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Van de redactie

D

it wordt een van mijn laatste
stukjes “van de redactie”, die ik
ga schrijven. Ik heb besloten om er
mee te stoppen. Misschien blijf ik
nog wel wat hand- en spandiensten
verlenen aan de nieuwe redactie,
die nu bijna gevormd is.
In de volgende Met Pensioen hoop
ik u het definitieve nieuwe plaatje te
kunnen schetsen.
Mijn herstelproces verloopt zodanig
traag, dat het mij te zwaar valt om
nog veel te doen. Reizen gaat heel
moeilijk. Wandelen en fietsen gaat
niet meer. Auto rijden helemaal niet.

Dus ik ben zodanig beperkt nu, dat
een beetje normaal functioneren mij
moeilijk valt. Ik heb nog enige hoop
op verbetering, omdat ik nog een
aantal behandelingen krijg in de komende maanden, die wellicht toch
nog iets kunnen opleveren. Dat geeft
mij nog een sprankje hoop op een
leefbaar leven. En het gezegde luidt:
“hoop doet leven”. Dat houdt mij nog
op de been. Probeer te genieten van
wat mij nog rest.
In dit nummer heeft onze voorzitter
weer de pen opgevat en zijn bijdrage
geleverd. Ook hebben we weer wat

Van uw voorzitter
N
u dan toch weer een stukje van
mij. Zoals jullie weten ben ik behoorlijk ziek geweest. Maar dat gaat
allemaal weer de goede kant op.
Gelukkig hebben we een bekwame
2e voorzitter die de zaken van mij
heeft overgenomen. Jan Westerhuis, dank daarvoor. Bij de MP die
u nu ontvangen heeft en uit het
plastic gescheurd hebt om te lezen,
vindt u ook een formulier om aan te
geven van welke bankrekening wij
uw contributie mogen afschrijven.
Dit omdat eind 2019 het niet meer
door SPF Beheer gedaan wordt. Dus
moeten we het zelf organiseren.
Dan lopen we ook tegen het probleem op dat we van NS niet meer
doorkrijgen wie er met pensioen
gaan. Dat was altijd zo, maar nu in
het kader van de nieuwe privacywet
mag dat dus niet meer. Zoals jullie
begrijpen zijn we echt heel blij met
die nieuwe wet. Eigenlijk is het een
wet voorgeschreven door de EU en
die geldt dan ook voor alle EU landen. Nou wat mij betreft mogen we
er zo uitstappen. Maar dat kan natuurlijk niet. We zitten als één van
de oprichters vastgebakken binnen

de EU. Maar waar het om gaat is dat
we dus in ledental zakken. Ik wil u
vragen om als u weet dat er iemand
met pensioen gaat die zijn pensioen
van SPF of SPOV gaat krijgen de betreffende persoon te wijzen op het
bestaan onze BGV. We hebben daar
folders voor, dus mocht u die willen
hebben, even een mailtje naar ons
en we sturen ze op.
Ook in het bestuur gaat er wat veranderen. Henk Grimbergen moet er om
lichamelijke redenen mee stoppen
en ook Ilja van Dijk is hetzelfde overkomen. En ook Willem Metzlar wil
graag stoppen als redacteur. Maar hij
blijft nog tot we een opvolger gevonden hebben. Henk zal waarschijnlijk
opgevolgd worden door Jan Westerhuis, Ilja is al opgevolgd door Janny
Westerhuis en we hebben gelukkig
toch nog een paar kandidaten die
de functie van Willem willen overnemen. Maar we zijn nog in gesprek.
Er ontstaat dan natuurlijk een vacature voor 2e voorzitter, dus bij deze
de vraag wie daar interesse in heeft.
Dan nog even over de KNVG, in de
laatste vergadering is door de aanwe-

nieuws uit het Verantwoordingsorgaan.
Er zijn wat reacties gekomen op de
vergoeding die NS gaat geven aan
oorlogsslachtoffers en/of hun nabestaanden. Daar is veel over te doen
geweest in het nieuws.
In het afdelingsnieuws is te lezen dat
we allemaal de zomer weer goed
doorgekomen zijn en dat de afdelingen weer volop aan de slag gaan met
allerlei geweldige activiteiten.
HG

zige leden het mandaat gegeven om
te gaan fuseren met de NVOG. Nou
weet ik en heb het ook allemaal meegemaakt, dat er binnen het bestuur
van de NVOG onenigheid ontstond
en dat toen afgesplitst is in de KNVG.
O.a. wijlen Nico Roelink was daar een
groot voorstander van en hij is ook
jaren penningmeester van de KNVG
geweest. Dat samengaan heeft o.a.
te maken met het pensioenakkoord.
Dan speelt er nog een punt en wel
het samengaan van ons pensioenfonds SPF en het pensioenfonds
openbaar vervoer SPOV. Het besluit
moet nog genomen worden, maar
allebei de Verantwoordingsorganen
hebben geadviseerd om samen te
gaan. Dus het zal er wel van komen.
U wordt over niet al te lange tijd voorgelicht wat dit samengaan voor u betekent in financieel opzicht.
Nou dat was het wel weer. Ik ga de
resterende maand augustus in gepaste rust door brengen, maar ik zag
in de email alweer data voor nieuwe
vergaderingen verschijnen.
Jan Sletterink
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Berichten vanuit het
VerantwoordingsOrgaan (VO)
Deze bijdrage voor Mijn Pensioen het maandblad van de BGV, gaat over twee (2) onderwerpen.
En niet zo maar twee onderwerpen, het ene onderwerp,
”Fusie met SPOV”, is belangrijk voor u als gepensioneerde
bij SPF, en het andere onderwerp “Het Pensioenakkoord”,
is belangrijk voor alle gepensioneerden omdat het over
de korte en de lange termijn van uw pensioen gaat.
Hoe is de stand van zaken omtrent de voorgenomen fusie?
Voor wat betreft de rol van het VO kan ik u melden dat
het VO een advies over de voorgenomen fusie heeft uitgebracht.
Het advies van het VO is, dat zij achter de fusie staat en het
voorgenomen besluit ondersteunt. Het VO merkt in haar
advies op dat er goed gekeken is naar de belangen van
(gewezen) deelnemers en gepensioneerden en de gevolgen (van deze fusie) voor de afzonderlijke groepen op een
evenwichtige wijze wordt gedeeld.
Het is een lijvig goed gedocumenteerd advies waarbij
het VO inhoudelijk is ingegaan op de op de zestien (16)
afzonderlijke besluiten die het bestuur aangaande deze
voorgenomen fusie heeft genomen en het VO heeft ook
op deze zestien (16) besluiten haar commentaar geleverd.
Als belangrijk aandachtspunt dat het VO aan het bestuur
heeft meegegeven is de communicatie over deze fusie
naar de (gewezen) deelnemers en de gepensioneerden.
Dit heeft het bestuur al gelijk opgepakt en de werkgroep
communicatie van het VO, onder leiding van onze BGVvoorzitter Jan Sletterink, gaat met een afvaardiging van
het bestuur dit belangrijk onderwerp op pakken. Waarlijk
een stap in de goede richting want zeker voor u moeten
de gevolgen voor u van deze fusie goed in beeld gebracht
worden.
Het bestuur van SPF heeft het VO ook gevraagd haar
zienswijze te geven op de samenstelling en het aantal leden van het VO, in de periode dat er nog geen verkiezingen zijn gehouden, (we noemen dit even voor het gemak,
het overgangs-VO, en de samenstelling en aantal leden
van het VO in de periode na de verkiezingen (het streven
is deze medio 2020 te houden!).
Dit nadenken door het VO (en het bestuur) is nodig omdat
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een samenvoeging van de beide VO’s in de overgangsperiode tot aan de verkiezingen, niet werkbaar is. Dan zou
het gaan over een VO met 13 leden vanuit VO SPOV en 15
leden vanuit VO SPF, is dan totaal een VO van 28 leden!.
Na enkele keren binnen het VO SPF hierover gediscussieerd te hebben kwamen er twee (2) oplossingen aan de
horizon. Het eerste model een VO van 16 leden; 9 uit het
VO SPF en 7 leden uit het VO SPOV. Samenstelling afvaardiging VO SPF: 3 werkgevers, 3 gepensioneerden en 3 actieve deelnemers.
Het tweede model een VO van 20 leden; 12 leden uit het
VO SPF en 8 leden uit het VO van SPOV.
Samenstelling afvaardiging VO SPF, 4 werkgevers, 4 gepensioneerden en 4 actieve deelnemers.
Dit betekent dat niet alle VO leden in de overgangssituatie naar een nieuw gekozen VO kunnen blijven zitten.
Wel is afgesproken dat in dit overgangs-VO alle gekozen
kandidaat-stellende organisaties (BGV-FNV-CNV-VHS en
VVMC) vertegenwoordigd dienen te zijn.
Ook de samenstelling van het nieuwe VO voor na de
verkiezingen is onderwerp van gesprek geweest, hieruit
kwam het volgende uit; een VO van 18 leden: Samenstelling: 6 leden vertegenwoordigd vanuit de werkgevers, 6
leden gekozen uit de groep gepensioneerden, en 6 leden
gekozen uit de groep actieve deelnemers.
Tot zover de voorgenomen fusie, een volgende keer de
nieuwe ontwikkelingen.

Nu wil ik u in het kort de ontwikkelingen van het Pensioenakkoord schetsen.
Waarom een (nieuw) Pensioenakkoord?
We hebben toch het beste pensioenstelsel van de wereld?
Inderdaad ons stelsel staat bekend als het beste van de
wereld.
Maar is dit stelsel tot in lengte van jaren financieel en
maatschappelijk houdbaar?
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Om een aantal redenen niet:
• Dit stelsel kent niet de zekerheid die we het toedichtten: niet/nauwelijks indexaties en zelfs soms (grote)
kortingen (PMT/PME)- vertrouwen neemt af;
• In dit stelsel is het niet duidelijk hoe pensioen wordt
opgebouwd;
• Dit stelsel kent weinig mogelijkheden voor maatwerk
en keuzevrijheid;
• Dit stelsel sluit onvoldoende aan bij ontwikkelingen
arbeidsmarkt-----mensen veranderen steeds vaker van
baan----flex---zzper;
• Dit stelsel levert “onbalans” jongeren en ouderen in
premiebetaling en pensioenopbouw in verband met
huidige doorsneeproblematiek.
Dus de noodzaak tot verandering en verbetering van het
stelsel had prioriteit ook in de polder, al ging niet iedereen er even voortvarend mee aan de gang. En dan…en
dan….
“Het is ons GELUKT”, zegt Wouter Koolmees, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over het principeakkoord rond pensioenen dat op 5 juni 2019 bereikt werd.
Na negen (9!) jaar zijn de Werkgeversverenigingen, MKBLTO-VNO/NCW, Vakbonden, FNV-CNV-VCP, en het Kabinet onder begeleiding van de Sociaal Economische Raad
(SER) het eens geworden over hoe een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel eruit moet zien.

Principeakkoord.
Wat is er afgesproken?
Op 5 juni 2019, presenteerde de SER zijn ontwerpadvies
over de werknemerspensioenen, de tweede pijler in het
huidig stelsel.
De eerste pijler is de AOW en de derde pijler zijn afzonderlijke
regelingen die mensen hebben afgesproken met banken
(b.v.spaar regelingen), en met verzekeringen (b.v. uitkeringspolissen).
Voorstel SER:
•
•

•
•
•

Schaf doorsneepremie af----alle regelingen leeftijdsonafhankelijke premie, verplichte compensatie;
Voeg nieuwe premieregeling toe aan palet van contracten en maak bestaande verbeterde premieregeling ook toegankelijk voor Bedrijfstak Pensioen Fondsen (zoals SPF, PMT, PME, ABP en PFZW);
Standaardiseer nabestaande pensioen;
Geef deelnemer beter en meer inzicht in de ontwikkeling pensioenvermogen, ingelegde premies en uiteindelijk pensioenresultaat;
Maak mogelijk op pensioendatum een (beperkte)
lumpsum betaling;

•

Maak een vrijwillige aansluiting mogelijk bij pensioenfondsen voor zzp-ers.

Daarnaast hebben de werkgeversorganisaties, vakbonden en het kabinet een breder pakket van afspraken
gemaakt over de stijging van de AOW-leeftijd, de koppeling tussen de pensioenleeftijd en de levensverwachting,
vroegpensioen voor zwaar werk en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers.
Wat hebben zij precies afgesproken?
Het kabinet is bereid de AOW-leeftijd twee (2) jaar te bevriezen op 66 jaar en vier (4) maanden, om daarna stapsgewijs te laten stijgen naar 67 jaar in 2024. Dat is drie (3)
jaar later dan nu gepland. Voor de lange termijn geldt:
voor ieder jaar dat de gemiddelde levensverwachting
stijgt, gaat de pensioenleeftijd niet met een (1) jaar omhoog maar met acht (8) maanden.
En nu verder?
Het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders
gaan de afspraken gezamenlijk uitwerken. Er wordt zo
snel mogelijk gestart met het wetgevende proces voor de
afspraken over de AOW-leeftijd voor de komende jaren
zodat die wijziging op 1 januari 2020 in kan gaan (is reeds
wetgeving!).
Werkgroepen samengesteld vanuit de pensioenfondsen,
met kabinet, sociale partners en de SER gaan aan de gang,
want er moet een hoop gebeuren:
Pensioenstelsel wordt moderner en persoonlijker;
Gezond en werkend de AOW-leeftijd behalen; (Het kabinet investeert 800 miljoen om dit te bereiken);
Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzpers;
Bedrag opnemen bij pensionering;
Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie; sneller verhogen in goede tijden sneller verlagen in slechte tijden;
De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen (is gebeurd dekkingsgraad verlaagd van 104,3%
naar 100%);
Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.
Hopelijk gaan de werkgroepen voortvarend aan de gang
zodat we (weer) geen 9 jaar op resultaat hoeven te wachten!
Graag weer tot een volgende keer!
Sjef Marcelis, lid VO namens BGV.
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Bij de omslag ………..Station Tiel

T

iel is één van de oudste steden
van Nederland. In de tiende
eeuw was het zelfs een handelsplaats van internationale betekenis. Tiel ligt ingeklemd tussen de
rivieren de Waal (in het zuiden),
de Linge (in het noorden) en het
Amsterdam -Rijnkanaal (in het
oosten). Tiel fungeert als eindpunt
van de spoorlijn Utrecht-Tiel en
Arnhem-Tiel. Het huidige station,
geopend op 1 november 1882, is
dan wel niet meer van internationale betekenis, maar toch belangrijk toentertijd. Het werd gebouwd
tegelijk met het oostelijk deel van
de Betuwelijn van Elst naar Geldermalsen. Het stationsontwerp wordt
ook wel type Sneek genoemd. Van
dit type stationsgebouw zijn er
nog drie aanwezig, naast Tiel ook
Sneek (1883) en Delfzijl (1884).
De voormalige goederenloods is
in 2006 in delen afgebroken en in
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2007 herbouwd in het Openluchtmuseum te Arnhem. Eén van de
illustere inwoners van Tiel was de
latere generaal Chassé,geboren in
1765. Hij sloot zich op latere leeftijd aan bij het leger van Napoleon.
In 1799 speelde hij een belangrijke
rol in de slag bij Castricum. In 1814
ging hij over naar de Nederlandse-

krijgsdienst waarin hij zich onderscheidde als commandant 3e divisie in de slag bij Waterloo. Hij werd
door Koning Willem I benoemd tot
commandeur in de Militaire Willemsorde; kortom een inwoner Tiel
waardig.
Jan Westerhuis
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Uitkering slachtoffers van de Holocaust
Beste lezer, onderstaande brief kreeg ik door ons lid Gerrit Bleumink toegestuurd. Het is zijn reactie op de uitkering die NS
gaat geven aan slachtoffers van de Holocaust die door NS in de 2e wereldoorlog vervoerd zijn naar de diverse kampen.
Als voorzitter van de BGV kan ik me volledig in deze brief vinden, vandaar dat ik de brief ook in MP zet, zodat onze leden
ook hun mening kenbaar kunnen vormen en eventueel kenbaar kunnen maken.
Jan Sletterink Voorzitter
Apeldoorn, 01-07-2019
Geachte heer van Boxtel,
Vorige week kwam in het nieuws dat de Nederlandse Spoorwegen een financiële tegemoetkoming gaan geven aan slachtoffers en nabestaanden van de jodentransporten die met treinen vanuit heel Nederland naar Westerbork en andere Nederlandse kampen reden en vandaar per spoor naar de vernietigingskampen in Polen werden vervoerd. Door de vasthoudendheid van de heer Muller en de commissie Cohen en uiteraard uw medewerking hebben de spoorwegen dit gebaar gemaakt,
hoewel daarmee het leed niet ongedaan gemaakt kan worden.
Wat mij nu in deze hele geschiedenis zeer onaangenaam treft, is het feit dat in het bericht over de toekenning geen enkele nuancering wordt aangebracht. Daardoor wordt het voltallige NS-personeel uit die tijd direct in de groep der collaborateurs geplaatst. Zowel mijn vader als mijn grootvader waren in dienst van de NS. Mijn grootvader in Apeldoorn van 1914 tot 1953 en
mijn vader in Oldenzaal van 1941 tot 1978. Zij zijn getuige geweest van het reilen en zeilen van een spoorwegbedrijf in dienst
van de bezetter. Mijn grootvader heeft machteloos toe moeten kijken hoe de joden van het Apeldoornsche Bosch werden
weggevoerd. Mijn vader werkte als rangeerder in Oldenzaal waar in de oorlog veel verkeer passeerde van en naar Duitsland.
Dat waren naast de enkele gewone reizigerstreinen vooral goederentreinen, waaronder ook transporten voor de bouw van de
Westwall en transporten met al dan niet geroofde goederen richting Duitsland. Ook zijn er transporten met joden gepasseerd.
Bij veel van deze treinen werd in Oldenzaal van loc gewisseld, een klusje dat mijn vader als rangeerder moest opknappen. Mijn
vader heeft er nooit veel over losgelaten. Hij is in 2013 op 97-jarige leeftijd overleden. Pas in zijn laatste levensjaar vertelde hij
mij dat hij vaak aan die periode moest denken en het er moeilijk mee had, vooral omdat hij met de wijsheid achteraf, zich
afvroeg wat hij had kunnen ondernemen en dat was bitter weinig. Al die jaren heeft hij die last met zich meegedragen en achteraf gezien zou je kunnen zeggen dat hij na de oorlog toch enigszins getraumatiseerd door het leven is gegaan. En hij is vast
niet de enige. Ook de kinderen van deze groep spoormensen, waaronder mijn zus en ik, hebben op de een of andere manier
wat van de oorlog meegekregen, ondanks dat wij en velen andere spoorkinderen pas na die tijd zijn geboren.
Maar wat kon de gewone spoorman doen? De NS-directie duldde geen verzet en ook van de Duitse leiding die op de stations
aanwezig was, hoefde men bij verzet niet op steun te rekenen. Het NS-personeel zat als het ware tussen hamer en aambeeld.
Daarbij moet wel vermeld worden, dat de Duitse leiding in Oldenzaal zich wel koest hield. Ze hadden de rustige Nedersaksische geaardheid en alles was natuurlijk beter dan een enkele reis Stalingrad. De geschiedenis is niet één verhaal. Het is een
samenhang van gebeurtenissen die elkaar beïnvloeden. Verreweg de meeste (spoor)mensen uit die tijd konden niet weten
wat er met de transporten gebeurde. Van vernietigingskampen had nog niemand gehoord, laat staan dat iemand zich kon
voorstellen dat er zulke kampen bestonden. Door bij de toekenning van de vergoedingen alleen maar te praten over de ellende van de gedeporteerden en achterwege te laten wat het gewone NS-personeel heeft gezien aan ellende worden deze
mensen in de groep van de collaborerenden geplaatst en dat hebben de meeste van hen niet verdiend.
Van de NS-ers die in de oorlogsjaren in actieve dienst waren, zullen er nog maar weinig in leven zijn. Ik voel het daarom als
mijn plicht om als nabestaande en zelf inmiddels gepensioneerd NS-er voor mijn grootvader, mijn vader en hun collega’s uit
de oorlogsjaren op te komen. Mijn grootvader en mijn vader waren beslist geen collaborateurs en ook de NS-ers die ik in Oldenzaal nog gekend heb, waren dat niet.
Ik hoop dat u voor het personeel dat in oorlogstijd in dienst was bij de NS een lans wilt breken en op de een of andere manier
duidelijk maakt dat ook zij niet veel keus hadden.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bleumink, Oud-adviseur dienstregeling en infrastructuur bij NSR-Logistiek
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Bed, bad, brood

Illegaal kost dubbele
van wat AOW-er krijgt
Wat kabinet ook besluit: voor de illegaal maakt het niets uit
(AD 18-04).
Een asielzoeker kost de staat gemiddeld 26.500 euro per
jaar.
Een burger met AOW krijgt bruto 13.338 euro per jaar.
Een asielzoeker kost twee keer zo veel als een AOW-er.
Ouderen verwaarloosd ten gunste van asielzoekers.
Laat de staat net zo veel aan ouderen spenderen als aan
asielzoekers.
Jan Veldhoven, Lansingerland.

Van onze lezers
Ontvangen opmerking van een van onze lezers
In Met Pensioen nr. 6/7 2019 lees ik bij het afdelingsnieuws
van Amf over het niet krijgen van korting op een aparte OVchipkaart voor de bus etc. Dat gaat dus alleen op voor een
anonieme kaart.
Vermeld in MP of op de website, dat men een persoonlijke
OV-chipkaart kan aanschaffen voor dezelfde prijs als een
anonieme kaart. De foto is eenvoudig zelf te maken (dus
geen kosten) en via internet kan je alles bestellen. Zie de
website van Trans Link Systems B.V.
Jan Staal

Advertentie
TE KOOP
•
•
•
•

Bladen railhobby vanaf 1979 kompleet ingebonden.
Bladen Nieuw Spoor jaren vijftig.
14 Delige encyclopedie luchtvaart ingebonden.
Diverse andere spoorliteratuur.

Dit alles voor het symbolische bedrag van 15 euro.
Henk Moller
T: 06 51636299 | E: hp.moller5@gmail.com
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Reünie
Reünie OKB, HVL en MRC
Beste oud collega van het OKB, HVL
en MRC,
Op zaterdag 2 november 2019 wordt
u uitgenodigd voor onze reünie. Deze
wordt gehouden in het ontspanningsgebouw Railzicht bij station Amersfoort.
Tijd: 11.00-15.00 uur. Voor een lunch
wordt gezorgd.
Aanmelding bij G. de Waal onder betaling van € 17,50 op rekeningnummer
NL77INGB0002840734. Zie ook onze
website www.reunie-hvl.nl
Wij zien u graag die dag terug.
Namens de reünieorganisatie,
Henk de Jong
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Als ik dit stukje schrijf is het 6 augustus en zit de zomer er
al weer voor de helft op.
Wat gaat de tijd toch snel.De meeste mensen zijn nu op
vakantie of zijn al geweest en ik denk dat iedereen wel
mooi weer heeft gehad.
Wijzelf gaan pas in september,dus nog even geduld.
Doordat er nu een zomerstop is wat betreft de soosmiddagen valt er niet zo veel te vertellen.
Er zijn helaas wel een paar leden overleden.Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte.
Na de zomerstop starten we weer op 9 september met
onze middagen.
Vanwege mijn vakantie hoop ik u weer in oktober te mogen begroeten.
Alle jarigen in augustus en september van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren toegewenst.

Agenda

9 september,14 oktober,11 november en 9 december
aanvang 13.30 uur in "De Terp" te Alkmaar
Hans van Westrienen

Amersfoort
Als u dit leest is de zomer alweer voorbij. De activiteiten
worden weer opgestart en naar ik hoop voor velen dat
we mooie en gezellige contactmiddagen zullen beleven.
Op de laatste contactmiddag voor de zomer waren er 29
leden aanwezig. Zelfs een lid die inmiddels was verhuisd
naar Delfzijl, maar die Amersfoort toch trouw blijft, was
aanwezig. In de laatste bijeenkomt heb ik wat zaken aan
de aanwezigen meegegeven. Het betreft o.a. de prijs voor
het kerstbuffet. Hiervoor zal een bijdrage van € 15,- worden gevraagd. Ik hoop weer op voldoende deelnemers.
Ook de wijziging van het innen van de contributie per
1-1-2020 is de revue gepasseerd. Dit heeft u ook nog kunnen lezen in Met Pensioen nr. 6/7. Ook het verzoek van
het hoofdbestuur om de contributie te verhogen heb ik
aangestipt. Hierover zal in november een beslissing moeten worden genomen in de najaar bijeenkomst van de
afdelingen.

Agenda

Donderdag 12 september Contactmiddag en bingo
Donderdag 17 oktober
Contactmiddag en bingo

Donderdag 14 november Contactmiddag en bingo
Donderdag 12 december Kerstbuffet en bingo met
verloting aanvang 11.00uur
Graag tot de volgende Met Pensioen of op de bijeenkomst van 12 september in Railzicht.
Jan Beitsma

Amsterdam
Deze keer wordt het maar een klein stukje proza, daar
er geen nieuws te melden is. Alleen dat de temperatuur
op de laatste dag van de maand juli gelukkig wat is gedaald. De warmte van de laatste dagen werd mij wel wat
te erg; veel beweging hoef je dan niet te maken. In deze
vakantiemaanden mis je toch wel het contact, maar als
u dit leest nadert toch weer de dag dat we elkaar zullen
ontmoeten. Ik hoop, dat wij als bestuur, op donderdag 19
september een heel hoop leden mogen begroeten in
ons verblijf te Duivendrecht. Na de gebruikelijke spelletjes bingo zullen we ons na de pauze gaan vermaken met
diverse spelletjes zoals sjoelen, klaverjassen en andere
kaartspellen. Een kort berichtje deze keer, ik groet u allen
en hoop dat u de zomer goed bent door gekomen en dan
maar tot ziens.
Kor Stuut

Apeldoorn
Geachte Familie
Vanuit het mooie zonnige Oudehaske schrijf ik nu mijn
stukje.
Wat hebben we al mooie warme dagen gehad, soms te
warm, maar als je weinig doet en in de schaduw zit lukt
het wel. En veel drinken natuurlijk. Gelukkig heb ik tot
nu toe geen vervelende berichten gehad, maar dat kan
zomaar gebeuren. We zijn tenslotte allen al op leeftijd op
een enkeling na. Wij hopen jullie dan ook allemaal 25 september (op onze eerste bijeenkomst) weer in goede gezondheid te ontmoeten. Zijn er leden die nog niet bij ons
geweest zijn, kom gezellig met je partner, drink een kop
koffie, praat wat en speel een gezellige Bingo mee. Neem
een drankje en eet mee met het heerlijk diner, bereid door
Ria en Willem.
De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw “De Trekvogels” Adelaarslaan 1 Apeldoorn. Aanvang 13.30 uur.
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Agenda

De volgende data kun je alvast onder voorbehoud
noteren:
Woensdag 25 september: Eerste bijeenkomst
Woensdag 23 oktober.
Woensdag 27 november: Sinterklaasfeest
Woensdag 18 december: Kerstfeest
Nu de data voor 2020:
Woensdag 08 januari :
Nieuwjaarsreceptie
Woensdag 22 januari.
Woensdag 26 februari.
Woensdag 25 maart.
Woensdag 08 april:
Paasmiddag
Woensdag 22 mei:
Onze laatste van het seizoen
Nu ga ik eindigen met de woorden, “Heb het leven lief”
Herman Trots, Secr. Afd Apd
Loseweg 287, 7315DH Apeldoorn.
htrots@icloud.com

Groningen
Agenda

27 september
25 oktober		
26 november
13 december

Bingo
Kaarten en sjoelen
Bingo of gastspreker
nog niet bekend

Haarlem
Heerlen

Beste mensen,
We gaan weer beginnen met onze activiteiten na een
rustpauze van 6 weken. Gelukkig is het nu niet meer zo
heet want 40 graden is toch teveel.
Op 30 oktober hebben we een contactmiddag, wat we
gaan doen staat in de folder die u thuis ontvangt.
Het sjoelen en kaarten in de Fuut op:
10-17- 24 september en 1 en 8 oktober.
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.
Jan Daverveld

Friesland
Beste lezers.
De schoolvakanties zijn weer voorbij en het nieuwe seizoen begint weer. Veel ouderen kunnen nog altijd met
vakantie, maar de afdeling begint weer op 2 oktober. Voor
de nieuwe leden: Wij komen bijeen op woensdagmiddag
14.00 uur in het clubgebouw van de personeelsvereniging. (Wijnhornsterstraat 88). Dit is aan de zuidwestzijde
van het station.
Hier wordt ook op 25 oktober weer de jaarlijkse reünie
gehouden voor oud personeel van het rayon Leeuwarden van 13.00 tot 17.00 uur.
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Namens het bestuur BGV afd. Fryslân, de V.

Geen kopij ontvangen.

Eindhoven

Groetjes en tot volgende keer,

Mogen wij u op beide bijeenkomsten begroeten?
Onze woensdag bijeenkomsten zijn op 2 oktober, 13
november en 18 december.

Beste Leden BGV afdeling Heerlen,
Ik ga er weer eens even voor zitten. Stukje schrijven voor
‘Met Pensioen’ uitgave september. Maar….wat ga ik aan
het papier toevertrouwen? Er is niets gebeurd in onze afdeling. En dat is maar goed ook. Nou ja, dat laatste is niet
helemaal waar natuurlijk. In een vereniging moet altijd
iets gebeuren. Toch? Nou vooruit dan, het BGV afdelingsbestuur is samen met het bestuur van de SSOVH sectie
Senioren onlangs bijeen geweest om weer een Nieuwsbrief voor de afdeling uit te gaan brengen. Een tipje kan ik
wel oplichten, in oktober komt er weer een gezellige middag, met een muziekgezelschap en uiteraard in december weer een kerstviering. Op dit moment is ons gedeeld
verenigingslokaal ‘De Spuiklep’ gesloten. Altijd omstreeks
de bouwvak gaat het gebouw voor drie weken dicht.
En nu wordt daar ook nog gebruik van gemaakt om de
zaalvloer te ‘schuren’ en weer opnieuw in een soort was
te zetten. Want het vele countrydansen en de biljarters
die om de tafels lopen, vragen wel wat van de vloer.Vanaf
11 augustus kunnen de leden van de beide verenigingen
weer gebruik maken van een schoon gebouw. Dat overigens dit jaar 25-jaar bestaat. Met dank aan NS en haar
onderhoudsdienst. Ik denk dat veel verenigingen een
beetje kwijlend naar ons kijken. Waar wij dan ook op de
woensdagmiddagen met veel dankbaarheid van gebruik
mogen maken. En wat kunnen we er allemaal? Er wordt
gekaart, gesjoeld, getafeltennist (oftewel gepingpongd),
gedart en vooral op de drie biljarttafels ook een biljartje
gelegd. En diegene die niets doen? Die praten hun verleden door, onder genot van eerst koffie of thee, maar
daarna wat sterkers als Jägermeister. En iedere keer laat ik
het weten, waarom komt u niet? Kom gewoon eerst eens
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kijken, van mij krijgt u een kop koffie of thee, daarna is
een consumptieprijs € 1,40. Wat houdt u tegen? Omdat
u alleenstaand bent?Dat is absoluut niet leuk, maar een
reden? Nee hoor, er zijn in onze afdeling helaas wel meer
mensen die alleenstaand zijn. Misschien hoort u nog eens
wat over uw partner. Anders willen wij er wel wat van u
over horen.
Onze eerste woensdagmiddag is weer op 14 augustus
vanaf 14:00 uur, ik zeg: tot dan!
Frans Evers, uw secretaris en penningmeester

's-Hertogenbosch
Zo zo,dat is weer wennen! Bijna 4 maanden informatie
verzamelen voor deze bijdrage.
Over de hitte zullen we het maar niet meer hebben maar
wel over de afsluiting van het afgelopen seizoen.
Dat was een muzikale bingomiddag.
Voor ons helemaal nieuw, dus was het even afwachten.
Het was een hele geslaagde middag, ook omdat deze nog
werd afgesloten met een gratis loterij.
Bingo zat leuk in elkaar, goed georganiseerd en uiteraard
mooie prijzen.
We hadden deze keer goed gevulde manden met levensmiddelen.
De liedjes waren bij iedereen bekend, dus werd er uit volle
borst meegezongen. Ook deze bingo konden we gratis
aanbieden.
Maar….gratis was maar eenmalig, dus volgende bingo
graag weer (gepast) geld meebrengen!!!
U ontvangt van ons geen najaarsbrief omdat er voorlopig
nergens een inschrijfformulier voor nodig is. De komende
bijeenkomsten worden steeds in dit blad vermeld.
De komende maanden:
8 oktober: opening seizoen met bingomiddag.
12 november: spellenmiddag.
17 december: kerstviering.
7 januari 2020 nieuwjaarsbijeenkomst.
Noteer de data weer in uw agenda of op de kalender!
Later dit jaar komt er wel de kerstbrief met inschrijving
voor de kerstviering.
Ga ik nu eindigen met de felicitaties voor alle jarigen in
september.
Groetjes, Berthy van den Broek

Maastricht
Bewegen en genieten.
De zomer trekt zich langzaam terug, het najaar dient zich
stapje voor stapje aan. Tijd om te bewegen en genieten.
Ja dat kan op woensdag 25 september verwachten we
jullie op een bijzondere locatie, te weten het Boulodrome Maastricht, met 16 binnen- en 16 buitenbanen plus
prachtige kantine. Het Boulodrome is gelegen aan de Severenstraat 201, 6225 AR Maastricht (achter de Geuselt).
Er is een ruime parkeerplaats aanwezig. We worden tussen 12.30 uur en 13.00 uur verwacht en warm welkom
geheten met koffie en vlaai door het bestuur. Onder het
genot van koffie en vlaai zal er een uitleg worden gegeven over het jeu de boules. Vervolgens zullen we een onderlinge competitie spelen, onder leiding van Loe Barger.
Wees gerust, nog nooit gespeeld, geen probleem; je hebt
het zo onder de knie. Vanzelfsprekend dat de dames ook
deelnemen. Als na afloop rond de klok van 17.00 uur onze
magen zich roeren, wacht er een warm en koud buffet;
krijgt genieten nog meer inhoud. Aarzel niet en geef je op
om zo samen deze middag tot een succes te maken.
De kosten voor deelname zijn slechts € 10.00 per persoon, koffie, vlaai, aantal consumpties en warm en koud
buffet. Gelet op de voorbereiding verzoek ik jullie dan
ook te reageren voor 14 september en het bedrag van
deelname over te maken op rekeningnummer NL 30
INGB 0003 6081 71 t.n.v. BGV. Maastricht met als kenmerk: Boule
Voor meer info, bel 0652614584 Henri Spits

Midden-Limburg
De verrassingsreis van 21-05-2019.
Voor de meeste mensen die zich hadden opgegeven voor
deze reis was het een reis, waarvan het doel nog niet bekend was. Maar in de bus werd al gauw verteld waar de
reis naar toe zou gaan: “Koblenz “ mooie stad in Duitsland;
onderweg was er een wc-tussenstop. De reis begon met
slecht weer en dat bleef zo de hele dag. We togen met 42
personen richting Koblenz en tegen 11.00 uur arriveerden
we in Koblenz. Daar werd ingescheept voor een bootreis
van plus/minus een uur over de Rijn en Moezel. De chauffeur zette ons af op de Dreieck waar de Rijn en de Moezel bij elkaar komen. Ondanks de regen was het toch een
mooie boottocht. Na de boottocht hadden Bart en de
chauffeur geregeld dat we met een toeristisch treintje de
oude binnenstad konden bekijken. Koblenz is een mooie
stad en vooral de oude kern is prachtig.Na het toeristisch
tochtje gingen we in het oude centrum een hapje eten
en daarna kregen de vrije aftocht om Koblenz te voet te
bezichtigen. Om 17.00 uur moesten we weer bij de bus
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zijn om huiswaarts te gaan. Ondanks de regen was het
toch een mooie reis, en danken daarvoor Bart en Herman
onze vaste chauffeur, die de reis hebben uitgestippeld.Bij
de Nederlandse grens was het droog en de zon liet zich
zelfs nog zien. Voldaan kwamen we in Sittard aan en ging
iedereen weer naar huis. Volgende activiteiten staan hieronder en vergeet je dan niet aan te melden.

Agenda

17 okt. Gezellige middag In Restaurant Int Brookx
In het Broek 1, 6107BG Stevensweert
Aanvang 14.30 uur met koffie en vlaai. Daarna bingo met
leuke prijzen. Om ongeveer 17.30 uur samen gezellig eten
(Snoekbaars of Schnitzel)
Doorgeven s.v.p. wat jullie willen eten bij opgave
Kosten 20.00 euro persoon, opgeven voor 30 september.
12 dec. Kerstviering in Restaurant Int Brookx
In het Broek 1, 6107BG Stevensweert
Aanvang 14.30 uur met koffie en kerstbrood met live muziek van Duo Tadaa. Om 17.00 uur samen eten met een
heerlijk DINERBUFFET.
Kosten 20.00 euro per persoon, opgeven voor 15 november.
Alle activiteiten moeten vooruit betaald worden op rekening:
NL35INGB 0004438498 t.n.v.N.MarinusSittard
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 augustus en september jarig zijn een
fijne verjaardag en nog vele gezonde jaren toegewenst.
Wil Kroon

Oost Gelderland
Het bestuur feliciteert alle leden van onze afdeling, die
deze maanden hun verjaardag vieren en wenst hen een
heel prettige en mooie dag.
Het uitstapje naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest
op 15 mei was zéér geslaagd. Constant Barendsen had
de zaakjes weer perfect geregeld en Fred, onze chauffeur
voor deze dag, was erg vriendelijk en behulpzaam. Nadat
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om 9.45 uur een aantal mensen voor het NS station was
opgepikt ging het naar Hanzehal. Daar stapte de rest van
het gezelschap in en ging het naar Luttelgeest. Na ongeveer anderhalf uur kwamen wij daar aan en begon de dag
met koffie/thee en een heerlijk stuk gebak. Hierna was iedereen vrij om een paar uur lekker rond te wandelen en te
genieten van alle bloemen en dieren. Rond 16.30 uur was
iedereen weer in het serre-restaurant om van een heerlijke maaltijd te genieten, soepje, vlees of visgerecht, en ijs
toe. Om18.30 uur vertrokken we weer naar Zutphen. Alle
deelnemers kijken terug op een geslaagde dag.

Foto: R. Bontsema
Het besturen van de afd. BGV OG en SSZV zijn drukdoende de samenwerking te intensiveren. SSVZ-leden zullen
onze speciale activiteiten, zoals de kerstbijeenkomst kunnen bezoeken. Onderzocht wordt nog wat omgekeerd
mogelijk is.
De contactmiddagen van het eerste deel van het volgende seizoen vinden plaats op: de woensdag-middagen: 4 sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec en de kerstbijeenkomst
op 18 dec.
Zoals u weet zal onze penningmeester zijn functie per
februari 2020 neerleggen. Wij zijn als bestuur en afdeling incompleet zonder penningmeester. Meld u aan om
hem op te volgen, informatie over taak en tijdsbeslag is
beschikbaar.
De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op 4 september. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom, in
de locatie van SSV Zutphen, Nieuwstad 73 7201 NM te
Zutphen.
We verheugen ons weer op een hoge opkomst.
Wim Elbers

Rotterdam / Den Haag
Geen kopij ontvangen.
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Twente
Zo aan het eind van deze warme zomer kom ik toch nog
even terug op onze laatste bijeenkomst op 15 juni. We
hadden een fijne middag die opgeluisterd werd met verschillende spelen, dit gaf veel dolle pret en iedereen wilde
van elkaar winnen. De uitslag was: Gre: 150 punten – eierrek gooien; Trees 124 punten- sjoelen; Veroni 72 puntenschuine bak sjoelen; Jos 18 punten- bowling en Jos 17
punten- bekertjes stapelen. Ze werden allen verrast met
een klein prijsje. De middag werd muzikaal opgeluisterd
door “De Opmaatjes”, een keyboardclub. Aansluitend kon
een ieder zich te goed doen aan de goed verzorgde BBQ.
Voldaan ging iedereen naar huis met de wens aan ieder
op een mooie vakantie en de hoop elkaar in september
weer te zien.
Het bestuur werd door de Gemeente Hengelo uitgenodigd om op 25 juni aanwezig te zijn in het Gemeentehuis
De burgemeester gaf te kennen dat de gemeente Hengelo personen, die Hengelo bijzonder promoten, bedanken met een onderscheidingsteken, het z.g. “Stadscompliment de Nijverbij” .
Hij heette Martin Meijerink van harte welkom, die geëerd
werd. Genoemd werd het boek over Theo van Loon en de
tentoonstelling, die heel veel bezoekers van buiten getrokken heeft. Het in gang zetten van de jaarlijkse herdenking bij het monument, maar ook de wekelijkse kolom in
de krant in Hengelo en Oldenzaal. Al met al een geweldige promotie van Hengelo door deze Oldenzaler.
Programma:
18 sept. film/foto’s; 16 okt. Bingomiddag; Dan 20 nov. :
Die moet iedereen vrij houden voor deze humoristische
middag met een show over Oud Hollandse likeuren. Dit
op veler verzoek en het is een aanrader voor wie het nog
niet gezien en geproefd heeft. Dit wordt een hilarische
middag waar nog lang over gepraat zal worden.
Graag opgave bij Zwaan Stassen: zkstassen@gmail.com.
We vragen een bijdrage ad 10,00 Euro pp.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Netty Geerdink

Utrecht
Geen kopij ontvangen.

Venlo
Het is al weer een tijdje geleden, maar op 25 juni jl. - de
jaarlijkse fietstocht - sprongen onze leden, ondanks het
bloedhete weer - het was dik boven de 30 graden - weer
vrolijk op de fiets. De eerste pleisterplaats was Tuincen-

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,trum Leurs. We gebruikten daar het ontbijt/brunch en
zaten met z'n allen tussen de planten aan een lange, gezellige tafel en werd er over koetjes en kalfjes gesproken.
Oh nee, de koetjes, dat was 's middags pas. Daarna volgde de rondleiding. Het tuincentrum ontvangt jaarlijks 1½
miljoen bezoekers. Vooral de jaarlijkse kerstshows trekken belangstellenden van heinde en verre. De tuinwinkel
heeft een oppervlakte van 1½ ha. Alles bij elkaar beslaat
het terrein 5 ha grond. Het was een heel leuke ochtendactiviteit.
De 2e en laatste pleisterplaats was het melkveebedrijf De
Brem Holsteins. We werden ontvangen in de bovenbouw
- kantoor boven de stallen, waar de hitte ons toesloeg met koffie/thee en een Bremkoek. Boer Mark vertelde ons
over het ontstaan, de visie en de toekomst van het bedrijf
en daagde ons uit om mee te discussiëren over diverse
maatschappelijke onderwerpen die spelen in de melkveehouderij. Daarna bekeken we de stallen, die gelukkig
een stuk koeler waren. We zagen er o.a. de pasgeboren
kalfjes, en drachtige koeien in de kraamkamer. Maar ook
hoe de koeien zelf naar de melkmachine liepen om zich
te laten melken. Er kwam geen mensenhand aan te pas.
Zij stonden rustig in een rijtje te wachten tot ze aan de
beurt waren. Heel interessant om te bekijken. Nog een
weetje: een koe drinkt 100 liter water per dag, eet 50 kilo
voer, geeft 30 liter melk, laat zich 3x melken en slaapt 20
minuten. En zij weegt 600 kilo.
Om de mensen dichter bij de bron van hun zuivel te brengen, hebben Mark en Ineke van Melkvee- en Zuivelboerderij een zuivellijn opgezet. ‘Zuivel van Nu’ produceert
Volle Boeren Melk en Volle Boeren Yoghurt van dagverse
melk. Ook verkopen zij rauwe melk vers uit de melktank.
Naast de koeien in de stallen, grazen ook koeien buiten
op het grasland van het Limburgs Landschap. Biodiversiteit is voor het bedrijf belangrijk. Bij het maaien wordt
er rekening gehouden met alles wat groeit en bloeit. Het
was een mooie en leerzame dag.
3 oktober: Luisteris. Locatie: 't Wonder. Aanvang: 14.00
uur. Twee machinisten van NS Reizigers vertellen hun
eigen verhaal en vertonen daarnaast de film 'KnalRood'
waarin genoemde onderwerpen aan bod komen. Persoonlijke verhalen en waargebeurde voorvallen. Een
leuk en informatief middagprogramma niet alleen voor
oud-werknemers, maar zeker ook voor leden die niet
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bij het spoor gewerkt hebben. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen over zaken die u altijd had
willen weten. Echt de moeite waard.
Kosten: € 3.00 incl. koffie/thee en vlaai. Aanmelden
vóór 19 september.
November: Etentje bij het Valuascollege. Een afspraak
hierover kan eerst bij het begin van het schooljaar 2019/
2020 gemaakt worden. Te zijner tijd wordt u geïnformeerd
over deze activiteit in Met Pensioen of schriftelijk.
Ina Plat

s

Zuid West
De laatste reguliere bijeenkomst voor de vakantie was
op donderdag 9 mei 2019. Om half twee kon Luc deze
middag 42 personen welkom heten waarbij weer enkele
nieuwe gezichten die na een lange afwezigheid weer de
weg naar de Nieuwe Verbindingen hadden gevonden.
Begonnen werd met de felicitaties aan de jubileum jarigen
in de maand mei. Het volgende punt was een verzoek van
de secretaris om bij wijziging van de e-mail adressen
deze aan hem door te geven. Bij de laatste verzending
betreffende de pensioen petitie kwamen er 5 e-mails retour door een onjuist adres. Zonde van al de moeite!!
Gevraagd werd ook aan de aanwezige leden om zoveel
mogelijk de pensioen petitie te tekenen via www. mijnpensioenpetie.nl.
Op 10 oktober 2019 zal tijdens de bijeenkomst die
middag weer een humoristische oud Hollandse likeurproeverij worden georganiseerd door Dhr. Willem Heuzinkveld.
Deze proeverij is enkel toegankelijk voor leden en ondersteunende leden. Introducés zijn niet toegestaan. Deze
middag wordt U aangeboden door de BGV afdeling Zuidwest en is gratis. Wel gaarne opgeven tijdens de bijeenkomst van 12 september of telefonisch aan Rianne
Timmers 0165-532064 tot 8 oktober 2019 zodat we
weten hoeveel mensen er komen. Er zal die middag geen
bingo worden gespeeld doch er is wel een loterij.
Hierna was het weer tijd voor het bingo-spel en de loterij
en werd de middag tegen kwart voor vier door Luc afgesloten met de wens een ieder na de vakantie weer uitgerust en gezond terug te zien.
Dinsdag 21 mei vond het jaarlijkse reisje van de afdeling
plaats naar de Beekse Bergen. Om half elf die morgen
vertrokken we met 41 personen met Fa. de Groen naar
het safaripark waar we tegen half twaalf aankwamen en
nog even moesten wachten op een ander gezelschap
die plaats moest maken in het restaurant voordat wij aan
de lunch konden beginnen. Er was volop, met veel vraag
naar KAAS. Na de lunch stapten we in de safaribus voor
een tocht door diverse wildgebieden met uitleg in de bus
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van een parkranger die uitleg gaf over de dieren waar
we langs reden en aan de hand van voorwerpen van die
dieren die hij in een koffer bij zich had. Halverwege werd
er een half uurtje gestopt op het Kongoplein waar we de
gelegenheid kregen voor een sanitaire stop of het nuttigen van een drankje en de benen te strekken langs het
nijlpaardenbassin. De tocht werd voortgezet langs o.a.
tijgers en het savannegebied met antilopen, giraffen en
zebra’s om weer te eindigen op het beginpunt, het Safariplein. Hier stond in het restaurant de koffie of thee klaar
met een heerlijk zebragebakje. Tegen vijf uur vertrokken
we na diverse versnaperingen weer na een geslaagde en
leuke safaridag naar Roosendaal voor een afsluitend diner
in de Black Horse.

Agenda

Donderdag 12 september 2019 aanvang 13.30 uur
Donderdag 10 oktober 2019 aanvang 13.30 muur
(Humoristische proeverij)
Donderdag 14 november 2019 aanvang 13.30 uur
Ton Vercruijssen

Zwolle
Op 11 september gaan we weer beginnen met onze soos.
Voor velen van ons is dit de vakantietijd. Het dure hoogseizoen is niet aan ons besteed en daarom profiteren we
van de goedkopere septemberaanbiedingen. Mijn vrouw
en ik doen daar ook aan mee en zijn de hele maand september nog op pad. De prijzen voor 11 september zijn natuurlijk al wel geregeld, zij zijn zeker aanwezig in de zaal,
om daar via de verloting, klaverjassen of bingo in andere
handen hun bestemming te krijgen.
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 na 11 september gaan we verder op 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 de
nieuwe agenda’s er zijn.
Graag veel plezier en tot ziens op woensdag 11 september.
Jan Post

Colofon

Zweedse puzzel

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 oktober 2019
Sluiting kopij 7 september 2019
Verschijningsdatum 1 oktober 2019
Nummer november 2019
Sluiting kopij 12 oktober 2019
Verschijningsdatum 5 november 2019

Digitaal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

bgv.ov

10

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing Mei - Jasbeschermer
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:
A.M. Duijveman - v. Dalen
IJsselstein

ciat!

fi
rte pro
a
h
n
a
V

Bij inzending via E-mail graag de volgende gegevens vermelden:
Maand en puzzeloplossing, Naam, Adres, Postcode en Woonplaats
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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
A. Eleveld
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
Rijsenborch 33
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
4132 HK
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
06-40714947
077–3822271
0165-536322
026-3890544
038-4548471

Heerhugowaard
Amersfoort
Assendelft
Apeldoorn
Eindhoven
Hilaard
Hoogezand
Haarlem
Heerlen
's-Hertogenbosch
Eijsden
Elsloo
Dordrecht
Hengelo
Vianen
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

