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r is sinds kort een nieuwe website opgestart door de gezamenlijke
vakbonden en in samenwerking met de overheid over vragen die
mensen hebben over het nieuwe pensioen, wat uiterlijk 2027 in moet
gaan. Het adres is www.werkenaanonspensioen.nl.
Ik raad onze leden aan om daar eens naar te kijken.
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Cor Voorderhaak
bgv.ov.ut.leden@gmail.com
tel: 0644358396

Na afspraak via het bondsbureau met
vermelding van onderwerp.
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27 nov. 2021, G. Brink-van Munster, 94 jaar
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Zuid-West
6 april 2021, de Smet, 73 jaar
S.J. Hannewijk, 83jaar
3 dec. 2021, W.J.A.M van Gorp, 86 jaar

Foto omslag: beeldbank RET

Welkom
Zuid-West
P.M. van Gorp-Lambregts
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Van de redactie

I

nmiddels is het alweer maart met
het begin van de lente in het verschiet. Na een lange periode van onzekerheid veroorzaakt door de pandemie, zijn de afdelingen langzaam
weer begonnen met de planning
van de bijeenkomsten. Nu de maatregels weer wat versoepeld zijn o.a.
geen 1½ meter afstand in de horeca
kunnen we weer van start. Eindelijk
weer eens fijn met elkaar een gezellige middag beleven, wat hebben
we daarnaar uitgekeken. Het is te hopen dat de schade die de afdelingen
hebben opgelopen zich enigszins
zal herstellen, soms leidde de schade
tot opheffen van een afdeling.

Maar ondanks dit verheugend
nieuws gaat het wat inkomens betreft niet de goede kant op. Alles
wordt duurder. Je merkt het bij de
kassa en op je bankrekening. De
inflatie is de laatste tijd erg hoog
en dat blijft de komende maanden vermoedelijk nog zo. Inflatie
januari 7.6%, dus ondanks de gestegen AOW, 1.6% hoger en verhoging enkele pensioenfondsen. Toch
gaat onze koopkracht er ernstig op
achteruit. Je besteedt namelijk een
groot deel van je inkomen aan energie en voedsel, dan ga je goed merken dat je minder overhoudt.

Om toch ons koopkracht te behouden of te herstellen is een sterke
lobby nodig om de achteruitgang
in inkomens een halt toe te roepen.
Dit kan onder andere door de “Koepel Gepensioneerden”, waar ook de
BGV toe behoort om een vuist te
kunnen blijven maken. Ook al lijkt
het soms als vechten tegen de bierkaai. Probeer toch de zonzij te zien
en geniet van het komende voorjaar. En dank voor de bijdragen van
de inzenders van de prachtige herkenbare verhalen. Veel leesplezier.
Jan Westerhuis

Van uw voorzitter

W

el, we hebben de eerste
maand in 2022 weer overleefd
en ik heb me nu neergezet om een
stukje voor ons blad van maart te
schrijven. Gelukkig zijn de meeste
maatregelen weer losgelaten. Maar
de essentiële regels blijven bestaan
zoals mondkapje, 1,5 meter afstand
enzovoort. Ik was bijna vergeten
hoe de binnenstad en de markt van
mijn woonplaats Dordrecht eruitzien. Maar aangezien ik wat boodschappen moest doen in winkels
in de binnenstad toch maar de bus
gepakt. Het kwam me allemaal bekend voor! Ook de fritestent waar ik
vaak een “kleintje met” pakte was er
nog!
Welnu, we pakken het normale leven
weer op. Ook de BGV-afdelingsbijeenkomsten kunnen weer van start

gaan! Helaas moet ik de eerstvolgende keer in de Poort in Rotterdam
verstek laten gaan omdat ik aan mijn
hoornvlies geopereerd ben en dan
moeten de hechtingen eruit. En dan
hopen we eind april weer onze Voorjaarsbijeenkomst te houden. Ik word
daar altijd blij van om al onze bestuursleden van de afdelingen weer
te zien. Alhoewel we intussen wel 4
afdelingen minder hebben. Zelfs de
afdeling Rotterdam begint kuren te
vertonen. De penningmeester treedt
dit jaar af en er is nog geen nieuwe
gevonden. Ik zou zeggen: LAAT JE
NIET KENNEN EN NEEM DEZE BAAN
OVER VAN DE VERTREKKENDE PENNINGMEESTER!
Zonder penningmeester kan een afdeling niet draaien! Zo moeilijk is dat
nu ook weer niet. Zelfs ik zou het wel
kunnen schat ik in.

Dan de Koepel Gepensioneerden.
Die vereniging waar we al heel lang
lid van zijn, is heel hard aan het lobbyen voor het nieuwe Pensioenakkoord. Ook zijn ze bezig voor de AOW
gelijk te trekken met het minimumloon, dat onze fijne regering eraf wil
halen. Ik ga 4 keer per jaar naar vergaderingen van de Koepel Gepensioneerden. Daar breng ik jullie mening
in over bijv. pensioen, AOW, ziektekosten en dergelijke. De bestuurders hebben veel contacten in “Den
Haag” en bestoken die ook met onze
ideeën. Kijk ook eens op de website:
www.koepelgepensioneerden.nl.
Zo dit was het weer even. Ik ga weer
wat gedachten verzamelen voor een
volgende maand.
Jan Sletterink
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Kennismaking smaakt naar meer

Seniorennetwerken politieke partijen

O

nlangs nam de Koepel Gepensioneerden het initiatief voor een
overleg tussen seniorenorganisaties en de binnen diverse politieke
partijen actieve netwerken van senioren (uit zowel coalitie als oppositie). Uiteraard waren er al eerdere
contacten, rondom de plannen voor
het kabinet om de AOW deels los
te koppelen van het wettelijk minimumloon bijvoorbeeld. Maar deze
keer ging het om een bijeenkomst
waarbij alle betrokken organisaties
aanwezig waren.
Doel van de bijeenkomst was om
nader met elkaar kennis te maken,
standpunten en ideeën over voor
senioren belangrijke thema’s uit te

wisselen en te verkennen op welke
dossiers eventueel samengewerkt
kan worden.
Onder leiding van Koepel-voorzitter
John Kerstens werd daarbij vooral ingezoomd op het thema koopkracht.
Niet alleen bungelen senioren al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes, met de komst van het nieuwe
kabinet komt daar geen verandering
in. Integendeel: uit berekeningen van
onder meer het NIBUD blijkt dat de
koopkracht van senioren de komende jaren nog verder gaat achterlopen.
Natuurlijk werd in dit kader gesproken over de hierboven genoemde
gedeeltelijke ontkoppeling van de
AOW. Daarbij bleek sprake van grote

Van de ledenadministratie

T

ijdens de najaarsvergadering 2021 kwam er vanuit de afdelingen de vraag waarom men soms
geen berichten/mutaties ontving van mij. Het antwoord hierop is dat, als er in het ledenbestand voor
de betreffende afdeling geen mutaties/wijzigingen
zijn, er ook niets gestuurd wordt. Het kan zijn dat
men misschien 1, 2 of 3 maanden geen bericht
krijgt. Graag even uw attentie voor leden, voorzitters, secretarissen en ledenadministrateurs van de
afdelingen. Bij overlijden, bedanken of wijzigingen
stuur deze mutatie dan door naar bgv.ov.ut.leden@
gmail.com en niet naar andere e-mailadressen
zoals vermeldt in het blad. Het is nog altijd de snelste manier om mutaties te verwerken., doorsturen
naar andere adressen van het hoofdbestuur levert
vertraging op. Niet ieder HB lid kijkt dagelijks zijn
email door. Alvast bedankt.
Cor Voorderhaak

4

eensgezindheid: alle aanwezigen vinden dat een slechte zaak. Eenzelfde
gedeelde opvatting bleek te bestaan
rondom de uitwerking van het een
paar jaar geleden gesloten pensioenakkoord. Geen van de aanwezige organisaties is er gerust op dat het definitieve wetsvoorstel voldoende oog
heeft voor de belangen van senioren,
bijvoorbeeld als het gaat om het echt
dichterbij brengen van de indexatie
van pensioenen, het eerlijk overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel
en het verbeteren van de zeggenschap van gepensioneerden.

(SPOOR 6 PVSU)

Klaverjassen op Utrecht CS
Wij spelen 1x maal in de maand meestal de laatste
zaterdag 3 x 20 spellen (Amsterdams). Van 12 uur tot
ongeveer 16 uur.
Hapjes en drankjes zijn aanwezig en eerste kop koffie
gratis. € 3,50 entree, één prijs per tafel.

NIEUWE LEDEN GEVRAAGD
Aanmelden: w.smits@hccnet.nl of tel 034 55 720 68
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BGV leden uit Den Bosch en omstreken

Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel afd. Eindhoven
In maandblad “Met Pensioen” hebt u kunnen lezen dat de BGV-afdeling van Den Bosch ophoudt te bestaan. Daar
hebt u ook kunnen lezen dat deze afdeling overgenomen wordt door de BGV-afdeling van Eindhoven.
Voordat u een beslissing neemt wat u gaat doen, lid blijven van de BGV en naar Eindhoven afreizen of u kiest voor
een andere beslissing, wil de afdeling Eindhoven u graag even bijpraten met het eerlijke verhaal.
Bent u op de hoogte van de afstand die u moet lopen van het station naar de Fuut, zo ongeveer een klein half uur.
Weet u, als u met de trein naar EHV komt om aan een activiteit van de BGV mee te doen, dat u in de daluren met
uw reistegoed kunnen reizen en buiten de daluren het reizen van uw pensioen afgehouden wordt.
Beseft u dat u vanuit thuis naar de FUUT in EHV ongeveer anderhalf uur kwijt bent. Dus uit en thuis zo ongeveer
drie uur kwijt bent aan reizen. Er is geen busverbinding vanuit het station van Eindhoven naar De Fuut. De eventueel gemaakte reiskosten zijn voor uzelf. U kunt niet worden opgehaald en teruggebracht van en naar station
Eindhoven.
Afdeling EHV kan het merendeel van de BGV-activiteiten niet afstemmen op de BGV leden uit HT, gezien de aanvang van een activiteit, start om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Natuurlijk wil de BGV Eindhoven de leden uit
Den Bosch met open armen ontvangen.
Als u besluit deel te nemen aan de activiteiten van de BGV Eindhoven, verzoeken wij u dit voor 31 maart kenbaar te
maken, middels een mailtje of een brief richten aan de ledenadministratie van de afdeling Eindhoven.
Naam en voorletters
Adres en telefoonnummer
Emailadres
Geboortedatum
Het mailadres van de ledenadministratie is vandenhoogenlcg@hetnet.nl
Het adres is: B. v.d. Hoogen
Amerlaan 16
5626 BP
Eindhoven
Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur BGV afdeling Eindhoven
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Met Een Teringgang Rotterdam Onderdoor

METRO

O

p het Europese vasteland rijdt
de eerste metro in Istanbul in
1875. Daarna volgen in 1896 Budapest en Glasgow, in 1900 Parijs en
in 1902 rijdt in Berlijn de eerste UBahn. De eerste Subway in New
York rijdt in 1904. Tegenwoordig
gebruiken meer dan 160 steden in
55 landen de ondergrondse rails
om verkeersopstopping tegen te
gaan. In Nederland doet de metro
relatief laat zijn intrede. Door een
uitgebreid tramnetwerk, geringere
omvang van steden en vrij goede
bereikbaarheid is er lange tijd geen
noodzaak voor een duur en ingrijpend vervoersmiddel zoals de metro. Door de snelle groei van steden
en de opkomst van de auto in de
jaren 50 verslechtert de bereikbaarheid van binnensteden.
In 1961 werd in Rotterdam de metro
aangelegd.
Na het vaststellen van de plannen
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voor een ‘tramtunnel’ in de jaren
vijftig wordt een begin gemaakt
met de aanleg van het tracé voor
de Rotterdamse metro. Vooral in de
binnenstad zijn de gevolgen voor
het verkeer groot: Weena, Hofplein,
Coolsingel en de Schiedamsedijk
veranderen jarenlang in een enorme bouwput.

In Rotterdam-Zuid is de ingreep
minder groot, omdat daar een bovengronds viaduct wordt aangelegd.
Rotterdam was in 1968 de eerste
stad in Nederland die een metrolijn opende. Het eerste traject was
de Noord-Zuidlijn (later Erasmuslijn
genoemd) van Centraal Station naar
Zuidplein, die met een lengte van
nog geen 6 km een van de kortste
metrolijnen ter wereld was. Het metronet groeide echter snel. In 1974
bereikte deze metrolijn de geïsoleerd gelegen wijk Hoogvliet en in
1985 zelfs voorstad Spijkenisse. In
1982 werd de Oost-Westlijn (later
Calandlijn genoemd) geopend die
van Coolhaven naar Capelsebrug
liep en in minder dan vier jaar al
sterk was uitgebreid. Aan de westkant naar het Marconiplein en aan
de oostkant met een bovengronds
sneltramtracé met twee aftakkingen in het stadsdeel Prins Alexander. In 1994 werd Capelle aan den
IJssel met een derde aftakking aan
deze lijn verbonden. In 2002 werd
de lijn aan de westzijde via Schiedam en Pernis eveneens verbonden
met Hoogvliet en Spijkenisse en in
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2005 kwam de laatste uitbreiding
gereed waarbij de zeer noordoostelijk gelegen wijk Nesselande met
een kort metrotraject aan het sneltramtraject werd gekoppeld. Hierna
is er weinig meer bijgebouwd, maar
zijn er wel NS-spoorlijnen overgenomen. In 2006 werd de Hofpleinlijn van Rotterdam Hofplein naar
Den Haag Centraal onderdeel van
Randstad Rail, een gedeeld project
van RET en HTM waar ook de Zoetermeerlijn in werd geïntegreerd. In
2010 kwam een verbindende tunnel in gebruik die de metro's rechtstreeks vanaf de Hofpleinlijn naar
het Rotterdamse metronet leidt,
zodat het onhandig gelegen station
Hofplein niet meer gebruikt hoefde
te worden. Tevens werden in 2009
de namen Erasmuslijn en Calandlijn
vervangen door de letters A, B, C, D
en E (elk voor één van de aftakkingen van de al bestaande lijnen). Als
laatste werd in 2019 de Hoekse Lijn
van Schiedam naar Hoek van Hol-

land verbouwd en bij het metronetwerk gevoegd.

En geniet van een Maasstroompje,
een koekje sinds 1934.

Als je toch Rotterdam bezoekt,
neem dan de METRO naar het Maritiem Museum aan de Leuvehaven
of de Euromast aan de Parkhaven.

Jan Westerhuis
Foto's: beeldbank RET

Buitendienst

De trein naar Oldenzaal
D
ienstdoen op het perron kwam
aan de beurt. Voor perronopzichter moet je geboren zijn en dat
was ik duidelijk niet.
Door de rode pet was je goed herkenbaar. Men kwam met de meest
onnozele vragen op je af. "Chef waar
staat de trein naar Enschede?" "Mevrouw u staat er naast"
Bij de treinen vond ik het ook niet
leuk. Bijvoorbeeld: de sneltrein uit

Enschede met bestemming Rotterdam stond gereed langs het perron.
Drie conducteurs. Na mijn attentiesignaal meldde de achterste dat
zijn gedeelte klaar was. De deuren
waren gesloten en de remlichten
brandden. De conducteur van het
middendeel gaf een teken dat ook
bij hem de deuren gesloten waren.
De hc (hoofdconducteur) meldde
mij dat de trein gereed stond voor

vertrek. Als het sein aangaf dat de
trein mocht vertrekken, dan stonden wij (de hc, de machinist en ik) op
de klok te kijken tot deze op de seconde nauwkeurig de juiste tijd aangaf. Je blies op je fluitje en hield de
pannenkoek (vertrekstaf) omhoog
naar de machinist en de trein kon
vertrekken. Ik voelde mij daar volkomen overbodig. Wat ik deed kon de
machinist of de hc ook wel (dit werd
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later ook door de hc overgenomen).
Een paar keer vroeg ik weer dienst
te kunnen doen bij de GWV. Op het
perron voelde ik me niet prettig.
Op de vertragingsstaat moest van iedere trein bijgehouden worden wat
de eventuele vertraging was plus de
oorzaak.
Na een paar dagen zou ik de werktrein van 17.15 uur naar Oldenzaal laten vertrekken. Dit was een verlengde trein om al het werkvolk van de
machinefabriek Stork mee te nemen.
Eigenlijk kon het niet. De trein stond
iets te vroeg ingepland. En dat nog
wel bij een trein die aan het uiterste
einde van het perron klaar stond.
De adjunct stationschef, de heer Van
Tintelen, vertelde me met het vertreksein te wachten tot alle mensen
de trein gehaald hadden. In de vertragingsstaat zou de trein 'op tijd' gehouden worden. Bij ingeving zei ik:

“Ik kan er toch gewoon in zetten
zoveel minuten te laat vertrokken
in opdracht van de onderchef?” Als
door een angel gestoken veerde hij
op.
Dit mocht niet. Iedereen hield de
trein op tijd. Ik drong aan en zei dat
dit toch niet correct was, maar kreeg
geen gelijk.
Even voor vertrek ging ik naar buiten. Aan het eind op spoor 11 stond
een bijna lege lange trein. In de verte
kwam een drom moe gewerkte arbeiders de trap op en begonnen
aan een run op de trein. De klok gaf
17.15 uur aan. Ik floot en hield de
vertrekstaf omhoog. De verbaasde
machinist wees op de drom reizigers.
Ik schudde van nee. En de trein reed,
met slechts een paar reizigers, naar
Oldenzaal.
Het volk was kwaad, de chef was
woedend, maar kon mij niets maken.
Ik had me aan de voorschriften ge-

houden. De volgende trein naar Oldenzaal liet hij zelf maar vertrekken.
De dag daarop deed ik weer gewoon
dienst bij de GWV.
Gerard Wiegerink

Epiloog
Met veel plezier heb ik het afgelopen jaar deze serie waar
gebeurde verhalen over de NS
uit de jaren 50/60 mogen optekenen.
Er volgt nog één verhaal over de
CVI (Centrum voor Informatie
verwerking). Ook dat zou nu niet
meer zo kunnen
Gerard Wiegerink

Plannen rond de AOW

D

e ontkoppeling van de AOW
van het minimumloon moet al
in het debat over de regeringsverklaring ongedaan worden gemaakt,
stelt Martin van Rooijen. En anders
doet de oppositie in de Eerste Kamer dat wel.
Het regeerakkoord van het kabinetRutte IV bevat één voornemen waarop het al snel gedwongen zal moeten terugkomen: ontkoppeling van
minimumloon, bijstand en AOW. Bij
uitvoering van dit voornemen komt
de AOW straks 7,5 procent lager uit
dan een bijstandsuitkering.

waar het voornemen om de regeling, die al 45 jaar bestaat, op te heffen, vandaan komt. Er wordt in geen
enkel verkiezingsprogramma voor
gepleit. In dat van de VVD wordt wel
gezegd dat de koppeling tussen de
uitkeringen en het minimumloon
losgelaten kan worden. Maar dat is
niet wat in het regeerakkoord staat.
Het is de koppeling met de AOW, die
wordt losgelaten. Het leidt tot vreemde situaties. Het betekent een lager
bestaansminimum voor mensen met
alleen AOW dan voor mensen met
een uitkering.

Dan geldt een lager bestaansminimum voor AOW'ers dan voor mensen met een uitkering. Dat is asociaal
en discriminerend. Het is onduidelijk

En dat iemand met alleen AOW, die
zijn hele leven in Nederland heeft gewoond, een lager inkomen krijgt dan
een statushouder van dezelfde leef-
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tijd, die pas in Nederland is en een
uitkering heeft. Dat kunnen Tweede
Kamer en Eerste Kamer niet laten
gebeuren. Letterlijk staat in regeerakkoord: 'We verhogen het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent en
houden de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) in stand
om het bestaansminimum te verstevigen.'
Het akkoord voegt daaraan toe: 'We
komen ouderen tegemoet via een
hogere ouderenkorting'. Dat laatste
is nonsens. Ouderenkorting is een
belastingaftrek voor AOW'ers, en die
is inkomensafhankelijk.
Mensen met alleen AOW of met een
aanvullend pensioen tot 500 euro
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naast hun AOW betalen daarover
geen belasting. Ze hebben dus niets
aan die ouderenkorting. Als dit onzalige idee doorgaat, treft het bijna een
miljoen AOW'ers. Het leidt tot onrust.
Niet alleen bij ouderenorganisaties,
ook bij FNV en de achterban van politieke partijen.
Het is niet voor het eerst dat een aankomend kabinet op plannen moet
terugkomen. Nog voor het kabinetRutte II (met de PvdA) in 2012 werd
beëdigd, ontstond rumoer over een

inkomensafhankelijke zorgpremie.
Dat kabinet had geen meerderheid in
de Eerste Kamer. Het regeerakkoord
werd snel opengebroken. Toenmalig
fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD)
en Diederik Samsom (PvdA) dienden
tijdens het debat over de regeringsverklaring een motie in, waardoor de
inkomensafhankelijke zorgpremie uit
het regeerakkoord verdween. Deze
situatie doet zich weer voor: grote
onrust over een idioot plan en geen
meerderheid in de Eerste Kamer.

Het zou de leiders van regeringspartijen sieren als ze bij het debat over
de regeringsverklaring de asociale
ontkoppeling uit het regeerakkoord
halen. Doen ze dat niet, dan zal de
oppositie in de Eerste Kamer het
voornemen wel om zeep helpen.
Martin van Rooijen is fractieleider
van 50PLUS in de Eerste Kamer en
oud-staatssecretaris van Financiën.
Opinie

Spoormensen langs de spoorbaan

J

anuari 1971 werd ik aangenomen bij de spoorwegen.
Mijn standplaats was Hengelo. Ik kwam uit een warme fabriek waar de temperatuur constant 22 graden
was en nu stond ik in de sneeuw aan de spoordijk in De
Lutte. Ik dacht waar ben ik aan begonnen, wat moet dit
worden. Doorzetten zei mijn vrouw het komt wel goed.
Na drie maanden gingen we naar de - weg en werken
Spoorweg school - in Deventer om het vak te leren.
Uit alle delen van Nederland kwamen jonge spoormensen naar Deventer om in een omgebouwd rijtuig dat ingericht was als leslokaal het vak te leren.
Nadat je de cursus had beëindigd was je “vakman wegonderhoud”. Ik had plezier in mijn werk, een gezonde werkomgeving.
‘s Morgens om 7.30 uur kwam er vanaf Bentheim een geweldige sterke stoomlok die hijgend en puffend de berg
op moest naar station Oldenzaal. Hij bracht een treinlading vol autos, allemaal VW kevers uit Wolfsburg mee.
Prachtig die nieuwe autos. De stoomlok nam een lege
autotrein mee terug. Als je meent dat het werk langs het
spoor eenzaam was, heb je het mis. Je kende elke boer
die in de nabijheid van het spoor woonde, de ene maal
riepen ze je voor een bakje koffie de andere maal dat er
een koe moest kalveren met de vraag om even te helpen.
Humor was er altijd. Eens vroeg een dame: “Hoe laat vertrekt de laatste trein?” aan een spoorman toen ze op het
station bezig waren. Deze spoorman keek de dame aan
en zei: “Nou mevrouw dat weet ik niet, maar ik kan u wel
vertellen wanneer de eerste vertrok, dat was in 1839!”
Ik dien een klacht in zei de dame gepikeerd. “Dan moet
u wel snel zijn want ik heb vanmiddag verlof!” was het

droge antwoord van de spoorman. Ik heb bijna 34 jaar
gewerkt bij het spoor de dienst van “Weg en Werken” en
in die tijd is er veel veranderd. Vroeger was er veel handwerk bij het onderhoud. Nu rijdt er een grote machine
over het spoor, meestal ‘s nachts en als die geweest was
is alles vernieuwd en ligt het spoor er weer piekfijn bij. Ik
heb in die jaren altijd met plezier bij “het spoor” gewerkt
en nooit spijt gehad. Na mijn pensioen heb ik mij bij de
BGV-afdeling Twente aangesloten, wat mij prima bevalt.
Busreisjes, gezellige contactmiddagen. De ene keer bingo
of een mooie film, barbecue, of een gezellig samen zijn
met oud Spoormensen onder genot van een hapje en
een drankje....
Gepensioneerd spoorman en lid BGV afdeling Twente
Wim Schuurman

Tweede van rechts Wim Schuurman.
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Het is vandaag zondag 6 februari als ik dit schrijf. Buiten is
het guur met regen en flinke windstoten. Misschien weet
u het nog, precies een jaar geleden. Sneeuw en ook veel
wind. Over corona is al genoeg geschreven.
Allemaal verlangen we weer naar het normale leven zonder beperkingen.
Omdat de situatie het weer toelaat, hebben wij als bestuur weer plannen gemaakt om de soosmiddagen te
organiseren.
In principe beginnen de soosmiddagen weer in "De
Terp" te Alkmaar op 14 maart om 13.30 uur.
Dan wensen we alle jarigen een fijne dag en veel gezondheid. Iedereen het allerbeste en hopelijk tot 14 maart!

Agenda

14 maart,11 april en 9 mei
Groeten Hans van Westrienen

Amsterdam
Denkend, dat het gebouw van de A.S.S.V. door de lockdown van de regering gesloten zou zijn, hadden wij als
bestuur ons erbij neergelegd dat de middagbijeenkomst
van donderdag 20 januari niet door zou gaan. Maar tot
onze grote verbazing hoefde als status sportlocatie de
deur niet op slot en kon de samenkomst doorgaan. Alle
vaste bezoekers werden gebeld met als resultaat, dat er
toch nog 18 leden de stoute schoenen hadden aangetrokken en naar Duivendrecht waren gekomen. Er ontstond een gezellige sfeer. Na een welkomstwoord van Richard, Renee moest verstek laten gaan. Er werd begonnen
met drie ronden bingo onder leiding van alweer Richard
(wat had die man het druk). Intussen had Marcel iedereen voorzien van twee consumptiepenningen, waarvan
dankbaar gebruik werd gemaakt.
Intussen is de jaarlijkse ledenvergadering van 17 februari
achter de rug, waarvan in het nummer van april van dit
blad een verslag. Dan op 17 maart de paasviering, wel
aan de vroege kant, maar als we wachten tot 21 april
zijn we te laat. Pasen valt namelijk op 17 en 18 april. Dit
alles als de ziekte corona zich rustig houdt en de regering
geen beperkende maatregelen hoeft te nemen.
Op ons loonstrookje hebben we kunnen zien, dat ons
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pensioen iets is verhoogd, evenals de AOW, maar door de
verhoogde energietarieven en duurdere levensmiddelen
blijft er niets over van deze verhogingen. Wel een leuk
idee van het hoofdbestuur om de inning van de jaarlijkse
contributie voor 2022 met € 5.00 te verlagen, hartelijk
dank. Tot zover mijn nieuws.
Ik groet u allen, mede namens het bestuur en in de hoop
dat u allemaal gezond mag blijven. Zodat we u bij de
eerstvolgende middagbijeenkomst in groten getale mogen begroeten.
Kor Stuut

Apeldoorn
Apeldoorn geen nieuws.
Herman Trots

Eindhoven
Op het moment van schrijven is er een beetje meer ruimte om weer activiteiten op te starten maar het bestuur
komt pas later bij elkaar om te besluiten. Wat en wanneer
krijgt u via de folder te lezen. Verder hoop ik dat jullie allen
gezond blijven.
Groetjes namens het bestuur van de BGV- afd. Eindhoven
Jan Daverveld

Friesland
Friesland heeft geen nieuws te melden.
Met vriendelijke groet, Keimpe de Vries

Haarlem
We gaan de goeie kant op. De eerste bingomiddag zit
er weer op in ons gezellig activiteitengebouw en ook
al was de opkomst klein. Voor degene die er wel waren
een geslaagde middag met twee rondes bingo en leuke
prijsjes. De nieuwe bingomolen die is aangeschaft werkte
prima. Ik hoop wel op een grotere opkomst anders is het
voortbestaan van de BGV Haarlem ook in gevaar. In het
blad “BGV met pensioen” hebben we kunnen lezen dat er
al vier afdelingen waren die moeten stoppen omdat het
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ledenaantal dermate laag is er geen bestaansrecht meer
is. Het bestuur met nog steeds één vacature (secretaris)
maakt zich ook zorgen over het voortbestaan van onze
club. Dit komende jaar kijken we of het haalbaar is om
door te gaan. Het voorjaar ligt voor ons en blijven positief,
laten we hopen op langere mooie dagen zonder beperkingen.
De eerstvolgende bingomiddag is op woensdag 2
maart om 13.30 uur en ik zou willen voorstellen om een
introducé mee te nemen voor deze keer zodat we met
een wat grotere groep het spel kunnen spelen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen u kunt altijd contact
opnemen met ondergetekende door te bellen of te mailen j.hout1403@upcmail.nl, het telefoonnummer staat
achter in dit blad.
Het bestuur Paul van Hout/ Ria Luisini

Heerlen
Het is alweer maart. Wat gaat het leven snel en dat op
onze ‘oude’ dag. Wat jammer dat de BGV zo uitdunt. U
hebt het vorige maand kunnen lezen in Met Pensioen dat
er helaas weer afdelingen stoppen, of zijn gestopt. Zoals
de afdeling Midden-Limburg. Nu worden de leden van
deze afdeling naar de afdeling Heerlen overgeschreven.
Van die leden heb ik een e-mailadres meegekregen. Maar
helaas, niet van allemaal. Nu doe ik, via dit berichtje, alle
leden van de afdeling Midden-Limburg heel hartelijk welkom heten. Voelt u zich niet opgelaten, maar kom gerust
naar Heerlen. Onze leden van de afdeling Heerlen gaan u
een warm welkom heten. We hebben een ruime parkeerplaats en het station ligt amper 10 minuten lopen van de
Spuiklep.
Voor alle leden, het bestuur is weer langzaam begonnen
met het voorbereiden van een paasbrunch. Die we door
de pandemie al twee jaren aan onze neus voorbij moesten laten gaan. Zoals gebruikelijk, onze gezamenlijk paasbrunch is altijd een week vóór het echte Pasen. Dat dit
jaar valt op 17 en 18 april. Vandaar dat wij het houden op
zondag 10 april en bent u welkom om 10.30 uur. Meldt u
zich wel nog even aan via e-mail en of telefoon? Het maximumaantal leden houden we op 50 mensen. Op zaterdag
9 april beginnen vrijwilligers met het opbouwen. Nadat
de countryclub is gestopt. Deze gaan ca. 17.00 uur uit de
Spuiklep. Heeft u tijd? Dan mag u ons gerust helpen, maar
geef het even aan mij door. Te veel vrijwilligers is nou ook
weer niet nodig. Nu weer over naar de waan van de dag.
Wat een toestand met de AOW. Natuurlijk, het is nog geen
gelopen race. Want het moet nog door de Eerste Kamer
en daar is geen meerderheid. Waar ik dan weer wel bang
voor ben, gaat de politiek de belastingen voor de AOW’ers
verhogen. Linksom of rechtsom, we gaan het voelen. En

wat gaat er met onze verwarming gebeuren. Valt de Russische Beer Oekraïne binnen? Dan zou dat wel eens gevolgen kunnen hebben voor de gastoevoer naar Europa.
We gaan het meemaken. Nog eens voor iedereen die lid
is van onze afdeling, u bent welkom op iedere woensdag
van 14.00 uur tot en met de sluiting en dat is rond 16.30
uur. Dan kunt u biljarten, darten, tafeltennissen, sjoelen
en kaarten. En doet u dat allemaal niet? We hebben ook
een praattafel. Komt u? Voor het aanmelden paasbrunch:
Frans Evers 0651358831 en e-mail: f-evers@home.nl

Oost Gelderland
Allereerst de felicitaties voor alle jarigen in de maand
maart en heel veel beterschap voor de zieken onder ons
en/of overal in den lande.
Op 2 maart starten we weer m
et onze gezellige en intieme bijeenkomsten. We beginnen deze dag met de jaarvergadering om 13.30 uur. Na
de jaarvergadering is het tijd om het afgelopen jaar en het
komende jaar door te nemen. We sluiten deze dag af met
2 rondes bingo.
Op 13 april organiseren we weer het al oude paasbrunchbuffet. Na het buffet doen we weer bingo. Ook nu hebben
prachtige prijzen en eenieder krijgt in elk geval 10 eieren
mee naar huis; ook kunt u diverse WOK-dinerbonnen winnen. U wordt verzocht om circa 11.00 uur aanwezig te zijn.
U kunt zich op 2 maart tijdens onze bijeenkomst, of t/m
31 maart telefonisch opgeven bij Rikie Bontsema – Brilleman, 0612863434. Gaarne de betaling van € 12,50 pp.
overmaken op: NL 66 INGB 0003 5073 22 t.n.v. BGV afd.
Oost Gelderland ovv. paasbingo of via contante betaling tijdens de bijeenkomst van 2 maart. (Heeft u dieetwensen, geef dit dan bij opgave gelijktijdig door).
Op 4 mei is de laatste bijeenkomst van het seizoen
2021/2022. Start 13.30 uur.
Op 7 september start het nieuwe seizoen om 13.30 uur.
Op 21 september willen wij, bij voldoende deelname, een
bustocht organiseren. Waarheen blijft nog een verrassing,
maar zorg ervoor dat u dit zeker niet gaat missen. Meer
over opgave, prijs e.d. zie MP nr. 4.
Op 5 oktober start de bijeenkomst om 13.30 uur.
Op 2 november start de bijeenkomst om 13.30 uur.
Op 7 december start de bijeenkomst om 13.30 uur.
Op 21 december start de kerstbingo bijeenkomst om
13.00 uur. We sluiten af met een overheerlijk stamppottenbuffet. Over de inhoud van deze gezellige dag wordt
nog tijdig geïnformeerd.
Door corona zijn bovenstaande gegevens uiteraard onder voorbehoud.
Namens het bestuur, afdeling Oost Gelderland, uw penningmeester, Constant Barendsen
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Rotterdam / Den Haag
Als u dit leest is het maart en het is al wat langer licht
buiten. We hebben eindelijk een nieuwe regering, hoera,
hoera. Maar toch……met schaamrood op mijn kaken zag
ik de premier de minister voor Armoedebeleid voorstellen
aan één van de rijkste personen van ons land: de koning.
Ooit stelde onze leider dat er geen armoede in dit land is,
hij zei daarbij wel dat het in Nederland 'pittig' is om van
een bijstandsuitkering rond te komen. En dan nog het
onzalige voorstel om de AOW los te koppelen van het
minimumloon. Het bizarre hiervan is dat het kan voorkomen dat iemand met alleen AOW, die zijn hele leven in
Nederland heeft gewoond, een lager inkomen krijgt dan
een statushouder, die pas in Nederland is en een uitkering
krijgt.
Ik heb op 17 januari Bert Daniels “geappt” wat de maatregelen zijn/worden in de Poort. Het gebouw is open, activiteiten mogen plaatsvinden maar iedereen op an-derhalve
meter van elkaar. Als bestuur hebben we besloten om januari maar over te slaan. Slechts één van onze leden heeft
de moeite genomen om mij te bellen met de vraag of de
bijeenkomst in de Poort doorgang zou vinden. Even een
terugblik op het jaar 2021. Een jaar dat voor ons slecht is
verlopen, maar ook voor andere afdelingen. Slechts tweemaal hebben wij onze contactmiddag kunnen houden
in 2021. Al twee keer is de kerstbrunch niet doorgegaan
maar hopen we in december van dit jaar deze weer te
kunnen organiseren Ook zijn er geen jaarvergaderingen
geweest. Ook dit jaar niet. De financiële stukken zijn wel
opgestuurd naar het HB. De besturen van Groningen,
Amersfoort, den Bosch en Midden Limburg hebben hun
afdelingen opgeheven wegens gebrek aan belangstelling
en/of geen bestuursleden. En nu het goede nieuws van
de persconferentie op 24 januari: de horeca en aanverwante bedrijven mogen weer open tot tien uur s ’avonds.
Betekent ook dat we weer samen mogen komen in de
Poort en er waarschijnlijk geen belemmeringen meer zijn.
Dus trouwe bezoekers komt allen tezamen op 15 maart
en we maken het weer gezellig. Maar als u vragen heeft
over de komende contactmiddagen in de Poort, mail
me a.u.b. (bgvrtdgvc@gmail.com) of bel me (06 44 358
396). Minder prettig nieuws is dat onze penningmeester
Elly van Bergem op 16 januari aangegeven heeft te stoppen en zich niet meer verkiesbaar te stellen in maart. Ze
heeft het drie jaar gedaan op voorwaarde dat het tijdelijk
zou zijn. Betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe
penningmeester m/v. Maar ook nog steeds een secretaris. Dus, wie van u heeft er interesse, denk er eens over na
om deze bestuursfunctie te gaan vervullen. Zoveel werk
is het niet, één of twee uurtjes per week. Is er nie-mand
die zich aanmeldt, dan wordt het lastig voor Rotterdam
en staat het voortbe-staan van onze afdeling op de tocht.
Ik kan er niet nog een bestuursfunctie bij hebben. Laten
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we hopen dat er iemand is die die zegt dat het wel wat
is voor haar/hem. Door een vergissing zijn wij (Cor en Lenie) niet aanwezig op de contactmiddag in maart. We zijn
een weekje weg, dachten vóór de bijeenkomst terug te
zijn maar hebben ons vergist in de datum. Hetzelfde geldt
voor september, dan trouwt onze oudste kleinzoon. Niet
in Nederland maar in Frankrijk. Dan zijn we die week weg
in het warme zuiden. Begin oktober is onze trouwe lid
Mimi van Harmelen wegens lichamelijke ongemakken in
een verpleeghuis opgenomen en op 29 januari daar helaas overleden in de leeftijd van 99 jaar. Namens alle leden
wensen wij de familie veel sterkte toe.
Als laatste voor deze maand, alle jarigen in maart van
harte gefeliciteerd en onze zieke leden beterschap toegewenst.
Uw voorzitter, Cor Voorderhaak

Twente
Allereerst mijn oprechte excuses dat de data ‘s onjuist waren in het vorige nummer. Gelukkig wordt ons blad goed
gelezen waardoor direct oplettende leden in de telefoon
hingen. Mijn dank. Ook was er een mail van onze secr. verzonden. De juiste data ‘s zijn hieronder vermeld.
We mochten weer beginnen. Fijn om dat te horen maar
ook wel … voor hoelang…? Iedereen roept nu niet weer!
Snel het bestuur bij elkaar geroepen om het programma
samen te stellen. En de voorbereiding voor de Algemene
Ledenvergadering te maken, die intussen heeft plaats gevonden. Dhr. Hans van de Vrede is gestopt met zijn bestuursfunctie en in de volgende met pensioen hoort of
zich vervanging heeft aangemeld.
Ook hopen we dat zich nieuwe leden aanmelden want
iedere afdeling zit met hetzelfde probleem. Zeg uw collega’s het aan dat het echt een gezellige middag is en
jeugdige inbreng is niets mis mee. We zijn altijd blij dat er
meegedacht wordt.
Na de pauze hebben we gevuld met een bingo wat altijd
erg gezellig is.
Fijn om te horen dat ons pensioen iets verhoogd is. Kunnen we weer een deurtje intrappen ha ha ha! Maar dat
hebben wij dan toch maar!
Het hoofdbestuur kwam met de prettige mededeling dat
er een eenmalige korting van € 5,00 wordt toegepast op
de contributie van 2022.
Tot op heden is het uit eten gaan alleen nog maar tussen
12 en 17 uur. Op de ledenvergadering is een vraag uitgegaan of hier interesse voor is al denken we dat het binnen
niet al te lange tijd weer tot 19 uur is. Maar ……’s middags
is ook gezellig want daar gaat het om.
Ook is er een inschrijflijst rond gegaan wie er interesse
heeft in een busuitstapje. We zullen ons hierover beraden
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wat mogelijk is en of het betaalbaar is bij minder animo.
We houden u op de hoogte.
Schrijf alvast de volgende data ’s in uw agenda 16 maart
wordt de middag muzikaal omlijst met zang/muziek van
1945 tot 2021. Laat u verrassen, het wordt zeker een heel
gezellige middag en we hopen dan ook op een grote opkomst.
20 april is onze grote bingo met verloting. 18 mei eventueel ons busuitstapje en 15 juni de jaarlijkse BBQ.
We houden u op de hoogte via de mail als er veranderingen zijn.
In deze MP een ingezonden stuk van dhr. Wim Schuurman, die heeft in zijn “spoortijd” heel veel meegemaakt.
Geniet van het verslag.
Namens het bestuur, Zwaan Stassen

Utrecht
Wij zijn weer begonnen met onze activiteiten, maar corona maakt het ons wel moeilijk en het opstarten gaat niet
over rozen.
Voor het klaverjassen op dinsdagmiddag in buurthuis “De
Beatrix” Prinses Beatrixlaan 2a te Utrecht zoeken wij deelnemers. Heeft u belangstelling bel dan met Hans Groen
06-82117851 of met Etta Eleveld 06-40714947.
HERHAALDE OPROEP
Wij vragen al onze leden of u ons willen laten weten voor
welke activiteiten u belangstelling heeft. U kunt denken
aan klaverjassen, jokeren, bingo, dagje weg etc. Dit kunt u
ons laten weten door een berichtje met uw ideeën via de
mail te sturen aan hamagroen@planet.nl of aeleveld@
kpnmail.nl. of te bellen met de telefoonnummers 0682117851 of 06-40714947.
Voor ons afdelingsbestuur zoeken wij nieuwe bestuursleden. Als u belangstelling voor een bestuursfunctie heeft,
wilt u dan contact met ons opnemen. Dat kunt u doen
via een email aan hamagroen@planet.nl of aeleveld@
kpnmail.nl of door te bellen naar Etta Eleveld telefoon 0640714947.
Tenslotte wenst het bestuur alle zieken “Beterschap en
een spoedig Herstel” en de jarigen in de maand maart
“Hartelijk Gefeliciteerd met uw verjaardag”. Maak er een
mooie dag van het kan weer!
Het afdelingsbestuur

Venlo
Het weekend van het carnaval, vastelaovend zoals ze hier
zeggen, ligt weer achter ons. De meeste van ons ouderen
zoeken de drukte niet meer op maar beperken zich tot

CADEAUBON
Wij willen u nogmaals laten weten dat wij graag nieuwe leden welkom heten. Voor elk door u aangebracht
nieuw lid belonen wij u met een cadeaubon van:

€ 5,optocht kijken. En wat drinken thuis of buitenaf ver van
de feestende massa.
De regionale radio en tv brengt ook heel veel vastelaovend in de huiskamer, zodat we min of meer blij zijn dat
het weer allemaal achter de rug is.
Maart roert zijn staart. En dat doet corona ook nog steeds,
zodat met alles wat georganiseerd wordt. Rekening gehouden moet worden met dit inmiddels strontvervelend
virus.
Het jaarprogramma van Venlo is daarom nog niet klaar.
Wel staat vast dat we maandag 14 maart, om 14.00 uur in
't Wonder, onze jaarvergadering hebben met aansluitend
kienen.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Herdenking overleden leden
3. Mededelingen
4. Jaaroverzicht secretaris
5. Financieel jaaroverzicht penningmeester
6. Verslag kascommissie, benoemen nieuwe kascommissie
7. Bestuurs(her/ver)kiezing
8. Rondvraag
9. Sluiting
Jullie kunnen zich als kandidaat bestuurder altijd aanmelden tijdens de vergadering of bij een van ons. Zaal open
vanaf 13.30 uur. Kosten: € 5.00 per kaart te voldoen op
rekeningnummer NL58 INGB 0002 2877 88 t.n.v. BGV.
Afdeling Venlo.
Verder willen we nog verklappen dat als het lukt, in april
een lunch georganiseerd gaat worden in t’ wonder. Hierover in het volgende nummer van MP meer.
Mochten jullie nog leuke ideeën hebben voor een dagje
uit, of een andere activiteit voor onze afdeling dan horen
wij dat graag van jullie.
Wij verheugen ons jullie weer te kunnen ontmoeten op
de jaarvergadering/kienen.
De op dat moment geldende coronamaatregelen voor de
horeca zijn ook van kracht voor 't Wonder.
Martien van Dijk
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Zuid West

Zwolle

Eindelijk eens een positief bericht vanuit Zuidwest. Na
overleg van het afdelingsbestuur op 26 januari hebben
we besloten dat de bijeenkomst op 10 februari door kan
gaan wel met in acht neming van de coronamaatregelen.
(o.a. 1½m afstand en het tonen van het blauwe BGV-zuidwest pasje). Gelukkig konden we de bel-ronde achterwege laten dat ze weer die maand thuis moesten blijven. Op
het moment van dit schrijven (4 februari) is natuurlijk nog
niet bekend hoe de opkomst van deze bijeenkomst was
maar we gaan ervan uit dat onze mensen als het enigszins
mogelijk was weer naar de Nieuwe Verbinding in Roosendaal zouden komen.
Door het niet doorgaan van de bijeenkomst in januari is
er dus niets hierover te vermelden en daarom wordt dit
maar een kort schrijven vanuit Roosendaal.
Blijft mij niets anders over dan te hopen dat eenieder
zoveel mogelijk van het virus gevrijwaard blijft en we de
volgende maanden weer normaal kunnen functioneren
hopelijk met een grote opkomst.

Nog steeds is onzekerheid troef en moeten we de berichten maar afwachten. Wat was dat nog eens een mooie
tijd, toen corona nog maar een biertje was. Helaas, de tijd
is verdergegaan en bijna niemand denkt meer aan dat
biertje bij het horen van het woord corona.
Als inkoper van de prijzen van de bingo en de verloting,
kan je ook niet meer profiteren van leuke aanbiedingen in
de winkel. Je moet wachten met prijzen kopen tot op het
laatste moment. Prullaria hebben we allemaal al genoeg
gekregen in ons leven. Daarom zijn consumptieartikelen
als prijs gewenst, maar daar zit vaak weer een houdbaarheidsdatum aan vast en vroegtijdig aanbiedingen inkopen is dan niet verstandig. Het lukt elke keer weer om de
50 prijzen voor de middag te kopen, maar het is wel hectisch geworden. Stel je voor dat er op het laatste moment
alles weer geannuleerd moet worden, ik moet er niet aan
denken.
Echt nieuws hebben we op dit moment niet te vertellen,
daarom maar even voorgaand verhaal. We blijven doorgaan met organiseren.
De eerstvolgende soosmiddag is 9 maart, daarna 6 april
en we sluiten af op 4 mei. Dit alles onder voorbehoud
van overheidsmaatregelen.

Volgende bijeenkomst onder voorbehoud i.v.m. de corona situatie. U wordt t.z.t. hierover geïnformeerd bij niet
doorgaan.

Agenda

Blijf voorzichtig en zorg dat we u allemaal weer gezond
op onze middagen zien.

donderdag 10 maart aanvang 13.30 uur
donderdag 14 april aanvang 13.30 uur
donderdag 12 mei aanvang 13.30 uur

Namens het bestuur, Jan Post

Ton Vercruijssen

Adreslijst van de afdelingssecretariaten
Afdeling

Naam secr.

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoon

Alkmaar
Amsterdam
Apeldoorn
Eindhoven
Friesland
Groningen
Haarlem
Heerlen
Maastricht
Rotterdam-Den Haag
Twente
Utrecht
Venlo
Zuid-West
Oost Gelderland
Zwolle

H. van Westrienen
K.H. Stuut
H. Trots
J.J. Daverveld
K. de Vries
J.v.Dijk
J.P. van Hout
F. Evers
H. Spits
C.S. Voorderhaak
Mw. L. Bos-Ubbing
A. Eleveld
Martien van Dijk
A. Vercruijssen
Vacature
J.Wolters

Hasselaarsweg 12
Mediterraan 27
Loseweg 287
van Altzemastraat 18
Hoptilsterdyk 9
Schorpioen 80
Baden Powellstraat 17
Gouverneurstraat 53
Weth. Broersstraat 3
Noordendijk 49
Sloetsweg 192H
Rijsenborch 33
De Schansgraaf 4
Amethistdijk 31

1704 DW
1566 SX
7315 DH
5624 GK
9027 BC
9602 ML
2037 SL
6411 XG
6245 JA
3311RM
7556 HV
4132 HK
5922 DB
4706 AR

Heerhugowaard
Assendelft
Apeldoorn
Eindhoven
Hilaard
Hoogezand
Haarlem
Heerlen
Eijsden
Dordrecht
Hengelo
Vianen
Venlo
Roosendaal

072-5346959
075-6213271
055-5211474
06-22981689
058-2519467
0598-320974
06 16260722
06-51358831
043-4093564
06-44358396
074-2428726
06-40714947
077-3825618
0165-536322

Ereprijsweg 4

8042 GM

Zwolle

038-4212311

14

Colofon

Woordzoeker

Contactpersonen
Inkomen en pensioenen:
Dhr. P.A. van Roosendaal,
tel. 033-494.16.98
Belastingen:
Dhr. L.G.M. Englebert
Tel. 070-2123582
E-mail: lgmemiga@ziggo.nl
Rob Peijs
Tel. 06-44964216
E-mail: r.peijs@icloud.com
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 april 2022
Sluiting kopij 7 mrt. 2022
Verschijningsdatum 4 apr. 2022
Nummer mei 2022
Sluiting kopij 8 apr. 2022
Verschijningsdatum 2 mei 2022

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing 1 - Dienaar
Onder de goede oplossingen wordt via loting de winnaar beloond met een cadeaubon ter waarde
van € 12.50. De oplossing moet binnen 4 weken na verschijningsdatum worden ingezonden aan:
BGV Puzzelredactie,
Postbus 2030,
3500 GA Utrecht.

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

Winnaar:

L.A.M. Beekmans
Eindhoven

Van

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

ficiat!

pro
harte

Aanmeldings- en machtigingsformulier van de BGV
Naam en voorletters
Adres

Geboortedatum

Postcode

Woonplaats

Tel.

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

en ontvangt via Rail & OV uitkering of pensioen

Hij/zij* machtigt de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel voor incasso van de verschuldigde contributie per jaar
van rekening

t.n.v.

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

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

