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Van de redactie

H

oera. Tijdens de Paasdagen is de
lente echt begonnen. Uitbundig, mag ik wel zeggen !
In mijn vorige voorwoord heb ik
aangekondigd met een rubriek
“Vragen staat vrij …” te willen starten om vragen, die bij u leven te
behandelen, voor zover dat binnen
onze mogelijkheden ligt.
U raadt het al: er is geen enkele
vraag bij de redactie binnengekomen. Dus we kunnen in dit nummer
nog niet van start gaan met deze
nieuwe rubriek. We wachten het
nog even af.
In dit nummer heb ik ook eens een
stukje nieuws van ons aller Spoorwegmuseum opgenomen. Ik ontvang daar regelmatig een berichtje
van, dat ik zo nu en dan de moeite
waard vind om u daarvan kennis te
laten nemen. Zo ook dit keer.
Waar ik ook blij mee ben is dat we
weer een bijdrage hebben mo-

er is geen enkele vraag bij de redactie binnengekomen
gen ontvangen van onze belangrijkste vertegenwoordiger in het
Verantwoordingsorgaan van het
Spoorwegpensioenfonds, de vicevoorzitter Sjef Marcelis. Hopelijk zet
hij deze gewoonte voort. Ik ben er
heel blij mee, dat hij zo open communiceert over wat het VO zoal bezig houdt, waarmee hij ons een blik
gunt in de keuken van het SPF.
Voor de omslag ben ik deze maand
afgereisd naar station Vlissingen,
een grensstation in het uiterste
Zuidwesten van ons land.
Kaartje Knip, die wij in de laatste
nummers weer hebben mogen
terugzien tot grote vreugde van
sommigen onder u komt nu niet in
beeld, omdat ik niets van hem heb
ontvangen, helaas.

Over de voorjaarsvergadering die
eind april heeft plaats gevonden
kan ik niets melden, omdat ik er wegens mijn gezondheidsproblemen
niet bij aanwezig ben geweest
Er was nog een stukje over een wissel in de koningslijn in Apeldoorn,
waarvoor in het vorige blad geen
ruimte meer was. Jammer, omdat
het een stukje van een van onze
trouwe lezers was. Dat komt er nu
wel in.
Over de ontwikkelingen binnen de
redactie hoop ik u in het volgende
nummer te berichten.
Ik besluit met u heel veel leesgenoegen toe te wensen en een mooie
lente.
HG

Van de voorzitter

D

eze keer maar een kort stukje.
Ik zit al een tijd te tobben met
mijn longen, heb daarvoor zelfs een
week in het ziekenhuis gelegen. Gevolg is dat de energie weg is. Maar
goed, toch maar een stukje.
IK MOET MELDEN DAT HET TOT NU
TOE HELAAS NIET GELUKT IS DE
MACHTIGINGSFORMULIEREN TE
VERZENDEN.
Maar we hebben met SPF Beheer de
afspraak kunnen maken dat ze de

contributie voor ons blijven innen
tot eind 2019. Dan moeten we het
echt zelf doen. Via deze weg dank
daarvoor aan het bestuur SPF/SPF
Beheer.
Nu stop ik er mee. Maar ik ben blij
dat we een goede 2e voorzitter hebben die het zolang overneemt.
Ik groet jullie allen.
Jan Sletterink
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Bij de omslag .…………..station Vlissingen
1

V

oor deze MP ben ik afgereisd
naar Station Vlissingen om er
foto’s van te gaan maken voor de
omslag. Vanaf mijn woonplaats Oudenbosch is het ruim een uur reizen
via Roosendaal en de Zeeuwse Lijn
2

om uiteindelijk in de uiterste Zuidwestpunt van ons land te komen,
waar wij nog een station hebben.
Je reist er via een zogenaamde intercity vanaf Roosendaal, die op elk
station en stationnetje stopt. Stati-

onnetjes met prozaïsche namen als
Rilland Bath, Krabbendijke, Kruiningen Yerseke, Kapelle-Biezelinge, Arnemuiden (“Erremuje”, zoals ze het
daar uitspreken) om vervolgens via
Middelburg, en Souburg in Vlissingen te belanden. Het eindstation op
dit spoor (zie foto 1).
Station Vlissingen heeft in mijn
hart een speciaal plekje, omdat ik
het een van de boeiendste stations
vond in mijn werkzaam leven als
Cpas (chef passage) in het rayon
West Brabant en Zeeland. Boeiend,
omdat ik in Zeeland naast Passage
ook het transport proces onder
mijn hoede had. En als plv Rc had
ik er ook alle externe contacten. Zo
pleegde ik regelmatig overleg over
de dienstregeling met de PSD, die
de veerdienst onderhield met Breskens in Zeeuws Vlaanderen (zie foto
2). Een druk veer met volop gebruikers (van vrachtauto’s t/m voetgan-
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https://commons.wikimedia.org

Station Vlissingen
gers); dat is met de komst van de
Westerscheldetunnel veel minder
druk geworden – geen autoverkeer
meer nu.
Verder was er in Vlissingen ook nog
een bootverbinding met Sheerness
in Engeland via de Olau Line, met
wie we ook regelmatig overleg hadden over aansluitingen, met name
als het gaat om de laatste treinen.
Daarnaast deed ik ook het Goederenvervoer in de haven van Vlissingen, met de kerncentrale van Bor-

sele en een grote gasterminal van
Eurogas. Alles bij elkaar ook heel
boeiend !
Kortom in Vlissingen bruiste het
van de activiteiten en daar kon ik
enorm van genieten, evenals van de
pannetjes met mosselen, die ik met
enige regelmaat in de stationsrestauratie ging nuttigen.
Ik heb met volle teugen van Vlissingen mogen genieten.
Helaas heeft het station haar vroeger glorie verloren. Kale boel daar

nu de oude loketten en de oude
stationsrestauratie zijn verdwenen.
Gelukkig gaat er in de toekomst wel
weer een echte intercitytrein rijden,
naast de stoptrein en dat maakt
Vlissingen weer beter bereikbaar en
zullen ze mij daar weer vaker vinden.
Sorry, dat ik mij heb laten verleiden
tot enige bespiegelingen over mijn
verleden daar, maar ze kwamen
spontaan bij me opborrelen.
Henk Grimbergen
5

Persbericht – Utrecht, 5 maart 2019

Unieke culturele samenwerking
in Spoorwegmuseum
Zeven culturele partners onder één dak tijdens tweede editie
van ‘Het leukste reisje van Nederland’

O

p 29 juni start in het Spoorwegmuseum de tweede editie van
‘Het leukste reisje van Nederland’.
Zeven verschillende culturele instellingen verzorgen in het Spoorwegmuseum een inspirerend programma rond het thema ‘reizen’.
De eerste partners voor 2019 zijn
inmiddels aangesloten. Het Nederlands Militair Museum, Beeld en
Geluid en Rijksmuseum van Oudheden zullen ieder een 'bestemming'
verzorgen. ‘Het leukste reisje van
Nederland’ is te bezoeken van 29
juni t/m 7 juli. Alle informatie is te
vinden op www.hetleukstereisjevannederland.nl.
Reizen is veel meer dan je verplaatsen van a naar b. Bij reizen hoort
avontuur, ontdekken, plezier. Dat is
het uitgangspunt van ‘Het leukste
reisje van Nederland’. Vorig jaar organiseerde het Spoorwegmuseum
dit evenement voor het eerst, 15.000
bezoekers lieten zich vermaken met
dans, film, theater en muziek. Dit jaar
wordt het programma in het Spoorwegmuseum ingevuld in samenwer-

Foto: Jorrit Lousberg

king met nieuwe culturele partners,
waaronder het Nederlands Militair
Museum, Beeld en Geluid en Rijksmuseum van Oudheden. Een mooie
kans om onder één dak kennis te
maken met verschillende culturele
bestemmingen. Bezoekers ontvangen bij binnenkomst een paspoort

en kunnen op alle bestemmingen
een stempel halen. Een vol paspoort
geeft toegang tot de bijzondere
eindbestemming.
Kijk voor een impressie van de eerste
editie naar: https://www.youtube.
com/watch?v=Wi7PUVl-z1Y

‘Het leukste reisje van Nederland’ is tot stand gekomen met dank aan de deelnemers van de BankGiro Loterij.

6

Maandblad van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Vervlogen tijden herleven:

Stukje wissel Koningslijn teruggelegd in
Apeldoorn
Ooit tufte er een stoomtrein van station Apeldoorn naar
paleis Het Loo. Deze lijn werd in opdracht van Koning Willem III en Koningin Emma aangelegd, omdat ze op paleis
Het Loo gingen wonen. Op 13 mei 1876 is deze lijn officieel geopend.
Apeldoorn had ook een prachtige Koninklijke wachtkamer, deze was alleen toegankelijk voor de Koninklijke familie en het gevolg. Het interieur was uitgevoerd in licht
eiken met een prachtige lambrisering en veel lofwerk.
In 1887 is de lijn doorgetrokken naar de richting VaassenZwolle. Deze lijn werd ook wel de Baronnenlijn genoemd;
deze lieden hadden een buidel met geld om de lijn door
te trekken.
Na de dood van Koning Willem III in 1890 zette Wilhelmina deze traditie nog voort. Toen ze in 1984 aftrad is de lijn
als personen dienst opgeheven.
Als goederenlijn deed het nog dienst voor enkele fabrieken, o.a. gieterij de Vulkanis in Vaassen waar de remblokken voor de NS-wagons werden gegoten.
Toen ik in 1957 als leerling conducteur bij de NS ben begonnen, begeleidde ik deze treinen op deze lijn als conducteur. Ook ging er een rangeerder mee voor het plaat-

sen van wagons die tevens de taak had om op de kruising
“Het Loo” (Loolaan de Naald) met een rode vlag voor de
trein uit te lopen. De machinist gaf geluidseinen om het
verkeer te waarschuwen.
Ik had als oud-conducteur daarom de eer om met de wethouder en voorzitter van de wijkraad, met het omgooien
van het wissel (kloot), dit lijntje en maquette te onthullen.
Oud-hc. Arie Verweij - Apeldoorn

Advertenties
TE KOOP

VOOR DE LIEFHEBBER

TE KOOP

T.e.a.b.: Tuinstoelen Hartman, bestaande uit 4 stoelen met hoge leuning, 4 kuipstoeltejs en 1 krukje.
Alles in kleur wit.
Daarbij een tafelkleed en 8 kussens
en 4 kleine leren stoelen voor op
een camping.

Bij het opruimen van paperassen
kwam ik een oude plattegrond
tegen van station Giessendam-N.
(1951).

Fiamma zakluifel
• Zakbreedte 2.60 meter
• Doekbreedte 2.32 meter
• Uitval 2.25 meter
Het kleine flapje tussen de staanders
is er niet bij.

A.M. van Gaal, Escharen
T: 0486 850260
E: ToonLeenvanGaal@ziggo.nl

Liefhebbers kunnen mij mailen.
Erick van der Veer, Apeldoorn
E: Snakeveer@hotmail.com

Prijs € 75,00
F. Teunisse
T: 020-6104910
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Bericht vanuit het Verantwoordingsorgaan
Fusie-proces
Vorige keer heb ik jullie een inkijkje
gegeven over de zaken die spelen
bij de voorbereiding van een mogelijke fusie van het Spoorwegpensioenfonds, (SPF), met Stichting
Pensioenfonds Openbaar Vervoer,
(SPOV).
Ik kan jullie nu melden dat de datum waarop de twee besturen van
SPF en SPOV het fusiebesluit zouden nemen (26 maart 2019) is uitgesteld. De reden hiervan is niet dat er
“beren op de weg” zijn gesignaleerd
zijn of anderszins, nee de redenen
hiervoor zijn dat er uiterste zorgvuldigheid wordt betracht ten aanzien
van de overeenkomst om over te
gaan tot een fusie tussen de twee
fondsen.
Deze overeenkomst moet nu zorgvuldig worden omgezet in een besluit van beide besturen. Gezien de
complexiteit van de materie en de
wens om de besluiten juist en precies te formuleren, zodat er geen
of onvoldoende ruimte is voor een
andere uitleg dan de bedoelde, is
er in goed overleg besloten iets
meer tijd te nemen. Het gaat hier

over onderwerpen die van wezenlijk belang zijn voor deelnemers en
gepensioneerden, namelijk het verschil van dekkingsgraad tussen de
twee fondsen en mogelijke (inhaal)
indexatie.
De tijd die hiervoor wordt genomen
zal 2 tot 3 weken zijn. Bij de uitgave
van Met Pensioen van juni 2019 zal
er mogelijk wel een voorgenomen
fusiebesluit liggen, afwachten dus
maar.
Welke consequenties heeft een fusie voor het bestuur en voor het VO?
De fondsen worden bij een fusie samengevoegd dus ook de besturen
en de verantwoordings-organen
treffen dit lot.
Het huidig aantal leden van het SPF
bestuur bestaat uit: twaalf (12) uitvoerende bestuursleden, (UB’s), en
drie (3) niet-uitvoerende bestuursleden (NUB’s). Dit is het “Intern Toezicht”.
Bij het bestuur SPOV zijn er nu tien
(10) bestuursleden en drie (3) leden
van de Raad van Toezicht.
Het VO van SPF
bestaat uit vijftien (15) leden
en het VO van
SPOV bestaat
uit
veertien
(14) leden.
Zouden bij een
fusie de besturen
en het intern toezicht worden samengevoegd dat zou
het bestuur van het
nieuwe fonds inclusief
het intern toezicht bestaan uit 28 personen.
Een samenvoeging van
de twee verantwoordingsor-

8

ganen zou een groep van 29 personen betekenen. Ieder weldenkend
mens en ieder die enige ervaring
met vergaderingen heeft vindt dit
aantal personen, niet de ideale situatie om efficient en effectief te vergaderen.
Dit betekent dat er voor de besturen en voor de verantwoordingsorganen nog een hoop werk te doen
is om de ideale situatie voor elkaar
te krijgen. Om te kijken dus welk
aantal is ideaal, zoals het nu is meer,
minder? (Op persoonlijke titel zeg
ik dan maar dat het nieuwe bestuur
en een nieuwe verantwoordingsorgaan met bezetting van maximaal
15 á 16 personen moeten kunnen
volstaan).
Ook betekent het dat er na de fusie datum (1 januari 2020?) een
overgangsverantwoordingsorgaan
dient te komen omdat verkiezingen, in de tijd tot die datum, niet
meer mogelijk is. Het nieuwe fonds
krijgt een nieuw gekozen verantwoordingsorgaan (wettelijk vastgelegd!), dus er dienen verkiezingen te
komen! En in beide organen dienen
gepensioneerden en/of personen
namens gepensioneerden zetels te
bezetten, en dat is weer wettelijk
voorgeschreven.
Ik sluit af om u op te roepen na te
denken of u een van die zetels in de
toekomst zou willen bezetten, want
de verkiezingen komen er half 2020
aan, schat ik zo in.
Tot een volgende keer, uw vertegenwoordiger in het VO,
Sjef Marcelis
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Beste lezers,
Het is vandaag 3 april en de lente is alweer begonnen
en ook de zomertijd. Wat gaat de tijd toch snel. Als je
nog werkt lijkt het wel veel langzamer te gaan.
Op 23 april hebben we alweer de bondsvoorjaarsvergadering te Amersfoort waarbij het bestuur van Alkmaar
altijd met 3 mensen vertegenwoordigd is. De laatste
soosmiddag was ik persoonlijk niet aanwezig wegens
het overlijden van mijn schoonmoeder. Daarom kan ik
u daar niets over vertellen.
Verder heb ik niet zo veel te melden, alles gaat zijn gangetje. Dan nog even de gebruikelijke punten: de leden
die in mei hun verjaardag vieren worden door het bestuur van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren
toegewenst.
Wij hopen u allen te mogen begroeten op onze laatste
soosmiddag voor de zomerstop namelijk op 13 mei a.s.
aanvang 13.30 uur in "De Terp” te Alkmaar.

Agenda

13 mei: zomerstop tot 9 september
Iedereen fijne zomer.
Hans van Westrienen

Amersfoort
Als u dit leest zijn de paasdagen alweer voorbij. Afgelopen tijd (het is nu 4 april) hadden we weer een contactmiddag in Railzicht. De opkomst (23 man) was niet
zo groot. Dit was volgens mij te wijten aan het slechte
weer. Veel regen en harde wind. Ondanks de kleine opkomst was het toch een gezellige middag. Yvonne had
weer voor vele mooie prijzen voor de bingo gezorgd.
Deze maand (11 april) is het weer paasbuffet. Hiervoor
hebben inmiddels 28 leden zich aangemeld. Als u dit
leest heeft iedereen als het goed is zijn aangifte 2018 alweer klaar. Voor sommigen een uitdaging voor anderen
een ergernis. Maar dan was er de hulp van de BGV om
u er doorheen te helpen. Nu gaan we op naar de lente
en kunnen weer gaan genieten van het mooie weer en
plannen maken voor de zomer.

Agenda

Donderdag 16 mei contactmiddag en bingo
Vakantie

Donderdag 12 september contactmiddag en bingo
Donderdag 17 oktober contactmiddag en bingo
Donderdag 14 november contactmiddag en bingo
Graag tot de volgende Met Pensioen of op de bijeenkomst in Railzicht.
Jan Beitsma

Amsterdam
Veel nieuws is er niet te melden, eigenlijk helemaal
niets. Daarom alleen te vertellen, dat er op donderdag
21 maart 30 personen de stoute schoenen hadden aangetrokken om zich naar ons verblijf te Duivendrecht te
begeven. Na de gebruikelijke rondjes bingo werden na
de pauze de sjoelbakken uit de kast gehaald. Er werd
met veel animo en plezier aan dit spel deelgenomen.
Aan één tafel werd door 4 personen geklaverjast. Op
donderdag 16 mei zal er na de bingo gekaart worden.
Ik zal aan deze bezigheid niet deelnemen, omdat ik op
die dag van vakantie terugkeer en te laat ben om nog
naar Duivendrecht te komen. Ik ontmoet u dan op donderdag 20 juni op het station Amsterdam Sloterdijk om
deel te nemen aan de bustocht naar Luttelgeest voor
een bezoek aan de Orchideeënhoeve en een rondvaart
te Blokzijl. U kunt zich nog tot 16 mei opgeven voor
deelname aan deze bustocht, kosten € 65 voor leden,
€ 76 voor niet leden. Kom met zoveel mogelijk deelnemers, het wordt vast een gezellige dag. Waarschijnlijk
zal de bus gereden worden door onze vaste chauffeur
Maarten Kuipers.
Dit is het voor deze keer, meer heb ik niet te vertellen, ik
groet u daarom van harte en zie u op 20 juni terug.
Kor Stuut

Apeldoorn
De laatste bijeenkomst waren wij (mijn vrouw en ik) niet
aanwezig. We kregen van de kinderen een korte vakantie aangeboden naar Bergen, lux in een hotel. Genoten
hebben we.
De vz mailde mij dat er geen bijzonderheden waren; er
waren in maart twee jarigen Gerrit en Koosje, alsnog
van harte. Wat fijn dat Andre er weer was. Mevr. Kars
was er niet, het gaat niet zo als zij zou willen. Ze hoopte
op een snelle terugkeer. Helaas hebben we geen (hulp)
9

bericht uit het land gekregen voor een uitje, nu moeten
we zelf maar iets zoeken. Zo dit was het.
De laatste bijeenkomst van het seizoen zal zijn woensdag 22-05-2019. Wij beginnen om 13.30 uur en eindigen om 16.00 uur. Daarna gaan we gezamenlijk eten,
dit is niet verplicht (kosten 5 euro per persoon)
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
Woensdag 27 maart was de ledenvergadering in de
Fuut. Het belangrijkste nieuws is dat Henk Schapendonk
nog 1 jaar de voorzitter blijft en dat Jan Daverveld nu officieel de secretaris is.
Op woensdag 17 april hebben we PAASKIENEN gehad;
er waren mooie prijzen te winnen.
Addie Doomen bedankt voor het verzorgen van de prijzen.
Op woensdag 5 juni gaan we weer kienen, iedereen
krijgt bericht via email of in de brievenbus.

Onze voorzitter Bouko Bandsma kan namens het bestuur maar 15 personen welkom heten tijdens onze
maandelijkse bijeenkomst. Een aantal leden kan niet
aanwezig zijn wegens andere verplichtingen die voorrang hadden.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Reint Alsema, hij was een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten.
Vanmiddag gaan we kaarten en sjoelen, de kosten
zijn nog altijd € 0,50. Na twee spelletjes kaarten en zes
beurten sjoelen is het dan tijd om de uitslag bekend te
maken. Alleen wil de computer niet doen wat we graag
willen en dus moet de uitslag handmatig worden vast
gesteld. Nadat de prijzen zijn verdeeld sluit de voorzitter de gezellige middag wenst ons wel thuis. Hij hoopt
ons weer te zien op vrijdag 26 april om 14:00 uur.

Agenda

26 april 2019
		
24 mei 2019

Dhr. Frenge met beelden over
Groningen
Afsluiting seizoen
JJP

Haarlem

Agenda

Het sjoelen en kaarten in de Fuut op:
7 mei, 14 mei, 21 mei, 28 mei
Kom gerust langs om eens te kijken hoe dit eraan toe
gaat.
U bent welkom op deze dinsdagmiddagen vanaf 13.15
uur in de Fuut.
Jan Daverveld

Friesland
Beste lezers.
Op de bijeenkomst van maart heeft de familie Meeter
aangeboden om van hun reis naar China te vertellen
door middel van een dia serie. Meneer Meeter verzorgde de projectie en mevrouw het bijbehorende verhaal.
Weer een succesvolle middag en voor de penningmeester lekker goedkoop.
Op 17 april was onze sluitingsmiddag en we komen
voor het eerst op 2 oktober, bij leven en welzijn, weer
bij elkaar.
Namens het bestuur wens ik een ieder een fijne zomer
en een mooie vakantie.
Tot ziens op 2 oktober.
de V.
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Groningen

Wij gaan in Haarlem op 1 mei nog een keer bingo spelen
voor de zomervakantie en hopen iedereen op 4 september weer te zien. Ik wens allen een mooie zomer toe.
Groeten, Paul van Hout (voorzitter)

Heerlen
Geen kopij ontvangen.

's-Hertogenbosch
Het beloofde verslagje van de paasbingo moeten we
nog even missen.
Dat kan pas volgende maand. Deze kopij moest al worden ingestuurd voor 10 april, vandaar. Maar wat in het
vat zit…
We hebben weer een spellenmiddag gehouden op 26
maart. Het was heel gezellig en er werd enthousiast gespeeld. Jammer dat er nog maar zo rond de 30 leden
komen, zou wat meer mogen zijn!! Deze “harde kern” is
altijd op alle middagen aanwezig. En de sfeer is geweldig. Heel belangrijk!!!!
Op ons programma staat nu nog de speciale bingomiddag op 21 mei.
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Dit is een muzikale bingomiddag, waarbij ook weer
leuke prijzen te winnen zijn. Voor ons is dit ook nieuw,
dus we laten ons met z’n allen verrassen.
Daarna hebben we 3 maanden geen activiteiten i.v.m.
vakantieperiode.
Dit blad blijft, zoals ieder jaar, wel komen (JUNI/JULI en
AUG/SEPT). Vergeet het niet te lezen.
Het bestuur wenst jullie fijne zomermaanden toe. Geniet ervan!
Meer nieuws is er niet te melden, behalve dat er de komende maanden weer heel wat jarige leden zijn!!
Daarom: Onze hartelijke gelukwensen.
Berthy van den Broek, vz

Maastricht
Het voorjaar breekt door. De redelijk goed bezochte
jaarvergadering is voor het bestuur aanleiding de mouwen maar weer op te stropen en het komende jaar een
aantal afdelingsactiviteiten te gaan organiseren. Nog
voor de zomer zijn intrede doet bestaat de gelegenheid,
om een bezoek te brengen aan het voormalig NAVOhoofdkwartier gelegen in de Cannerberg. Onder leiding
van een gids zal er een rondleiding plaatsvinden. Er is
voldoende parkeergelegenheid bij de Cannerberg. Let
op! Zorg voor goed schoeisel en warme kleding (het is
er slechts 9 graden en erg vochtig.)
Na afloop van de rondleiding zullen we gezamenlijk genieten van koffie met gebak en nog wat nakeuvelen.
De datum is zaterdag 15 juni 2019. We verzamelen
om 13.00 uur op de parkeerplaats Cannerberg. Kosten
deelname: Het luttele bedrag van €6.00 per persoon.
Gelet op de voorbereiding verzoek ik jullie dan
ook te reageren voor 30 mei 2019 en het bedrag
van deelname over te maken op rekeningnummer
NL30INGB0003608171 t.n.v. BGV. Maastricht met als
kenmerk: Cannerberg.
Verder zal er ook weer de jaarlijkse Stedenmeerkamp
worden gehouden op zaterdag 18 mei te Eindhoven. Neem voor meer info contact op met Loe Barger
tel: 0637616366.
In de maand september mogen jullie vast noteren
woensdag 18 september voor een te houden onderling
Jeu de Boules treffen.
In een van de volgende “Met Pensioens” komen wij daar
met betrekking tot verdere invulling op terug. Voor vragen en of opmerkingen kunnen jullie altijd terecht op
0652614584.

Midden-Limburg
Als dit blad uitkomt op het laatst van april dan is de opening van het nieuwe seizoen weer gestart en wel op 11
april met de bingo in restaurant Int Brookx in Stevensweert. Bij de uitgave in juni gaan we hier verder aandacht aan besteden.
Activiteiten Kalender 2019
21 mei
Uitstapje busreis: verrassingsreis. Vertrek Sittard achterzijde station om 08:00 uur. Kosten € 17.50 per persoon
voor de bus. Opgeven voor 1 mei (VOL IS VOL)
8 augustus
Busreis bestemming wordt nog bekend gemaakt! Vertrek Sittard achterzijde station om 08:00 uur.
Kosten € 17.50 per persoon voor de bus. Opgeven voor
15 juli (VOL IS VOL)
17 oktober
Gezellige middag in restaurant Int Brookx.
Aanvang 14:30 uur met koffie en vlaai, daarna bingo
met leuke prijzen. Om ongeveer 17.30 uur samen gezellig eten (Snoekbaars of Schnitzel). Kosten € 20.00 per
persoon, opgeven voor 30 sept. Met vermelding wat jullie willen eten.
12 december
Kerstviering in restaurant Int Brookx
Aanvang 14:30 uur met koffie en kerstbrood en live
muziek van Duo Tadaa. Om 17:00 uur samen eten met
een heerlijk DINERBUFFET. Kosten € 20.00 per persoon,
opgeven voor 15 november.
Alle activiteiten moeten vooruit betaald worden op re-

Namens het Bestuur,
Henri Spits
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kening NL35INGB 0004438498 T.N.V. N.Marinus Sittard
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
Alle leden die in mei jarig zijn een fijne verjaardag en
nog vele gezonde jaren toegewenst.
Wil Kroon, sec

Oost Gelderland
Het bestuur feliciteert alle leden van onze afdeling, die
deze maand hun verjaardag vieren en wenst hen een
heel prettige en mooie dag.
Het busuitstapje, dit jaar naar de Orchideeënhoeve te
Luttelgeest, zal plaatsvinden op 15 mei a.s. DIT UITSTAPJE GAAT DOOR! Vertrek uit Zutphen om 09.45 uur
aan de voorzijde van het station en om 10.00 uur bij de
Hanzehal. Terug zijn we weer rond 20.00 uur bij de Hanzehal. De kosten bedragen € 45 pp voor leden en € 54
pp voor niet-leden. Naast het busvervoer zijn een luxe
diner en tweemaal koffie/thee en een meeneem orchidee inbegrepen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar: neem contact op met het bestuur om toch mee
te kunnen gaan.
Tot onze schrik moesten we vernemen, dat onze penningmeester zich door zijn fysieke mogelijkheden gedwongen ziet begin volgend jaar zijn werkzaamheden
te beëindigen. Wie van onze leden komt dit gat opvullen? Laat het snel aan het bestuur weten.
Wij wensen u een mooie en fijne zomertijd met veel
mooi weer en hopen u de eerste woensdagmiddag in
september op de contactmiddag weer te zien.
Wim Elbers

Rotterdam / Den Haag
Dit is het blad voor de maand mei en onze contactmiddagen worden even opgeschort tot de derde dinsdag in
september. Vakantietijd staat weer voor de deur, campings ontvangen hun vaste bewoners en anderen gaan
op pad met caravan of met een busreisje er even tussen
uit. De jaarvergadering leverde geen bijzonderheden
op; het is de snelste vergadering die ik meegemaakt
heb. Slechts vijftien minuten, er waren geen vragen of
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opmerkingen naar het bestuur. Als voorzitter wel een
bedankje naar Lenie voor de steeds weer goed gevulde
boodschappentassen en andere mooie leuke prijzen.
In mijn jaarverslag heb ik melding gemaakt dat ik geen
welkomstbrieven meer ga sturen naar nieuwe leden
om de contactmiddagen te komen bezoeken. Van het
aantal verstuurde uitnodigingen heeft er in de loop
der jaren slecht 1 persoon gereageerd, deze is eenmaal
geweest en daarna nooit meer. Het scheelt mij moeite,
papier en postzegels. Dus vanaf nu heet ik alle nieuw
gepensioneerden welkom die in de regio Rotterdam
en den Haag wonen. Kom eens naar onze contactmiddag in “de Poort”, het is er altijd gezellig. Onze contactmiddag vindt altijd plaats op de derde dinsdag van de
maand, aanvang 13.30 uur tot circa 16.00 uur maar niet
in de maanden mei, juni, juli en augustus. De locatie
van “de Poort” is: Molenwaterweg 33, 3033CA Rotterdam, telefoon 010-4130077 en is gelegen aan de Blijdorpzijde van het station. Rest mij nog namens het bestuur u allen een goede en fijne zonnige vakantie toe
te wensen. Voor de komende maanden alle jarigen van
harte gefeliciteerd en de zieke leden van onze afdeling
sterke en beterschap toegewenst.
Cor Voorderhaak

Twente
We hebben woensdag 20 maart een hilarische middag
gehad. Onze barjuffrouw werd 50 en ze werd verrast
met wel 3 Sarah’s die op bezoek kwamen. En natuurlijk
de nodige bloemen. Er werd tevens een Sarah lied voor
haar gezongen.
Dit werd muzikaal ondersteund door de fam. Roessink
op de harmonica. De sfeer kwam er goed in.
Er werd een toost uitgebracht op de jarigen, want we
hadden nog een jarige in ons midden en wel Piet Dijkstra.
Ook moesten er nog de hersenkrakers opgelost worden
waarvoor we gekomen waren. De groep werd door middel van loting opgedeeld in groepjes van 4. Met rode
wangen zat eenieder zich te verdiepen in de vragen.
Het resultaat was een gedeelde eerste plaats waarop
nog snel even 4 prijzen erbij gehaald werden; daar hadden we niet op gerekend.
Voldaan ging iedereen naar huis. Fijn dat men na afloop
zo tevreden is, want daar doen we het voor.
We willen u er nog even op wijzen dat er nog enkele
plaatsen vrij zijn voor de bustocht op 15 mei a.s.
Graag vóór 6 mei opgeven bij Zwaan Stassen.
Het belooft weer een gezellige dag te worden als het
weer ons goedgezind is.
Netty Geerdink, vz
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Utrecht
Geen kopij ontvangen.

Venlo
De jaarvergadering op 11 maart jl. werd bijgewoond
door 37 leden. Zes leden hadden zich afgemeld. Nadat
de voorzitter de vergadering had geopend werden de
overledenen, die ons in 2018 zijn ontvallen, met een
minuut stilte herdacht. De jaarverslagen van de penningmeester en secretaris werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De kascommissieleden Jeanne van Doorn-Hermans en Will Wackers vonden dat de
penningmeester alles goed op orde had. Zij stelden de
vergadering voor de penningmeester te dechargeren
voor zijn beheer. De beide kascontroleleden stelden
zich dit jaar weer beschikbaar, waarvoor onze dank. Zij
werden door de vergadering herkozen. Bestuursverkiezing: Martien van Dijk en Frans Lankes waren periodiek
aftredend en stelden zich herkiesbaar. Zij werden met
algemene stemmen herkozen. Samenstelling bestuur:
Bertha Lomans-Nab - voorzitter, Martien van Dijk - penningmeester, Ina Plat-Lammertse - secretaris, Frans Lankes - bestuurslid. Rondvraag: dhr. Harry Bremer deelde
mee dat de Traco theoretisch is overgegaan naar de
Spoorweg Sport Vereniging SSV).

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,rondleiding begint. Duur ± 1½ uur. Deze tentoonstelling staat in het teken van het 16x11 jubileum van het
Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. Kosten voor
de gehele dag: € 11.00. Rekeningnummer NL58 INGB
0002 2877 88 ten name van BGV. afdeling Venlo Aanmelden: vóór 8 mei.
Dinsdag 25 juni:
Fietstocht. Vertrek bij 't Wonder om 10.00 uur. Rondleiding en lunch bij Tuincentrum Leurs, Straelseweg
370, Venlo. Aanvang 10.30 uur.
Na de lunch vertrekken we naar melkveebedrijf De
Brem Holsteins, Schandelo 113 te Velden. Aanvang:
14.00 uur. Rondleiding incl. koffie/thee en een 'Bremkoek'. Boer Mark vertelt over het ontstaan, de visie en
de toekomst van het bedrijf waarna we de stallen gaan
bekijken. Duur 1,5 á 2 uur. Indien u niet fietst, kunt u zich
evengoed opgeven, en zorgt u op het juiste tijdstip bij
beide locaties aanwezig te zijn. Kosten voor de gehele
dag € 12.50. Aanmelden: vóór 11 juni.
Een verslagje van het bezoek aan het Schutterijmuseum en Hagerhof-restaurant op 18 april jl. leest u in de
editie juni/juli van MP.
Ina Plat

Zuid West

Woensdag 22 mei:
Themamorgen. Notaris mevr. Manders-van Helmond
van kantoor Moonen notarissen maakt ons wegwijs in
de materie levensbeëindiging, testament en erfrecht.
Locatie: 't Wonder. Aanvang: 10.00 uur.
We beginnen met koffie/thee en vlaai, waarna de gastspreker het woord neemt. Tijdens lunchtijd in 't Wonder
nuttigen we een kop soep en een broodje met o.a. kroket of frikadel. Na de lunch vertrek naar het Jocusmuseum, Dominicanenplein 25, waar om 13.30 uur een

De bijeenkomst van donderdag 14 maart werd zeer matig bezocht. Ondanks dat het weer in de loop van die
morgen toch opklaarde, kon Ben tegen kwart voor twee
slechts 33 leden welkom heten. Een dieptepunt voor de
afdeling Zuidwest wat het aantal bezoekers betrof.
Laten we hopen dat dit niet de tendens wordt.
Begonnen werd met de mededelingen en helaas moest
Ben weer twee overledenen vermelden waarvoor enige tijd stilte in acht werd genomen. Gelukkig konden
we toch ook weer 6 jubileum-jarigen voor de maand
maart feliciteren, waarbij een negentig jarige door de
aanwezigen werd toegezongen. Ook kon men zich nog
opgeven voor het reisje naar de Beekse Bergen op 21
mei waarbij die middag de minimale deelname van 35
personen werd overschreden, zodat het reisje nu definitief door gaat. I.v.m. het aftreden van onze 2e penningmeester na de algemene ledenvergadering van
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Zwolle
februari 2020 werd er nogmaals aan de aanwezigen gevraagd wie hem in deze functie wil opvolgen. Nu heeft
Kees nog voldoende tijd om hem/haar in te werken.
GAARNE UW REAKTIE !!!!!! bij ondergetekende.
Na de verkoop van de bingo-bordjes, de loten en het
spelen van het spel werden de prijzen aan de winnaars
uitgereikt. Ook nu viel het op dat bij de loterij op 4 prijzen na, alle prijzen naar dezelfde tafel gingen maar de
pret was er niet minder om.
Tegen kwart voor vier sloot de voorzitter de bijeenkomst af met de wens dat hij tijdens de volgende bijeenkomst op 9 mei (de laatste voor de zomervakantie)
meer leden mag begroeten.

Agenda

donderdag 9 mei aanvang 13.30 uur
donderdag 21 mei reisje naar Hilvarenbeek aanvang
10.30 uur
donderdag 12 september aanvang 13.30 uur

Woensdag 1 mei wordt het seizoen afgesloten met uiteraard de spelletjes bingo en klaverjas. Na afloop gaan
de aanwezigen nog een keer aan de slag, maar dan met
het bestek in de handen. Zevenendertig (37) personen
hebben zich opgegeven voor de chinees die als sluitstuk op tafel komt. Het eten uiteraard, niet de arme man
of vrouw die alles komt brengen. Een mooie afsluiting,
waar we de hele zomerperiode weer aan terug kunnen
denken.
Ook hebben we voor u inmiddels de dagen waarop we
na de vakantie weer aan de slag gaan. De zaal is gereserveerd en nu alleen nog de agenda pakken en daar
alles inzetten.
We blijven op de woensdagmiddag en beginnen op
11 september, daarna 9 oktober, 13 november en 11
december , dit alles nog dit jaar. Voor volgend jaar
staan 8 januari, 5 februari, 4 maart, 8 april en 6 mei genoteerd. Uiteraard herhalen we dit nog wel een keer,
wanneer er de nieuwe agenda’s zijn.
Graag tot ziens op woensdag 1 mei.

Ton Vercruijssen

Jan Post

Puzzeloplossing Maart
Juni/Juli
- Parelgerst
- 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
J.B.
van der Meer
RijenHaag
Den

t!
proficia
e
t
r
a
h
Van

Bij inzending via E-mail graag de volgende gegevens vermelden:
Maand en puzzeloplossing, Naam, Adres, Postcode en Woonplaats
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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
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 juni/juli 2019
Sluiting kopij 8 mei 2019
Verschijningsdatum 4 juni 2019
Nummer aug./sept. 2019
Sluiting kopij 13 augustus 2019
Verschijningsdatum 3 sept. 2019

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Advertenties
Maak ook gratis gebruik van
onze rubrieken:

Contactadvertenties
Te koop
Te koop gevraagd
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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. Beitsma (wnm secr.)
K.H. Stuut
H. Trots
J.J. Daverveld
K. de Vries
J.v.Dijk
J.P. van Hout
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
Gerrit Witsehof 10
Mediterraan 27
Loseweg 287
van Altzemastraat 18
Hoptilsterdyk 9
Schorpioen 80
Baden Powellstraat 17
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
3813 MP
1566 SX
7315 DH
5624 GK
9027 BC
9602 ML
2037 SL
6411 XG
5211 DP
6245 JA
6181 ER
3311RM
7552 JG
3435 CP
5921 GM
4706 AR
6843 DT
8032 VK

072-5346959
033-4805713
075-6213271
055-5211474
06-22981689
058-2519467
0598-320974
06 16260722
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
Haarlem
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 de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel voor incasso van de verschuldigde contributie
van €
per jaar van rekening
t.n.v
De contributie bedraagt € 19,20** per jaar. Voor weduwen en ondersteunende leden € 15,00** per jaar. (2018**)
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

