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Van de redactie

D

it decembernummer wordt mijn
zwanenzang; d.w.z. het is mijn
laatste voorwoord.
Ik ga afscheid van u nemen als redactiesecretaris, wel met een beetje
pijn in het hart. Jarenlang heb ik
mogen meewerken aan de totstandkoming van ons maandblad.
Als redactiesecretaris heb ik mijn
eigen stempel op ons blad mogen
zetten. Ik ben begonnen om van
1-kleurendruk te switchen naar fullcolour. Daarmee kreeg het blad een
veel modernere uitstraling. Helaas
heeft een vaste redactiemedewerker (Kaartje Knip) besloten de pijp
aan Maarten te geven. Ik heb dat als
een groot verlies ervaren. Maar gelukkig heb ik nog twee waardevolle
collega’s (Willem en Ilja) aan mijn
zijde mogen houden.

In de plaats van Kaartje Knip heb ik
2 nieuwe vaste rubrieken geïntroduceerd (“van de redactie” en “van
de voorzitter”). Wat ik ook als een
groot winstpunt heb ervaren is het
in de schijnwerpers zetten van onze
stations via een foto op de omslag
en een toelichting in het blad zelf.
Ik heb mijn best gedaan om meer
openheid vanuit het Verantwoordingsorgaan en ons SPF te krijgen.
Inmiddels heeft dat ertoe geleid
dat we nu maandelijks nieuws uit
die hoek mogen ontvangen. En Sjef
Marcelis heeft mij toegezegd door
te zullen gaan met deze maandelijkse berichtgeving. Een schone
taak voor mijn opvolger om hierop
toe te zien en dit te bewaken.

vember te laten plaats vinden,
maar het blijkt uitermate moeilijk
om iedereen op een lijn te krijgen
voor wat betreft datum en plaats.
Ik hoop dat bij het verschijnen van
dit blad dit inmiddels heeft mogen
plaatsvinden. Maar wat mij betreft
gaat het wel gebeuren, vroeger of
later!!
Welnu, mij rest nog u als trouwe lezer heel hartelijk te bedanken voor
de moeite die u heeft genomen om
onze schrijfsels tot u te nemen en
wil ik mijn opvolger heel veel succes
wensen bij het uitoefenen van deze
mooie taak. Jan…. heel veel succes!!
Henk Grimbergen

Het lag in mijn bedoeling om formeel de redactiewisseling in no-

Van uw voorzitter

N

og een week of 4 dan zitten we
alweer in 2020. Eerst wist ik even
niet wat ik deze keer zou schrijven,
maar ik kreeg net een email binnen
van SPF Beheer dat de premie voor
diegenen die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn vanaf januari 2020 niet
meer via SPF Beheer geïnd wordt.
De inning gaat dus d.m.v. automatische incasso. Aangezien het
bij Zilveren Kruis normaal is dat u
uw premie vooruitbetaalt, moet u
in december 2x betalen. 1x via uw
pensioenuitkering en 1x moet u zelf
betalen. Maar als dat te veel voor u
is kunt u een betalingsregeling afspreken. Zie ook de brief die u van
SPF Beheer hebt ontvangen.
Dan is het zo dat we in het eerste
kwartaal of begin 2e kwartaal 2020
verkiezingen voor een nieuw Verant-

woordingsorgaan krijgen. De BGV
wil u daarin natuurlijk ook vertegenwoordigen. Daarom bij deze de oproep om u kandidaat te stellen voor
de kieslijst voor het nieuwe VO. Ik doe
dat soort werk nu al sinds 2008 en ik
vind het heel boeiend en uitdagend
werk. Zie ook het stukje van Sjef Marcelis en mijn oproep om u aan te melden.
Verder heeft Henk Grimbergen in
de afgelopen najaarsvergadering
besloten definitief te stoppen als
redactiesecretaris van ons blad. Jan
Westerhuis volgt hem op. Maar door
deze verschuiving hebben we nu een
vacature van de functie 2e voorzitter!
De vraag is dus: wie durft dit aan? We
wachten met spanning op jullie overweldigende reacties!!

Verder wens ik eenieder een goed
en gezond 2020 en natuurlijk een
fijne oudejaarsavond!
Jan Sletterink
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Van de 'nieuwe' redactie
I
n de eerste plaats wil ik Henk Grimbergen bedanken voor de jarenlange redactievoering van Met Pensioen. In al die jaren is Met Pensioen
uitgegroeid tot een kleurrijk magazine en iedere keer het lezen meer
dan waard.
Aan mij nu de taak om dit proberen
te evenaren. Als u dit blad onder
ogen krijgt is het alweer december
en wordt er aandacht gevraagd voor
de belastingaangiftes en de ziektekostenverzekeringen proberen weer

de verzekerden over de streep te
trekken. Ook aandacht voor de fusie
tussen SPF & SPOV die verdergaan
als Pensioenfonds Rail&OV. Hierdoor
is het noodzakelijk een nieuw Verantwoording Orgaan te kiezen. Hiervoor
hebben we weer kandidaten nodig om onze stem te laten horen in
Rail&OV.
Lees zeker het artikel geschreven
door Jan Sletterink en meld je aan
als kandidaat. Ook aandacht voor de
contributieverhoging. Door de ge-

stegen kosten
en terugloop
ledenaantal is
dit noodzakelijk
en krijgt bovendien ieder lid een abonnement op dit
prachtig blad.
Rest mij jullie allen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe
te wensen.
Jan Westerhuis

Reactie op brief van Gerrit Bleumink
Ik ben blij verrast met het artikel in
“Met Pensioen” van dhr. G Bleumink.
Het voelde als vervolg op het artikel
“Uitkering slachtoffer van de Wereldoorlog”. Wie wil daar nu nog aan
verdienen? Diegenen die nu nog een
slaatje proberen te slaan uit die tijd
moeten driemaal nadenken. Dan
hoop ik dat ze beseffen dat Oorlog
alleen maar slachtoffers maakt en
vooral onder de gewone mensen.
Wie wil daar nu nog een
slaatje uit slaan? Oorlog geeft
alleen slachtoffers!
Ik ging met 2 nichtjes op de fiets van
Utrecht op “hongertocht” naar familie in Oldenzaal. We sneeuwden in,
daar had niemand aan gedacht. Door
kennissen van de familie werden we
geholpen met de fietsen. Op een
rangeerwagon naar Apeldoorn toe
en vandaar met een paar personenwagons waarin de mensen waren
gedropt en ouderen die “onbruikbaar” waren om in de Duitse Fabrieken te werken, op een hoop werden
gegooid. We kwamen in Utrecht op
de Maliebaan aan om 3 uur in de
verduisterde stad. Door de verlaten
straat sukkelden we naar huis. NS en
ander vervoerspersoneel staakten.
Meisjes met fietsen in de verduisterde
4

stad. “Luchtalarm”, het was spiegelglad. Bij mijn familie waren jongens
ondergedoken. Midden in de nachtstonden we daar in de sneeuw op de
Maliebaan. Niemand verwachtte ons.
Toen we op het raam klopten moesten eerst de jongens letterlijk onderduiken in een ruimte onder de vloer
voor er gekeken werd wie er klopte.
De Hongerwinter na de Bevrijding. Mijn verhaal na 75 jaar.
Bijna dagelijks fietste ik van Utrecht
naar Wijk bij Duurstede. Ik had een
adresje daar. Langs de dijk op een
boerderij mocht ik mee-eten. Ik deed
een paar kleine klusjes. O.a. strijken,
de deel aanharken enz. Als tegenprestatie mocht ik mee-eten en kreeg
een paar liter melk en bijv. wat appels
mee. Dan weer terug op de fiets, op
hoop van zegen. Eén maal wilde een
Duitse soldaat mijn fiets in beslag nemen. Mijn engelbewaarder stuurde
net een man langs die de Duitser kon
overtuigen dat hij dat geen goede
zaak vond. Een andere keer was ik zo
moe dat ik in het gras langs de dijk
bijna in slaap viel. Maar plots klaarwakker schrok omdat ik bedacht hoe
ze thuis op de melk wachtten. Bijna
was ik dat vergeten. Die avond werd
het steeds drukker toen ik het Hou-

tense Pad opreed en in de Gansstraat
gingen de vlaggen uit. De mensen
kwamen hossend uit de huizen. De
lantaarns gingen aan en de vlaggen
gingen uit. Ik voelde geen vermoeidheid meer en fietste het laatste stukje
naar huis “Bevrijd!”. De volgende morgen danste ik in een grote slinger, op
geleende schoenen, over de Steenweg en haalden we een stuk worst bij
de slagerswinkel.
Mevrouw P. Ramaekers-van Eimeren
Geboren in 1925

Vervoersfaciliteiten
Gepensioneerden 2020
De vervoersfaciliteiten blijven
hetzelfde als voorgaand jaar. Wel
zal de maandelijkse inhouding
omhooggaan met hetzelfde
percentage als dat ook voor de
normale kaartjes geldt. Maar daar
staat tegenover dat dan het vrije
reizen potje van € 424 (of € 848
voor als je met z’n tweeën bent)
ook weer wat omhoog zal gaan.
Jan Sletterink
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Verkiezingen voor:

Het Verantwoordingsorgaan Rail&OV!!!!
I
n dit stukje wil ik jullie wat laten
meegaan in het nieuw te kiezen
Verantwoordingsorgaan (VO) van
het gefuseerde fonds Rail & OV. Het
VO Rail&OV bestaat uit 17 leden.
Waarvan 6 gekozen namens de actieven, 6 namens gepensioneerden
en 5 namens de werkgevers. Maar
die worden aangewezen en dus niet
gekozen. Er worden in 2020 verkiezingen gehouden. In het huidige
fonds SPF heeft de BGV 2 verkozen
leden. Het lidmaatschap geldt voor
4 jaar en dan komen er weer verkiezingen. Dus volgend jaar mogen jullie allemaal weer opnieuw stemmen
vanwege het nieuwe fonds. Het
verantwoordingsorgaan vergadert
ongeveer elke 2 maanden. Maar in
2020 zal dit wel meer worden, dit
natuurlijk in verband met de opstart
van het gefuseerde fonds. 2 x Per
jaar vergaderen we samen met het
bestuur Rail&OV. Daar wordt o.a. de
financiële en geestelijke toestand
van het fonds besproken en ook
wat er aan wettelijke regels wijzigt
of gaat wijzigen. Na de verkiezingen

worden er door de gepensioneerden in het VO ook leden gekozen
die als bestuurder in het bestuur
van Rail&OV functioneren. Vanuit
de BGV hebben we daar ook altijd
een voordracht voor gedaan en er
zitten namens de gepensioneerden
in totaal 2 bestuurders in het bestuur Rail&OV. Het VO bestaat zoals
reeds gezegd uit 17 leden, onderverdeeld vertegenwoordigen die
de gepensioneerden, de actieven
en de werkgevers. Er is ook een Dagelijks Bestuur. Daarin zit één vertegenwoordiger van gepensioneerden, één uit de werknemers en één
uit de werkgevers. Mooi verdeeld
dus. Je kunt een VO een beetje zien
als een OR. Er zijn wettelijk rechten
vastgelegd waar het bestuur van
Rail&OV zich aan dient te houden
qua adviesrecht of recht van voordracht. Ook kan het VO ongevraagd
adviseren. Verder probeert het VO
mee te denken met het bestuur van
het fonds, om zo voortijdig al bij zaken en besluitvorming betrokken te
worden.

Waarom schrijf ik dit stukje? Nou
heel simpel, we hebben leden nodig die zich willen inzetten voor zowel de BGV alsook voor het Nieuwe
fonds Rail&OV. Dus bij deze de oproep.
Volgende maand komt er een artikel
van Sjef Marcelis in. Als je dat gelezen
hebt, denk dan eens na of je misschien ook zitting wilt nemen in het
nieuwe VO. Praat er ook met je partner over. En denk dan niet “dat is te
hoog gegrepen voor mij”. Ik vond het
een machtige klus om te doen. Ik ben
niet voor niets meer dan 10 jaar voorzitter van het VO SPF geweest. Maar
nu moet ik het wat rustiger aan gaan
doen. Heb je interesse? Dan kun je
je bij ons aanmelden en dan word je
na een korte selectieprocedure door
ons op de kieslijst geplaatst.
Aanmelden kan via een email aan mij
jan.sletterink@gmail.com. Ik hoop
dat mijn postbus overloopt!!
Jan Sletterink

Verhoging contributie per 1 januari 2020
Z
oals u wel merkt, wordt alles gewoon duurder; ik wil niemand
de schuld geven daarvan, maar op
de partijen in dit kabinet zal ik in
ieder geval nooit meer stemmen.
Zoals gezegd, alles wordt duurder, postzegels, drukkosten Met
Pensioen, vergaderkosten, soms
vervoerskosten. Ondersteunende
leden die eigenlijk geen blad meer
zouden ontvangen, maar dat toch
kregen door een fout onzerzijds. Die
klagen nu dat ze geen blad meer
krijgen en dus niet weten, wanneer
er welke activiteiten zijn. We komen

niet meer uit met de contributie zoals die tot dit jaar gold. In de afgelopen bondsnajaarsvergadering van 5
november heeft het bestuur diverse
mogelijkheden voorgelegd aan de
vergadering. Uiteindelijk kwam er
vanuit de vergadering een voorstel
om de contributie voor alle leden te
verhogen tot 1,75 euro per maand.
Dat is voor de gewone leden 15
cent per maand verhoging en voor
de ondersteunende leden 50 cent
per maand meer. Maar daar staat tegenover dat de ondersteunende leden voortaan ook ons blad Met Pen-

sioen in de bus krijgen. Dit voorstel,
wat uit de vergadering zelf kwam,
is in stemming gebracht en aangenomen. Alleen Oost Gelderland en
Midden Limburg stemden tegen.
Waarbij het bestuur wel aangaf dat
in de bonds-voorjaarsvergadering
2020 het bestuur opnieuw met een
contributie voorstel zal komen.
Wij zijn als bestuur blij dat het op
deze manier geregeld is.
Jan Sletterink, Voorzitter
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Station Den Helder

O

p 20 december 1865 werd het
station Den Helder in gebruik
genomen met de opening van de
spoorlijn Den Helder-Alkmaar. Dit
was de tweede door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij
(HIJSM) in gebruik genomen spoorlijn. Het was het eerste deel van de
door de Staat der Nederlanden aangelegde Staatslijn K van Nieuwediep (Den Helder) naar Amsterdam.
Het oorspronkelijke station, gebouwd in de jaren zestig van de 19e
eeuw, was gelijk aan het station Alkmaar. Toen de spoorlijn van Alkmaar
naar Den Helder in 1958 werd geëlektrificeerd, is dit stationsgebouw
gesloopt en vervangen door een
nieuw gebouw dat iets zuidelijker
kwam te liggen. Het is ontworpen
door G.J. van der Grinten. Het is een
echt kopstation geworden waarbij
de stationshal in het verlengde van
het eilandperron tussen de kopsporen is gelegen. Op de plaats van het
vroegere station is een groot plein
aangelegd. Het gebouw heeft allerlei
accenten die verwijzen naar de zeevaart; het lijkt op een schip dat voor

anker ligt. En als je zeevaart zegt denk
je natuurlijk gelijk aan de Koninklijke
Marine. Sinds de Fransen in 1814 uit
Nederland vertrokken, is Den Helder
een belangrijke haven voor de Koninklijke Marine. De nieuwe haven
aan het Marsdiep is de thuishaven
van alle Nederlandse marineschepen.
Ook is Den Helder een knooppunt in
de offshore-activiteiten op het Nederlandse deel van de Noordzee. Den

Helder Airport is één van de grootste
offshore-luchthavens in NoordwestEuropa wat personenvervoer van en
naar productieplatformen betreft.
Over het Marsdiep tussen Den Helder en Texel onderhoudt de TESO
sinds 1908 een veerdienst. Naast de
veerhaven is een reddingsstation van
de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij gevestigd. Het georganiseerde reddingswezen vindt zijn
oorsprong in1824 toen een schip verging voor de kust van Huisduinen.
Den Helder is dus een echte maritieme stad en best de moeite waard
om eens te bezoeken, ondanks dat
het er altijd waait. En als u toch Den
Helder bezoekt vergeet niet de diverse nautische musea te bezoeken o.a.
op de voormalige rijks marinewerf
Willemsoord is het Marine museum
te vinden. Het laat de geschiedenis
van de Koninklijke Marine zien. Verder zijn op Willemsoord het museumlichtschip Texel en het Nationaal
Reddingmuseum Dorus Rijkers te
vinden, een museum over het Nederlandse reddingwezen op zee. Kortom
een bezoekje waard.
Jan Westerhuis
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BELASTINGZITTINGEN 2019
Aanmeldingsformulier. Op zaterdag 14 maart en woensdag 18 maart is er weer gelegenheid uw BELASTINGAANGIFTE door
de BGV te laten invullen. Wilt u daar gebruik van maken, vul dan dit formulier in stuur dit op naar T.P.C. Boelens, Jacob Oppenhemerstraat 128, 3315 HL Dordrecht of mail het naar bgv.ov@zonnet.nl. Over de datum en het tijdstip waarop u wordt verwacht
wordt U schriftelijk uiterlijk 3 weken van te voren ingelicht; hierbij wordt tevens vermeld welke gegevens u absoluut moet meebrengen.
Door wijziging in het beschikbaar stellen van het belasting programma hebben wij dan een machtigingscode nodig. Die
moet u zelf aanvragen!!!!! Het kan ook zijn dat u die automatisch thuisgestuurd krijgt. Die moet u dan meenemen.

Gaarne met blokletters invullen:
Naam en voorletters
Adres
Postcode_______________________ Woonplaats_ __________ Tel.
Telefoon:___________________________________ e-mailadres:
wil graag naar Utrecht Centraal, Spoor 6 komen om zijn/haar belastingaangifteformulier te laten invullen.
Invullen voor één of meerdere personen gaarne aantal vermelden ( . . . )
Ik ben verhinderd op *):

14/03 of 18/03

Datum:							

Handtekening:

*) eventuele data van verhindering omcirkelen!

Belastingaangifte over 2019

A

ls u dit leest is het alweer december 2019, ook de tijd om
weer eens aan de komende belastingaangifte te denken. Ook voor
dit belastingjaar helpt BGV-belastinggroep u met het invullen van
de belastingaangifte. Belastingzittingen die zoals voorgaande jaren
in Utrecht op spoor 6 plaats vinden

en wel op 14 en 17 maart 2020.
Alleen als u fysiek niet in staat
bent naar Utrecht te komen, zullen wij proberen thuiszorg via een
invuller bij u in de regio te regelen.
Het aanmelding formulier treft u
aan in deze Met Pensioen. U kunt
trouwens het hele jaar contact
opnemen met de werkgroep be-

lastingen. Voor telefoonnummers
zie colofon achterzijde van Met
Pensioen. In het januarinummer
van Met pensioen zal de voorzitter
van de werkgroep Rob Peijs het allemaal wat verduidelijken.
Werkgroep belastingen
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Collectief verzekerd
bij CZ via NS
Weet u al welke zorgverzekering u kiest voor 2020?
NS maakt het u graag makkelijk en heeft ons een collectieve
zorgverzekering voor u laten samenstellen.

Voordelen van de collectieve zorgverzekering

• 5% korting op de basisverzekering en scherpe premies voor
de collectieve aanvullende verzekeringen
• NS Extra: 100% vergoeding van spoedeisende zorg in het
buitenland en vergoeding van € 10.000,- voor mondzorg na
een ongeval. Deze aanvullende verzekering krijgt u als u een
basisverzekering via NS afsluit en kost u niets extra.
• Ruime vergoedingen voor fysiotherapie, preventief onderzoek
en eigen bijdrage thuiszorg.

Misschien past onze aanvullende verzekering 50+ bij u?
De aanvullende verzekering 50+ vergoedt de kosten van zorg en
hulpmiddelen waar vooral 50-plussers behoefte aan hebben

(inclusief griepprik, bril, gehoorapparaten en fysiotherapie).
Zo bent u zeker van goede zorg, voor nu en voor later.

Een zorgeloze overstap naar CZ

Bij vragen of voor advies mag u ons natuurlijk altijd gratis
bellen: 088 555 77 77.
Bekijk alle voordelen op www.cz.nl/ns-gepensioneerden

Korting op uw zorgverzekering via NS
Samen met Nederlandse Spoorwegen hebben we afspraken gemaakt over de collectieve zorgverzekering.
En daar proﬁteert u van met een aantrekkelijke korting en extra voordeel.

5% korting

Maximale korting op
uw basisverzekering

Tot 17,5% korting

Aantrekkelijke korting op
uw aanvullende verzekering

Meer voordeel:

• U ontvangt een speciaal NS-tarief op alle aanvullende verzekeringen.
• Uw vergoeding wordt binnen 3 werkdagen uitbetaald, als u uw zorgkosten
declareert via Mijn Zilveren Kruis of de app.
• Wij maken het u graag gemakkelijk. In Mijn Zilveren Kruis regelt u
al uw zorgzaken online.

15% korting

Aantrekkelijke korting op
uw tandartsverzekering
Tip: Overstappen is eenvoudig.
Zilveren Kruis zegt uw huidige
zorgverzekering voor u op als u
zich uiterlijk 31 december 2019
aanmeldt.

Bereken uw premie en sluit af

Op zk.nl/ns berekent u eenvoudig uw premie. U vindt daar ook alle informatie
over de vergoedingen.

95801-1911_advertentieNS.indd 1
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Op 14 oktober mochten wij 34 personen op onze soosmiddag begroeten.
Helaas wel wat minder dan gebruikelijk, maar het is wel
steeds de vaste kern die komt. Dus mocht u de gelegenheid hebben om een keer te komen, u bent van harte welkom.
Het is nu 4 november als ik dit schrijf. Morgen gaan Riny,
Ben en mijn persoon naar Amersfoort voor de bondsnajaarsvergadering van de BGV.
Mochten er nog bijzonderheden bekend worden dan vermeld ik dat in het volgende nummer.
Als u dit leest is het alweer december, de maand waarin
de kortste dag valt en het vroeg donker is. Maar waarin
veel feestdagen voorkomen, zoals Sinterklaas, de Kerstdagen en de Jaarwisseling. Ik wens u alvast prettige dagen,
veel gezondheid en dat het nieuwe jaar veel goeds mag
brengen.
Dan alle leden die in december jarig zijn een fijne verjaardag en nog vele jaren.

Agenda 2019

Agenda 2019
Donderdag 12 december: kerstbuffet en bingo met
verloting. Aanvang 11.00 uur!

Agenda 2020

Donderdag 16 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 12 december om 11.00 uur in Railzicht.

Agenda

9 december, aanvang 13.30 in "De Terp" te Alkmaar.
In 2020 op 13 januari om 11.00 uur nieuwjaarsbrunch.
10 februari, 9 maart, 13 april en 11 mei om 13.30 uur.
Hans van Westrienen

Amersfoort
Als u dit leest is het alweer december 2019 en lopen we
tegen het einde van het jaar aan. Donderdag 17 oktober
hadden we weer een contactmiddag en deze is door 28
mensen bezocht. Jan Bultman las volgens verschillende
deelnemers aan de bingo, de verkeerde nummers op.
Dit had tot gevolg dat er enkele deelnemers met meerdere prijzen naar huis gingen en andere met lege handen.
Maar al met al was het een gezellig samenzijn. 5 november was de najaarsbijeenkomst van het landelijke bestuur.
Hier zijn we met 3 leden van de afdeling Amersfoort aanwezig geweest. We kregen uitleg over de fusie van SPF en
SPOV en is er gesproken over de contributie, want deze
zou verhoogd moeten worden in de toekomst. Ook hoe
om te gaan met het verschil in leden en ondersteunende
leden en het wel of niet ontvangen van het blad met pensioen was onderwerp van gesprek. Het bestuur heeft ons
aangehoord en zal met voorstellen komen.

Jan Beitsma

Amsterdam
Als ik dit stukje proza aan het mijn computer toevertrouw,
is het woensdag 6 november en ben ik gisteren met onze
2e voorzitter Richard naar de najaarsvergadering van het
hoofdbestuur geweest. Tijdens deze vergadering is er gesproken over het begrip “ondersteunend lid”; dit begrip
zal verdwijnen. Iedereen staat vanaf 1 januari 2020 genoteerd als “lid”, ook de contributie wordt hierop aangepast.
Ik ga hier niet verder op in, want het bestuur zal daar in
deze editie verder uitleg over geven.
Op de middagbijeenkomst van donderdag 17 oktober
waren slechts 23 leden aanwezig. Het lage aantal hield
verband met nogal wat afmeldingen in verband met
ziekte. Niettemin was het toch weer een gezellige middag. Voor de pauze de gebruikelijke spelletjes bingo en
daarna was er ruimte voor 30 vragen triviant, erg moeilijk.
Vele vragen werden fout of helemaal niet beantwoord. De
vragen moesten worden ingevuld per tafel met aan elke
tafel 4 personen. Dit spelletje is voor herhaling vatbaar,
maar dan moeten er wel minder moeilijke vragen worden
uitgezocht.
Dan is er donderdag 19 december de kerstviering met
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aan het eind van de middag een diner, waar u zich intussen al voor heeft kunnen opgeven.
We proberen er een gezellige middag van te maken. Kom
daarom in groten getale naar ons verblijf in Duivendrecht.
Ik denk eraan dat dit alweer de laatste editie van dit blad
van het jaar 2019 is. Ik hoop dat u dit jaar in een zo goed
mogelijke gezondheid mag verlaten. En er fijne feestdagen van zal maken en het nieuwe jaar een goede start
mag geven.
Wij, als bestuur, hopen u dan op donderdag 17 januari
2020 een goed jaar toe te kunnen wensen.
Meer nieuws weet ik niet uit mijn duim te zuigen, daarom
groet ik u mede namens al mijn bestuursleden en hoop u
spoedig weer te mogen ontmoeten.
Kor Stuut

Apeldoorn
Onze afdeling is op 23 oktober weer bij elkaar geweest.
Met helaas 18 personen, normaal zijn we met 22 personen. Vier personen hebben zich afgemeld, vanwege vakantie en ziekte. De voorzitter opende de bijeenkomst
met de mededeling dat Ria nog in het ziekenhuis verblijft,
en langzaam aan de beterende hand is. Inmiddels is ze
weer thuis en wordt van harte beterschap gewenst en hopelijk is ze weer snel aanwezig in de afdeling. Alle overige
zieken ook beterschap gewenst. Na het koffie praatje met
traktatie van de jarigen, hebben wij verschillende bingo
rondes gehouden en was het een gezellige sfeer. Ik lees
wel eens de stukjes van de andere afdelingen met gemiddeld 25 leden, op een ledenbestand van 100. Hebben wij
toch niets te klagen? Mede gelet op ons ledenbestand
van ongeveer 50 personen! Wat een domper is, is dat nog
niet iedereen de machtiging heeft teruggezonden, ook
helaas in onze afdeling. Ik ga u nog persoonlijk benaderen
om te vragen wat de reden is. Want, niet betalen, is geen
retributie naar de penningmeester. En dat gaat ten koste
van de planningen. Bent u de machtiging kwijt, geef het
even aan mij door per telefoon of e-mail. Doe ik u een
nieuw formulier toekomen. Moest me even van het hart.
De volgende data waarop we weer bij elkaar kunnen komen zijn; woensdag 18 december; kerstfeest.
In 2020: woensdag 08 januari; Nieuwjaarsreceptie.
Woensdag 22 januari, 26 februari, 25 maart, 08 april
(paasmiddag), 22 april en de laatste van het seizoen:
woensdag 27 mei. Alle middagen beginnen om 13:30
uur.
Ik ga eindigen met de woorden “Heb het leven lief”
Herman Trots, secretaris afdeling Apeldoorn,
htrots@icloud.com
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Eindhoven
In de jaarvergadering van 27 maart 2019 heeft de voorzitter besloten om nog 1 jaar aan te blijven. Het bestuur is
bezig met het zoeken naar een nieuwe voorzitter; er zijn
al enkele mensen benaderd, maar zonder resultaat en nu
proberen we het via deze weg; wie voelt zich geroepen
om voorzitter te worden. Info over de functie is te krijgen
bij de huidige voorzitter of via mij.
Tevens zoeken wij een vrouw om de openstaande plaats
in te vullen zodat we weer een compleet bestuur zijn.
Op de najaarsbijeenkomst zijn de vrijwilligers weer bedankt voor hun werk en ook zijn de winnaars bekent gemaakt van het rikken en sjoelen.
Op 18 december is de kerstmiddag en zoals altijd krijgt
u een folder thuis. Op 7 januari 2020 is de nieuwjaarsreceptie in de Fuut en ook hier voor volgt nog een folder.
Het sjoelen en kaarten in de Fuut op:
10 december; 17 december; 14 januari 2020; 21januari;
28 januari.
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.
Namens het bestuur wensen wij allen zeer fijne feestdagen.
Jan Daverveld

Friesland
De laatste maand van het jaar 2019 staat weer voor de
deur. Op onze laatste bijeenkomst, 18 december 2019,
staat, zoals u gewend bent, een koffietafel geserveerd. Wij
beginnen om 14:00 uur. De eigen bijdrage voor het eten
is iets verhoogd. De prijzen van de maaltijd is ook weer
hoger, vandaar onze prijsaanpassing en is vastgesteld
op € 7,50 per persoon. Graag opgeven via e-mailadres:
vrieshilaard@ziggo.nl Wij hopen u in goede gezondheid
te mogen begroeten.
Namens het bestuur: de V.

Groningen
Onze voorzitter Bouko Bandsma kan helaas maar 16 leden welkom heten. Een klein clubje. Riek Luinge en Gé
Batema en Ger Wolters zijn met kennisgeving afwezig. De
voorzitter geeft aan dat als in de toekomst er zo weinig
leden op de bijeenkomsten komen, het bestuur dat geen
goede zaak vindt om een gastspreker uit te nodigen; de
middagen zullen worden gevuld met bingo en kaarten/
sjoelen. Vanmiddag gaan we kaarten en sjoelen, om mee
te mogen doen zijn de kosten per persoon € 0,50.

Maandblad van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Nadat de spellen zijn gespeeld en de prijzen zijn uitgereikt is het tijd om weer naar huis te gaan. De voorzitter
bedankt iedereen voor de gezellige middag en hoopt dat
op de volgende bijeenkomst meer leden aanwezig zullen
zijn. Hij wenst ons wel thuis en tot 29 november. Let op de
gewijzigde data in december 2019 en januari 2020.

Agenda

29 nov 2019 bingo
13 dec 2019 gezellige kerstmiddag met kaarten en
sjoelen
24 jan 2020 nieuwjaarsbijeenkomst bingo
28 feb 2020 jaarvergadering kaarten en sjoelen
27 mrt 2020 bingo
24 apr 2020 kaarten en sjoelen
29 mei 2020 afsluiting seizoen met bingo
J.J. Plomp, 2e secr.

Haarlem
Het is een natte donkere dag in november (zelfs mijn
hondje wil niet naar buiten) als ik dit schrijf. Dus lekker
binnen om alvast aan de komende feestmaand december
te denken. Sinterklaas, kerst en oud en nieuw, de dagen
die bedoeld zijn om gezellig met familie en/of vrienden
door te brengen. Lekker eten en drinken en vooral bij elkaar te zijn. Ik hoop van harte dat u het fijn hebt met de
feestdagen. Zoek elkaar op en maak afspraken om de dagen gezellig door te brengen. Op 6 november jl. hebben
we met elkaar een heerlijke bingomiddag gedraaid met
leuke prijzen en een ouderwets drukke opkomst. Deze
laatste maand van 2019 gaan we een extra middag met
elkaar doorbrengen. Op woensdag 18 december vanaf
14.00 uur tot 18.30 uur. De bingomiddag zal inclusief
drankje en eten zijn. Op 4 december kunt u zich inschrijven voor deze middag!!! Dus komt allen dan kunnen we
het jaar gezellig met elkaar afsluiten. Ik wens u nu al fijne
feestdagen en een fantastisch 2020 toe.
De volgende bingomiddag op woensdag 4 december
+ inschrijving voor de extra woensdag 18 december
kerst-/eindejaarsbingo met drankje en hapje.
Paul van Hout, vz.

Heerlen
U leest nu het laatste nummer Met Pensioen van 2019.
Wat gaat het snel. En vooral het einde van 2019 is turbulent te noemen. Stakingen of acties volgen elkaar in rap
tempo op. Onderwijsstaking, de boerenprotesten op het
Malieveld en de bouwwereld die actievoert. En nu wij, gepensioneerden/AOW’ers nog. Maar ziet u dat voor zich?
Struikelend over de rollators op dat modderige Malieveld?

Wij staken dan niet, nee, wij voeren actie! Ach, laten we
maar verder dromen. We houden het niet vol. Er zijn best
85-jarigen die het kunnen hoor; vast en zeker. Of gaan we
in rijen dik op de autosnelweg richting Den Haag met 40
kilometer? Lachen, dat wel, met achter ons de politie met
blauw licht. Geweldig. ’s Avonds in het NOS-journaal en
de actievoerders bij Pauw in de uitzending. Ach, laten we
maar terugkeren naar de waan van de dag.
Uw afdelingssecretaris is op dinsdag 5 november jl. in zijn
uppie naar Amersfoort geweest naar de BGV Bondsvergadering. Vroeg opstaan en even later in de trein van 07:19
uur richting Utrecht voor de eerste overstap. In Amersfoort aangekomen naar het Railzicht lopen. Daar stond
de koffie en een stukje vlaai voor ons klaar. Langzaam
druppelen de afdelingen binnen. Wat ik interessant vond
waren de gastsprekers over de komende fusie tussen de
pensioenfondsen SPF (Spoorweg Pensioen Fonds) en
SPOV (Stichting Pensioen Openbaar Vervoer). Zij gaven
tekst en uitleg over de fusie in april 2020. Wat de beide
fondsen in kas hebben, wat de dekkingsgraden zijn enz.
En tussen de regels door had ik begrepen dat Europa
blij mag zijn dat ‘vriend’ Mario Draghi van het financiële
toneel is verdwenen. Maar is zijn opvolgster, Christine
Lagarde, uit ander hout gesneden? Dat gaan we meemaken. Tijdens de vergadering is besloten om geen OSL
meer toe te staan. Wat is OSL? Wel, ondersteunende leden.
Ondersteunende leden krijgen geen Met Pensioen. Dus
gaan ondersteunende leden geen € 1,25 betalen maar €
1,75 en ontvangen Met Pensioen. Net als de overige leden
die dat gaan betalen per 1 januari 2020. Nog steeds heel
behapbaar als u zich realiseert dat deze verhoging er na
jaren pas komt. Maar het is onvermijdelijk. De drukkosten
stijgen en uiteraard de verzendkosten evenzeer. Maar u
wordt daar te zijner tijd nog wel op geattendeerd. Hierbij
wil ik nog even gebruik maken om u te wijzen op onze
komende kerstviering op woensdag 18 december 2019,
aanvang 14.00 uur. En dan ga ik er mee stoppen, want
een lang verhaal wordt de redactie BGV niet vrolijk van.
Een warme groet aan alle leden in onze afdeling en tot de
nog komende woensdagen.
Frans Evers

's-Hertogenbosch
Op dit moment schijnt het zonnetje en zorgt de wind
voor een prachtig herfsttapijt. Wij zijn al druk bezig met
de voorbereidingen van onze kerstbijeenkomst op
dinsdag 17 december in ons vertrouwde Kikkertje.
We beginnen daar om 14.00 uur met koffie en gebak,
daarna houden we onze altijd gezellige kerstbingo met
mooie prijzen. Zoals gebruikelijk met de kerstbingo spelen we 4 rondes. De bingo is voor eigen rekening. De zaal
is open vanaf 13.30 uur.
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Vanaf 17.00 uur borrelen we en aansluitend volgt dan
nog een door de cateraar Van Zoggel verzorgd uitgebreid
warm en koud diner buffet. Zoals we gewend zijn zal dit
ook dit jaar voortreffelijk gaan smaken. Rond 20.00 uur
komt er dan een einde aan deze gezellige middag. I.v.m.
beperkte capaciteit kunnen er maximaal 50 leden deelnemen. Voor prijsinfo en aanvragen deelnameformulier
kunt u bellen met Berthy van den Broek, tel.: 073 6419936.

Agenda 2020

21 januari: bingomiddag.
18 februari: jaarvergadering.
10 maart: spellenmiddag.
7 april:
paasbingo.
12 mei:
afsluiting seizoen met een bingomiddag.
LET OP:
In de kerstbrief stond 21 mei, dus even de cijfertjes
omdraaien!
Voor alle december-jarigen: onze welgemeende felicitaties. Tot slot wens ik u namens het bestuur hele fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en een gezond 2020 toe!
Berthy van den Broek, vz

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Als u dit leest hebben we het seizoen 2019 afgesloten
met een bingomiddag in Stevensweert. We waren met 50
mensen en iedereen was enthousiast over het programma. Er waren 8 rondjes voor de bingo. De eerste ronde
1rijtje en 3 rijtjes. Na 4 ronden pauze en daarna weer hetzelfde. Alleen de laatste ronde was met een volle kaart,
dat was tevens de hoofdprijs. Het was goed bevallen en is
voor herhaling vatbaar. Tegen 17.30 uur werd een heerlijk
diner opgediend. Tevreden ging iedereen tegen 19.00 uur
weer huiswaarts. Wij gaan ons dan nu ook richten op de
Kerst Inn.
Op donderdag 12 december houden wij onze laatste activiteit voor het jaar 2019. De kerstviering wordt
gehouden in Restaurant Int Brookx, In het Broek 1,
6107BG te Stevensweert. Aanvang 14.30 uur met koffie
en kerstbrood.
Omstreeks 16.00 uur een loterij waar loten voor verkocht
worden tijdens de bijeenkomst, kosten € 0.50 per stuk.
Omstreeks 17.30 uur een heerlijk dinerbuffet bestaande
uit:
Voorgerecht
• Runderbouillon met fijne garnituur
• Bospaddenstoelensoep.
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Hoofdgerecht
• Diamanthaas met kruidensaus
• Varkenshaasmedaillons met stroganoffsaus
• Kipfilet met champingonroomsaus
• Snoekbaarsfilet met vissaus.
Bij het hoofdgerecht worden bijpassende groenten en frites
geserveerd.
Deze middag zal muzikaal worden verzorgd door Duo
TADAA. We hopen dat deze middag goed bezocht wordt
door uw aanwezigheid en we er weer een supergezellige
middag van kunnen maken.
De kosten voor de middag bedragen € 20.00 voor leden
en donateurs, voor niet-leden € 35.00.
U kunt het bedrag overmaken voor 15 november op rekening: NL 35 INGB 0004 4384 98 t.n.v. N. Marinus
Sittard.
Alle leden die in december jarig zijn een fijne verjaardag
en nog vele gezonde jaren toegewenst.
Wil Kroon

Oost Gelderland
Het bestuur feliciteert alle leden van onze afdeling die
deze maand hun verjaardag vieren en wenst hen een heel
prettige en mooie dag.
Tevens wensen wij u allen prettige Kerstdagen en een gelukkig 2020!!!!
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.
Het kerstbakjes maken begint om 13.00 uur en vanaf
14.00 uur gaat de rest van de middag van start. De eigen
bijdrage voor leden is € 12,50 pp, voor niet-leden € 19,50
pp. Snelle opgave is gewenst; we naderen het maximaal
aantal deelnemers dat in onze zaal past. Aanmelden op
de komende contactmiddag 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.
INDIEN U HET MACHTIGINGSFORMULIER VOOR DE CONTRIBUTIE NOG NIET HEBT INGESTUURD: DOE DAT SNEL.
Formulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris. Voor de
hoogte van de contributie per 2020 en de veranderingen
in de lidmaatschappen zie het stukje van het hoofdbestuur.
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De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op 4 december. 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
Voor u ligt het laatste nummer van Met Pensioen van dit
jaar alweer bij u op de mat. Nog luttele dagen dan klopt
de kerstman weer aan de deur en even later het jaar 2020.
Het lijkt wel dat de tijd steeds sneller voorbijgaat als je
ouder wordt. Op de 17de hebben we zoals gewoonlijk
onze jaarlijkse kerstbrunch. Het bestuur hoopt dat er
velen aanwezig zullen zijn en u bent welkom vanaf 12.00
uur; we starten zo ongeveer om 13.15 uur. Hierbij een
mededeling van huishoudelijke aard. Ons bestuurslid Jan
van Haaren heeft te kennen gegeven na 25 jaar zijn functie per 1 januari 2020 neer te leggen, dit in verband met
zijn gezondheid. Vanaf 1 januari 1994 was hij lid van de
BGV en al snel kwam hij in het bestuur van afdeling Rotterdam. We hebben genoten van zijn soms rake, humoristische opmerkingen die hij achter de microfoon maakte
en waarbij er veel werd gelachen. Vorig jaar kreeg hij uit
handen van de voorzitter BGV Jan Sletterink het bondsspeldje uitgereikt voor meer dan 15 jaar werkzaamheden
als bestuurslid van de afdeling Rotterdam/Den Haag. Het
bestuur zal hem zeker missen. Vanaf deze plaats nog vele
jaren met Corrie toegewenst en bedankt voor je inzet.
Noteer a.u.b. de volgende data in uw agenda, afsprakenboek of kalender wanneer onze contactmiddagen
zijn en liefst met een rode balpen of viltstift zodat u het
niet vergeet: 21-1, 18-2, 17-3 en 21-4. Alle jarigen in de
maand december van harte gefeliciteerd en onze zieken
beterschap toegewenst. En voor allen de beste wensen
voor 2020.

leden zijn die niet actief lid meer zijn en zich afgemeld
hebben. In Amersfoort was de najaarsvergadering van 5
november, waar Zwaan, Leis en ik naar toe geweest zijn, er
werd uitvoerig besproken hoe nu verder met veel minder
inkomsten. Binnenkort hoort u wat de jaarlijkse contributie gaat worden.
Vóór 10 december kunt U zich nog opgeven voor de
kerstmiddag, met kerstbuffet bij Zwaan: zkstassen@
gmail.com of tel. 06 49708773. Het belooft een hele fijne
middag te worden, dus rekenen wij op uw komst.
Volgens een oud Twents gebruik zijn de midwinterhoorns
deze maand overal in Twente te horen.
Namens het bestuur wens ik u allen een goed uiteinde en
een voorspoedig 2020.
Netty Geerdink, voorzitter

Utrecht
We zitten al weer in november en de klok is dan ook al
weer 1 uur teruggedraaid.
We hadden wel weinig mensen voor de busreis, maar de
3 die in het blad van november staan, moeten er toch
31 zijn. Nog veel te weinig voor zo’n grote afdeling als
Utrecht.
We gaan van de decembermaand weer een gezellige
maand maken veel huiselijke feestdagen. Zoals het Sinterklaasfeest met hopelijk voor iedereen wat in de schoen;
de Kerstdagen en Oud en Nieuw brengen we vaak met de
familie door.
Ter afsluiting van het jaar 2019 nodigen wij iedereen
uit voor de kerstkaartmiddag op dinsdag 17 december
aanvang om 13.30 uur.
Het afdelingsbestuur wenst u allen Prettige Kerstdagen
een goede Jaarwisseling toe. Voor de zieken onder ons
veel sterkte in deze donkere dagen.
Rest mij nog alle mensen die in december jarig zijn van
harte te feliciteren en een fijne dag toe te wensen.
Etta Eleveld

Cor Voorderhaak

Twente

Venlo

De laatste maand van het jaar. Altijd overdenken we de
afgelopen tijd waarin veel gebeurd is. De geboorte van
een kindje kan je blij maken, ziekte geeft veel narigheid
en zorgen maar ook blijdschap als alles weer goed gekomen is. Het overlijden van een naaste geeft veel verdriet.
Het bestuur wil de leden van de werkgroepen dank zeggen voor hun ondersteuning aan de leden.
Er is veel veranderd in het lidmaatschap van de BGV omdat onze contributie nu wettelijk door een ieder persoonlijk betaald moet worden. (In het verleden werd dit ingehouden op ons pensioen). Gevolg is dat er landelijk veel

Op 23 oktober hebben we met 40 personen genoten van
een heerlijk 5-gangendiner bij het Valuascollege. Je weet
van tevoren niet wat je op je bordje krijgt, maar het is iedere keer weer van een verrassende kwaliteit en mooi opgediend. Een pluim voor de leerlingen!
Zaterdag 14 december: Kerstdinch. Plaats: 't Wonder, Kazernestraat 1. Aanvang: 17.00 uur. Er wordt een warm en
koud buffet aangeboden + koffie of thee. Zaal open vanaf
16:30 uur. Om het barpersoneel de gelegenheid te geven
de zaal in gereedheid te brengen, vragen we u vriendelijk
13

niet vóór 16:30 uur de zaal te betreden. Kosten: € 17.50.
Rekeningnummer NL58 INGB 0002 2877 88 van BGV
afdeling Venlo te Venlo. Aanmelden: vóór 9 december.
In het nummer van november hebben we u gevraagd
om na te denken over ideeën wat betreft activiteiten voor
2020. Het stukje wat nu voor u ligt is begin november ingeleverd bij de redactie in Utrecht. Het kan dus zijn dat
er intussen al reacties binnen zijn. Maar ideeën zijn altijd
welkom. Heel graag zelfs. Medio januari wordt ons activiteitenprogramma weer opgesteld en gaan we instanties
benaderen en data vast leggen.
Verder zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden (man en/of vrouw). Het kost echt niet zo veel tijd; we
komen 3x per jaar bij elkaar. Het voortbestaan van onze
afdeling Venlo mag toch niet in gevaar komen! Wij hebben u nodig!
Namens het bestuur wensen wij u een goede en liefdevolle decembermaand.
Veel sterkte voor degenen die ziek zijn of het extra moeilijk hebben tijdens de feestdagen door het gemis van
partner, kind of familielid.
Ina Plat

Zuid West
Het is vandaag 6 november 2019 als ik dit stukje schrijf
voor het maandblad Met Pensioen.
De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 14 november dus de gebeurtenissen van die middag worden in het
volgende nummer vermeld.
Gisteren hebben Luc, Joep, en ondergetekende de najaarsvergadering in Amersfoort bezocht. Op de agenda
stond onder meer de contributieverhoging in 2020.
Na verschillende voorstellen werd er door de meerderheid gekozen voor het volgende model: ondersteunende
leden worden volwaardig lid. De contributie wordt dan
verhoogd naar € 1,75 per maand voor alle leden. (contributie tot en met 2019 was voor ondersteunende leden
€ 1,25 en voor leden € 1,60).
Voor de nieuwe bijdrage (€ 1,75) krijgen voortaan per december 2019 alleenstaanden en ondersteunende leden
het maanblad Met Pensioen, wat ze tot nu toe niet (meer)
kregen.
De nieuwe bijdrage zal in januari 2020 worden geïnd.
Ik wil u er nogmaals aan herinneren dat de kerstbijeenkomst op donderdag 19 december 2019 wordt gehouden. De zaal gaat open om 11.00 uur en de aanvang van
de bijeenkomst 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.
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Telefonisch kan men zich nog opgeven bij Rianne Timmers tot 6 december 2019 op nummer 0165-532064.
Heeft men zich eenmaal opgegeven dan is teruggave van
het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
Rest mij nog namens het bestuur van de afdeling Zuid
West voor de mensen die niet op de kerstbijeenkomst
waren, fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een
voorspoedig en vooral een gezond en goed 2020 toe te
wensen.

Agenda

Donderdag 19 december 2019 kerstbijeenkomst, zaal
open 11.00 uur aanvang 11.30 uur
Donderdag 09 januari 2020 aanvang 13.30 uur

Zwolle

Ton Vercruijssen

Wanneer je achter de pc ‘kruipt’ om iets te gaan schrijven
voor Met Pensioen, dan moet je wel bedenken wanneer
het blad uitkomt. Deze uitgave, die u nu in handen hebt,
is van december. Je schrijft dan niet over je open haard
die dan schoongemaakt wordt. De roetvegen die dan
ontstaan geven helaas de grootste discussies. Je schrijft
ook niet over dat zakje gemalen drop. Ook wel zwart-wit
genoemd, ook daarmee heb je de discussie weer volop
aan de gang. Dat er in december een dubbele zorgpremie
betaald moet worden is ook niet het middel tot een gezellig gesprek.
Waar ik me zelf nog wel op verheug, dat zijn de feestelijke dagen rond de kerst. Een prachtig versierde binnenstad met mooie verlichting. Een kerstviering die vaak in
de familiekring wordt gevierd. Helaas is dit ook weer niet
voor iedereen weggelegd. De Seniorenraad heeft bij de
Zwolse wethouder geen positief antwoord gekregen op
het verzoek om gratis openbaar vervoer voor senioren.
Dit o.a. als bestrijding van eenzaamheid. Zoals gewoonlijk
was het antwoord: ‘geen geld’! en dat hoor je steeds vaker
van deze wethouder.
Laten we positief afsluiten met onze soos op 11 december.
Voor volgend jaar staan 8 januari (tevens de gelegenheid
om onder het genot van een hapje elkaar het beste toe te
wensen), 5 februari (ook de jaarvergadering met hopelijk
aanvulling op ons bestuurbestand), 4 maart, 8 april en
6 mei genoteerd. Denkt u er nog aan om de machtiging
op te sturen, want we hebben alle leden nodig.
Graag veel plezier en tot ziens op woensdag 11 december.
Jan Post

Colofon

Woordzoeker

Contactpersonen
Inkomen en pensioenen:
Dhr. P.A. van Roosendaal,
tel. 033-494.16.98
Belastingen:
Dhr. L.G.M. Englebert
Tel. 070-2123582
E-mail: lgmemiga@ziggo.nl
Rob Peijs
Tel. 06-44964216
E-mail: r.peijs@icloud.com
Zorg, welzijn en wonen:
Dhr. H. Spits
tel. 06-52614584
E-mail: h.spits1@hetnet.nl

Gaat u verhuizen?
Geef uw nieuwe adres
tijdig door aan uw
afdelingssecretaris en onze
ledenadministratie.

Sluitingsdata kopij
Nummer januari 2020
Sluiting kopij 9 december 2019
Verschijningsdatum 3 januari 2020
Nummer februari 2020
Sluiting kopij 9 januari 2019
Verschijningsdatum 4 februari 2020

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing Oktober - Rechterbeen
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:
H.B. Bremen-Jansen
Soest

!
roficiat
p
e
t
r
a
Van h

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

Naam secr.

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoon

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

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

Hasselaarsweg 12
Gerrit Witsehof 10
Mediterraan 27
Loseweg 287
van Altzemastraat 18
Hoptilsterdyk 9
Schorpioen 80
Baden Powellstraat 17
Gouverneurstraat 53
Lepelstraat 31
Weth. Broersstraat 3
Dross. Saldenstraat 25
Noordendijk 49
Sloetsweg 192H
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
7556 HV
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

