dit informatiecentrum was 
een winkel met vele plaatselijke 
producten en die werd goed 
bezocht. Vele tassen gingen mee 
de bus in voor de volgende tocht: 
die naar restaurant ‘De goede 
aanloop’ in Tollebeek. Over dat 
diner kan ik alleen maar in 
superlatieven schrijven. Wat was 
dat lekker en zo veel…. 
Zo rond half acht stapten we weer 
in de bus voor de laatste rit, die  

 
naar de VU in Amsterdam. Niets dan dank voor de organisatoren van deze 
dag. 
Ik eindig met dezelfde zin: “wat een heerlijke dag was dat!”  
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Van Hansweert tot Spitsbergen 
Een reisverslag gepresenteerd door ons GSVU-lid Jeike Biewenga op 3 
oktober 2017. 
 
Voordat Jeike Biewenga van wal stak over de mooie reis die zij in 2015 
maakte met de leden van Vogelbescherming Nederland kreeg ons 
gezelschap een uitgebreide verhandeling over de Noordelijke Atlantische 
oceaan en waarom dit in meerdere opzichten een interessant gebied is. 

1. Economisch: territoriale wateren begrenzen visserij en 
scheepvaartroutes. Eigendom van bodemschatten (olie en gas), 
windenergie. 

2. Politiek en militair: doorvoer van goederen en militair materiaal, 
strategisch belang in tijden van oorlog. 

3. Wetenschappelijk: onderzoek planten en dieren, biodiversiteit, 
klimaatonderzoek, zadenbank. 

Om punten 1 en 2 goed toe te lichten werd verwezen naar het boek ‘De 
zijderoute: een nieuwe wereldgeschiedenis’, van Peter Frankopan.  

In de 16e eeuw waren Spanje en 
Portugal de leiders in de wereldhandel 
en zochten de Nederlanders naar een 
vaarroute naar Indië via het noorden 
(Willem Barentsz). Maar na de 
oprichting van het VOC in 1602 werden 
de Spanjaarden en Portugezen door de 
Nederlanders verjaagd uit hun 
Aziatische handelsposten.  

 
Jan Mayen 
Op één van de reizen heeft de Nederlandse kapitein Jan Mayen een eiland 
ontdekt, 54km lang en 2,5 tot 15 km breed, gelegen tussen IJsland en 
Spitsbergen. Dit eiland draagt nog steeds de naam van zijn ontdekker en 
heeft tussen 1614 en 1650 een belangrijke rol gespeeld bij de walvisvaart: er 
stonden zes walvisverwerkende stations waar in de zomer ca. 200 mensen 
werkzaam waren. Verder lagen er oorlogsschepen ter verdediging. Toen na 
1650 de walvisvangst niet meer rendeerde is het eiland 250 jaar onbewoond 
gebleven.  
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In 1921 opende Noorwegen er een weerstation, waarna het in 1930 officieel 
Noors grondgebied werd. In de tweede wereldoorlog ontkwam Jan Mayen 
wonderwel aan de bezetting, hoewel Noorwegen onder de voet werd 
gelopen. Heden ten dage is Jan Mayen voornamelijk een vogelreservaat met 
een diversiteit aan meeuwen. 

Het eiland dat in 1596 door Willem 
Barentsz op weg naar Nova Zembla werd 
ontdekt heeft hij de naam Spitsbergen 
gegeven (bergen tussen 800m en 1713m 
hoog). Ook Spitsbergen heeft geprofiteerd 
van de walvisvangst maar hier is men 
vanaf de 18e eeuw ook op pelsdieren  

 
gaan jagen. Eind 19e eeuw begon de mijnbouw en in 1920 kwam het eiland 
onder Noors toezicht. In tegenstelling tot Jan Mayen is Spitsbergen in de 
tweede wereldoorlog vanaf 1943 wel bezet geweest. Aanvankelijk ging de 
gedolven steenkool naar Rusland, maar toen in 1941 de Duitse aanval op 
Rusland plaatsvond, werd het eiland belangrijk vanwege de konvooien met 
geallieerden naar Moermansk en het stopzetten van de 
steenkoolbevoorrading richting Rusland. De bevolking was voor de bezetting 
al door geallieerden geëvacueerd, de mijnen waren vernield en voorraden 
verbrand. In 1943 vond de daadwerkelijke bezetting plaats en de inrichting 
van een Duits weerstation. 

Een anekdote die Jeike ons niet wou 
onthouden: Na de capitulatie werden de 
achtergebleven Duitsers niet geïnformeerd 
en pas in september 1945 door de 
Engelsen gevonden! 
Tegenwoordig wordt er wetenschappelijk 
onderzoek verricht, is er de Internationale  

Longyearbyen 

 
Zadenbank te vinden en komen er ook toeristen. 
 
Geologie 
Voor de toelichting bij punt 3 gaf Jeike een uiteenzetting over de geologische 
kenmerken: het samenspel van schuivende tektonische platen,  
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aardbevingen, bergketenvorming en het ontstaan van vulkanen. Op zo’n 
vulkanische bergketen, de Mid Atlantische Rug, zijn door uitbarstingen van 
dicht onder de aardkorst gelegen magma, de eilanden IJsland en Jan Mayen 
ontstaan. Vandaar de vulkanen op deze eilanden. Op Jan Mayen 
bijvoorbeeld de Beerenberg, 10.000 jaar jong met uitbarstingen in 1970 en 
1985. Spitsbergen daarentegen ligt niet op de Mid Atlantische Rug en heeft 
dus geen vulkanen. 

Zowel Spitsbergen, Jan Mayen, IJsland als 
Groenland hebben te maken met 
zeestromen die door de rotatie van de 
aarde afbuigen naar het zuiden. Deze 
warme golfstroom houdt de kusten van 
Noorwegen tot Spitsbergen een groot deel 
van het jaar ijsvrij. Er heerst een zeeklimaat 

Papegaaiduikers 

 
met een temperatuur die hoger is dan te verwachten is op basis van de 
breedtegraad. 
Spitsbergen is voor 60% bedekt met gletsjers, Jan Mayen heeft geen ijskap 
maar wel veel diepe sneeuw, IJsland heeft ook geen ijskap maar wel grote 
gletsjers. Groenland is voor 80% bedekt met ijs en heeft een ijskap van 2400 
km lang en maximaal 1100 km breed. Vandaar dat het smelten van deze 
ijskap door de klimaatverandering, het zeeniveau wel met 7,2 m zou kunnen 
doen stijgen! 

     

 
Uiteraard heeft dit alles invloed op de daar levende bedreigde zoogdieren: de 
walvis, de witte dolfijn of beluga, de walrus en de ijsbeer. 
 
De 11daagse reis met de Ortelius 
Ons gezelschap had inmiddels een goede indruk gekregen van het 
bijzondere gebied waar Jeike met de boot doorheen gevaren was. Als lid van 
de vogelbescherming had zij zich al een jaar tevoren voor deze reis 
ingeschreven, omdat op het onderzoekschip de Ortelius (vernoemd naar de 
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bekende cartograaf uit de 17e eeuw) slechts plaats was voor 100 passagiers. 
Wel gingen er grote kisten en vriezers met materiaal aan boord voor een 
latere expeditie met wetenschappers.  
Vertrokken vanuit Hansweert voer de reis via Aberdeen naar Fair Isle. Daar 
werden de wandelaars met rubberen bootjes aan land gezet. Er heerste een 
gezellige sfeer onder de vogelaars, die wandelend over het kleine eiland (4,8 
km lang, 2,4 km breed en geen restaurant of café maar wél een 
vogelobservatiepost), flora en fauna bestudeerden. De bezigheden van de 
ca. 60 bewoners: veeteelt (schapen en geiten), breien en borduren. 

Tijdens de tocht naar Jan Mayen 
zwommen er dolfijnen rond het schip en 
werden walvissen gezien. Jan Mayen ligt 
strategisch midden in de Atlantische 
oceaan en heeft een kleine luchthaven, 
maar geen haven en is een belangrijke 
vogelbroedplaats. Er broeden enorme 
aantallen verschillende soorten meeuwen 

Op Fair Isle bevindt zich een vogelobservatiepost 

 

 
Eidereend 

 
Grote jager  Rosse franjepoot

 
 

Sneeuwgors  

   

 
Brandgans
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op de rotsen. De begroeiing bestaat uit mossen en vetplantjes. Helaas waren 
de weersomstandigheden zó slecht dat de geplande wandeling niet doorging. 
In de richting van Groenland, op weg naar Spitsbergen voer de Ortelius door 
zee ijs. Rond de boot op het ijs: robben en ivoormeeuwen. Ondanks de storm 
is Jeike niet zeeziek geworden en mocht ze af en toe bij de kapitein in de 
stuurhut. 

 
Het was begin juni toen de boot aanlegde in Longyearbyen op Spitsbergen.  
Op Spitsbergen wordt veel geologisch, klimatologisch en meteorologisch 
onderzoek gedaan, maar er zijn ook toeristen. Het gezelschap van Jeike 
behoorde tot de toeristen, die vanuit Longyearbyen met een pendelbus naar 
de vogelspotgebieden gingen of het museum bezochten. Spectaculair was de 
wandeling met bewapende begeleiders en hond vanwege mogelijke ijsberen. 
De conditie moest goed zijn voor deze tocht door de diepe sneeuw ,waarin 
men tot de knieën wegzakte. Rond Longyearbyen waren kleine rendieren en 
veel vogels te zien waaronder de kleine jager en de sneeuwgors. 
Tot slot: voordat het fenomeen ‘24 uur’ licht zich voordeed zijn er prachtige 
zonsondergangen waargenomen. 
Al met al een fantastische en niet alledaagse reis waar Jeike ons gezelschap 
van heeft laten meegenieten! 
 
Jeike Biewenga en Inge Schadee-Eestermans 
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Van harte welkom in het Gastenverblijf 
Op 7 november bracht het Gezelschap Senioren een bezoek aan het 
Gastenverblijf van VUmc. In het Gastenverblijf kunnen partners, familieleden 
of vrienden van patiënten logeren. An Greven doet verslag. 
 
Na in het hoofdgebouw koffie of thee gedronken te hebben, bezochten we het 
Gastenverblijf van VUmc. Alhoewel het een aparte stichting is, is de band met 
VUmc zo duidelijk dat wij er graag een keer een kijkje wilden nemen. Wij 
werden zeer hartelijk ontvangen door Marian Voorpostel, assistent 
huismanager. Via VUmc is er geen directe verbinding. Vanuit het aan de 
Boelelaan naast het ziekenhuis gelegen gebouw, kan men wel de 
parkeergarage met voor het Gastenverblijf gereserveerde plaatsen in.  

De hoofdentree van het 
Gastenverblijf is dus een duidelijk 
aparte ingang. Gasten verblijven 
naast, maar niet in het ziekenhuis. 
Het is een modern gebouw sinds 
augustus 2013 betrokken, hiervoor 
was het Gastenverblijf in de 
vroegere zusterflat gehuisvest. Er 
zijn 25 kamers, de meeste voor 
twee personen, drie voor drie  

 
personen en een vierpersoonskamer. Het bezettingspercentage ligt rond de 
80%. 
Over het Gastenverblijf is veel informatie te vinden op hun website. De entree 
wordt het Bob en Mayalaantje genoemd naar Maya Meijer en Bob Pinedo, die 
20 jaar geleden bij de oprichting van het Gastenverblijf betrokken waren. Op 
19 september 1997 werd het Gastenverblijf geopend door prinses Margriet. 
Bob, een bekend oncoloog, heeft in Amerika gezien wat het betekent om ziek 
te zijn en je naasten dicht bij je te hebben, dit bevordert het genezingsproces. 
Terug in Nederland heeft hij daar een stuk over geschreven in een krant. 
Maya las dit artikel en wilde hier met haar hotelachtergrond en -ervaring wel 
mee aan de slag. Haar echtgenoot heeft haar als verjaardagscadeau 
startkapitaal gegeven. De samenwerking van Maya met Bob en vele andere 
betrokkenen heeft tot het huidige verblijf geleid. In de entree zijn foto’s te zien 
die gemaakt zijn bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Ze geven goed  
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weer waar het in dit gebouw om gaat, de laatste foto heeft als tekst: 
Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Als er geen 80! vrijwilligers zouden werken, 
konden veel gasten hier niet lang blijven. Regelmatig verblijven gasten hier 
weken en zelfs maanden. Per nacht wordt per persoon 20 euro gevraagd en 
elke persoon meer op een kamer verhoogt het bedrag met 5 euro. Voor een 
incidentele nacht betaalt men 35 euro per kamer.   
In een tweede hal na de entree staat een ANWB-wegwijzer geschonken door 
Paul Nouwen, destijds directeur van de ANWB en de eerste voorzitter van het 
Gastenverblijf, en een aantal fietsen, geschonken door de postcodeloterij, 
voor gasten met op de achtergrond een grote foto van een Amsterdamse 
gracht. 

Vervolgens gingen wij in kleinere 
groepen met een aantal 
vrijwilligers, onder wie twee 
GSVU-leden, het pand door. We 
zagen de fraaie (uiteraard op dat 
moment niet bewoonde) kamers, 
met toilet en douche en tv en 
telefoon. De ruime werkruimten: 
magazijn, linnenkamer en ook een 
grote was- en strijkruimte. Het  

 
geheel wordt door de vrijwilligers opgeruimd en schoongemaakt, voor zover 
de gasten dat niet doen. Alles was brandschoon, daar kan het ziekenhuis nog 
een voorbeeld aan nemen. Ook de was is in eigen beheer. Er zijn 
woonkamers en een grote keuken met voor iedere kamer een ruimte in de 
koelkast en in keukenkastjes. Veel gasten zorgen voor hun eigen maaltijden. 
Voor kinderen kunnen bedjes op de kamer geplaatst worden, er is ook een 
speelhoek voor kinderen met spelmateriaal. 
Na afloop kwamen wij nog bij elkaar om informeel naar verhalen van de 
vrijwilligers te luisteren die duidelijk met veel plezier actief zijn en om nog iets 
te drinken en te eten. Het was een boeiend bezoek en de aanwezige leden 
van ons gezelschap hebben weer een breder beeld gekregen van een 
stichting die indirect veel bijdraagt aan de medische zorg van VUmc. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
De nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari vindt plaats in de Foyer van VUmc, 
locatie kliniek. De ingang is aan De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam. In 
de omgeving van het ziekenhuis is er beperkte parkeermogelijkheid. Per 
openbaar vervoer is de bereikbaarheid heel goed. 
 
Programma 
11.30 uur Ontvangst met koffie en bonbons 
12.30 uur Optreden van pianisten Gerrit Docter en Ron den Burger in 

de kapel 
13.00 uur Lunchbuffet 
14.30 uur Wouter Bos blikt terug én vooruit 
15.00 uur Sluiting 
 
Uw partner is bij deze bijeenkomst ook van harte welkom, maar zoals altijd bij 
de nieuwjaarsbijeenkomsten geen introducés.  

     

 
U kunt zich uiterlijk 7 december 2017 aanmelden, door onderstaande 
gegevens te mailen naar: seniorenvuvumc@gmail.com 
Of door onderstaand formulier uit te knippen en te sturen naar: R. Meijer, De 
Parelvisserslaan 26, 1183 RL Amstelveen 

 
Aanmelding Nieuwjaarsbijeenkomst GSVU  

 
Naam ………………………………….……………….…………………………M/V 
 
Adres….……………………….………………………………………Nr.………….. 
 
Postcode en woonplaats……..………………….………………………………..... 
 
Telefoon………………………………….….……..Aantal….….. lid.…..…partner 
 
E-mail adres:……………………………….……….….………………………….… 
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Gezelschap Senioren VU 
Het Gezelschap Senioren telt ruim 300 leden die de VU en VUmc door 
(vervroegde) pensionering hebben verlaten. De structuur van het Gezelschap 
Senioren is een vereniging die is opgericht in 1983. Het doel is onder andere 
'aan de leden de gelegenheid bieden tot het behoud van contacten met 
medewerkers en collega's van de VU en haar gelieerde instellingen'. 
Daarnaast is er tijdens de bijeenkomsten van het Gezelschap Senioren 
gelegenheid om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. 
Meer weten? Kijk op www.gsvu.nl. 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter An Greven 
Secretariaat Inge Schadee-Eestermans 
 Heinz Massop 
Penningmeester Johann van Leeuwen 
 Ellie Pauëlsen 
Overige bestuursleden Annemarie Simonis-Bik  
 Rob Meijer 
 
Contactgegevens 
Het Gezelschap Senioren is bereikbaar via de eerste secretaris Inge 
Schadee-Eestermans 
E-mail adres seniorenvuvumc@gmail.com 
 Ingeschadeestermans@outlook.com 
Postadres: Gezelschap Senioren VU 
 De Boelelaan 1105 
 1081 HV Amsterdam 
 IBAN-nummer: NL64 INGB 0004 0530 80 
Privé adres Aalsmeerderdijk 659 
 1435BX Rijsenhout  
Telefoon 0297-329719 / 06-51625237 
 
Colofon GSVU Nieuws 
Eindredactie/layout: Monique Krinkels 
Druk & Bindwerk Huisdrukkerij der Vrije Universiteit 
 
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Geef uw e-mail door via 

seniorenvuvumc@gmail.com 


