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VACATURES
in het hoofdbestuur
Aan Alle Leden,
Zoals ik al een paar keer geschreven heb hebben we nog 1 vacature voor
2e penningmeester. Dat is het werk wat Constant Barendsen deed. Maar
hij kan dat om gezondheidsredenen niet meer doen. Dus we zoeken
dringend iemand om dit over te nemen.
Dan hebben we Jos Koenders bereid gevonden om tijdelijk de functie
van Ledenadministrateur te doen. Maar Jos heeft er bij gezegd dat het
tijdelijk is. Dus wie durft de uitdaging aan voor één van beide functies?
Dan stopt Henk Grimbergen in april volgend jaar als redactiesecretaris
en zijn beide redactieleden (Willem Metzlar en Ilja van Dijk) stoppen er
dan ook mee. Alles ook weer vanwege voortschrijdende leeftijd met de
daarbij behorende problemen. Ook hier mijn vraag aan u allen, denk er
alvast eens over na wie ons in deze functies wil bijstaan. Uiteindelijk doen
we dit allemaal voor de BGV en zijn we allemaal vrijwilligers.

Druk:
Veldhuis Media BV
Postbus 2, 8100 AA Raalte

Inlichtingen over de genoemde functies kun je natuurlijk altijd van ons
krijgen. Ik hoop dat we veel kandidaten krijgen,
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Jan Sletterink Voorzitter
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Van de redactie

O

p mijn ziekenhuiskamer ga ik
proberen een paar regels te wijden aan MP van oktober.
Op woensdag 5 sep. ben ik helaas
ziek geworden met als resultaat dat
ik donderdagnacht in het ziekenhuis
ben opgenomen met een heftige en
zeer pijnlijke wondroosinfectie. Ik lig
hier nu ruim een week met het gevolg dat ik weinig heb kunnen doen
aan MP van deze maand.
Onze voorzitter heeft een verslagje
gemaakt van de bootreis in Rotterdam, die ik helaas heb moeten

In dit nummer een oproep voor nieuwe kandidaten voor het bestuur
missen. Ook heb ik in het bestuur te
kennen gegeven dat ik heb besloten
samen met Willem en Ilja te stoppen
met ons werk voor MP. Onze lijven en
onze jaren gaan steeds meer beperkingen aan ons opleggen. Zo zijn er
naast onze functies nog enkele andere vacant en daarom in dit nummer
een oproep voor nieuwe kandidaten
voor het bestuur.
Tot slot vindt u in dit blad nog een

prachtig reisverslag van de afdeling
Heerlen. Dit had u nog tegoed, omdat er in de vorige editie geen plaats
meer was.
Wel vinden onze puzzelliefhebbers
weer een nieuw puzzel in dit blad.
Het is weer een compleet blad.
Veel leesplezier!!!
Henk Grimbergen

Van de voorzitter

Z

o, onze Jubileum Havenrondvaart zit er weer op. Ik ben trots
op de Jubileumcommissie en de andere leden van het bestuur die deze
tocht georganiseerd hebben. Chapeau!! Oftewel Hoedje af.
De dag begon bewolkt en in Rotterdam goot het op een bepaald moment bakstenen. Maar na een tijdje
klaarde het op en we hadden zowaar
een prachtige dag. Dus iemand is de
BGV veel goeds gezind. Ik heb geen
wanklank gehoord. Alleen maar bewondering dat we zoiets georganiseerd hadden. Verder was het op
de boten één feest van herkenning.
Mensen die elkaar al lang niet meer
gesproken hadden.
Maar dan moet ik wel de opmerking
erbij maken dat als we Constant Barendsen niet gehad hadden als spin
in het web, en alles controlerend, we
deze gesmeerd lopende organisatie
niet zo gehad hadden.
Maar Constant stopt er helaas mee,
door lichamelijke omstandigheden

gedwongen. Dus we zijn nog steeds
op zoek naar een 2e ledenadministrateur/ 2e penningmeester. Wie
durft???? Zoals ik al eerder schreef
houdt de 2e ledenadministrateur
zich bezig met de ondersteunende
leden.
Verder kreeg ik het onheilspellende

bericht van de redactiecommissie dat ze
er alle drie volgend jaar april, na de
voorjaarsvergadering, mee stoppen.
Ook daar slaat de leeftijd toe.
Dus ik vraag nu al uit wie zich daar
beschikbaar voor wil stellen. Voor inlichtingen wat de functies inhouden
kun je natuurlijk altijd bij mij of bij
Henk Grimbergen terecht.
Nu gaan we verder met de organisatie van de Najaarsvergadering. En
de Nieuwjaarsreceptie. Ook in die
hoek krijgen we problemen. De SSVU
moet uit het pand waar ze nu zitten.
Ook onze BGV middagen van de afdeling Utrecht kunnen daar vanaf het
voorjaar 2019 niet meer gehouden
worden. Dus gaan we maar op zoek
naar wat anders.
Maar er zijn geen problemen, alleen
maar uitdagingen!!
Ik daag jullie uit om mee te helpen
onze problemen op te lossen !
Jan Sletterink
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Havenrondvaart

O

p 1 september 2018 bestond
de BGV 100 jaar en dat werd
op 5 september met een Rondvaart
in havens en rivieren in de de regio
Rotterdam/Dordrecht gevierd. Vanuit alle delen van het land kwamen
de deelnemers met bussen daarheen. We waren in totaal met bijna
1100 leden. Die werden in 23 bussen
vanuit de afdelingsstandplaatsen

4

naar Rotterdam vervoerd. De bussen kwamen zonder oponthoud in
de buurt van het Feyenoordstadion
(Piet Smitkade, daar was vroeger een
scheepswerf die zo heette) aan en
moesten soms even wachten voor
de mensen aan boord konden. Juist
op dat moment plensde het van de
regen. Sommige mensen hadden
pech en werden toch nog kletsnat.

Er waren 3 boten door het Hoofdbestuur geregeld, de Marlina, de River
Dream en de Eureka. Op elk van deze
schepen waren ongeveer 350 tot
400 leden aanwezig. Op het bovendek van deze schepen hadden we
een goed uitzicht en nadat het weer
verbeterde, het werd na een tijdje
stralend weer, brachten velen geruime tijd op het dek van de boten
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door. Vele oude contacten werden
weer eens even aangehaald, zeker
met degenen die niet regelmatig op
de contactmiddagen aanwezig zijn.
De verzorging aan boord was ook
erg goed. Allen lieten zich de koffie
met cake, de broodjes met soep en
kroket, aan het einde van de middag
gevolgd door een warm/koud buffet goed smaken. De tocht voerde

ons o.a. door de Rotterdamse vaarwegen, rond het eiland van Dordt
en over het Hollands Diep en onder
de daar aanwezige spoor bruggen
door, waar de oplettende kijkers een
Thalys met hoge snelheid overheen
zagen razen. Via een extra rondje
Waalhaven en vele olie tanks en muren van containers, bereikten we het
centrum van Rotterdam weer, waar

de Hef en de Erasmusbrug niet aan
de aandacht ontsnapten. Moe van
het kijken, praten en de drank stapten de leden rond 20.00 uur weer
in de bussen die hen zonder oponthoud in gestrekte draf huiswaarts
brachten. Al met al een heel gezellige en gedenkwaardige mooie dag.
Jan Sletterink
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Reisverslag Heerlen

B

egin februari heeft het bestuur
van de SSOVH sectie Senioren en
BGV afdeling Heerlen een Nieuwsbrief voor de eerste zes maanden
naar haar leden laten uitgaan. Iedere
keer weer een spannend moment.
Wat kunnen de beide besturen voor
haar leden gaan betekenen. De
paasbrunch in maart, eerder al uitgebreid in ‘Met Pensioen’ aandacht
aan besteed en nu kort geleden een
uitstapje naar Maasbracht. Hierover
konden we onze leden van de eerder genoemde beide verenigingen
in april uitgebreid informatie sturen. Daarop hebben 13 leden zich
aangemeld. Helaas zijn kort voor
het vertrek, door ziekte twee personen, afgevallen. Met drie auto’s
konden we op vrijdag 25 mei vanaf
de Spuiklep om 11:00 uur vertrekken. De secretaris – penningmeester
voorop. Navigatie ingesteld, maar
na nog maar nauwelijks 10 minuten op weg zijnde, staan we op de
N281 ter hoogte van Hoensbroek
stil. De navigatie aankomst tijd tikt
door. Twintig minuten vertraging,
als we toch maar eens naar het restaurant gaan bellen. De eigenaar
geeft aan ons wel te zien komen en
houdt rekening met later aankomen.
We zijn gerustgesteld. Langzaam sijpelt een bericht binnen, er zou een
everzwijn zijn aangereden. Het arme
dier is zwaargewond en een onfortuinlijke Belgische automobilist is
tegen vrachtauto’s aangereden. En
het wachten is op een jager die het
gewonde dier uit zijn lijden gaat verlossen. Na het oponthoud gaat de
stoet auto’s weer op weg. De file lost
in rap tempo op. En waarachtig we
komen op onze afspraak op tijd aan.
We hadden rekening gehouden met
een speling van 15 minuten, maar
die zijn opgegaan aan het wachten
in de file. We mogen op het terras
gaan zitten. Onder luid gemekker
van de grazende schapen onder ons.
6

We zijn bij restaurant ‘de Kolentip’ en
worden snel bediend door attent
en vriendelijk personeel. Natuurlijk
eerst een koffie, fris of een heus pilsje. Daarna komt de lunch in de vorm
van gerookte zalm, limoencrème
en kappertjes of Hereford kroketten met brood of uitsmijter livarham
met kaas. Dat een ieder nu wel stil is
moge duidelijk zijn. Het is een genot
om te zien dat het allen goed smaakt.
En nu de naam ‘kolentip’, tot voor
kort wist ik niet wat dit inhield. En velen met mij. Maar zo kort na de lunch
komen de verhalen wel opgang. Het
blijkt een constructie te zijn die over
het water is uitgebouwd. Waarbij
wagons worden opgehesen en daarna in het schip wordt omgekiept. In
Rotterdam werd op deze wijze al in
1887 gewerkt. De kolentip van Maasbracht is later in de haven van Stein
ingezet. Na een goed gevulde maag,
gaat onze groep naar de Bediencentrale Maasbracht. En aangezien onze
leden niet meer zo heel piep zijn,
gaat dat in een rustig wandelingetje. Overigens ligt de Bediencentrale
op maar enkele minuutjes kuieren
van het restaurant. We komen iets te
vroeg aan bij het mooie futuristische
gebouw van Rijkswaterstaat. Door
dat het goed beveiligde gebouw
niet direct te betreden is, dient het
exclusieve bezoek zich vooraf aan te
melden bij de Roermondse VVV. Dus
is het bekend dat onze groep er aan
komt. De deur gaat open en worden
we uitgenodigd plaats te nemen in
de ontvangstuimte. Hier komen de
beide gastheren ons hartelijk begroeten. Nadat we plaatsnemen met
onze koffie, thee of simpel kraanwater beginnen de enthousiaste voormalige medewerkers van Rijkswaterstaat aan hun uitleg, ondersteund
door een korte film. Beginnende
uiteraardmet de historie van hun
voormalige werkgever. Het blijkt
dat Rijkswaterstaat een belangrijke

maatschappelijke opdracht heeft;
samen met andere partners werken
aan een veilig en bereikbaar Nederland. En dat is zowel op de weg als
het water. En dat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Dat er
belangen zijn, wordt snel duidelijk,
economie, milieu en woongenot.
Daarvoor zetten zij zich al ruim tweehonderd jaar in. Dat de automobilist
niet altijd gelukkig is met keuzes die
door Rijkswaterstaat worden of zijn
gemaakt, daar gaat het vandaag
duidelijk niet over. We krijgen met
verve uitleg over het waarom deze
Bediencentrale nu juist in Maasbracht staat. En dat sinds 2014. Hier
vanuit bedient en begeleidt de centrale de scheepvaart op de Maas en
het Julianakanaal vanaf de Belgische
grens tot aan Venlo. De bediencentrale treedt op als coördinatiepunt
bij ongevallen, calamiteiten en waterverontreinigingen. De romantiek
van voorheen, een sluiswachter die
op de locatie een sluis bedient, die
is niet meer. Techniek heeft het op
één punt (Maasbracht) samengebracht. Hier wordt beslist wie er het
eerst naar binnen (de sluis) mag. Uiteraard gaat beroepsvaart voor. Een
operator beslist, zittende achter vele
schermen. En het weer liet ons toe
dat we vanaf het dak een werkelijk
fenomenaal zicht hadden over zowel
de Drielingsluis onder ons als de haven. Weer buiten gaf onze rondleider
een prachtige uitleg hoe het vergaat
in de sluis. Hoewel niet erg druk is
op dat moment, kwam er toch een
flink vrachtschip aan en konden we
zien dat binnen dertien minuten het
schip meer dan 12 meter omlaag
ging ( en daarmee het hoogste verval in Nederland). Waarna het de reis
richting het noorden (Roermond)
kon vervolgen. Na een hartelijk afscheid van onze enthousiaste rondleiders, lopen we (het restaurant de
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Kolentip voorbij) weer naar de aanlegsteiger voor een korte rondvaart.
De ‘kapitein’ staat ons al op te wachten. Begeleidt ons naar zijn ‘groene’
boot. Dat laatste is niet letterlijk.
Maar de boot is elektrisch, dus daarmee groen. We zijn met ons groepje
de enige. We krijgen ook hier veel
tekst en uitleg. Zo heet onze boot ‘de
Gouverneur van Limburg’. Heeft een
lengte van iets meer dan 13 meter
en een breedte van meer dan 3 meter. Er kunnen ruim 50 mensen mee.
En ook rolstoel vriendelijk. Het is een
echt excursie vaartuig en de zijpa-

nelen zijn er uit vanwege het prachtige weer, hierdoor hebben we een
prachtig uitzicht. De schipper vertelt
ons dat op het einde van de Tweede
Wereldoorlog de op dat moment in
de haven van Maasbracht liggende
schepen tot zinken waren gebracht,
deze na de oorlog weer van de bodem moesten worden getild. Daarmee verduidelijkt hij de vele kranen
die er in Maasbracht nog staan. Na
een ruim drie kwartier durende rondvaart, en twee maal door de Drielingsluis geschut te zijn, gaan we weer
aan wal. Gunnen de beide heren een

leuke fooi en zoeken nog even een
plekje op in de schaduw waar we bij
M’Blend nog wat te drinken nemen.
De penningmeester overlegt snel
of dit uit de kas kan en het aanwezige bestuur geeft hem royaal toestemming. Hiermee kunnen we een
prachtige en vooral leerzame dag
afsluiten. Vanaf deze plek krijgt het
bestuur een warm applaus voor hun
inzet om deze dag te doen slagen.
Secretaris / penningmeester BGV
afdeling Heerlen / en bestuur SSOVH
sectie Senioren Heerlen, Frans Evers

Een herinnering komt boven
bij een ex collega
Van een van onze trouw lezers en collega BGV lid ontving ik het volgende
lezenswaardige verhaal, dat ik met veel genoegen met u wil delen.

V

anaf begin jaren 70 was ik adjunct sectiechef van de weg in
Amsterdam Rietlanden. Een opzichter van ons was al enige tijd
ziek en samen met een collega
gingen wij op ziekenbezoek. Wij
gingen met het DAFje vanaf ons
kantoor in het stationsgebouw
aan de Panamakade in de Rietlanden. Ik reed vanaf de Panamakade de Borneokade op en zag in
de richting van het emplacement
Dijksgracht twee mannen met
een grote herdershond en een
idem bouvier dwarsliggers van
NS in een aanhangertje laden. Ik
zette het DAFje in zijn achteruit
en reed met finke snelheid terug.
De DAFjes konden achteruit net
zo snel rijden als vooruit. Ik stopte en vroeg mijn collega met het
ziekenbezoek verder te gaan. Ik
stapte uit en stak de sporen over.
Ik sprak de heren aan, maakte mij
bekend en vroeg of de heren mij
een bewijsje konden tonen waar-

uit bleek dat zij eigenaar van die
dwarsliggers waren. Niet dus maar
dat wist ik al want het was mij opgedragen om mij met de overdracht
van de overtollige dwarsliggers bezig te houden. "Mag ik dan een legitimatie van u?" vervolgde ik. "Heb ik
niet was het antwoord". Om op het
bedrijven terrein te komen moest
men een bediende overweg oversteken. Die werd door post I RTL
bediend. Ik liep naar een praatpaal
en vroeg de wachter om de bomen
te sluiten en voor mij de spoorwegpolitie ter assistentie te vragen. De
spoorbomen gingen omlaag. Het
duurde, het was koud en ik was in
een enkel kolbertjasje. Na een minuut of twintig kregen de heren er
kennelijk ook genoeg van en vroeg
er een of een rijbewijs ook goed
was. Ik antwoorde dat als het mij
echt leek het voldoende zou zijn.
Ik kreeg de rijbewijzen en schreef
de gegevens over. Daarna gaf ik de
rijbewijzen terug, liet de heren de

dwarsliggers uitladen, vroeg via
de praatpaal de wachter om de
overwegbomen weer omhoog te
doen en zei tegen de heren dat zij
van mij mochten gaan. Nauwelijks
had ik dat gezegd of er werd uit de
richting Czaar Peterstraat een sirene van een politieauto hoorbaar.
Even later vloog er een politieauto
van de gempo (gemeente politie)
de overweg over en kwam vanachter de CSP (Centrale SchakelPost) weer tevoorschijn. Er sprongen twee agenten met getrokken
pistool uit en die sommeerden de
mannen tegen de muur van de
CSP te gaan staan. Met grote verbazing stond ik het gebeuren te
aanschouwen. Tegenwoordig zou
ik het met mijn mobieltje gefilmd
hebben. Die pistolen waren geheel niet nodig. Ik keerde mij om,
stak onderweg het papiertje, met
de beide namen in brand, en liep
boos naar kantoor terug.
Han Baas, ex SLW ASD4
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Het Spoorwegpensioenfonds
Ons pensioenfonds heeft reeds een lange weg doorlopen en bestaat bijna net
zo lang als de N.S. zelf.

N

adat in 1839 de eerste spoorwegverbinding tussen Amsterdam en Haarlem een feit was
geworden, kwam er in 1844 al een
pensioenregeling tot stand bij
de Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij (H.IJ.S.M). Daarna ontstond er bij de spoorwegondernemingen een regeling of reglement
op het gebied van pensioenen,
zoals bij de Staatsspoorwegen (SS)
in 1873. Bij de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (NCS)
in 1877 en bij de Noord-BrabantseDuitse Spoorweg Maatschappij
(NBDS) in 1914.
Onderling vertoonden deze pensioenregelingen echter nogal wat
verschillen. Zo begon de HIJSM aanvankelijk met een pensioenfonds
dat alleen maar openstond voor de
(hogere) ambtenaren die de leeftijd van zestig jaar hadden bereikt.
Andere pensioenfondsen daarentegen stelden de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar. Ook bij de
overheid was in die tijden evenmin
sprake van eenheid in de pensioenregelingen, maar waren deze voorzieningen meer gericht op groepen
ambtenaren van dezelfde categorie.
Zo kenden bijv. de belastingambte-

naren een afzonderlijke pensioenregeling, maar ook het personeel
van het Loodswezen enz. Verder bestonden er bij de gemeenten aparte
pensioenregelingen voor bijv. het
onderwijzend personeel, secretarie-personeel, burgemeesters enz.
Bovendien toonden al deze regelingen van gemeente tot gemeente
een verschil van opzet. Aan dit ratjetoe van pensioenregelingen kwam
in 1922 een einde toen de Algemene Burgerlijke Pensioenwet van
kracht werd en één pensioenfonds
(ABP) werd opgericht voor het personeel van het rijk, de provincie
en de gemeente. In navolging van
deze ontwikkeling bij de overheid
kwam men bij de spoorwegen, na
het samengaan van de HIJSM en de
SS (in 1919) eveneens tot een unificatie van de pensioenregelingen
voor het spoorwegpersoneel.
Op 1 oktober 1925 werd de Pensioenwet voor Spoorwegambtenaren
van kracht en zo kreeg de pensioenvoorziening van het spoorwegpersoneel eveneens een wettelijke
status.

plaats voor resp. de Algemene Burgerlijke Pensioenwet en de Spoorwegpensioenwet.
In de achter ons gelegen tijd is er
aan de pensioenvoorzieningen veel
gewijzigd. Was de pensioenregeling
aanvankelijk bedoeld als oudedagsvoorziening van het personeel zelf,
i.c. het ouderdomspensioen (OP),
later kwam daar bij de pensioenregeling voor zogenaamde nagelaten
betrekkingen.
Het zogenaamde gezinspensioen
te weten het weduwen/weduwnaar
en wezenpensioen (WP) en het invaliditeitspensioen (IP).
Het zijn evenwel niet alleen de interne ontwikkelingen in de pensioenvoorzieningen welke het stempel
op het hedendaagse beeld hebben
nagelaten, ook van buitenaf werd
de uitwerking van de spoorwegpensioenvoorziening beïnvloed, zoals door de invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) welke
een wijziging teweeg bracht in de
oorspronkelijke pensioenvorm.
Jan Sletterink

Begin 1967 werden beide pensioenwetten ingetrokken en maakten

Vervoersfaciliteiten gepensioneerden 2019

I

k heb van mijn contactpersoon bij NS HRM Arbeidszaken gehoord dat er volgend jaar niets verandert
aan de Vervoersfaciliteiten Gepensioneerden. Het zou
hoogstens kunnen dat de inhouding aangepast wordt

8

aan de inflatie. Maar dan gaat net zo als verleden jaar
het vrij te gebruiken bedrag ook iets omhoog.
Jan Sletterink
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Dag beste mensen,
Als u dit leest is het alweer oktober en is 2018 bijna alweer voorbij, wat gaat de tijd toch snel. Ik schrijf dit stukje
daags na onze jubileumboottocht in Rotterdam van 5
september. Zelf waren wij net een paar weken terug van
onze cruise naar Schotland, IJsland en Noorwegen. Het
was een prachtige belevenis met een geweldige natuur
met watervallen, geisers en fjorden. Maar de 'cruise' in
Rotterdam met de BGV vonden wij ook fantastisch en wij
niet alleen. Onderweg met de bus vanuit Alkmaar hadden
we noodweer. Maar in Rotterdam aangekomen klaarde
het op en na de koffie en lunch hadden we prachtig zonnig weer met weinig wind zodat we heerlijk op het dek
konden vertoeven. We voeren over de Nieuwe Waterweg,
Merwede, Hollands Diep en de Oude en Nieuwe Maas,
langs Dordrecht en de Moerdijkbrug. Terug naar Rotterdam langs de S.S.Rotterdam, een prachtig schip van de
Holland America Lijn. Tegenwoordig ingericht als hotel
en restaurant. Daarna voeren we weer richting onze aanmeerplek de Piet Smitkade. Het was een prachtige tocht
en ook het diner was prima verzorgd. Heel veel positieve
reacties gehad, dus de organisatie en het hoofdbestuur
heel erg bedankt.
Dan nog even over onze eigen afdeling.
Zoals u weet zijn onze soosmiddagen in “De Terp” te Alkmaar. Aanvang 13.30 uur. Misschien leuk om ook eens
langs te komen. De eerstvolgende is op 15 oktober.
Dus niet op 8 oktober, vanwege het Alkmaar's ontzet.
Het bestuur wenst alle leden die in oktober jarig zijn een
fijne verjaardag en veel gezondheid.

Agenda

15 oktober,12 november en10 december 2018.
Groeten Hans van Westrienen

Amersfoort
Dag beste mensen, als u dit leest is de tweede helft van dit
jaar weer begonnen. Tijdens de vakantie waren er geen
bijeenkomsten, dus kan ik nog niet melden hoeveel deelnemers er waren op 13 september. Ook de boottocht zit
er weer op. Ik hoop dat de eerste bijeenkomst voldoende
reden is geweest om weer eens goed bij te praten.
Het bestuur feliciteert de leden die in oktober 80 jaar of
nog ouder zijn geworden. Wij wensen u nog vele goede
en gelukkige jaren toe !!

Agenda

Donderdag 18 oktober: jubileumbijeenkomst t.g.v.
100 jaar afd. Amersfoort. Aanvang 11.00 uur !!
Programma: we beginnen met koffie en iets er bij. Bingo en daarna lunch. Optreden van zangeres Verona
Keizer, die bekende liedjes zal zingen. Einde: ongeveer 16.00 uur. Alles is gratis !!
U kunt zich nog opgeven bij Marianne de Jong - Pels.
Tel. 033-472 40 82
Donderdag 15 november: contactmiddag en sinterklaasbingo
Donderdag 13 december: kerstbuffet en contactmiddag. Kerstbingo en verloting. Aanvang 11.00 uur !!
Dat was het dan weer voor deze keer, graag tot ziens.
Jan Bultman

Amsterdam
Als ik dit schrijf is het donderdag 6 september, een dag na
de viering van het 100 jarig bestaan van de bond met een
boottocht door de Rotterdamse havens. Een dag vol met
superlatieven over de organisatie, het busvervoer naar
deze stad, de ontvangst op de boot en de accommodatie hiervan, de boottocht met uitleg door de kapitein en
tot slot de consumpties en het eten aan boord. Alles was,
voor zover ik het kan beoordelen, prima geregeld. Wat het
eten betreft was er een grote diversiteit aan etenswaren,
voor iedereen was er genoeg om uit te kiezen. Al onze 54
deelnemers waren na afloop van deze dag vol lof over
hetgeen ons werd aangeboden. Degenen, die deze dag
hebben georganiseerd verdienen een pluim. De thuisblijvers hebben wat gemist. Alleen was het jammer, dat deze
dag slecht begon met hevige regenbuien, maar naarmate
de dag vorderde klaarde het weer op en was het best vertoeven op het zonnedek onder een heldere hemel en een
aangename temperatuur. Op deze dag kunnen we weer
100 jaar teren, maar dit maken wij dus niet meer mee.
Ede Staal zou wel zeggen: ”Din jeuken ons de koezen nait
meer”.
Op donderdag 18 oktober gaan we na de bingo gezellig met zijn allen sjoelen en op donderdag 15 november
zal er na de bingo een Shantykoor een optreden voor ons
verzorgen. Dit is een uitgesteld optreden van donderdag
18 januari toen het zo stormde. Ik hoop op een grote opkomst na de geslaagde jubileumdag, we maken het zo
9
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gezellig mogelijk, zaal open om 12.00 uur en we beginnen om 13.00 uur. Ik vermeld nogmaals het adres: A.S.S.V.
gebouw, Ouderkerkerlaan 10, 1115 NS, Duivendrecht, telefoon 020-6000472.
Ik hoop u allen spoedig weer te ontmoeten en groet u.
Kor Stuut

Apeldoorn
Geachte Familie,
Vijf september 2018. Het is de datum die al ruim een jaar
in de agenda van vele BGV-leden genoteerd staat. Nou
het was de moeite waard, geweldig wat een mooie dag
en goed georganiseerd.
Het was voor velen vroeg op en laat thuis, maar ze hadden het niet willen missen. Chapeau.
Zo, we gaan ons opmaken voor een nieuw seizoen. Gelukkig is iedereen nog gezond en laten we hopen dat een
ieder weer aanwezig is. Wat ikzelf als secretaris wens is dat
de leden die tot nu toe nog nooit bij ons geweest zijn nu
eens denken: kom ik ga er naar toe; je zult er geen spijt
van krijgen.
24-10-2018, is de datum dat er weer een bijeenkomst is.
We beginnen om 13.30 uur en eindigen na een gezamenlijke maaltijd om plus minus 17.30 uur.
Zo nu ga ik eindigen met de woorden: "Heb het leven lief"
Secr afd. Apd, Herman Trots,
Loseweg 287 7315 DH Apeldoorn,
htrots@icloud.com

Eindhoven
Als eerste een foutje herstellen. In de vorige “Mijn Pensioen” heb ik een verkeerde datum door gegeven van de
kerstmiddag: dit moet zijn 19 december 2018.
We hebben de feestelijkheden van het 100 jarig bestaan
achter de rug en nu gaan we als afdeling weer de contactdag van 7 november en de kerstmiddag voorbereiden.
De folders komen bij ieder lid via mail, post of via de bodes.
Ook in de afdeling hadden wij een 100 jarige: op 14 augustus werd mevr. Velmans–Hoonakker 100 jaar en zij
werd door 2 bestuursleden in de bloemetjes gezet.
Er is een vacature in het bestuur, wie komt ons versterken?
Het sjoelen en kaarten in de Fuut is op:
02 oktober - 09 oktober - 16 oktober - 23 oktober - 30
oktober - 06 november - 13 november - 20 november 27 november.
Kom gerust langs om eens te kijken hoe dit er aan toe
gaat. U bent welkom op deze dinsdagmiddagen vanaf
13.15 uur in de Fuut.
10

Groetjes en tot volgende keer, Jan Daverveld

Friesland
Wij hebben op woensdag 5 september een geweldige
dag gehad. De bus vertrok om 6.45 uur vanaf de Jumbo
te Leeuwarden. Naar Drachten met overstap GroningenRotterdam. Onderweg een paar flinke regenbuien en
om 11.00 uur aankomst met bij het uitstappen weer een
bui, maar verder de gehele dag mooie weer. We hebben
een boottocht gehad rondom de kerken van Dordrecht
en havens Rotterdam. Bij aankomst 2 koffie met cake
en 3 muntjes. Rond het middaguur een lunch met alles
er op en er aan. Om 17.00 uur een geweldig diner, ook
geen gebrek. Hierna de terugreis naar huis. Om 23.00 uur
aankomst te Leeuwarden; al met al een lange maar geweldige dag.
Op 26 oktober is er weer de jaarlijkse reünie van spoorwegpersoneel van het rayon Leeuwarden. Het begint om
13.00 uur tot 17.00 uur in het gebouw van de SOVL. Kosten € 5.00 p.p. en dames ook van harte welkom.
Onze 1e bijeenkomst is op woensdag 3 oktober aanvang 14.00 uur.
Als bestuur van de afdeling hopen we u in goede gezondheid te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet, de V.

Groningen
Agenda

26 oktober klaverjassen en sjoelen
30 november lezing met beelden over de natuur
21 december kerstmiddag
Jacob Pomp

Haarlem
Geen kopij ontvangen.
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Heerlen

leidend zijn. Ik wens u allen een mooie nazomer toe, tot
ziens of horens namens het bestuur.

Geen kopij ontvangen.

's-Hertogenbosch
FRANS DEN BROK 90 JAAR!!!!!
Ons trouwe bestuurslid vierde dit op 8 september jl.
En nu werd hij afgelopen maand als enige niet vermeld in
dit blad. Mijn fout, hebben we het samen al over gehad.
Frans, namens ons allemaal alsnog van harte gefeliciteerd!!!
Inmiddels hebben we de jubileum bootreis achter de rug.
Een hele fijne, superverzorgde dag. Het warme zonnetje
zorgde ervoor dat we na de lunch vanaf het bovendek alles goed konden bekijken. Iedereen die een lamp besteld
had, kreeg die mee naar huis. Een bedankje aan de organisatie is hier zeker op zijn plaats.
Voor de thuisblijvers die een lamp besteld hebben:
Deze is op te halen in Het Kikkertje op 16 oktober en 13
november tussen 13.00- en 14.00 uur.
16 Oktober starten wij ons seizoen met een bingomiddag. Zoals altijd: om 14.00 uur. Leuk om dan weer samen een gezellige middag in “Het Kikkertje” te hebben.
Volgende maand een terugblik.
Ik kan nu al gaan afsluiten met de gelukwensen aan onze
jarigen!
23 oktober: 93 jaar: Mevr. A. Coret-Vlaeminck.
28 oktober: 91 jaar: Dhr. J.Rutten.
28 oktober: 90 jaar: Dhr. A.Huijsmans.
En dan nog onze 85-jarigen:
Dhr. G. Nabuurs (10 oktober)
Mevr. M. van Boxtel-van Lindt. (15 oktober)
Dhr. W. van Boxtel (23 oktober)
Onze volgende bijeenkomst is dinsdag 13 november
(spellenmiddag). Tot de volgende keer.

Secretaris Henri Spits, tel:0652614584

Midden-Limburg
Op donderdag 18 aug. stonden we weer allemaal klaar
voor onze reis, die rechtstreeks via de autoweg naar Bonn
ging, waar we ruim op tijd aankwamen voor onze boottocht naar Linz. Onder een stralende hemel voeren we
met de boot over de Rijn langs prachtige kastelen, ruïnes,
de top van Köningswinter (Drachenfels), en de beroemde
verwoeste brug van Remagen. Bij Linz aangekomen reden we met de bus verder naar een restaurant (Alte Brauerei in Kasbachtal) buiten het dorp midden in het bos. We
werden hartelijk ontvangen en heel snel van een heerlijke
maaltijd voorzien. Zoals gebruikelijk in Duitsland was het
vlees veel te veel voor ons senioren. Na ons diner mochten we nog een uurtje rondsnuffelen in en om het restaurant. We keken onze ogen uit wat de mensen in de jaren
vergaard hadden aan oude en nostalgische spullen, zelfs
prachtige antieke auto’s en tractoren. Daarna vertrokken
we weer met de bus naar Linz, een mooi oud stadje met
oude huizen en leuke terrasjes en bankjes langs de Rijn
waar je heerlijk kon genieten. Tevreden en moe gingen
we tegen half zes weer richting Sittard, waar we tegen
20.00 uur aankwamen. Een pluim voor de organisatoren,
het was geweldig. We hopen u weer te begroeten op
onze volgende activiteit en wel op 18 okt. voor een gezellig samenzijn in Stevensweerd.

Groetjes, Berthy van den Broek

Maastricht
Met het openslaan van deze “Met Pensioen” al weer aangekomen in de maand oktober, toch enig teken van leven
uit de afdeling Maastricht. Een prachtige zomer achter ons
latend, kijken we vooruit naar de voor ons liggende mooie
november en december maanden. Maar eerst even terug
naar het jubileum uitstapje, een grote merci aan de organisatie, we hebben geweldig genoten. Een grote pluim,
dik verdiend. Vooruitkijkend buigt het bestuur zich over
hoe en wat van de jaarafsluiting. Daarom het verzoek om
de woensdag namiddag en vooravond van 19 december
vast te reserveren. In het novembernummer gaan we
daar natuurlijk uitvoerig aandacht aan besteden. Vast een
tipje van de sluier oplichtend, natuurlijk zal de kerstsfeer

Foto vanaf de boot naar een kasteel in de buurt van Koningswinter
Activiteiten nog in 2018
18 Oktober: Gezellige middag in Restaurant Int Brookx.
In het Broek 1 6107 BG Stevensweert. Aanvang 14.30
uur met koffie en vlaai en een bingo met leuke prijsjes.
omstreeks half 6 samen eten (snoekbaars of schnitzel)
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vermelden wat jullie willen eten bij het overmaken van
het geld. Kosten €15.00. Opgeven voor 15 september.
13 December: Kerstviering in Mirage Stationsstraat 7
6114 GA Susteren met live muziek van Duo Tadaa, met
kerstbrood en koud en warm buffet. Aanvang 14:30 uur.
Kosten € 15,00. Opgeven voor 15 november.
Alle activiteiten moeten vooruit betaald worden op rekening NL35INGB 0004438498 T.N.V N.Marinus Sittard
Verder vraagt het bestuur c.q. de reiscommissie om als
partner donateur te worden van onze vereniging voor
€ 10 per persoon per jaar als bijdrage in de kosten van de
vereniging. De contributie voor het jaar 2019 gelieve voor
1 januari 2019 te betalen.
Opgeven voor deelname bij de reiscommissie:
Yvonne Saive
T 046-4518442
email : jsaive@ziggo.nl
Richard Pennings
T 046-4432947
email: penningsrichard@hotmail.com
Bart Marinus
T 0637402194
email: nmarinus@ziggo.nl
Wil Kroon
T 046-4371842
email: wcmkroon@ziggo.nl

Rotterdam / Den Haag
Beste leden,
De zomer is voorbij en wat voor een, wekenlang hoge
temperaturen en geen regen. Vooral onze ouderen zullen veel last van de hoge temperatuur gehad hebben.
Slecht slapen vanwege de hitte in je slaapkamer of op je
vakantieverblijf. Als de winter net zo wordt als de zomer
kunnen we onze borst wel nat maken. Ik hoop dat u genoten heeft van de boottocht op 5 september over onze
mooie rivieren. Als ik dit schrijf is het 3 september en de
weersverwachting is goed. Hulde aan het hoofdbestuur
die dit toch maar georganiseerd heeft. Chapeau, mensen
!! Verwacht van mij geen verhaal over deze boottocht, er
zullen vele afdelingen zijn die daar iets over gaan vermelden. Verder is er geen nieuws voor onze afdeling, ik ben
nog steeds op zoek naar een secretaris, dus wie wil dit op
zich nemen? De eerstvolgende data voor onze contactmiddagen zijn: 18 september, 16 oktober, 20 december
(tevens de kerstbrunch), 15 januari 2019.
Alle zieken van harte beterschap en de jarigen in oktober
namens het bestuur gefeliciteerd.
Cor Voorderhaak

Groetjes Wil Kroon

Oost Gelderland

Twente

We kijken terug op een geslaagde viering van het 100 jarig jubileum. Willen degenen die hun jubileumlamp nog
niet hebben opgehaald dit snel doen en daarvoor contact
opnemen met Constant Barendsen via 06 26370545.
Op zaterdag 13 oktober staat ons volgende bedrijfsbezoek op de agenda. We gaan naar de Rha Brouwerij, die
lokale bieren produceert. Er kunnen maximaal 40 personen mee. ER ZIJN NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR. Vertrek
van de achterzijde station Zutphen om 13.30 uur. Bij het
andere vertrekpunt, de parkeerplaats van Hotel Fletcher,
graag om 13.45 uur aanwezig zijn. Terugkomst op deze
locaties aan het eind van de middag. De bijdrage ad € 12
kunt u contant bij Constant op de contactmiddag of door
overschrijving op rekening NL 66 INGB 0003 5073 22
t.n.v. BGV Oost Gelderland o.v.v. Brouwerijbezoek voldoen.
Op 19 december houden we onze kerstbijeenkomst incluis het kerstbakjes maken en het stamppotbuffet. Eigen
bijdrage voor leden € 12 pp. Opgave op de komende contactmiddag of via overmaking van dat bedrag op onze
bovengenoemde rekening o.v.v. kerstbijeenkomst.
De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op 3 oktober, vanaf 13.00 uur bent u in de locatie van SSV Zutphen,
Nieuwstad 73 7201 NM te Zutphen hartelijk welkom. We
verheugen ons weer op een hoge opkomst.

Deze tekst heb ik geschreven op 8 september jl. en wil ik
u nu, begin oktober, toch het verslag van ons Jubileumuitstapje dat op woensdag 5 september plaats vond niet
onthouden. Het begon ’s morgens om 7.15 uur met het
vertrek naar Rotterdam. Iedereen was er op tijd en er kwamen in totaal 21 bussen om ongeveer 10.00 uur aan in
de haven. Drie grote showboten met ruim plaats voor de
1100 personen (waarvan 60 uit Twente) lagen op ons te
wachten. Wat een organisatie en wat een discipline! De
hele dag bleven we aan boord en kregen we munten voor
de consumpties, een heerlijke lunch en voor vertrek een
geweldig buffet. Boven op het dek was het goed toeven.
De zon scheen en er woei een lekker windje. De tocht ging
over o.a. De Nieuwe Waterweg, de Merwede, de Dordtse
kil en de oude en nieuwe Maas en langs de ss Rotterdam
en door het havengebied. Het was één grote ledenbijeenkomst waar oude bekenden elkaar weer zagen en waar
nieuwe vriendschappen tot stand kwamen. Heel bijzonder het volgende: 1 dame van onze afdeling komt achter op het dek in gesprek met dames uit Limburg en dat
kwam tot een gezellige conversatie. Het gevoel van “het
lijkt wel of we elkaar al jaren kennen”. In tranen hebben ze
afscheid van elkaar genomen en wie weet komt hier een
leuke vriendschap uit voort.
Onze volgende bijeenkomst in ‘t Schöpke is woensdag
17 oktober. Het bestuur hoopt dat het weer een volle
zaal wordt. Zwaan is al druk doende om er een gezellige

Uw secretaris, Wim Elbers
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film-middag van te maken. Eten in de Stationsrestauratie in Oldenzaal is op elke woensdag om 17.00 uur, 3
oktober, 7 november en 5 december. Vooraf reserveren
tel. 0541-532137.
Met vriendelijke groet, Netty Geerdink, Bestuur BGV,
afdeling Twente

Utrecht
Inmiddels heeft de start van het seizoen 2018-2019 plaats
gevonden en zijn er alweer een aantal kaartmiddagen achter de rug. De eerste kaartmiddag op 4 september jl. werd
bezocht door 32 enthousiaste kaartliefhebbers. Doordat
enkele leden nog genoten van een vakantie of anderen
door omstandigheden afwezig waren, was de opkomst
matig. Het was weer een prettig weerzien na zo’n lange zomerperiode. De voorzitter heette iedereen van harte welkom. Nadat de laatste nieuwtjes en mededelingen waren
verteld konden de kaartbriefjes worden uitgedeeld voor
een heerlijk middagje klaverjassen en jokeren.
Woensdag 5 september was het dan zover; de boottocht in Rotterdam in het kader van het 100-jarig bestaan
van de BGV. Alles was prima verzorgd en de afd. Utrecht
spreekt dan ook haar dank uit naar het bestuur en de jubileumcommissie voor hun werk en inzet om deze dag te
doen slagen.
Het Algemeen Bestuur van SSVU heeft ons medegedeeld dat met ingang van 1 augustus 2019 de huur van
het SSVU-Ontspanningscentrum in de St. Jacobsstraat
wordt beëindigd. Dit houdt in dat de BGV afd. Utrecht per
1 maart 2019 op zoek moet naar een nieuwe locatie. Hoe
de uitkomst van deze zoektocht zal zijn is tot op heden
nog een vraagteken. Wij hopen u in ieder geval tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 19 februari 2019 het resultaat hiervan te kunnen vertellen.
Afdelingsbestuur
Er ontstaan binnen het afdelingsbestuur drie vacatures
n.l. secretaris, penningmeester en lid van bestuur. Mocht
u zich geroepen voelen om toe te treden tot ons bestuur
dan nodigen wij u uit contact op te nemen met onze secretaris/ penningmeester, tel.: 030 602 21 07, mob.: 06
19 07 44 06 of e-mail: bgv.afdutrecht@kpnmail.nl.
Wij doen een dringend beroep op u.

Agenda

2-9-16-23-30 oktober - Kaartmiddagen

Venlo
Wat heeft de jubileumcommissie ons op 5 september een
heerlijke dag bezorgd.
Petje af... en dan spreken we namens al onze deelnemen-

de leden. Niets dan lof kregen we te horen. Alles was tot
in de puntjes verzorgd. Ga er maar eens aan staan: elfhonderd leden een mooie dag bezorgen. En dat is de jubileumcommissie bovenmatig gelukt. We hebben genoten!
Hartelijk bedankt!
Het bondsbestuur heeft het mogelijk gemaakt om het
100-jarig jubileum op deze wijze te kunnen vieren. Heel
hartelijk dank hiervoor! Namens onze leden hebben we
bovenstaand bericht de dag na 5 september naar de jubileumcommissie en het bondsbestuur gestuurd. En terecht.
Op 10 oktober etentje bij het Valuscollege. Aanmelden
was vóór 25 september. U heeft hierover een brief ontvangen.
Dinsdag 6 november: bezoek aan Holland Casino Venlo,
Magalhaesweg 4. Aanvang: 13.30 uur. Kosten: € 20.00.
inclusief entree, speelgeld € 10,-, welkomstdrankje,
speluitleg en minitoernooi, borrelgarnituur. Aanmelden: vóór 16 oktober.
Zaterdag 15 december: Kerstdinch - buffetvorm. De
onderhand traditionele afsluiting van het kalenderjaar.
Plaats: 't Wonder, Kazernestraat 1. Aanvang: 17.00 uur.
Er wordt een warm en koud buffet aangeboden. Zaal
open vanaf 16.30 uur. Kosten: € 17.50. Aanmelden: vóór
3 december.
Tot ziens! Ina Plat

Zuid West
De septembermaand is weer aangebroken, dat betekent
dus de aanvang van een nieuw seizoen en de eerste middag voor de afdeling Zuidwest was op donderdag 13 september. Daar we de kopij voor 9 september moeten inleveren kan ik over die middag nog niets vermelden.
Gisteren 5 september werd het 100 jarig bestaan van de
BGV gevierd met een vaartocht vanuit Rotterdam. Met
een bus van de Fa. Muijs vertrokken die morgen tegen
half tien 69 leden van Zuidwest vol verwachting naar de
Piet Smit Kade voor inscheping met nog andere afdelingen op MS Eureka. Hier lagen ook nog 2 andere schepen
om alle afdelingen van de BGV in de boot te nemen. Ons
gezelschap was nog maar net aan boord toen er boven
Rotterdam-Zuid een noodweer los barstte. Dat beloofde
niet veel goeds doch een uur later brak toch de zon door
die menigeen naar de zonnedekken lokte om van daaruit al varende een stukje Nederland vanaf het water te
bewonderen. De tocht ging die dag over de Oude Maas
via Papendrecht naar Dordrecht om daarna via de Beneden Merwede bij Werkendam de bocht te nemen naar de
Nieuwe Merwede langs het Nationaal park de Biesbosch
om vlak voor de Moerdijkbruggen op het Hollands Diep
aan te komen. Nadat we de 3 bruggen nl. de spoorbrug,
de brug voor de hoge snelheidslijn en de verkeersbrug
waren gepasseerd sloegen we rechts af de Dordse Kil op
13
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richting Zwijndrecht. Hier gingen we de Oude Maas op
om via Poortugaal en Hoogvliet t.h.v. Vlaardingen op de
Nieuwe Maas te komen.

Zwolle

Donderdag 11 oktober - aanvang 13.30 uur.
Donderdag 8 november, aanvang 13.30 uur.
Zaterdag 15 december (kerstbijeenkomst) aanvang
11.00 uur !!!

Het feest zit er weer op. Het was voor ons een echte waterdag. Allereerst op de heenweg het zeer slechte weer,
waarbij de regen met bakken uit de hemel kwam. Daarna
de schitterende waterwegen, waarbij Nederland als waterland goed te aanschouwen was. Daarna bij thuiskomst
een kapotte cv ketel die zijn water van boven naar beneden heeft laten stromen. Een echte waterdag dus.
Het leven en alle daarbij behorende activiteiten gaan
echter gewoon door, ook voor de Cosbo in Zwolle. Inmiddels is de naam gewijzigd in Seniorenraad Zwolle en
op de laatste vergadering werd een nieuwe deelnemer
verwelkomd – FNV senioren. Ook zij zijn nu aangesloten
bij de Seniorenraad en de eerstvolgende activiteit is het
festival “Slim Oud” op zaterdag 6 oktober. Dit bijzondere
evenement vindt plaats rond de Nationale ouderendag.
Van 13.00 tot 17.00 uur zijn belangstellenden welkom in
multifunctioneel centrum De Bolder aan de Dobbe 29 in
de AAlanden. Bezoekers krijgen een kopje koffie (of thee),
een hapje en een drankje.
Op het festival treden bekende muziekgroepen op en er
is informatie beschikbaar over slim oud worden. De toegang is gratis. De bezoekers kunnen zich laten verrassen
bij het rad van avontuur met diverse prijzen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De eerste soos middag zit er weer op en op de volgende
woensdagmiddagen 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december in 2018, 9 januari (ook nieuwjaarsbijeenkomst), 6 februari (ook jaarvergadering), 6
maart, 3 april en 1 mei (met als afsluiting een etentje) in
2019 zijn we weer met z’n allen aanwezig.
De laatste lampjes zijn weggebracht naar Emmen en Valthe en mocht het zo zijn dat u wel een lampje hebt besteld, maar nog niets hebt ontvangen, laat het dan even
aan mij weten (tel. 038-4661402). Dan doen we daar nog
wat aan.
Dit bericht wil ik afsluiten en wel met de felicitaties voor
de lustrum jarige in oktober en dat is op 25 oktober
W. Geertsma – v.d. Ploeg (90).
Uiteraard namens ons allemaal een prettige verjaardag.
Allemaal tot ziens op onze soosmiddagen..

Ton Vercruijssen

Jan Post

Dit allemaal onder een stralend zonnetje bij een heerlijke
temperatuur. Ondertussen werd ook voor de inwendige
mens gezorgd middels een prima verzorgde lunch en tegen de tijd dat we in de havens van Rotterdam kwamen
stond ook een koud en warm buffet gereed. Dit was zo
getimed dat we net na de dis op het dek het SS Rotterdam
konden bewonderen. Tegen zeven uur ’s avonds legde de
Eureka weer aan op de Piet Smit Kade waar de bussen
ons weer huiswaarts brachten. In Roosendaal werden de
mensen die een tafellamp hadden besteld de gelegenheid gegeven die in ontvangst te nemen. Ook heeft men
de gelegenheid, als men die dag niet aanwezig was of gelijk naar huis moest, deze nog af te halen op donderdag
11 oktober 2018 vanaf 13.00 uur voor of tijdens de contact bijeenkomst. Is de lamp op die datum niet opgehaald
dan komt de verstrekking te vervallen.
Jubileumjarigen in de maand oktober:
75 jaar - 07 okt mevr. R. Leenaerts Roosendaal
80 jaar - 26 okt mevr. I. Steijaert-Cortebeek Breda
Jarigen van harte gefeliciteerd

Agenda

Puzzeloplossing Juni/Juli - Inbeslagnames
Onder de goede oplossingen wordt via loting de winnaar beloond met een cadeaubon ter waarde van
€ 12.50. In deze uitgave hebben we helaas wegens ruimtegebrek geen nieuwe puzzel kunnen plaatsen.

BGV Puzzelredactie,
Postbus 2030,
3500 GA Utrecht.

Of per e-mail aan:
bgv.ov@zonnet.nl

Winnaar:
M. Valentijn
Rijen
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Bij inzending via E-mail graag de volgende gegevens vermelden:
Maand en puzzeloplossing, Naam, Adres, Postcode en Woonplaats

Colofon

Kruiswoordpuzzel

Contactpersonen
Inkomen en pensioenen:
Dhr. P.A. van Roosendaal,
tel. 033-494.16.98
Belastingen:
Dhr. J. Westerhuis
Tel. 06-13902676
E-mail: j.westerhuis@kpnmail.nl
Dhr. L.G.M. Englebert
Tel. 070-2123582
E-mail: lgmemiga@ziggo.nl
Zorg, welzijn en wonen:
Dhr. H. Spits
tel. 06-52614584
E-mail: h.spits1@hetnet.nl

Gaat u verhuizen?
Geef uw nieuwe adres
tijdig door aan uw
afdelingssecretaris en onze
ledenadministratie.

Sluitingsdata kopij
Nummer november 2018
Sluiting kopij 12 oktober 2018
Nummer december 2018
Sluiting kopij 10 november 2018

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Advertenties
Maak ook gratis gebruik van
onze rubrieken:

Contactadvertenties
Te koop
Te koop gevraagd
15

Adreslijst van de afdelingssecretariaten
Afdeling

Naam secr.

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoon

Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Eindhoven
Friesland
Groningen
Haarlem
Heerlen
’s-Hertogenbosch
Maastricht
Midden-Limburg
Rotterdam-Den Haag
Twente
Utrecht
Venlo
Zuid-West
Oost Gelderland
Zwolle

H. van Westrienen
J. Bultman
K.H. Stuut
H. Trots
J.J. Daverveld
K. de Vries
J.v.Dijk
T.H. Gabriël
F. Evers
M.W.E. van Wely
H. Spits
W.C.M. Kroon
C.S. Voorderhaak
Mw. L. Bos-Ubbing
H. Schouten
Ina Plat-Lammertse
A. Vercruijssen
W.M. Elbers
W. Witting

Hasselaarsweg 12
Verdiweg 479
Mediterraan 27
Loseweg 287
van Altzemastraat 18
Hoptilsterdyk 9
Schorpioen 80
Langemaad 38
Gouverneurstraat 53
Lepelstraat 31
Weth. Broersstraat 3
Dross. Saldenstraat 25
Noordendijk 49
Elschotplantsoen 3
Gorsplein 30
Laurentiusstraat 2c
Amethistdijk 31
Alkemadeplantsoen 6
Spui 7

1704 DW
3816 KP
1566 SX
7315 DH
5624 GK
9027 BC
9602 ML
1991 EG
6411 XG
5211 DP
6245 JA
6181 ER
3311RM
7552 JG
3435 CP
5921 GM
4706 AR
6843 DT
8032 VK

072-5346959
033-4757223
075-6213271
055-5211474
06-22981689
058-2519467
0598-320974
023-5383398
045-5710124
073-6149904
043-4093564
046-4371842
06-44358396
074-2428726
030-6022107
077–3822271
0165-536322
026-3890544
038-4548471

Heerhugowaard
Amersfoort
Assendelft
Apeldoorn
Eindhoven
Hilaard
Hoogezand
Velserbroek
Heerlen
's-Hertogenbosch
Eijsden
Elsloo
Dordrecht
Hengelo
Nieuwegein
Venlo
Roosendaal
Arnhem
Zwolle

Aanmeldings- en machtigingsformulier van de BGV
Naam en voorletters
Adres 		
Postcode

Woonplaats

_Geboortedatum
Tel.

E-mailadres:
Meldt zich hierbij aan als lid van de B.G.V. vanaf:
Hij/zij* was werkzaam bij		

en ontvangt via SPF/ SPOV uitkering of pensioen

Hij/zij* machtigt het SPF Beheer de contributie hierop in te houden.

Ref.nr. SPF/SPOV

Ingangsdatum pensioen/uitkering
Ondersteunende leden en leden die (nog) geen uitkering van het SPF Beheer ontvangen betalen rechtstreeks aan de BGV
Utrecht. De contributie bedraagt € 1,60 per maand. Voor weduwen en ondersteunende leden € 1,25 per maand.
Hij/zij* zal gaarne ingedeeld worden bij de afdeling
N.B. Indien van toepassing:
Het eerdergenoemd lid werd aangebracht door
Adres, postcode en woonplaats

Handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is. Formulier s.v.p. volledig en duidelijk invullen met bij voorkeur hoofdletters!

Formulier opsturen naar Ledenadministratie BGV, Postbus 2030, 3500 GA Utrecht
BGV hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de
bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie zie onze privacy verklaring op onze website www.bgvov.nl

