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Van de redactie

I

k heb een aantal hele leuke reacties mogen ontvangen op mijn
artikel over station Vlissingen. Een
paar foto’s van het vroegere station
en fijne herinneringen van oud-collega’s die een speciale band met het
station Vlissingen hebben.
Voor de omslag van dit nummer heb
ik gekozen voor het station Amsterdam Arena en u mag 3x raden, waarom.
Ook heb ik gehoor gegeven aan de
wens van een van onze lezers om
eens iets te plaatsen, waarin men iets
kan vertellen over hobby of spoorver-

leden. Op zich is dat niet iets nieuws,
want dat deden we al, dacht ik. Fijn
dat we weer een bijdrage hebben
mogen ontvangen van onze contactman in het Verantwoordingsorgaan
van het Spoorwegpensioenfonds, de
vice-voorzitter Sjef Marcelis. Hopelijk
zet hij deze gewoonte voort. Ik ben
er heel blij mee, dat hij zo open communiceert over wat het VO zoal bezig
houdt, waarmee hij ons een blik gunt
in de keuken van Het SPF. Het lijkt er
nu op dat hij dit zal blijven doen.
Wegens ziekte van onze voorzitter
heeft onze vice- voorzitter het stukje
“van de voorzitter” voor zijn rekening

Van de 2e voorzitter
A
ls u dit artikel onder ogen krijgt
ligt de voorjaarvergadering alweer achter ons. Wegens ziekte van
onze voorzitter Jan Sletterink mocht ik
deze vergadering voorzitten. De vergadering vond plaats in Amersfoort,
gebouw Railzicht, waar we gastvrij
onthaald werden. De vergadering
werd goed bezocht.

Na opening werd o.a. aandacht besteed aan de afwezigheid wegens
ziekte van onze voorzitter, Jan Sletterink. Jan is al een tijdje uit de roulatie en hem kennende zit hij op hete
kolen om het heft weer in handen te
nemen. Ook onze redactiesecretaris
Henk Grimbergen moest verstek laten
gaan wegens een ernstige spierziekte.
Ondanks zijn ziekte blijft Henk voorlopig de redactie voeren over Met
Pensioen. Wij zijn hem hiervoor veel
dank verschuldigd. Maar blijft onverlet de wens van Henk om de redactie
over te dragen aan een opvolger. Ook
voor Ilja van Dijk die ook ernstig ziek is
wordt een vervanger gezocht evenals
voor Willem Metzlar die ook te kennen

heeft gegeven te stoppen met redactiewerk voor MP. Zij blijven zich ook inzetten voor MP tot er vervangers zijn
gevonden. Doordat de redactiesecretaris wegens de genoemde ziekte niet
aanwezig kon zijn, zal ik daarom een
impressie proberen te geven van de
voorjaarsvergadering. Op 3 mei vindt
de jaarlijkse herdenking plaats middels een kranslegging bij de Inktpot.
De BGV was vertegenwoordigd door
Jan Westerhuis en Jos Koenders. De
vergadering verliep vlot doordat de
meeste agendapunten geen of weinig toelichting nodig hadden. Verkiezing bestuursleden aftredend en
herkiesbaar waren J. Sletterink en
J. Koenders, zij werden door de vergadering herkozen met dank voor hun
inzet. Aftredend en niet herkiesbaar
H. Grimbergen, waardoor er een vacature redactiesecretaris ontstaat. Bij de
behandeling diversen van het voorstel tot verhoging contributie kwam
een stortvloed van op- of aanmerkingen los. Na een pittige discussie
bleek dat er sprake was van miscommunicatie en dat er pas in de najaars-

genomen. Hij vertelt e.e.a. over de
voorjaarsvergadering.
Ook vindt u informatie over de contributieinning.
Over de ontwikkelingen binnen de
redactie heb ik ook een berichtje gemaakt. Wel blijft een groot probleem,
dat zich nog niemand heeft gemeld
om het stokje van mij te gaan overnemen. Daarom doe ik nogmaals een
dringende oproep !!
Ik besluit met u heel veel leesgenoegen toe te wensen en een hele mooie
zomer.
HG

vergadering beslist wordt of en hoe
de verhoging plaats vindt. Daar wordt
dan ook beslist over de verhoging van
de retributie. Doordat de SPF-beheer
niet meer de contributie voor ons
mag inhouden moet iedereen een
machtigingsformulier tot inning van
de contributieinvullen en terugsturen.
Bij Met Pensioen nummer 8 wordt een
schrijven van SPF/BGV en een machtigingsformulier bijgevoegd. Zie ook
artikel deze maand geplaatst in MP
over wijziging inning contributie. Na
de rondvraag volgde de sluiting van
de voorjaarsvergadering. Ik hoop dat
Jan Sletterink weer het volgende stuk
in MP kan schrijven. En denk nog eens
aan de vacatures die zijn ontstaan en
of je iets kunt betekenen voor de BGV.
Ook zou ik graag eens een bijdrage
willen plaatsen van onze collega’s die
werkzaam zijn geweest bij andere vervoerdersdan de spoorwegen (NS). Ik
denk hierbij aan leden die via de SPOV
hun pensioen ontvangen.
Jan Westerhuis
3

FUSIE SPF en SPOV!

Bericht vanuit het Verantwoordingsorgaan

Z

oals ik in mijn vorige bijdrage al
zachtjes had laten doorschemeren is nu “de kogel door de kerk”.
Er is een voorgenomen besluit van
beide besturen om tot een fusie per
31 december 2019 over te gaan. Over
dit voorgenomen besluit, waarin de
deelnemer centraal staat, is inmiddels aan de beide VO’s advies gevraagd.
Het Verantwoordingsorgaan van SPF,
waar uw leden Jan Sletterink, Wim
van Dijk en ondergetekende actief
participeren, heeft enige tijd geleden
een “werkgroep fusie” samengesteld
waar Wim van Dijk leiding aan geeft.
Uw hoofdredacteur Henk Grimbergen, noemt ondergetekende de belangrijkste man in het VO maar dat is
te veel eer. Zeker op dit moment tijdens de fusie onderhandelingen met
het bestuur is ons BGV-lid Wim van
Dijk de belangrijkste persoon binnen
het VO.
De roep om een externe deskundige
die naar het voorgenomen besluit
kijkt, is door het deskundig en bekwaam optreden van Wim en zijn
werkgroep fusie, voor een groot deel
afgezwakt. (Wim is bijna geslaagd
voor het B-diploma, dat veel bestuurders bij pensioenfondsen niet hebben, dat even terzijde!)
De afgelopen weken voerde het dagelijks Bestuur van het VO samen
met Wim van Dijk de gesprekken
met het bestuur over de voorberei-
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ding van de totstandkoming van het
voorgenomen besluit.
Dit voorgenomen besluit, dat uiteenvalt in een 16-tal deelbesluiten, is in
het voltallig VO met het bestuur besproken op vrijdag 10 mei 2019.
Naar aanleiding van deze behandeling en na bestudering van dit besluit
door de VO-leden zijn een 20-tal vragen gesteld aan het bestuur waarin
duidelijkheid en een betere onderbouwing over wat onderwerpen
wordt gevraagd.
De antwoorden van het bestuur heb
ik zo even (14 mei 2019!) binnen gekregen, en de antwoorden spreken
ondergetekende wel aan.
Het VO gaat verder door met het maken van een advies. Ook kijkt het VO
welke besluiten er nog van het bestuur komen waarover het VO ook 't
adviesrecht claimt. Immers over nog
een aantal zaken dient het nieuwe
bestuur ook nog besluiten te nemen.
Zelf denkt ondergetekende aan zaken, die spelen in de implementatie
fase en het bestuur gaat in 2021 zelf
administreren en dat heeft ook nogal
wat voeten in aarde. Het gaat over al
die zaken die nu SPF-Beheer doet.
En er dient ook nog met het bestuur
en binnen de VO’s gesproken worden over een transitie-VO, een overgangs-VO,voor de periode vanaf 1 januari 2020 (startdatum nieuw fonds
en nieuw bestuur) en de datum van
de verkiezing nieuw VO (medio juli
2020).

+

Kortom er is nog een hoop te doen!
Hoewel u als lid van de BGV geen formele rol heeft in dit proces, stellen de
gekozen vertegenwoordigers van de
BGV in het VO, Jan Sletterink en ondergetekende, jullie opmerkingen en
adviezen zeer op prijs.
Tot slot, een keer per jaar bij het uitkomen van het jaarverslag, geeft het
VO, conform het bepaalde in de Pensioenwet, een oordeel over het beleid en over de handelingen van het
bestuur over het afgelopen jaar.
Kort samengevat luidt dit oordeel
heel positief.
•• De samenwerking met het bestuur
is in 2018 verder versterkt.
•• De mate van dialoog, uw transparante houding en informatievoorziening aan ons zijn goed in orde.
•• Zeer tevreden zijn wij ook met de
bestuurlijke behandeling van onze
adviezen.
•• Wij vinden dat de huidige communicatie met alle betrokkenen in
duidelijke en begrijpelijke taal is
en dat de hiervoor gekozen communicatiemiddelen, (website, pensioenplanner, magazines, nieuwsbrieven) goed op orde zijn.
Graag weer tot een volgende keer!
Sjef Marcelis, lid VO namens BGV.

Maandblad van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Bij de omslag .…………..

Station Amsterdam Arena
Het was maar 5 seconden te laat .......................

T

ja, het was maar 5 seconden te
laat, dat het fluitsignaal klonk;
niet voor het vertrek van de trein,
maar in het in de nabijheid gelegen
stadion: de Arena. Wat een teleurstelling. Ik denk dat velen onder u
hetzelfde hebben gevoeld, als ik.
Dit hadden onze jongens van Ajax
niet verdiend. En zeker de coach
Ten Hag niet, die dit team tot deze
mooie prestaties heeft geleid. Wij
staan als Nederland weer op de
voetbalkaart en wij gaan weer met
plezier naar het voetballen kijken.
Tenminste ik wel !
En nu hebben ze toch ook het kampioenschap binnen gesleept. Een pres-

tatie van formaat!! En verdiend.
Ik wilde dit even kwijt en uit pure
vreugde hierover besloot ik deze
maand via de omslag van MP hulde
te brengen aan ons aller Ajax (sorry
Rotterdammers en Eindhovenaren:
Feijenoord en PSV draag ik ook een
warm hart toe). Ik ben daarom speciaal naar dit station gereisd om het te
gaan fotograferen.
Ook wat over het station zelf:
Station Bijlmer werd op 14 mei
1971 geopend als een eenvoudige
halte aan de spoorlijn Amsterdam –
Utrecht met houten perrons en een
houten keet voor de kaartverkoop.

Dat staat in schril contrast met het
huidige station dat in 2000 is gebouwd om ook heel veel reizigers in
korte tijd (na een voetbalwedstrijd of
een concert) te kunnen verwerken.
Het is nu en zeer druk station, waar
vele treinen stoppen en dat ook aansluit op het metronet van Amsterdam.
Op 17 november 2007 is het huidige
station door de toenmalige Prinses
Maxima officieel geopend en in 2008
is het uitgeroepen tot het BNA gebouw van het jaar.
Ik vind het ook een zeer beeldbepalend gebouw op het plein naast de
Arena.
Henk Grimbergen
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Redactie

De komende en gaande vrouw
Zoals ik al in de vorige Met Pensioen heb aangekondigd ga ik u in dit nummer informeren over de
stand van zaken in ons redactieteam.

V

orig jaar heeft onze voltallige redactie (inclusief ikzelf ) aangegeven er mee te willen stoppen en naar
opvolgers op zoek te gaan.
Dit is een erg moeizame aangelegenheid gebleken, want
nog steeds zijn wij niet in onze missie geslaagd.
Gelukkig hebben we wel al iemand gevonden, die de taak
van Ilja van Dijk gaat overnemen; in het geval van Ilja was
de nood heel hoog.

Ik heb m’n pensioen verdiend door als boekhouder werkzaam te zijn bij kleine bedrijven (dan heb je vele functies
met de bijbehorende verantwoordelijkheden).
Toen ik in Met Pensioen de vacature las van redactielid was
ik daarin zeer geïnteresseerd. Ik houd van taal, lees veel en
behalve m’n cijfermatige inzicht vind ik taalkundigheid
van de teksten belangrijk. Na een gezamenlijk lunch met
Henk en Ilja heb ik besloten om een aantal maanden mee
te redigeren. Nu ga ik voor het “echie”.
Ilja, die afscheid van ons gaat nemen, waaraan
wij natuurlijk nog op een gepaste wijze invulling
gaan geven, zodra wij daartoe de gelegenheid
hebben en onze gezondheid het ons beide weer
toelaat. U ziet Ilja rechts op de foto.

Janny Westerhuis (links op de foto) is de eerste, die zich
gemeld heeft. Ilja is tevreden met de manier, waarop Janny haar werk heeft overgenomen en kan met een gerust
hart haar werk voor de redactie neerleggen.
In dit stukje zal Janny zichzelf even voorstellen en
vertellen, wat haar gedreven heeft om dit voor ons
te gaan doen.

Als echtgenote van de 2e voorzitter hoor ik regelmatig hoe
de BGV functioneert.
Toen Constant Barendse wilde stoppen heb ik een deel de
werkzaamheden van de 2e penningmeester op me genomen; alleen de administratieve- en financiële zaken. Want
ik had me voorgenomen om geen bestuursfunctie na m’n
70e te willen te hebben; ik houd niet zo van vergaderen.
Maar ja, het kan verkeren; toch maar door de knieën gegaan.
6

Met veel plezier heb ik een aantal jaren deel uit gemaakt
van de redactie van “Met Pensioen”. Helaas heb ik moeten
besluiten er mee te stoppen. Eind 2017 heb ik na een nekherniaoperatie een herseninfarct gekregen, waarna een
periode volgde van intensieve revalidatietherapie. Toen ik
eind 2018 weer een infarct kreeg, heb ik de beslissing genomen om te stoppen met het redactie werk, omdat ik niet
meer in staat ben zelfstandig te reizen. En ik kan niet van
de overige leden verlangen dat ze voor overleg altijd naar
mij toekomen.
En alsof het nog niet genoeg was heb ik een paar maand
geleden te horen gekregen dat ik longkanker heb, waarvoor ik nu behandeld word.
Dus ik denk dat ik op tijd een goede beslissing heb genomen. Ik ben blij dat Janny bereid is het van mij over te
nemen en ik wens haar veel succes. Ook hoop ik dat zich
spoedig nog een paar kandidaten melden.
Rest mij nog u allen te groeten en het beste te wensen,
Ilja van Dijk
Tot slot:
Nu dit is geregeld zijn er nog 2 mensen, die op aflossing
wachten. Willem en ik.
Voor Willem zijn we momenteel bezig met iemand, die
het mogelijk kan gaan overnemen.
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Wegens vertrek en aftreden van de huidige redactiesecretaris

Met spoed gezocht: Redactiesecretaris

D

e redactiesecretaris verzamelt alle kopij voor Met
Pensioen dat zo’n 10x per jaar verschijnt. Hij/zij
wordt hierin bijgestaan door twee andere redactieleden, die elk voor 1/3 het binnengekomen afdelingsnieuws beoordelen of het in goed Nederlands is geschreven. Aan de redactieleden wordt ook wel eens
gevraagd om hand- en spandiensten te verlenen, als
dit zo te pas komt.
De redactiesecretaris beziet verder welke ontvangen
kopij geschikt is voor verdere invulling van het blad en
houdt zich ook bezig met het omslag (foto en bijbehorend verhaal).
Hij/zij bewaakt de planning en houdt hierover contact
met de opmaker van het blad (en zo nodig de drukker).
Goede beheersing van de Nederlandse taal en affiniteit
hiermee is wel gewenst.

Hij/zij maakt ook deel uit van het bestuur, waarin hij/zij
de aangelegenheden van MP behartigt.
Gevraagd tijdsbeslag:
Enkele dagdelen per maand om het blad samen te stellen en om maandelijks de bestuursvergadering bij te
wonen.
Beloning: grote voldoening als het weer gelukt is een
nummer gereed te hebben en de waarderende reacties,
die je van de lezers mag ontvangen. Verder worden natuurlijk gemaakte kosten vergoed.
Hopelijk heb ik nu bij iemand interesse opgewekt en ik
zie graag één of meerdere positieve reacties tegemoet !!
Henk Grimbergen
Tel. 06 461 17 006
Mail: henkgrim2010@gmail.com

Per januari 2020

Gewijzigde manier van inning contributie

S

inds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Hierdoor is het helaas voor het Spoorweg Pensioen Fonds (SPF) niet meer
toegestaan om de contributie voor
de Bond Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV) van het pensioen in
te houden.
U bent gewend dat de contributie
door SPF wordt ingehouden op uw
pensioen; dit gaat daarom veranderen.
Na een jarenlange inhouding van
de contributie door het SPF zal nu

de inning door de BGV zelf per januari 2020 ter hand genomen moeten
worden.
Om dit voor u en ons zo prettig mogelijk te laten verlopen, ontvangt u
samen met ons maandblad Met Pensioen nr. 8/9 een machtigingsformulier. Daarmee machtigt u de BGV om
de verschuldigde contributie te incasseren. Dat zal jaarlijks in de maand
januari plaats vinden, voor het eerst
in januari 2020. Het is zaak zo snel
mogelijk het formulier terug te zenden, daar het verwerken van de formulieren veel tijd en werk met zich
meebrengt. Terugzending kan mid-

dels een bijgevoegde retourenveloppe met antwoordnummer (postzegel
niet nodig). U kunt het ingevulde en
ondertekende machtigingsformulier ook inscannen en dan via email
verzenden naar: bgv.ov@zonnet.nl
(scheelt portokosten).
Het hele jaar 2019 zal uw contributie
nog door SPF voor ons geïncasseerd
worden. Dit zou in april stoppen,
maar door de welwillende opstelling
van SPF loopt de inhouding door tot
2020. Wij zijn SPF hiervoor zeer erkentelijk.
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…Altijd al ”treinengek” geweest…

A

ls jochie stond ik in mijn geboorteplaats Gouda altijd al
uren te kijken bij de overgang waar
de post-karretjes, getrokken door
een gemotoriseerde gele kar waar
een stationsbeambte – sturend met
z’n voeten – het treintje met postkarretjes behendig naar de gereedstaande auto’s manoeuvreerde.
Toen ik 10 jaar was kreeg ik van Sinterklaas mijn eerste elektrische trein,
een stoomtenderlocje 3004 van Märklin, een paar goederenwagentjes en
een ovaaltje met rails en natuurlijk
een grote blauwe trafo.
Dat bouwde zich in de loop der jaren
uit tot een steeds grotere baan met
steeds meer mogelijkheden. Het zal
niemand verbazen dat toen de tijd
daar was en ik zou gaan werken dat
de keuze op de NS viel.
Graag was ik machinist geworden,
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maar dat werd afgewezen omdat
ik toen al brildragend was. Om diezelfde reden werd ook de keuze voor
perronopzichter niet toegestaan. Ze
hadden wel een baan voor me in
Utrecht Hgb en zodoende kwam ik
daar te werken bij de administratie
van het goederenvervoer.
Na 22 jaar de overstap gemaakt naar
wat toen nog heette de Centrale
Personeels Administratie en daar de
laatste 18 jaar volgemaakt totdat ik
op 1 oktober 2003 met vervroegd
pensioen ben gegaan. Al die tijd ben
ik mijn treinenhobby trouw gebleven, eerst nog steeds in de schaal
H0, later toen ik verhuisde naar een
appartement met een kamer van
3 x 3 meter ben ik overgestapt naar
N-schaal, maar nu….nadat ik samen
met mijn partner verhuisd ben naar
Dinxperlo ben ik toch weer begonnen met een H0 baan. Dit keer geen

Märklin maar een nederlandse digitale gelijkstroombaan in tijdperk III
omdat er dan meer NS-modellen bij
de diverse merken te koop zijn. In
het huis waar we nu wonen heb ik de
beschikking over een enorme hobbykamer waarin ik een treinbaan van
ruim 20 meter rij-lengte kwijt kan,
waarbij nog niet de schaduwstations
zijn gerekend die zich op het 2e nivo
bevinden. Het allereerste begin was
de aanschaf van de grote 5-sporige
locomotievenloods van de SSN (foto)
in Rotterdam Noord die zij ter gelegenheid van hun 40 jarig bestaan op
de markt hebben gebracht. Van daaruit ben ik verder gaan bouwen en
ben daar nog steeds dagelijks mee
bezig.
Ik ben nu 72 maar ik hoop dat ik deze
mooie hobby nog vele jaren met veel
plezier zal mogen uitoefenen.
Albert Verschut, Dinxperlo
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Het is 6 mei als ik dit stukje schrijf en het weer laat te wensen over. Koud en nat, nu maar hopen dat de zomer in
aantocht is.
Op 23 april hebben we weer onze Bondsvoorjaarsvergadering in Amersfoort gehad.
De agenda werd vrij vlot behandeld, dat kwam doordat
onze eigen Jan Westerhuis als vervanger van de zieke
voorzitter behoorlijk de vaart erin had. Helaas loopt het
ledenaantal landelijk terug door o.a. bedankjes en overledenen en te weinig nieuwe aanwas.
De vergadering werd afgesloten met een borrel en een
lunch en we waren weer op tijd in Alkmaar.
Als u dit leest is de laatste soosmiddag voor de zomerstop
ook alweer geweest. Ik kan u er weinig over vertellen omdat ik door privé omstandigheden niet aanwezig kon zijn.
Na de zomerstop starten we weer op 9 september.
Namens het bestuur een fijne zomer met mooi weer gewenst en wij hopen u in september in goede gezondheid
te mogen verwelkomen in “De Terp" te Alkmaar.
Alle jarigen in juni, juli en augustus alvast van harte gefeliciteerd.

Agenda

9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december
2019.
Hans van Westrienen

Amersfoort
Afgelopen contactdag hadden we ons jaarlijks paasbuffet in combinatie met bingo en verloting. De buffettafel
was rijkelijk voorzien van warme en koude gerechten. De
28 deelnemers hebben hiervan genoten. Ook de bingoprijzen werden door de winnaars met veel plezier in ontvangst genomen. En de variatie in prijsjes voor de verloting was door Klara weer goed verzorgd.
In met Pensioen nr. 4 las ik deze keer eens duidelijk de
spelregels die bij de reisfaciliteiten van toepassing zijn.
Om mij heen hoor ik dat diverse mensen toch gebruik
maken van de mogelijkheid om saldo op de NS-Business kaart te zetten zodat ze er ook mee in de bus kunnen reizen. Dit omdat een aparte OV-chipkaart toch wel
bezwaarlijk is. Dat men daardoor de 65+ korting mist is

vermoedelijk niet bij iedereen bekend. Als u dit leest is de
zomervakantie al voor velen begonnen. Ik wens iedereen
dan ook een hele fijne zomer toe.

Agenda

Vakantie
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 11.00 uur.
Graag tot de volgende Met Pensioen of op de bijeenkomst van 12 september in Railzicht.
Jan Beitsma

Amsterdam
Op donderdag 18 april hadden 30 leden de weg naar ons
verblijf te Duivendrecht gevonden, een redelijk aantal.
Hoewel dit in de toekomst echt nog wel veel hoger mag
worden om de feestvreugde te vergroten. Het was een
rommelige bijeenkomst, maar los hiervan was het wel
gezellig. De voorzitter had echter niet zo’n leuke mededeling. Omdat zich voor de busreis op donderdag 20 juni
2019 slechts 22 deelnemers hadden aangemeld, zou de
penningmeester voor 18 lege stoelen moeten betalen en
dat zou een te grote aanslag op de afdelingskas zijn. Er
werd nog getracht iets te regelen met een andere busonderneming met een kleinere bus, maar ook hier bleven de
kosten te hoog. Daarom besloot het bestuur dit uitstapje
af te gelasten. In de plaats hier van wordt er een brunch
georganiseerd op genoemde datum op kosten van de
penningmeester.
De middag werd begonnen met twee spellen bingo.
Daarna werden we door de penningmeester getrakteerd
op heel veel lekkere hapjes, samengesteld met medewerking van zijn vrouw. Na nog een ronde bingo en een
pauze, volgde een verloting met veel prijzen. Menigeen
ging met een prijs naar huis.
Op dinsdag 23 april heeft een afvaardiging van twee bestuursleden de voorjaarsvergadering van het hoofdbestuur bijgewoond. Wat daar is besproken en geregeld zult
u wel in “Met Pensioen” kunnen lezen, maar ik denk dat de
9

penningmeester u op de bijeenkomst van donderdag 16
mei ook zal hebben ingelicht.
Dit was het, wat ik aan u kwijt wilde, ik hoop u allen op
donderdag 20 juni weer te ontmoeten in ons verblijf te
Duivendrecht. Ik groet u allen, geniet van het mooie weer.
Kor Stuut

Apeldoorn
Geen kopij ontvangen.

Eindhoven
Beste mensen,
De zomer komt eraan met veel zon en weinig regen, hoop
ik.
Na het zomerreces hebben we een muziekmiddag gepland en wel op 04 september 2019 en daar komt voor
ons ‘BOEREMOESKE’ optreden, u krijgt nog bericht
daarover thuis.
Ook vast noteren op 30 oktober is er een najaarsbijeenkomst met o.a. een gastspreker die komt vertellen over
het pensioenfonds. Ook hier krijgt u nog bericht van.

Agenda

Groningen
Omdat onze voorzitter en onze 2e voorzitter deze middag verhinderd zijn om onze bijeenkomst bij te wonen,
heet de secretaris dhr. Jan van Dijk namens het bestuur
17 personen welkom op onze BGV-middag. Eerst doet hij
enkele mededelingen. De fam. Breembroek is verhuisd
naar Leeuwarden waar dhr. Breembroek kort daarna is
overleden. Ook de vrouw van Piet Hiemstra, Lucy is overleden. Beiden waren regelmatige bezoekers van onze bijeenkomsten. We zullen hen missen.
Vanmiddag zal dhr. Ernst Flentge ons het één en ander
vertellen over het interneringskamp het “Engelsekamp” in
Groningen, dit ondersteund door dia’s. Het verhaal gaat
over de Engelse militairen die in 1914 op de vlucht sloegen naar Zeeuws-Vlaanderen toen de Duitsers Antwerpen aanvielen. Zo kwamen er ongeveer 1500 soldaten en
officieren naar Groningen. Zij hebben daar van 1915 tot
1918 gezeten op een stuk terrein wat achter de gevangenis lag en wat nu van de “van Mesdag” kliniek is. Na een
zeer interessant stuk geschiedenis wordt dhr. Flentge bedankt door de waarnemend voorzitter en deze overhandigt hem de bekende envelop.
Jan v. Dijk wenst ons allemaal wel thuis en hoopt ons 24
mei weer te zien.

Agenda

Het sjoelen en kaarten in de Fuut op:
4 juni, 11 juni, 18 juni, 25 juni, 02 juli
Dan is het “ZOMER” dan gaan we iets anders doen dan
kaarten en sjoelen. Het kaarten en sjoelen begint weer op
20 augustus. 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.

24 mei 2019
27 sept. 2019
25 okt 2019
26 nov. 2019
? dec. 2019		

afsluiting seizoen
bingo
kaarten en sjoelen
bingo of gastspreker
kerstdiner
JJP

Haarlem

Groetjes en tot volgende keer,
Jan Daverveld

Geen kopij ontvangen.

Friesland

Heerlen

Op onze laatste bijeenkomst op 17 april waren 23 personen aanwezig. Voorafgaande aan het lekkere eten werden er 3 ronden bingo gespeeld.
Deze middag was onze Chinees weer aan de beurt. Hij
zorgde voor een rijk gevuld “biljart.” Zoals we gewend zijn,
was alles weer voldoende aanwezig.
De Chinese maaltijd hebben we ons lekker laten smaken
en daarna zijn we huiswaarts gegaan en hopen elkaar
op 2 oktober weer gezond en wel te mogen begroeten.
Goede vakantie en tot ziens.

Als u dit leest, heeft u het nummer juni / juli 2019 in handen. Is onze paasbrunch van zondag 14 april al weer ‘vergeten’. Even in herinnering brengen. Maar, misschien was
u er niet bij? Dan hebben wij u gemist op zondag 14 april
in de Spuiklep. Daar hield onze afdeling, ondersteund
door de SSOVH sectie Senioren een prachtig paasontbijt.
De beide organiserende verenigingen met de vrijwilligers
zijn er weken mee bezig geweest. Het nodige bestellen,
afspraak maken dat ons verenigingslokaal gebruikt kan
worden. Uitnodigingen versturen middels de nieuwsbrief
en met verzoek zich op te geven bij interesse. En dat waren er voor dit jaar weer meer dan vijftig! Natuurlijk valt er

Namens het bestuur, de V.
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altijd wel iemand weer om diverse redenen af. Maar het
bestuur mag daar geen rekening mee houden. En voor dit
jaar was afzegging minimaal. Op zaterdag 13 april hebben een aantal vrijwilligers zich in het zweet gewerkt om
de Spuiklep in paas sfeer te brengen. Tafels alvast gedekt
met het servies en bestek, of versierd in ‘paaskleuren’.
Op zondag 14 april was onze grote dag, toen konden de
beide besturen tonen wat ze voor haar leden voor elkaar
hadden gekregen. En dat was goed verzorgd. Een mooi
opgemaakte koude schotel, vooraf met een heerlijke soep
(kippen groentesoep) met verschillende broodjes en ruim
beleg. Het gevoel leeft bij de besturen dat het goed geregeld was. Zet u volgend jaar 5 april 2020 maar vast weer
in uw agenda. Bij leven en welzijn, organiseren we wederom een paasbrunch. En hebt u nog op- of aanmerkingen,
laat maar weten, hierna staat mijn e-mailadres. Na afloop
hebben dezelfde vrijwilligers ook weer opgeruimd. Zij
verdienen een podiumplaats, gewoon allemaal op ÉÉN.
Frans Evers penningmeester / secretaris BGV afdeling
Heerlen f-evers@home.nl

Midden-Limburg
De opening van ons seizoen is weer gestart op 11 april.
Om 14.00 uur kwamen we bij elkaar voor een gezellige
middag in restaurant Int Brookx in Stevensweert. Met
43 personen waren we aanwezig, dit was een goede opkomst. Bij binnenkomst kregen we een kop koffie en een
stuk Limburgse luxe vlaai (heerlijk). Daarna werd het tijd
voor de bingomiddag. Dat verliep perfect, er waren mensen die wel 3-4 prijzen wonnen maar de meeste mensen
kwamen toch aan hun trekken.
Na afloop van de bingo had de penningmeester nog een
verrassing, iedereen kreeg een paashaas wat in de smaak
viel bij de mensen. Tegen 18.00 uur werd door de restauranthouder een heerlijk pasteitje geserveerd. Nadat iedereen het pasteitje op had was het tijd om naar huis te
gaan. Het was een geslaagde middag en voor herhaling
vatbaar. Nu maar hopen dat we nog meer leden voor een
volgende activiteit kunnen begroeten, hoe meer zielen
hoe meer vreugde.

's-Hertogenbosch
Zoals beloofd kijken we allereerst terug op de paasbingo.
Dit was een hele gezellige middag met een hele goede
opkomst.
Koffie/ thee, drankje ,hapje en een paaseitje tussendoor
zorgden ervoor dat men niets tekort kwam. En….dan
waren er ook nog de gelukkige winnaars met een bon of
troostprijs.
Iedereen kreeg bij het naar huis gaan nog een zakje met
lekkere paaseitjes mee.
21 mei hadden we nog de muzikale bingomiddag!!
Daarna een paar maanden pauze!!!
Inmiddels zijn de volgende data al vastgelegd:
8 oktober:
bingo middag (opening seizoen)
12 november: spellenmiddag
17 december: kerstviering
7 januari (2020): nieuwjaarsbijeenkomst
Voor al onze leden die in juni, juli en augustus jarig zijn:
VAN HARTE PROFICIAT!
Geniet allemaal van het (hopelijk) mooie zomerweer.
Voor alle vakantiegangers: veel plezier.
Berthy van den Broek

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Activiteiten Kalender 2019
8 augustus
Busreis Trier. Vertrek Sittard achterzijde station om 08:00
uur. Kosten € 17.50 per persoon voor de bus. Opgeven
voor 15 juli (VOL IS VOL)
17 oktober
Gezellige middag in restaurant Int Brookx, 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). Bij opgave doorgeven
s.v.p. wat jullie willen eten. Kosten € 20.00 per persoon,
opgeven voor 30 sept.
12 december
Kerstviering in restaurant Int Brookx, Stevensweert.
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Aanvang 14:30 uur met koffie en kerstbrood en live muziek van Duo Tadaa. Om 17:00 uur samen eten met een
heerlijk DINERBUFFET. Kosten € 20.00 per persoon. Opgeven voor 15 november.
Alle activiteiten moeten vooruit betaald worden op rekening NL35INGB 0004438498 T.N.V. N.Marinus Sittard
Alle leden die in juni en juli jarig zijn, een fijne verjaardag
en nog vele gezonde jaren toegewenst.
Wil Kroon

in de locatie van SSV Zutphen, Nieuwstad 73 7201 NM
te Zutphen.
We verheugen ons weer op een hoge opkomst.
Zoals u weet zal onze penningmeester zijn functie per februari 2020 neerleggen. Meld u aan om hem op te volgen,
informatie over taak en tijdsbeslag is verkrijgbaar bij het
bestuur.
Het bestuur feliciteert alle leden van onze afdeling, die
deze maanden hun verjaardag vieren en wenst hen een
heel prettige en mooie dag. Tevens wensen wij alle leden
een fijne zomertijd met veel mooi weer.

Oost Gelderland
Op 1 mei hadden we onze laatste, zeer gezellige contactmiddag van het seizoen 2018/2019. Na een kleine
terugmelding uit de Voorjaarsvergadering m.b.t. het uitstel van de contributieverhoging tot 1-1-2020 reikte het
bestuur de prijzen uit van de klaverjas- en jokercompetities. Tevens werd de hoogste dagscore bij het klaverjassen beloond. De andere competities kenden door een te
kleine deelname dit jaar geen prijswinnaars. Zoals u weet
kunnen we door de nieuwe regels aangaande de privacy
geen namen meer noemen.
De contactmiddagen in het eerste deel van het volgende seizoen vinden plaats op de woensdagmiddagen: 4
sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec en de kerstbijeenkomst op 18
dec. De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op
4 september. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom

Bigstock®

12

Wim Elbers

Rotterdam / Den Haag
Het is een beetje komkommertijd dus er is weinig te melden. Onze afdeling heeft het afgelopen jaar meer leden
kunnen verwelkomen dan het vorige seizoen. Laten we
hopen dat deze trend zich doorzet in het nieuwe jaar. Hier
in Dordrecht de Passion achter de rug. Mensen wat was
het druk. Veel straten afgesloten voor het verkeer. Werd
al zeker veertien dagen daarvoor met waarschuwingsborden aangegeven. Dan staan op de dag van het evenement bij de afsluitingen verkeersregelaars en sommige
automobilisten gaan uit hun dak tegen deze mensen. Ik
stond bij zo’n afsluiting en verbaas me dat deze regelaars
er zo beleefd bij blijven. Genoeg hierover, nog even en
dan ben ik weg met de sleurhut. Eerst in ons mooie landje
en in juli-augustus naar de oosterburen. Vanaf deze plek

Fijne
vakantie
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allen een leuke en mooie zomer, alle jarigen van harte
gefeliciteerd en de zieken beterschap en sterkte toegewenst.

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:

Cor Voorderhaak

€ 5,-

Twente
In dit juni-nummer van Met Pensioen kijken we nog even
terug naar de afgelopen maand en bereiden we ons voor
op hopelijk een fijne zomer.
Allereerst ons jaarlijkse uitstapje met de bus op 15 mei. Dit
keer ging het naar ons buurland Duitsland via het mooie
Twenteland en reden we langs plekjes waar je normaal niet
komt. Een prima Duitse lunch gehad in “Am Mühlenteich”,
gelegen aan het water waar we even konden wandelen.
Onze reis ging verder naar Hasellune in het Emsland. Hier
werden we ontvangen bij “Der Berentsen Hof”, een locatie
waar Kornen en Likeuren gestookt worden. Daarna reden
we naar Bad Bentheim waar we tijd hadden om de mooie
oude burcht te bezichtigen en rond te wandelen in het
centrum van het oude stadje. Als afsluiting een heerlijk diner en reden we voldaan huiswaarts. We kijken terug op
een geslaagde dag!
Dit 1e halfjaar sluiten we af met een gezellige middag
met aansluitend een BBQ op 19 juni, kosten 10,00 Euro.
Over te maken op onze bankrekening. Hiervoor kun
je je nog opgeven tot 14 juni bij Zwaan Stassen via de
mail: zkstassen@gmail.com
Hartelijke groeten namens het Bestuur
Netty Geerdink

blazerij bezoeken (op eigen gelegenheid) of even in het
stadje rondwandelen.
Om 15.45 wordt u dan aan boord verwacht voor een 3 uur
durende rondvaart over de mooie rivier de Linge. Tijdens
deze rondvaart krijgt u een diner.
Om 19.00 uur gaan we dan weer met de bus naar onze
opstapplaats waar om ca. 20.00 uur aankomen.
De kosten voor deze geheel verzorgde dag zijn € 52,50
per persoon.
Aanmelden voor deze reis kan t/m 15 augustus via de
volgende telefoonnummers:
•• 06 407 14 947 Etta Eleveld (voorzitter)
•• 06 214 72 815 Suzan van de Tempel (secretaris)
Of via email: aeleveld@kpnmail.nl
Het bestuur wenst u een fijne zomer en ziet u graag in
goede gezondheid weer terug op dinsdag 3 september
wanneer ons seizoen 2019-2020 begint.
Rest mij nog alle jarigen van juni, juli en augustus te feliciteren.
Etta Eleveld

Utrecht

Venlo

Het is alweer mei als ik dit stukje schrijf. Normaal gaan we
in deze maand een dagje op stap met de afdeling.
Dit keer is wegens omstandigheden ons uitje verplaatst
naar 2 oktober.
Omdat u vorig jaar de boottocht zo mooi vond hebben
we besloten om dit in combinatie met eerst een bezoek in
de ochtend aan de museumklompenmakerij in Dussen te
doen. We vetrekken hiervoor om 9.00 uur vanuit Utrecht.
Hier wordt nog op een unieke en ambachtelijke wijze met
de hand klompen gemaakt. We worden hier om 10.15 uur
ontvangen met koffie met gebak. Na de koffie beginnen
we met een leuke demonstratie klompen maken. Naast
een mooi verhaal vol met humor zal de klompenmaker
uiteraard ook demonstreren hoe de klompen gemaakt
worden. Ook in Dussen zullen we een uitgebreide lunch
hebben.
Na de lunch gaan we via een toeristische route naar het
mooi plaatsje Leerdam. Hier kunt u eventueel de glas-

Op 18 april jl. hebben we een bezoek gebracht aan het
schutterijmuseum te Steijl. Het Limburgse schutterswezen is eeuwenoud. We maakten kennis met de schutterijhistorie en tradities, en bekeken vaandels, zilver en prachtige uniformen. Uiteraard ontbrak de Limburgse vlaai
niet. Na het bezoek togen we naar het Hagerhof restaurant waar we eerst op het buitenterras genoten van het
stralende, warme weer. Daarna stond er binnen heerlijke
verse soep met stokbrood voor ons klaar. Een mooie dag!
Dinsdag 25 juni:
Fietstocht. Vertrek bij 't Wonder om 10.00 uur. Rondleiding en lunch bij Tuincentrum Leurs, Straelseweg 370,
Venlo, aanvang 10.30 uur. Na de lunch vertrekken we naar
melkveebedrijf De Brem Holsteins, Schandelo 113 te Velden. Aanvang: 14.00 uur. Rondleiding incl. koffie/thee en
een 'Bremkoek'. Boer Mark vertelt over het ontstaan, de
visie en de toekomst van het bedrijf waarna we de stal13

len gaan bekijken. Duur 1,5 á 2 uur. Kosten voor de gehele
dag € 12.50. Aanmelden: vóór 11 juni.
Indien u niet fietst, kunt u zich evengoed opgeven, en
zorgt u op het juiste tijdstip bij beide locaties aanwezig
te zijn. Ook introducés zoals bijv. familieleden of vrienden
zijn welkom!
In de zomermaanden ontvangt u 1x in de 2 maanden Met
Pensioen. De editie die u nu onder ogen heeft is het juni/
julinummer. De volgende uitgave, het augustus/septembernummer, ontvangt u op 13 augustus.
Het bestuur wenst u een mooie zomer toe!
Ina Plat

Zuid West
Op donderdag 11 april 2019, de dag van onze maandelijkse bijeenkomst was het voor het bestuur toch wel spannend of we deze dag toch een betere opkomst hadden
dan vorige maand.
Ook gezien de wijzigingen op de ledenlijst van zuidwest
(veel bedankjes voor het lidmaatschap en overlijden) en
het niet meer mogelijk zijn van het bezoeken door veel
vaste deelnemers (door ziekte of andere problemen) waren we zeer benieuwd.
Gelukkig kon Luc tegen kwart voor twee toch weer 44 leden voor deze middag welkom heten zodat we hopelijk
ook voor de volgende bijeenkomsten een redelijk aantal
bezoekers mogen ontvangen.
De mededelingen deze middag waren het vermelden
van 1 overleden lid waarvoor enige tijd stilte in acht werd
genomen en het feliciteren van 4 jubileumjarigen in de
maand april.
Ook konden zich nog mensen opgeven voor het busreisje
naar de Beekse Bergen op dinsdag 21-05-2019 en toen
bleek dat er na nog verschillende nieuwe aanmeldingen
deze middag het maximale aantal van 42 personen was

bereikt. Helaas moesten we nog enige leden teleur stellen die niet mee konden (wel in onze bus maar niet in de
safaribus van de Beekse Bergen, daar konden maximaal
42 personen in).
Hierna was het tijd om de bingobordjes aan de man/
vrouw te brengen en de loten te verkopen om de rest van
de middag gezellig met een hapje en een drankje tijdens
de bingo en de loterij, door te brengen.
Tegen kwart voor vier sloot de voorzitter de bijeenkomst
af. We hebben voor de vakantie nog een bijeenkomst op
9 mei en het reisje naar de Beekse Bergen op 21 mei. Het
verslag hiervan zal in het augaustus/september nummer
van Met Pensioen worden vermeld. Ik wens een ieder fijne
zomerdagen toe en de vakantiegangers veel reisplezier.

Agenda

Volgende contactbijeenkomsten:
Donderdag 12 september 2019, aanvang 13.30 uur
Donderdag 10 oktober 2019, aanvang 13.30 uur
Donderdag 14 november 2019, aanvang 13.30 uur
Ton Vercruijssen

Zwolle
Geen kopij ontvangen.

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

BGV Puzzelredactie,
Postbus 2030,
3500 GA Utrecht.

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

Winnaar:
M.Dienst
Valentijn
J.
Rijen
Zuid-Scharwoude

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

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 aug./sept. 2019
Sluiting kopij 13 augustus 2019
Verschijningsdatum 3 sept. 2019
Nummer oktober 2019
Sluiting kopij 7 september 2019
Verschijningsdatum 1 oktober 2019

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Advertenties
Maak ook gratis gebruik van
onze rubrieken:

Contactadvertenties
Te koop
Te koop gevraagd
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Adreslijst van de afdelingssecretariaten
Afdeling

Naam secr.

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoon

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

H. van Westrienen
J. Beitsma (wnm secr.)
K.H. Stuut
H. Trots
J.J. Daverveld
K. de Vries
J.v.Dijk
J.P. van Hout
F. Evers
M.W.E. van Wely
H. Spits
W.C.M. Kroon
C.S. Voorderhaak
Mw. L. Bos-Ubbing
H. Schouten
Ina Plat-Lammertse
A. Vercruijssen
W.M. Elbers
W. Witting

Hasselaarsweg 12
Gerrit Witsehof 10
Mediterraan 27
Loseweg 287
van Altzemastraat 18
Hoptilsterdyk 9
Schorpioen 80
Baden Powellstraat 17
Gouverneurstraat 53
Lepelstraat 31
Weth. Broersstraat 3
Dross. Saldenstraat 25
Noordendijk 49
Elschotplantsoen 3
Gorsplein 30
Laurentiusstraat 2c
Amethistdijk 31
Alkemadeplantsoen 6
Spui 7

1704 DW
3813 MP
1566 SX
7315 DH
5624 GK
9027 BC
9602 ML
2037 SL
6411 XG
5211 DP
6245 JA
6181 ER
3311RM
7552 JG
3435 CP
5921 GM
4706 AR
6843 DT
8032 VK

072-5346959
033-4805713
075-6213271
055-5211474
06-22981689
058-2519467
0598-320974
06 16260722
045-5710124
073-6149904
043-4093564
046-4371842
06-44358396
074-2428726
030-6022107
077–3822271
0165-536322
026-3890544
038-4548471

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

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

Woonplaats

_Geboortedatum
Tel.

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

en ontvangt via SPF/ SPOV uitkering of pensioen

Hij/zij* machtigt de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel voor incasso van de verschuldigde contributie
van €
per jaar van rekening
t.n.v
De contributie bedraagt € 19,20** per jaar. Voor weduwen en ondersteunende leden € 15,00** per jaar. (2018**)
Hij/zij* zal gaarne ingedeeld worden bij de afdeling
N.B. Indien van toepassing:
Het eerdergenoemd lid werd aangebracht door
Adres, postcode en woonplaats

Handtekening

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

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

