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In Memoriam
Alkmaar
M. Sulter - Wester 04-08-2019 - 90 jaar
P. de Wit 06-09-2019 - 96 jaar
Amsterdam
W.A. Coppens19-08-2019 - 71 jaar
J. van Herwijnen - Volkers 17-06-2019
- 94 jaar
H. Hollander 24-07-2019 - 82 jaar
J.C. Piket 11-07-2019 - 82 jaar
Apeldoorn
J. van de Graaf 28-08-2019 - 93 jaar
's Hertogenbosch
A.J.G. Huijsmans 07-06-2019 - 90 jaar
A. Kleian 19-06-2019 - 92 jaar
F. Kuhnen 30-05-2019 - 89 jaar
N.L. van der Meulen - de Looff
31-08-2019 - 94 jaar
C.P.C. Naderman 10-08-2019 - 82 jaar
Friesland
R.A. de Veer 18-09-2019 - 87 jaar
Groningen
H. Bosman 10-08-2019 - 82 jaar
A. Dijkema 30-07-2019 - 80 jaar
R.D. Kamphuis 30-06-2019 - 89 jaar
H.B. Kuiper 05-06-2019 - 86 jaar
R. Nijboer 11-07-2019 - 79 jaar
P.J. Reijer 31-08-2019 - 72 jaar
H. Rieske - 72 jaar
J. Wieringa 24-05-2019 - 98 jaar
Haarlem
A. de Haan - van Eck 27-07-2019 - 99 jaar
H.M. Kulker - van den Buijs
30-06-2019 - 92 jaar
H.D. de Vries 01-08-2019 - 83 jaar
O.D. van Wanrooij 19-09-2019 - 92 jaar

Heerlen
A.M. van den Burg 23-06-2019 - 82 jaar
Maastricht
E.H. van Beek - Dresen 23-08-2019 - 92 jaar
A.J.J. van Gils 23-08-2019 - 93 jaar
A. Nelissen - Notermans 15-08-2019 - 89 jaar
Midden Limburg
J.H. Derksen 20-08-2019 - 77 jaar
Rotterdam - Den Haag
G. van de Belt 27-08-2019 - 82 jaar
M.G. Budel - Maat 01-08-2019 - 93 jaar
W. Keizer 05-04-2019 - 76 jaar
Twente
J. Dorenbusch 25-08-2019 - 80 jaar
Utrecht
J.H. Hulst 25-08-2019 - 94 jaar
F.M.J.K. der Kieft - de Jongh - 85 jaar
Th. A. Page - Assendelft 13-08-2019 - 85 jaar
Martin van Ree 06-10-2019 - 73 jaar
K. van der Weide 11-08-2019 - 86 jaar
Venlo
W.L. Ernst 15-08-2019 - 90 jaar
Zuid-West
C.B.V. van Veldhoven - de Bruijn
28-08-2019 - 85 jaar
F.C.M. Hoedervangers-de Beer
5-10-2019 - 78 jaar
Oost Gelderland
W. Kroes 17-05-2019 - 86 jaar
Zwolle
J. Betting 23-07-2019 - 76 jaar
H. Hamberg - Thomas 17-06-2019 - 86 jaar

Welkom
Amsterdam
H.J. van Dijk-Schipper

Midden Limburg
P.S.F. Thissen

Rotterdam - Den Haag
G.J. Piepers

Eindhoven
P.J.E. Bruinsma
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Van de redactie

D

eze novemberuitgave is nagenoeg het laatste nummer, waarin ik nog mijn voorwoord schrijf.
In de komende weken gaan wij de
redactie herschikken. Jan Westerhuis neemt het redactiesecretariaat
definitief over en Willem Metzlar en
ik zullen hem samen met zijn vrouw
Janny als redactieleden blijven ondersteunen. In het komende nummer van december komen we nog
even terug op de overdracht en
daarmee is het geregeld.

tiesecretaris voor dit nummer een
andere weg is ingeslagen voor de
omslag. Besloten was om voorlopig
onze stations op de omslag van Met
Pensioen in het zonnetje te zetten en
om er ook redactioneel aandacht aan
te schenken. Tot mijn grote verrassing neemt mijn opvolger een afslag
en richt hij zich op een busstation. Op
zich niks mis mee, want de BGV is er
ook voor gepensioneerden van de
busmaatschappijen en ook zij verdienen aandacht.

En voorts zijn er een aantal reacties
gekomen op de brief van dhr. Bleumink aan de NS-directie. Ook daaraan heb ik enige ruimte en aandacht
willen schenken. Ik vind het fijn als er
onderwerpen zijn, die uw pennen in
beweging brengt, want dat gebeurt
tot nu toe veel te weinig naar mijn
zin. Hopelijk kan de nieuwe reactiesecretaris u beter hiertoe aanzetten.
Want nieuwe bezems vegen schoon,
luidt een bekend gezegde – zie ook
de omslag.

In dit nummer vindt u zoals gebruikelijk een woordje van de voorzitter,
het nieuws uit het Verantwoordingsorgaan van ons SPF. Wat mij ook opgevallen is, is dat onze nieuwe redac-

Er is een vraag binnen gekomen
van de archeoloog van Prorail over
schuilhutjes. Mogelijk kan iemand
van u hem een antwoord geven. Ik
ben benieuwd.

Veel leesgenoegen en tot de volgende keer!

Van uw voorzitter
N
ou de maand is weer voorbij
en ik kruip maar gauw achter
mijn personal computer (afgekort
pc) om een stukje te schrijven en
in te zenden voor ik weer gemaand
word door onze redactiesecretaris.
Zoals ik al eerder geschreven heb
stopt Henk Grimbergen en neemt
Jan Westerhuis het van hem over.
Momenteel gaat het niet erg best
met Henk. Hij heeft een spierziekte
waardoor hij zijn nekspieren niet
goed kan sturen en zijn hoofd voorover valt. Maar daar wordt hij aan
geholpen middels een behandeling
genaamd plasmaferese. Als u wilt
weten wat dat voor Henk betekent,
op internet kun je alles daarover
vinden. En nu heeft hij ook een zware longontsteking. Nou ik weet zelf
wat dat op onze leeftijd betekent.
Ben je zo 3 tot 4 maanden zoet mee.
Op zich wel jammer dat Henk stopt
na al die jaren.
Verder nog over het inzenden van de

machtigingsformulieren voor automatische afschrijving van de contributie. Daar zijn er nu ongeveer 1600
van retour gekomen. Er zijn echter
ook nog steeds leden die zelf de contributie overmaken. Dat levert extra
werk op voor de 2e penningmeester
om dat allemaal te controleren. In
2018 hebben we in het bestuur het
besluit genomen dat we vanaf 2020
de inning van de contributie alleen
nog maar via automatische incasso
willen laten lopen. Alle leden die nu
nog zelf via overschrijving de contributie betalen krijgen binnenkort een
brief over dit onderwerp thuis. Ook
zijn er behoorlijk wat opzeggingen.
Dus het valt ons als bestuur toch tegen, of misschien loopt het wel zoals
we verwacht hadden. Bedenk wel
dat als je opzegt we weer minder gewicht in de schaal kunnen leggen bij
bijvoorbeeld SPF of SPOV, of via de
ouderenorganisaties. Ik heb veel opzeggers aangesproken en uitgelegd
wat het nut is van het lidmaatschap

Henk Grimbergen

van onze (jullie) vereniging. Maar of
het helpt dat weet ik niet.
5 November hebben we weer onze
najaarsvergadering in Railzicht in
Amersfoort. Makkelijk per trein te
bereiken en 5 minuten lopen. Ik heb
de directeur Bestuursbureau SPF gevraagd om 2 onderwerpen aan ons
uit te leggen.
1e: Wat de aanstaande fusie tussen
SPF en SPOV voor ons gepensioneerden betekent.
2e: Om ons nou eens uit te leggen
wat het pensioenakkoord voor gepensioneerden betekent.
Dus dat wordt weer een leerzame
bijeenkomst. En ik hoop dat alle afdelingsbesturen een afvaardiging
sturen.
Wel dat was het weer even. Maar we
hebben binnenkort wel een vacature
voor 2e Voorzitter. Wie durft deze uitdaging aan??
Jan Sletterink
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Busstation IJzijde

A

angezien wij een bond zijn van
gepensioneerd vervoerspersoneel in de breedste zin, dacht ik als
gepensioneerd NS’er een uitstapje
te maken naar een busstation voor
streekvervoer i.p.v. een NS-station.
Aangezien ik toch wat tijd overhad
op Amsterdam CS besloot ik een
bezoek te brengen aan het geheel
vernieuwde busstation IJzijde aan
de De Ruyterkade. Dat was een
openbaring voor mij. Een geweldig
ontwerp zo tegen het bestaande
NS-station. Ik kende de De Ruyterkade nog van mijn werkzame leven als
ICT-coördinator op Amsterdam CS.
Het was toentertijd een nogal de-

solaat gebied waar je alleen kwam
voor het douanedepot, magazijn of
bezoek aan de ziekenbroeder van
NS. Later werd het bevolkt door allerlei verslaafden en voelde men zich
daar niet op zijn gemak. Maar wat er
nu staat als busstation is het bezoeken waard. Moderne uitstraling met
High Tech bussen compleet met
WIFI en goede routeaanduiding. De
De Ruyterkade is ontstaan als gevolg
van de aanleg van het Noordzeekanaal. Daardoor breidden de havens
van Amsterdam uit op andere plaatsen in de binnenstad. Het tracé van
de spoorwegen rond het Centraal
Station, sloot deze havens ook goed-

deels af voor de grote vaart. Voor
een deel van de binnenvaart werd
achter het station de De Ruijterkade
aangelegd en ze kreeg haar naam
op 10 juni 1880, tijdens de bouw van
het station. Vanaf deze tijd vertrokken de veren naar de overkant van
het IJ van hieraf. Sinds 1897 wordt
de veerdienst verzorgd door de Gemeenteveren Amsterdam (GV). De
De Ruijterkade werd vanaf 1880 het
beurtvaartcentrum van Amsterdam,
waar stoomboten vertrokken naar
de belangrijkste bestemmingen
van Noord- en West-Nederland. Wat
natuurlijk iedereen al vermoedde is
de De Ruyterkade vernoemd naar
Michiel Adriaenszoon de Ruyter, hij
heeft hier ook dichtbij gewoond.
Gelukkig herkende ik op de De Ruyterkade nogal wat gebouwen die
nog een prachtige uitstraling hebben zoals Voormalig Verenigd Cargadoorskantoor, Brandweerkazerne
en het Rederijkantoor op steiger 10.
Dus als u Amsterdam CS bezoekt of
overstapt en u heeft wat tijd over,
dan is het busstation IJzijde met de
hectiek op het IJ zeker een bezoekje
waard.
Jan Westerhuis
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Lezersvraag

Schuilhutjes ???

I

k ben Jerry Huisman en werk als archeoloog bij ProRail en ik
wil u een mogelijk vreemde vraag stellen.

Aan het spoor tussen Baarn en Amsterdam staan twee betonnen schuilhutjes (zo staat het in ieder geval vermeld op een
spoortekening uit 1977). Eén van deze hutjes moet plaatsmaken voor een nieuwe HOV verbinding en ik kreeg de vraag of
we deze niet naar het spoorwegmuseum moeten laten verplaatsen. Toen ik de tegenvraag stelde wat voor hutje het dan
was werd het angstig stil. Niemand wist het.
Ik heb inmiddels samen met het spoorwegmuseum aardig
wat archieven doorgespit om erachter te komen waar dit
hutje precies voor gebruikt is. Deze vraag hebben we ook via
verschillende netwerken en social media voorgelegd en we
kwamen uiteindelijk in contact met een inmiddels gepensioneerde spoorwerker. Hij vertelde, dat hij in zijn beginjaren
bij het spoor had gehoord dat deze hutjes door baanploegen
werden gebouwd en gebruikt om te schuilen tegen regen en
wind. Dit klinkt aannemelijk maar ik zou graag in contact komen met mensen die dit verhaal kunnen bevestigen om de
zekerheid dat dit werkelijk zo is te vergroten.
U begrijpt nu waarschijnlijk wel waarom ik contact opneem
met u en ik hoop dan ook dat u mij kunt helpen. Heeft u toevallig de mogelijkheid om de onderstaande vraag aan uw
leden voor te leggen?

In Memoriam
Heden 8 oktober 2019 bereikte ons het droevige
bericht dat op zondag 6 oktober Martin van Ree
plotseling is overleden. Martin was vanaf 2003,
sinds hij met VUT gegaan was, lid bij ons. Al vanaf
het begin heeft hij zich ingezet voor de belastingwerkgroep. Sinds vele jaren maakte hij jaarlijks de
indelingen,voor leden die zich aangemeld hadden
voor belastinginvulling en verzorgde de afhandeling
daarvan; zowel voor de leden alsook naar onze belastinginvullers. Wij zijn hem dankbaar voor het vele
werk wat hij voor de BGV verzet heeft. En dat altijd
met een goed humeur. Wij zullen hem node missen.
Het bestuur van de BGV wenst zijn vrouw en kinderen veel sterkte met dit plotselinge verlies.
Het Bestuur BGV

Langs het spoor bij Hilversum ligt een betonnen constructie.
Deze is gemaakt van rechtopstaande betonnen randen waar
vroeger splitbakken van werden gemaakt.
Er zijn meerdere van deze randen achter elkaar gezet waardoor een soort bovengrondse tunnel is ontstaan. Verder
onderzoek heeft aangetoond dat we nog zes van dit soort
gebouwtjes in Nederland hebben en dat de betonnen elementen tussen 1920 en 1960 zijn gemaakt. Is er iemand die
weet wanneer deze gebouwtjes bij Hilversum werden neergezet en waarvoor ze zijn gebruikt?
Het gebouwtje wordt dit jaar overgebracht naar het spoorwegmuseum en we willen graag het juiste verhaal er over
vertellen. Ik hoop dus dat we daar achter kunnen komen.
Met vriendelijke groet,
Jerry Huisman
Vakspecialist archeologie | LJV / M&D
088 231 19 88 | 06 31 66 50 16
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Berichten vanuit....

Het VerantwoordingsOrgaan (VO)
Deze bijdrage gaat over de stand van zaken met betrekking tot de fusie en zaken die met de verkiezingen te maken hebben voor het nieuwe VerantwoordingsOrgaan (VO), na de fusie.
De stand van zaken omtrent de fusie.
Om maar gelijk met de deur in huis te
vallen de fusiedatum die oorspronkelijk gedacht was per 1 januari 2020,
wordt verzet en gaat naar 1 april 2020.
Hier liggen een aantal oorzaken aan
ten grondslag. Er moesten nog wat
relatief “kleine” zaakjes geregeld worden tussen de beide besturen, detail
afspraken zullen we ze noemen. Maar
omdat de lijn steeds voortvarend en
zorgvuldig was, kostte het toch meer
tijd dan was verwacht (gepland).
Een belangrijk punt dat hier ook aan
heeft bijgedragen was de uitkomst
van een afstemming met de Nederlandse Bank (DNB) die als toezichthouder in een fusieproces een stevige vinger in de pap heeft. Tijdens het
fusieproces is er regelmatig contact
geweest met de DNB, maar het laatste contact met hen begin oktober,
leverde deze extra vertraging op en
had te maken met de benoeming van
de twee (2) uitvoerende bestuurders
waar ik het, in mijn vorige bijdrage,
over heb gehad.
Als de fusiedatum 1 januari 2020 zou
zijn geweest, moesten de personen
die de zetels van de uitvoerenden bestuurder zouden bezetten nu al bekend zijn. Gelet op de zorgvuldigheid
die beide besturen in het fusieproces
aan de dag legden was dit een onmogelijke opdracht. Immers de profielen
van deze uitvoerende bestuurders
zijn pas enkele weken officieel vastgesteld en aan het VO ter hand gesteld en de sollicitatie procedure is
begin oktober pas aangevangen.
Vooral dus om die reden is de fusie
6

datum van 1 januari 2020 niet mogelijk gebleken en wordt 1 april 2020,
zoals het zich nu (15 oktober 2019)
laat aanzien.
Wat betekent deze nieuwe fusie
datum nu concreet?
Omdat er op 1 januari 2020 nog twee
(2) afzonderlijke pensioenfondsen blijven, SPF en SPOV, zijn er dus ook twee
(2) besturen en dus ook twee VO’s. Pas
op 1 april 2020 komt er hoogstwaarschijnlijk een (1) nieuw pensioenfonds,
(Rail & Openbaarvervoer) een (1)
nieuw bestuur en kort na deze datum
als de verkiezingen hebben plaatsgevonden een (1) nieuw VO.
Het overgangs-VO dat gedacht werd
vanaf fusie datum 1 januari 2020 tot
aan de verkiezingen van het nieuwe
VO gaat dus ook niet door. Zaak is nu
dat de beide VO’s, (indien dit juridisch
mogelijk is) nu snel aan de gang gaan
met de voorbereidingen van de verkiezingen die dan voor de nieuwe
fusie datum van 1 april 2020 (of kort
hierna) zouden kunnen plaatsvinden.
Tot aan het moment dat het nieuwe
VO geïnstalleerd is door het nieuwe
bestuur, dat 1 april 2010 aantreedt,
zou het overgangs-VO hun werkzaamheden dienen te verrichten. Dit
zou dus kunnen zijn tot 1 mei 2020.
Tot zover de fusie.
Dan de verkiezingen
Er komt een nieuw pensioenfonds
Rail & Openbaarvervoer en een
nieuw VerantwoordingsOrgaan. Dat
VO komt er niet zo maar. Conform
het bepaalde in de PensioenWet (PW)
dient dit op democratische wijze gekozen worden.

Hoe vindt deze verkiezingen
plaats?
Er wordt in ieder geval een verkiezingscommissie samengesteld die
bestaat uit bestuursleden en leden
van het VO.
Indien het juridisch mogelijk is, wordt
deze commissie samengesteld uit leden van de huidige twee VO’s en leden vanuit de twee huidige besturen.
Als dit mogelijk is dan heeft dit de
voorkeur (van de VO’s) omdat dan zo
snel als mogelijk verkiezingen plaats
kunnen vinden, zodat tegenover het
bestuur van het nieuwe fonds ook
een democratisch gekozen VO zit.
Kandidaatstellende organisaties
In het door de verkiezingscommissie
vast te stellen verkiezingsreglement
zal staan welke vakbonden en organisaties kandidaten kunnen stellen en
onder welke voorwaarden.
Ook zal een artikel worden opgenomen dat ook individuele personen
(de zo geheten on-georganiseerden)
zich kandidaat kunnen stellen, en aan
welke voorwaarden deze kandidaatstellingen moeten worden voldoen.
Verder worden opgenomen in dit reglement de termijnen van indienen,
zaken omtrent kiezen en gekozen
worden, de zittingsperiode van het
VO, de samenstelling en volgorde van
de ingediende lijsten en personen en
de datum van de verkiezingen. Kortom zo’n reglement is niet zo maar
iets dat je op een achternamiddag
samenstelt. Vandaar dat we streven
naar een spoedige instelling van deze
commissie zodat we voortvarend en
zorgvuldig aan de gang kunnen.
Een volgende keer kom ik graag terug om met u te babbelen over de
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mogelijkheid om u kandidaat te stellen vanuit onze vereniging voor deze
verkiezingen.

ben of zijn er straks mogelijkheden
om deze te vergaren door opleiding
en/of eventuele cursussen?

ling. Mogelijk heb je ook een achtergrond als OR lid, dat is dan mooi meegenomen.

Wat moet je weten over pensioenen
als je je kandidaat stelt?
Moet je financieel onderlegd zijn ?
Welke kennis en vaardigheden moet
je hebben? Moet je deze nu al heb-

Een hoop vragen die ik mogelijk de
volgende keer kan beantwoorden.

Graag weer tot een volgende keer!

Een vraag aan u geachte lezer, wil je
nadenken over deze kandidaatstel-

Sjef Marcelis, lid VO namens BGV

Reacties op brief van Gerrit Bleumink
Reacties op brief van de heer Bleumink aan de directie van NS.
De brief van de heer Bleumink heeft hier en daar wat reacties opgeroepen bij onze lezers en die wil ik u niet onthouden.
Eerst kreeg ik een vraag van een 95-jarige lezer, die mij vroeg om uit te zoeken, waarom de Duitsers in de oorlog toegestaan hebben aan de NS-directie om hun personeel salaris uit te betalen. Hierop kan ik uiteraard geen antwoord
geven. Daarvoor moet je bij de toenmalige directie zijn. En er was nog een mevrouw, die wilde reageren, maar die
kon niet met haar pc overweg en kon ook geen hulp krijgen om mij haar reactie per mail te sturen. Zij zou mij een
handgeschreven brief sturen. Die heb ik helaas tot nu toe niet gehad en daarom kan ik u hiervan ook geen deelgenoot maken. Wel kan ik u de reactie laten lezen van de schrijver van het stukje "mijn vriend, de belgische treinconducteur". (U kent het misschien nog wel). Zie hieronder.
Aan de redactie MP.
Eelde 10 oktober, Ab Tuinman oud lid te Groningen
Met grote belangstelling heb ik de brief van de heer Bleumink gelezen, en ik heb dagen rondgelopen met de gedachte of ik zou reageren. En als je daar over nadenkt, komen er
steeds meer voorvallen en verhalen naar boven uit die tijd.
Dus toch maar reageren. Mijn opa was ploegbaas ww in Assen en onder zijn toezicht werd te Hooghalen de spooraansluiting naar kamp Westerbork aangelegd. Hij heeft nooit
geweten waarom dit moest gebeuren.
Mijn vader was rangeerder in Onnen en we woonden in
Tuindorp gelegen aan het spoor. Hij heeft in de periode van
jodentransporten met de treinen die van Westerbork via
Onnen bij Nieuwe Schans de grens overgingen, moeten
rangeren omdat van loc moest worden gewisseld of uit de
trein een wagon moest worden verwisseld, vanwege een
warmloper met glijlager, iets wat vaker gebeurde omdat de
lagers gemakkelijk konden worden gesaboteerd met een
handje zand in de lagerpot. En dat alles moest gebeuren
onder dwang van een gewapende begeleider.
Hij heeft wel wagons of locs moeten aankoppelen onder
dwang. Macht komt immers uit de loop van een geweer.
Ook bij verwisseling van een wagon moesten mensen van
de ene naar de andere overstappen en werd dat omringd

door gewapende soldaten. Als hij dan thuis kwam was hij
dagenlang van streek en sliep 's nachts niet.
Wij kregen dat als jonge jongens allemaal mee. Ook zagen
wij de treinen met gewapende soldaten op de treeplanken
langsrijden. Er gebeurde meer. In Groningen werd ik, meen
in 1943, rangeerder Hendrik Boksma door een Duitse soldaat op het perron doodgeschoten omdat hij weigerde
te luisteren naar de soldaat. En werd in nieuwjaarsnacht
43/44 chef Bos in de deur van zijn huis doodgeschoten. Dit
was een silbertanne moord. Al deze gebeurtenissen droegen er toe bij dat onder grote druk moest worden gewerkt.
Van collaboratie was geen enkele sprake.
De opmerking van de heer Rutger Hamelynck in de PG van
vorige maand dat de machinisten in zo'n rode stad Groningen misschien wel in verzet zouden kunnen komen houdt
geen stand als er nu en dan een Duitse overvalwagen op het
perron stond of bij post T in Onnen. Mijn vader heeft er vaak
over gepraat en het heeft hem zijn leven lang bezig gehouden. Hij overleed in november1989, en nooit een genoegdoening gekregen.
Lang gewacht niet gezwegen wel gedacht maar nooit gekregen.
Ab Tuinman
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Het is vandaag 9 oktober als ik dit stukje schrijf.
Echt herfstweer met af en toe felle buien met onweer.
Gisteren hebben we het 8 oktober feest gevierd, voor de
meeste onder u, wel bekend.
‘s Middags met de grote optocht en daarna een drankje
bij het "Gulden Vlies" met een hele goede band. Na een
hapje te hebben gegeten 's avonds naar "De Vest" en daar
ontmoet je heel veel oude bekenden. Het lijkt wel een reünie.
Aangezien ik vorige maand op cruisevakantie was heeft
onze penningmeester de honneurs waargenomen. Jan
hartelijk dank daarvoor.
Wij hadden weer een prachtige reis aan de oostkant van
de Middellandse Zee, waarbij we landen als Italië, Griekenland, Kroatië, Slovenië en Malta bezochten.
Binnenkort hebben we weer onze soosmiddag. En ik
hoop dat er weer veel leden komen, aangezien ik me wel
een beetje zorgen maak over het ledenaantal. Dat loopt
namelijk aanzienlijk terug door de vele opzeggingen en
ook zijn er helaas een aantal mensen overleden.
Namens het bestuur feliciteren we alle leden die in november jarig zijn en we wensen u nog vele gezonde jaren.

Agenda

11 november en 9 december
aanvang 13.30 uur in "'De Terp"' te Alkmaar
Hans van Westrienen

Amersfoort
Donderdag 12 september was weer de eerste contactmiddag na de vakantie. Met 29 deelnemers geen slechte
start. Er werden 5 ronden bingo gespeeld en Yvonne had
voor mooie prijzen gezorgd. De tassen met boodschappen waren weer rijkelijk gevuld. Ook was het mogelijk
om u aan te melden voor het kerstbuffet van donderdag
12 december. Dit kan ook nog de komende contactmiddag van november. De kosten zijn € 15,- p/p. Het bestuur
heeft de agenda voor 2020 besproken. De data voor de
contactdagen vastgelegd en deze zijn inmiddels met de
zaalbeheerder SOVA afgestemd. Het bestuur heeft een
uitnodiging ontvangen voor de najaarsbijeenkomst van
het hoofdbestuur. Deze wordt op dinsdag 5-11-2019 gehouden in Railzicht. We zullen u op de hoogte houden
van de landelijke afspraken.
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Agenda

Programma 2019
Donderdag 14 november contactmiddag en bingo
Donderdag 12 december kerstbuffet en bingo met
verloting. Aanvang 11.00 uur!
Programma 2020
Donderdag 12 januari Nieuwjaarsreceptie en bingo
Donderdag 13 februari Jaarvergadering en bingo
Donderdag 12 maart contactmiddag en bingo
Donderdag 2 april paasbuffet en paasbingo met verloting. Aanvang 11.00 uur!
Donderdag 14 mei contactmiddag en bingo
Donderdag 10 september contactmiddag en bingo
Donderdag 15 oktober contactmiddag en bingo
Donderdag 12 november contactmiddag en bingo
Donderdag 10 december kerstbuffet en kerstbingo
met verloting. Aanvang 11.00 uur!
Graag tot de volgende Met Pensioen of op de bijeenkomst van 14 november 13.30 uur in Railzicht.
Jan Beitsma

Amsterdam
Op de eerste middagbijeenkomst na de zomervakantie hadden 29 leden de weg naar ons verblijf in Duivendrecht gevonden. Na het nuttigen van een kop koffie/thee
en genieten van een heerlijk stuk amandelspeculaas (ons
aangeboden door de penningmeester) werd om 13.00
uur begonnen met de bingo, ditmaal in een andere vorm
dan normaal. De penningmeester, deze keer de quizmaster, las een verhaaltje voor waarin getallen voorkwamen
die op de plankjes moesten worden gesloten. Wie een
gekocht plankje vol had, had bingo en mocht een prijsje
uitzoeken. Niet iedereen vond dit spelletje leuk, maar elk
plankje leverde wel een prijs op, zodat niemand met lege
handen huiswaarts keerde. Na de pauze werd er aan diverse tafels deelgenomen aan spelletjes, zoals jokeren,
klaverjassen, rummikub en dergelijke. De winnaar van
elke tafel ontving een prijsje, ook kreeg iemand een poedelprijs. Dit alles onder een vrolijke stemming.
Denkt u er aan, als u dit nog niet hebt gedaan, om de
machtiging voor het innen van de contributie op te sturen. Het machtigingsformulier hebt u ontvangen samen
met het blad Met Pensioen van september. Doet u dit
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niet, dan wordt u als lid geroyeerd. Voor de maand september hadden van onze afdeling al 5 leden voor hun lidmaatschap bedankt en dat is toch niet de bedoeling. Dit
waren trouwens wel leden die we nooit op de middagbijeenkomsten hebben mogen begroeten.
Dit is alles wat ik uit mijn dikke duim heb kunnen zuigen,
ik hoop dat wij op donderdag 21 november heel veel
mensen welkom mogen heten om deel te nemen aan de
Sintviering, wel zonder de Sint en zijn Piet.
Kor Stuut

Apeldoorn
Het nieuwe seizoen is begonnen; op 25 september waren
we weer bij elkaar. De voorzitter opende de bijeenkomst
met de mededeling dat Ria ziek was. Hierdoor kon het samen eten jammer genoeg niet doorgaan. Verder waren
er nog twee personen afwezig wegens ziekte. We hopen
dat ze er de volgende keer weer bij zijn. Door hun 60-jarig huwelijksfeest waren Alie en Henk ook niet aanwezig.
De middag verliep gezellig. Onder het genot van een kop
koffie en gebak konden we elkaar bijkletsen over de laatste gebeurtenissen. De jarigen werden toegezongen en
zo was de middag snel voorbij.
Op 28 september waren we weer bij elkaar voor het feest
van Alie en Henk. Het was reuze gezellig, Alie en Henk,
bedankt daarvoor. We hopen dat jullie nog vele jaren in
goede gezondheid bij ons mogen zijn. Op het moment
van schrijven ligt Ria nog in het ziekenhuis, overigens gaat
het wat beter met haar. In volgende uitgaven zal ik er op
terug komen. Voor alle zieken, van harte beterschap.

Agenda

De volgende data mag u noteren:
Woensdag 27 november Sinterklaasfeest en woensdag 18 december Kerstfeest.
Bijeenkomsten 2020:
Woensdag 8 januari Nieuwjaarsreceptie.
Woensdag 22 januari, 26 februari, 25 maart, 8 april
(Paasmiddag), 22 april (nieuwe datum) en als laatste bijeenkomst van het seizoen: woensdag 27 mei.
(nieuwe datum)
Ik ga eindigen met de woorden “Heb het leven lief”
Herman Trots, secr. Afd. Apeldoorn, htrots@icloud.com

Eindhoven
Het bestuur is weer volop bezig voor de kerstmiddag, die
word gehouden op 18 december, de folder komt nog.
Verder niet zoveel te melden. Het sjoelen en kaarten in de
Fuut op:

05 november, 12 november, 19 november, 26 november, 03 december, 10 december.
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
Op 2 oktober jl. (onze eerste bijeenkomst dit seizoen) kon
de voorzitter 22 mensen verwelkomen. Gezien de steeds
stijgende kosten voor sprekers die betaald moeten worden van de retributie van €. 135,00 per kwartaal (sprekers
die gewoon zijn € 175,00 te vragen) zult u begrijpen dat
er weinig tot niets voor de koffie over blijft. Na het overlijden van mijn echtgenote, ben ik vrijwilliger geworden
in een verpleeg/bejaardenhuis. Het hoofd van de afdeling
welzijn, liet haar ontvallen, dat ze een groot aantal dvd’s
had gekregen van een winkel die stopte. Nu mag ik zo nu
en dan even in die bak kijken. Deze middag konden we
dus genieten van de dvd met als optreden van de komiek
DORUS. Dan heb je toch wat voor zo’n middag. Ik beschik
privé over de juiste apparatuur, dus de kosten zijn niet al
te hoog.
Onze volgende bijeenkomsten zijn woensdag 13 november en 18 december.
Wij hopen u op deze dagen in goede gezondheid te mogen begroeten.
Namens het bestuur, de V.

Groningen
Onze voorzitter Bouko Bandsma kan voor onze eerste
middag van het seizoen maar 15 leden welkom heten.
De voorzitter vertelt eerst dat onze oud-barman Aise Dijkema in de vakantieperiode is overleden. Een aantal bestuursleden was aanwezig bij de crematie. Verder doet
de voorzitter nog enkel mededelingen. Vanmiddag gaan
we bingo spelen. Na drie ronden en een gratis ronde was
de bingo ten einde. De tweede penningmeester Willem
Steen vond dat de spelleider die de PC bedient en de getallen voorleest, nooit een prijs zal winnen. Daarom had
hij een extra “prijs” gekocht die hij aan Jacob Pomp overhandigde. De voorzitter bedankte ieder voor de gezellige
middag en hoopt dat er de volgende bijeenkomst meer
leden aanwezig zijn.

Agenda

26 nov. 2019
13 dec. 2019

Bingo of Gastspreker
nog niet bekend
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31 jan. 2020
28 feb. 2020
27 mrt. 2020

Nieuwjaars bijeenkomst met ……….
Jaarvergadering met ………..
………….
Jacob Plomp

Haarlem
Eindelijk weer een bericht uit Haarlem. Afgelopen 2 maanden wel de bingomiddagen gehad maar met een mini
aantal aanwezigen. Ik wil alle leden nogmaals oproepen
om de bingomiddagen te bezoeken, want het is erg gezellig en hoe meer aanwezigen hoe leuker het wordt. Aan
de prijzen ligt het niet; die zijn alle keren de moeite waard.
En hier spreek ik mijn waardering uit voor de leden die er
in de afgelopen 2 maanden waren !! Zij trotseerden het
slechte regenachtige weer en kwamen toch . De meesten
met een regiotaxi. De gemiddelde leeftijd is hoog vandaar dat onze leden afhankelijk zijn van vervoer per taxi
en dat is niet altijd makkelijk. Regelmatig komt het voor
dat deze te laat of zelfs véél te vroeg de mensen ophalen.
Die onzekerheid is geeft stress en spanning en daar zitten zij niet op te wachten. Verder goed nieuws over onze
penningmeester. Zij is geholpen aan een nieuwe heup en
is op het moment aan het revalideren we hopen haar de
eerst volgende bingomiddag weer te mogen begroeten
en wensen haar natuurlijk sterkte. Verder geen bijzondere
zaken vanuit het mooie Haarlem.
Ik wens u allen een mooie herfst toe met veel plezier en
gezondheid. Geniet van de kleine dingen, veel lachen en
humor en voorts hoop ik u te ontmoeten op de eerstvolgende bingomiddag .
De volgende bingo middagen zijn op woensdag 6 november en 4 december 2019
Met vriendelijk groeten;
Voorzitter Afdeling Haarlem
J.hout1403@upcmail.nl
Paul van Hout

Heerlen
De zomer is het land wel uit als ik dit schrijf. Het is inmiddels eind september, de meteorologische herfst is nu
zelf ook terug van vakantie. Als jullie dit lezen, november
2019, rijden we waarschijnlijk al weer op winterbanden.
Sneeuw of niet. Dan tellen we langzaam af naar eind december. Voor onze afdeling komt dan de kerstviering in
zicht. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart. Zelf wil
ik met u nog even terugkijken naar de opening van het
station Heerlen op 5 augustus. Toen mochten de eerste
reizigers kennis maken met een prachtig gebouw. Waarna
ProRail het officieel opende op zaterdag 31 augustus, sa10

men met de waarnemend burgemeester Emile Roemer,
staatssecretaris Stientje van Veldhoven en NS-directeur
Roger van Boxtel. Hierna startten de festiviteiten als Cultura Nova, een vioolconcert. Zelf keek ik nog eens of het
op zijn kop staand NS-logo weer goed stond. Ja wel, NS
en ProRail hebben voor de officiële opening de puntjes
op de i gezet. Een nieuw stadsdeel bedacht en ontworpen
door de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Deze liep
niet alleen op 5 augustus trots rond, maar op 31 augustus
als een echte pauw belangrijk te zijn. Natuurlijk, hij mag
trots zijn op zijn unieke creatie. Zelf hoop ik dat deze kunstenaar nog meer projecten tot zich mag nemen. Heerlen verdient het. En wat de Spuiklep verdient? Dat u weer
allemaal gezond mag blijven komen. En ik vraag het iedere keer weer, kom dan ook! Er is een mooie ruimte om
er gebruik van te maken. Misschien moeten we eens een
schaakspel aanschaffen, of een dambord met de zwarte
en witte stenen, maar u mag het ook zelf meenemen. Natuurlijk zijn andere spellen ook welkom. Wat houdt u tegen om eens monopoly te spelen? Weer eens wat anders
dan tafeltennissen, darten, biljarten, kaarten of sjoelen.
Allemaal best leuk hoor, maar u die nog steeds niet komt,
wilt u niet eens wat anders? We hebben een prima kop
koffie of thee; maar ook andere dranken zijn volop aanwezig. Kom op, het bestuur kijkt naar u uit. O, ja, hebt u
het formulier dat bij het oktober nummer was gevoegd,
al ingestuurd? Het contributiebedrag wordt vanaf januari
2020 niet meer van het pensioen ingehouden, maar eenmalig van uw bankrekening afgeboekt. Natuurlijk, even
een bedrag, maar nog steeds behapbaar, koop maar eens
een emmertje mezenbollen, kost wel meer. Het blijft 12
maal € 1,60 en niet meer dan dat. Voorlopig dan. Al zal
het, is mijn verwachting, niet met dikke euro’s tegelijk omhoog gaan. We zijn geen regering, die de gepensioneerden in de kou laat staan. Nu ga ik iets aansnijden, voor
de volgende keer misschien eens. Lieve mensen, ik ben
zeer dankbaar dat u tot het einde dit las, geniet van onze
woensdagmiddagen en blijven komen hoor!
Frans Evers, secretaris
penningmeester BGV afdeling Heerlen
0651358831 / 0455710124 , f-evers@home.nl

's-Hertogenbosch
Deze keer hebben we het volgende nieuws te melden.
Op 8 oktober was onze seizoensopening met bingo in
“Het Kikkertje”.
Er werd niet alleen serieus bingo gespeeld, er was ook het
nodige bij te praten. Het was tenslotte 5 maanden geleden dat we bij elkaar waren in onze “Kikker”.
Waarover zeker werd gesproken was de voor ons ongekend lage opkomst. Wat bleek? Onze ondersteunende leden hebben Met Pensioen (met alle data)
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niet meer ontvangen!!. Jammer dat wij, het bestuur,
hiervan niet op de hoogte waren gebracht.
Gelukkig konden we met koffie en cake, een drankje en
een hapje toch terugkijken op een geslaagde middag.
Zeker voor de prijswinnaars die met een cadeaubon of
troostprijs huiswaarts keerden.
Wat staat er dit jaar nog op de agenda?
12 november: spellenmiddag (in oktobernummer
stond 13, Sorry)
17 december: Kerstviering (met kerstbingo)
Voor inschrijving en verdere details Kerstviering leest u
meer in de kerstbrief (medio november) en in de volgende Met Pensioen.
Het bestuur heeft besloten (na overleg met jullie tijdens
de jaarvergadering) om dit seizoen 2 spellenmiddagen en
4 bingomiddagen te organiseren.
Om praktische redenen vervalt de nieuwjaarsbijeenkomst van 7 januari 2020.
We hebben nu op 21 januari een bingomiddag.
Ook de volgende data zijn al vastgelegd:
18 februari: Jaarvergadering en enkele gratis ronden
bingo.
10 maart: spellenmiddag.
7 april:
paasbingo.
12 mei:
Afsluiting seizoen (over invulling zijn we
nog aan het denken!)
Herinnering voor iedereen die de brief van het hoofdbestuur heeft ontvangen: Vergeet u niet het ingevulde aanmeldingsformulier voor automatische afschrijving van de contributie op te sturen naar Utrecht?
Zijn we nu aan de jarigen in november toe: Voor u allen
onze hartelijke gelukwensen.
Dit was het weer, tot de volgende keer.
Groetjes, Berthy van den Broek

Maastricht
Bewoog en Genoot
Op woensdag 25 september togen een 40-tal leden naar
het Boulo Drome gelegen achter de Geuselt in Maastricht.
Rond de klok van half 1 druppelden de leden binnen. Na
een hartelijke ontvangst werd door loting de indeling van
de te spelen boules-competitie vastgesteld. Onder het
genot van een kop koffie en het traditionele stuk Limburgse vlaai, volgde door Loe Barger (vele malen kampioen) alvast op hoofdlijnen speluitleg. Voor aanvang liet
Loe nog een aantal malen zelf zien wat de bedoeling was.

Vooral de voorbereiding om te komen tot een individuele
gemêleerde opzet sprak aan. De vaak verrassende samenstellingen van doublets en na iedere ronde een andere
partner leverden leuke en vaak hilarische momenten op.
Er werden 3 rondes van 30 minuten gespeeld met tussen
elke ronde voldoende gelegenheid voor een natje. En ja,
uiteindelijk leverden de individuele competitie ook een
winnaar op. Er waren 3 prijzen beschikbaar bestaande uit
streekproducten. De 3e plaats was voor Norbert Stegeman, 2e werd Wiel Nabben en de 1e plaats was voor Jan
Cuijpers. Onder het genot van bier, wijn of fris naderde de
klok het tijdsein van 17.00 uur en begon menige maag te
knorren. En lieten we ons het verrukkelijk klaarstaande
Italiaans buffet dan ook smaken. Afgaande op de vele reacties mogen we stellen dat het een geslaagde en voor
herhaling vatbare middag was.
Ja en dan ook vooruit kijken wat volgt, dit lezende is het
alweer november en wacht ons voor velen de mooiste tijd
van het jaar. Maastricht en omstreken zal weer bol staan
van activiteiten. Daarom zijn dan ook geen activiteit door
ons gepland. Wel zullen we in de maand januari onze jaarlijkse afsluiting organiseren. Maar daarover meer in het
decembernummer.
Henri Spits

Midden-Limburg
Als u dit leest hebben we het seizoen 2019 afgesloten met
de bingomiddag in Stevensweert. Wij gaan ons dan nu
ook richten op de kerst inn op donderdag 12 december
in restaurant Brookx in Stevensweert.
Aanvang kerst inn om 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.
Ontvangst koffie met kerstbrood en dan gezellig samenzijn. Het optreden van onze eigen voordrachttalenten en
met live muziek van Duo Tadaa, waarbij wij onze beentjes
kunnen laten zwieren. Wij hopen u in groten getale weer
te mogen verwelkomen.

Agenda

12 dec. Kerstviering in Restaurant Int Brookx, In het
Broek 1, 6107BG Stevensweert.
Aanvang 14.30 uur koffie met kerstbrood, met live
muziek van Duo Tadaa.
Om 17.00 uur samen eten met een heerlijk DINERBUFFET. Kosten € 20 per persoon, opgeven vóór 15
november.
Alle leden die in november jarig zijn een fijne verjaardag
en nog vele gezonde jaren toegewenst.
Wil Kroon
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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.
Nogmaals doen wij een dringende oproep om de functie
van penningmeester, die per februari 2020 vacant komt,
op te vullen. De tijd begint te dringen. De penningmeester heeft een cruciale rol in onze afdeling, maar omvat
minder activiteiten dan die de huidige penningmeester
verricht. Het bestuur heeft een informatieblad beschikbaar.
Op 18 december a.s. houden we onze kerstbijeenkomst
met het kerstbakjes maken, de uitgebreide bingo en de
langzamerhand traditionele stamppotmaaltijd.
De eigen bijdrage voor leden is € 12,50 pp., voor nietleden €19,50 pp. Opgave op de komende contactmiddagen of via overmaking van dat bedrag op onze rekening
NL 66 INGB 0003 5073 22 t.n.v. BGV Oost Gelderland
o.v.v. kerstbijeenkomst.
De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op 6 november. 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
Het novembernummer ligt alweer bij u op tafel om gelezen te worden. In het oktober nummer is het stukje geplaatst (met excuses van de redacteur) dat bestemd was
voor het augustus/septembernummer en dat de redactie
vergeten was. Onze eerste contactmiddag is al weer bijna
6 weken geleden. De eerste van in totaal acht en het moet
me van het hart dat de opkomst bedroevend laag was.
In de zaal is plaats voor honderd personen en er waren
maar drieëntwintig aanwezig. Van dit aantal waren vijf bestuursleden en twee mensen achter de bar en deze zijn altijd aanwezig behalve onvoorziene omstandigheden. Vier
leden hadden de moeite genomen om mij te bellen om
af te zeggen. Dus uiteindelijk zijn er zestien die ons niet in
de steek hebben gelaten en gekomen zijn. En dat is iets
meer dan vier procent van het ledentotaal. Als u weet dat
het aantal leden van onze afdeling op dit moment 356 is
denk ik wel eens: waar doen we het voor? Maar goed, over
naar de orde van de dag.
De kerstbrunch is gepland op 17 december en we hopen dat er veel leden zullen komen. Zoals gewoonlijk
is de catering van uitstekend kwaliteit. Leden en O.S.
leden betalen € 5.- en niet leden € 10.12

Dus meld je aan, de lijst ligt bij het bestuur. Rest mij verder
nog alle jarigen in november te feliciteren en de zieken
van harte beterschap namens het bestuur.
Uw voorzitter, Cor

Twente
Als dit blad “Met Pensioen” bij u op de deurmat valt, dan
zijn we alweer in november aangeland. Nog 2 maanden
en dan zijn we in 2020.Als je ouder wordt dan krijg je het
gevoel, dat de tijd veel sneller gaat. Onze secretaris, Leis
Bos, is verhuisd en noteer haar nieuwe adres: Leis BosUbbing, Sloetsweg 192, 7556 HV Hengelo.
Vorige maand heb ik er op gewezen dat 2 bestuursleden
onder doktersbehandeling staan. Thans hebben we dringend aanvulling nodig. Het vervullen van een bestuursfunktie houdt geen dagtaak in. Verre van dat, hooguit een
paar uurtjes in de week. Ons afdelingsbestuur moet goed
kunnen funktioneren en dat kan alleen als de bezetting
op peil is. Wie van U voelt hier iets voor.
Daarbij komt, dat we graag op de hoogte zijn als oudcollega’s tobben met hun gezondheid en zij het hiermee
niet makkelijk hebben. Wij wensen de zieken onder ons
veel sterkte en we zijn in gedachten bij hen. Geef het aan
ons door, zodat we daar aandacht aan kunnen schenken.
Het bestuur hoopt, dat wij allen een heel gezellig en goed
seizoen mogen beleven.
20 November is de “Humoristische middag”. U kunt zich
nog opgeven bij Zwaan: zkstassen@gmail.com.
En binnenkort hoort u van ons hoe we de kerstmiddag
met een kerstbuffet gaan organiseren. Ook hiervoor kunt
u zich opgeven bij Zwaan.
Wij verheugen ons weer op de komende contactmiddagen.
Netty Geerdink

Utrecht
Terwijl de regen met bakken uit de hemel komt, zit ik
achter de computer om weer wat over onze afdeling te
melden.
Wij hebben afgelopen woensdag (met slechts 3 mensen)
ons jaarlijks uitje gehad. Het was een dag met gelukkig
wel mooi weer en de deelnemers hebben er ontzettend
van genoten.
Ook misschien voor de andere afdelingen leuk om deze
tocht te maken. De klompenmaker heeft zijn vakwerk op
een ludieke wijze gebracht.
Ook de chauffeur van Krol Reizen wist ons weer alle leuke
plaatsen in de Betuwe te laten zien, die vol met fruitboomgaarden stonden. Helaas konden we geen fruit plukken.
Als afsluiting hebben we een 3 uur durende vaartocht gehad op de Linge met aan boord een warm en koud buffet.
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Het bestuur hoopt wel dat er volgend jaar meer deelnemers zijn (evt. van andere afdelingen erbij) anders kunnen we ons jaarlijks uitje niet meer organiseren en dat zou
toch wel jammer zijn.
Verder gaan we gewoon door op de dinsdagmiddagen
waar we gelukkig wel een grote opkomst hebben.
Voor vele bekenden van de afdeling Utrecht en de bestuursleden van de andere afdelingen wil ik nog even
vermelden dat Erica Boon, de partner van Willem van der
Velden, helaas is overleden.
Rest mij nog om alle mensen die in november jarig zijn
van harte te feliciteren en een fijne dag toe te wensen.
Etta Eleveld

Venlo
Op 3 oktober hebben we geboeid geluisterd naar John
Stoffels en Mart Deckers, twee machinisten van NS Reizigers, die hun eigen verhaal vertelden over o.a. gevaren op
het spoor bijvoorbeeld over spoorlopers en overstekers
op overwegen. Ook anekdotes kwamen aan bod.
Daarnaast vertoonden zij de film Knalrood. Een leuk gebracht informatief programma, zeker voor de leken op dit
gebied, en een herkenning voor de aanwezige oud-machinisten en conducteurs.
We komen even terug op het artikel AutoMaatje in de vorige editie van MP.
Geïnteresseerden kunnen naar het centraal telefoonnummer 06-83454169 bellen om een rit te reserveren. Bellen
kan van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur. De
rit dient minimaal twee werkdagen ervoor aangevraagd
te worden. De aanvrager betaalt aan het einde van de rit
een vergoeding van € 0,30 per kilometer aan de chauffeur. Informatie is te vinden op de website van Uw Wijkbus of van De Bekkerie.
Kerstinn 14 december. De kerstinn valt niet op de datum
die in uw programma staat vermeld, maar op 14 december. Zegt het voort, zegt het voort!
Plaats: 't Wonder, Kazernestraat 1. Aanvang: 17.00 uur.
Zaal open vanaf 16.30 uur.
Kosten: € 17.50. Aanmelden: vóór 9 december.
Rek.nr. NL58 INGB 0002 2877 88 BGV. afdeling Venlo
te Venlo. Vóór de kerstinn vindt de postzegelbeurs plaats.
De barmedewerkers moeten na deze activiteit de zaal opnieuw indelen. Zij vragen u dringend de zaal niet vóór half
5 te betreden.
Activiteitenprogramma 2020. Heeft u ideeën wat betreft
activiteiten voor het volgend jaar, dan ontvangen wij die
héél graag van u. Onze telefoonnummers staan vermeld
op uw programma.

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,Bestuursuitbreiding. We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het betreft geen dagelijks werk; het
bestuur komt 3 à 4 keer per jaar bijeen.
Vindt u ook dat onze BGV afdeling moet blijven bestaan,
geeft u zich dan op als bestuurslid voor het einde van dit
jaar. Schroom niet om u op te geven! Wij hebben u nodig!
Ina Plat

Zuid West
De eerste bijeenkomst na het zomer reces vond plaats op
donderdag 17 september 2019.
Schijnbaar was de vakantieperiode in de afdeling Zuidwest nog niet helemaal achter de rug, want de opkomst
was voor onze afdeling deze middag een dieptepunt.
Slechts 28 personen waren aanwezig. Is dit het vooruitzicht voor de komende tijd? Want na het op de mat vallen
van Met Pensioen in september komen er telefonisch al
diverse opzeggingen van het lidmaatschap vanwege de
machtigingen. Waar moet dit naar toe?
Luc begon die middag met het vermelden van 11 overleden leden die ons in de afgelopen maanden zijn ontvallen.
In deze zomermaanden waren er 17 jubileumjarigen in
Zuidwest te feliciteren waarbij ook een 100 jarige!!! uit
Breda. Van harte proficiat jarigen.
Zoals gewoonlijk werd ook nu weer het bingo spel en
de loterij gespeeld, waarna Luc tegen kwart voor vier de
middag afsloot.
De bijeenkomst van 10 oktober was een afwijkende bijeenkomst door de komst van Willem Heuzinkveld die ons
een cabareteske en humoristische proeverij met Oud Hollandse likeuren voorschotelde. Twee jaar geleden was hij
ook al eens in Roosendaal geweest en dat was zo’n succes
dat we hem nog maar eens uitgenodigd hebben.
Luc begon met de mededeling dat de afgelopen maand
2 leden waren overleden waarvoor een korte stilte werd
gehouden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met
het verlies van hen.
Tevens werd er vermeld dat de kerstbijeenkomst op
donderdag 19 december 2019 wordt gehouden. De
zaal gaat open om 11.00 uur en de aanvang van de bij13

eenkomst is 11.30 uur. De kosten voor deze happening
bedragen voor leden en ondersteunende leden € 10,00
en voor niet geregistreerde leden en introducés € 15,00.
Opgeven kan bij Rianne Timmers tot 6 december 2019
tijdens de bijeenkomst op 14 november of telefonisch
0165-532064. Heeft men zich eenmaal opgegeven
dan is teruggave van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
Hierna begon Willem Heuzinkveld met zijn betoog over
de diverse drankjes en bij welke gelegenheid deze gedronken werden. De opkomst was gelukkig wat groter
dan in september want 38 leden hebben een zeer leuke
en gezellige middag gehad waarbij de inhoud van menige fles gekeurd werd. Ook de presentatie was weer als
vanouds. In de pauze werd er nog een loterij gehouden
waarbij ook een paar prijzen door Willem beschikbaar
werden gesteld.
Luc sloot tegen kwart over vier de middag af en wenste
de aanwezigen een goede thuisreis en tot 14 november
voor de volgende bijeenkomst waarbij wel weer een bingo en een loterij zal worden gespeeld.

Agenda

Donderdag 14 november 2019 aanvang 13.30 uur
Donderdag 19 december 2019 kerstbijeenkomst zaal
open 11.00 uur aanvang 11.30 uur
Ton Vercruijssen

Zwolle

Onze secretaris Willem Witting stopt op de jaarvergadering vanwege gezondheidsproblemen en Folkert Elsinga
heeft al eerder aangegeven ook op deze datum zijn bestuurslidmaatschap op te geven. Leen Hordijk sukkelt ook
al een tijdje met zijn gezondheid en dan spreek ik maar
niet meer over mijzelf. Op de laatste twee bestuursvergaderingen waren we maar met ons tweeën, dat werkt niet.
Daarom een dringend beroep om kandidaten voor een
functie binnen het bestuur, zodat we samen weer onze
werkzaamheden kunnen regelen.
In de vorige uitgave van Met Pensioen stond voor Zwolle
“geen kopij ontvangen”. Dat klopt want ik had in het blad
daarvoor al aangegeven dat ik de hele maand september
met vakantie zou zijn en dat is dan misschien ouderwets,
maar dit is een vakantie zonder laptop, internet en alle andere moderne communicatiemiddelen. Helaas ging deze
vakantie niet zoals gepland door een val van mijn vrouw
met als gevolg been in het gips. Volgende soosmiddag zal
ze er zeker weer bij zijn.
Die volgende soosmiddagen zijn op 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.
Denkt u er nog wel aan om de machtiging op te sturen,
want we hebben alle leden nodig.
Graag veel plezier en tot ziens op woensdag 13 november.
Jan Post

De eerste twee soosmiddagen zitten er al weer op. Ook in
Zwolle moeten we constateren dat de gemiddelde leeftijd van onze leden steeds hoger wordt. Gevolg hiervan is
een dalende deelname aan de soosmiddagen. Overlijden
en ziekte zijn daar o.a. de oorzaak van.
Ook op het bestuurlijke vlak moeten we dit ondervinden.

Puzzeloplossing Augustus/September - Zorgvuldig
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:
F. Hek
Zutphen

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

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 december 2019
Sluiting kopij 9 november 2019
Verschijningsdatum 3 december 2019
Nummer januari 2020
Sluiting kopij 9 december 2019
Verschijningsdatum 3 januari 2020

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
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

