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Van de redactie

A

ls je dit onder ogen krijgt is het
inmiddels 2021. Zo kort na de
jaarwisseling is er een periode van
bezinning en een moment waarin
we terugkijken naar een jaar dat
we achter ons gelaten hebben. Een
jaar die ons lang zal heugen. Tijdens
het schrijven van dit stuk, zitten we
nog steeds in een gedeeltelijke Lock
down en blijven de regels gehandhaafd waaronder: thuis maximaal
3 personen op bezoek, maximaal 4
personen buiten. Afstand bewaren,
handen wassen, we kunnen het allemaal wel dromen. Hierdoor slui-

ten we het jaar niet al te feestelijk
af. En we noemen dit het nieuwe
normaal, wat heet. Het verenigingsleven is nog steeds niet opgestart,
waardoor bij sommigen een gebrek aan sociale contacten ontstaat.
Onze hoop is nu gevestigd op het
vaccin tegen corona, waardoor we
weer wat meer bewegingsvrijheid
krijgen en het verenigingsleven
weer kunnen opstarten. In deze
uitgave natuurlijk de bijdrage van
onze voorzitter. Denk ook nog aan
het invullen van de aanvraag voor
hulp bij de belastingaangifte.

Ook de verkiezingen voor het VerantwoordingsOrgaan liggen achter
ons en voor de BGV gaat Sjef Marcelis weer voor ons door het vuur. Ook
weer een paar leuke bijdragen door
lezers, hiervoor mijn dank. Denk ook
nog eens na over de toeslagen, zoals
zorg- en huurtoeslag.
Rest mij je namens de voltallige redactie een gezond en voorspoedig
2021 toe te wensen.
Jan Westerhuis

Van uw voorzitter

A

ls je dit leest is het Oud en
Nieuw alweer voorbij. We hopen dat voor eenieder het uiteinde
gezellig was. Bij ons knalde alleen
de champagnefles. Ik wens alle leden namens het bestuur een zeer
gezond 2021 en voor zover dat niet
kan, hopen wij dat je dan in ieder
geval weer opknapt. Het is een rare
tijd. Oud en Nieuw zonder vuurwerk? Tenminste ik neem aan dat er
niet zoveel als andere jaren geknald
is. Maar dat is mijn vooruitziende
blik. Ook hopen we dat over niet al
te lange tijd gestart wordt met de
vaccinatie tegen dat rottige virus.
Moeten ze natuurlijk niet vergeten
het te ontdooien! Anders komt het
de spuit niet uit! In januari, na de 1e
persconferentie van Rutte en zijn
vriend gaan we weer kijken wat er
mogelijk is. Maar we zijn natuurlijk
wel afhankelijk van wat de afdelingsbesturen van de NS Sportclubs
besluiten qua openstelling van hun
locaties. Dus alles blijft afwachten.

Zoals jullie in het december 2020
nummer hebben kunnen lezen wil
onze ad interim ledenadministrateur stoppen. Waarschijnlijk hebben
we daar iemand anders bereid toe
gevonden. Mocht dat niet doorgaan
dan heb ik dit voor niets geschreven.
Maar dat hoor je nog.

Het enige dat ik uit de grond van
mijn hart meen, is dat we in 2021
weer onze maandelijkse bijeenkomsten kunnen gaan starten, maar dat
zal denk ik niet eerder zijn dan april
of zoiets. Dan nog even over de verkiezingen voor het VerantwoordingsOrgaan Rail&OV. Ik had gehoopt op 3
zetels maar helaas het is er maar 1 geworden. Sjef Marcelis zit namens de
BGV in het VO. Ik ken Sjef al heel lang
en ik weet zeker dat hij er met zijn
hele lijf voor staat om de belangen
van de gepensioneerden te verdedigen! Sjef, ik wens je sterkte en met mij
de hele BGV. Maar toch wil ik ook de
beide andere kandidaten, Kees van
Buuren en Ton van Anraad bedanken
voor het feit dat ze zich kandidaat
wilden stellen. Beiden hadden nog
niet eens een zo slechte score.
Zo, genoeg geluld. Ik ga stoppen.
Jan Sletterink
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Station Weert (Wieërt)
S
tation Weert is een station in
Weert en werd geopend op 20
juli 1879. Het ligt op het traject
Eindhoven-Roermond-Maastricht.
Het huidige stationsgebouw stamt
uit 1914 en is ontworpen door G.W.
van Heukelen. Het in baksteen opgetrokken gebouw heeft een achtkantige toren; deze is voorzien van
een torenspits met stadswapen. Tot
eind jaren zestig was Weert belangrijk voor het goederenvervoer per
spoor.
Vanuit Weert werden Maarheeze,
Heeze, Budel en Baexem-Heythuysen
bediend. Daarvoor beschikte Weert
over een groot emplacement en een
eigen rangeerlocje (“Sik”). Ook in die
tijd was de oude locomotievenloods
nog aanwezig die later in opdracht
van NS werd gesloopt. Het station is
in 2008 door de Nederlandse Spoorwegen tot mooiste treinstation gekozen.
Station Baexem-Heythuysen is het
voormalige spoorwegstation van Baexem en Heythuysen. Het station lag
aan de spoorlijn tussen de stations
Weert en Roermond, de zogenaamde IJzeren Rijn. Het stationsgebouw
stamt uit 1879 en is in 1938 gesloten.
Tijdens de 2e Wereldoorlog konden
reizigers er weer gebruik van maken,
totdat het in 1944 werd opgeblazen
door Duitse troepen. De restanten
van het gebouw werden gebruikt
bij een grote verbouwing die resulteerde in een woonhuis. Deze staat
er nog steeds. Station Budel is ook
een voormalig station aan de IJzeren Rijn tussen het Belgische station
Neerpelt een Weert. Het station lag
eigenlijk niet in Budel maar in BudelSchoot, een dorp in de gemeente
Cranendonck in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
Weert is een stad met stadsrechten
sinds 1414, de gemeente grenst aan
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Foto: Richard van der Steen
Noord-Brabant en België. Verder ligt
de stad bij de Peel en aan de ZuidWillemsvaart. De naam ‘Weert’ geeft
reeds aan hoe de plaats is ontstaan.
“Weert” is identiek aan waard; een
stuk land te midden van wateren en
moerassen. Tussen deze onbewoonbare wildernissen lag een hoog en
droog eiland hierop is Weert ontstaan. In de omgeving van Weert
hebben al sinds de prehistorie mensen gewoond.
Tussen 1450 en 1550 kwam door de
bescherming van de graaf Van Horne
Weert tot een grote bloei. Vooral de
lakenindustrie was erg belangrijk
voor de Weerter economie. Na de
dood van de laatste graaf Van Horne
kwam de stad in verval. Pas na de
aanleg van de Zuid-Willemsvaart in
1825 en de IJzeren Rijn in 1879 kwam
de economie weer tot bloei.
Weert zal onder de militairen in Nederland (waarvan ik er zelf een ben)
bekend zijn vanwege het opleidingscentrum dat in Weert gevestigd was.
Alle Nederlandse onderofficieren van
de Koninklijke Landmacht volgden

hun opleiding op de Koninklijke Militaire School in Weert, gelegerd in de
Van Hornekazerne.
En wat dacht u van de liefhebbers
van Nederlandse smartlappen. Geproduceerd door de koning van de
smartlap: Johnny Hoes; de man achter duizenden meezingers. Zijn plaat
“Och, was ik maar bij moeder thuisgebleven“ staat met 450.000 exemplaren te boek als de bestverkochte
Nederlandstalige single aller tijden.
Weert ook wel de poort van Limburg genoemd wordt omringd door
prachtige natuurgebieden op de
grens van Limburg en Noord-Brabant. Het is een gezellige MiddenLimburgse stad. Het culturele erfgoed van Weert toont duidelijk de
invloed van de familie Van Horne op
de ontwikkeling van Weert. Zeker de
moeite waard voor een bezoek. Door
de Zuid-Willemsvaart en door het intercitystation is Weert over water en
per spoor goed bereikbaar. En wie
vanuit Weert een uitstapje naar België wil maken, kan dat zelfs te voet
doen. Tot seens in Wieërt.
Jan Westerhuis

Maandblad van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

De boemelaar
De boemelaar †
Het is gedaan, de boemel ligt op sterven
Geen nabestaande zal ’n duitje van hem erven
’t Loopt met hem af; de dokter weet het vast;
Tot Mei nog, volgend jaar en dan wordt-i ver-ast,
Wat heeft die Boemelaar, toch velen goed gedaan!
Hij swalkte immer langs dezelfde ijz’ren baan
Hij was aamborstig soms maar niemand viel het op
Bij vaste huisjes zij-i kreunende steeds stop!
Gezelschap dat-i had? Hij kon ’t met allen mikken
Hij wist in Leeuwarden reeds vrienden op te pikken
En luisterde naar ’t breed betoog van Harmen oer sien okse
Die afscheid van hem nam, bij ’t huisje “Jelle Bokse”.
Dan luisterd-i met stille lach naar ’t hol gezwets van Klaes
“Ik haw in kou forkoft, o, meensken ’t wiê in baes!’
Mét kwast de vuillak op de vloer -o, Klaes was zo hardleers
“Túúút” gilt de Boemelaar in ’t end, Klaes moest eruit, ’t was
Béérs.
Twee oude wijfjes spreken smalend van ‘die fint”
De Boem’laar hoort het aan, wijl hij aan snelheid wint
Ze kwebb’len druk, totdat de Boem’laar plots’ling trilt
En Schranders langs ’t portier van “Jor-werd” gilt.
De dikke rentenier heeft nu de beenen vrij
Hij is slaap’rig; in de dut, vliegt ’t landschap hem voorbij
Totdat de Boemelaar haast in eenhoestbui smoort
De dikke schrikt omhoog, terwijl hij “Mant-gèm” hoort,
De Boem’laar gaat weer voort, het huisje-van-houd-àn
Dat nu volgt, is er een, dat hij “beroepen” kan
Een moeder pakt haar baby vast, ’t kind heeft steeds geblèrd
Maar zwijgt nu als ’n mof, nu ’t plots’ling hoort “Wie-wèrd”,
Twee oude beppes zitten druk te muize-koppen
’t Gaat over buurvrouw Trien en over “hoazestoppen’

Oer swajt jêrn en oer blau, tot de Boemelaar hen stoort
En plots’ling langs ’t portierraam ‘Bó-zèm”wordt gehoord,
De Boemelaar blaast éven uit en richt zich fier
Want in de verte nadert een amice, vol van zwier
Die vliegt hem, keurig opgedirkt, met hoge borst voorbij
En laat – toevallig, juist bij hém, een smerige rookpluim vrij!
De Boem’laar zucht en luistert naar de menschen
Die dutten, dromen, zon of regen wenschen
Tot midden in ’t gesprek de Boem-laar slaakt een kreet
En zijn gezelschap zich te “Skar-negoutúm”weet
En dan gaat het poot-án, want ’t einde iss in ’t zicht
De Boem-laar voelt zich fit, ’t oog op de bocht gericht
Hij kent de weg hier op z’n duim, dan nog een forsche streek
En de geleider kondigt aan, een kort en krachtig: “Sneek”!
Zo is des Boemlaars vaste weg, ’t is jaren zoo gegaan
Maar eenmaal houdt dat Boem’len op, ’t is gauw met hem
gedaan
Gelukkig weet-i zélf van niets; hij hoort het gauw genoeg
Als er ellend op til is, hoort men ’t altijd nog te vroeg!
Stil staan dan d’ huisjes van-houd-án, geen boemelaar
houdt stil
Nu is er niemand, niemand meer, die met hen babb’len wil
Want och, die nare, trotsche “snel” hoe is ’t mogelijk dat het
kón
Die houdt het met de deftigheid, stopt slechts bij ‘n “heusch”
perron!
Hij krijgt geen monument, die Boemelaar en geen bloemen
Maar velen zullen toch zijn langen diensttijd roemen
En is hij éénmaal heen, dan hoort men vast de grief
“Nu hij er niet meer is, is ’t toch een óngerief!’.
Ingezonden door: Betty Perton-Zijlstra (85)

De stations op dit baanvak zijn allemaal gesloten op 24 november 1940. Ik kan
nergens vinden, of hier tijdens de oorlog ook nog treinen reden. Er was in Friesland
ook veel tram vervoer, dat kan ook een mogelijkheid zijn. Toen in 1953 de DE 1 en
DE 2 kwamen zijn die op het baanvak gaan rijden. Maar alle tussenstations en haltes zijn niet een stopplaats geworden. Tot in +/- 1982 de TPRB werd geïnstalleerd
werd Mantgum weer als station geopend. Jellum-Boksum, Mantgum, Bozum, waren stations met chef en kruising mogelijkheid de rest waren haltes. Ik mijn loopbaan heb ik de oude haltes en stations nog gekend, de gebouwen. Er is niets meer
van over, jammer voor Met Pensioen.
Keimpe de Vries
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Kennismaken en een gevonden taart
E
indelijk de langverwachte brief
en het stond er zo eenvoudig:
"U moet zich melden bij de hcst
(hoofdstationchef ) van het station
in Hengelo."
De sollicitatie was rechtstreeks naar
Utrecht gegaan. Ook daar waren de
gesprekken gevoerd. Men nam daar
de tijd.
De hoofdstationchef, de heer H.
Maagd was een statige man met
glimmende gouden strepen op de
mouwen van zijn correcte uniformjasje. Het goud werd steeds duidelijk
getoond.
Na wat papieren uitgewisseld te hebben werd ik voorlopig te werk gesteld
op het plaatskaartenkantoor. Daar
was vast wel enig werk te doen. Hij
was door Utrecht niet op de hoogte
gesteld dat er een nieuwe werknemer kwam, een goed begin!
Na een voorstellingsronde kon ik beginnen bij het expresgoedloket, dat
tevens de gevonden goederen behandelde; een rustig begin.

Saai was het werken op het plaatskaartenkantoor in geen geval. Wat
dacht je van gebak bij de koffie? Was
er dan iemand jarig? Nee, het was
een gevonden goed.

Op een ochtend kwam, zo tegen
een uur of zeven, een ladingmeester van het perron naar ons toe met
een grote doos gebak, een heerlijke
slagroomtaart. Wat was het geval?
Een reiziger had in de trein deze doos
laten staan. De conducteur gaf hem
aan de ladingmeester en die kwam
ermee naar ons. Misschien zou de
reiziger het op tijd merken en bellen
of het gevonden was.
Wat moest ik hiermee doen? Koelkasten hadden we toen nog niet.
Gewoon inschrijven in het register
van gevonden goederen, was het
advies van collega’s. Ik deed dit, maar
zat er toch nog wel een beetje mee.
Ik kon het toch niet opsturen naar het
BGG (Bureau Gevonden Goederen) in
Utrecht. Dan bleef niets van over. De
chef, de heer Geurtsen, bemoeide
zich er mee.

“Om elf uur krijg je van mij de oplossing”, zei hij wat raadselachtig.
Tegen elf uur vroeg de heer Geurtsen
of het gebak al opgehaald was. "Nee?
Dan wordt het bij opbod verkocht."
“Er zal wel niemand zijn die er meer
dan fl. 1.00 voor wil betalen?”
Hij keek de kring rond, maar niemand
van de aanwezigen reageerde.
“Dan is de taart verkocht voor fl. 1.00.
Onze koffiepot is de koper.” En tegen
mij: “Je kunt in het register van BGG
bijschrijven, dat de taart bij opbod is
verkocht voor fl. 1.00. Mocht de eigenaar zich alsnog melden, dan kun je
hem dit bedrag uitbetalen, anders
wordt dit bedrag op de gebruikelijke
manier overgemaakt aan het BGG in
Utrecht. Wie van de dames snijdt de
taart, dan kunnen we zo bij de koffie
er een stuk van nemen. Vergeet ook
de ladingmeester op het perron niet.”
En aldus geschiede. Het bedrag was
natuurlijk belachelijk laag, maar er
was geen hogere bieder. De eigenaar
heeft zich nooit gemeld.
Gerard Wiegerink

In het kader van SPF en het NS-concern(3)

Historie van SPF Beheer
Vervroegde Uittreding rond 60 jaar
Rond 1980 werd een eerder overheidsexperiment rond
Vervroegde Uittreding (VUT) omgezet in een structurele regeling. Nadien werd deze VUT-regeling in steeds
meer cao’s opgenomen waarbij oudere personeelsleden eerder dan het bereiken van de 65-jarige VUT-uitkering. Het systeem was eind jaren zeventig ter bestrijding
van grote jeugdwerkeloosheid bedacht. Oudere werknemers maken plaats voor jongeren. De eerste maal dat
deze VUT-regeling ter sprake komt in een SPF-jaarverslag is in 1980. Om de VUT-regeling bij de Spoorwegen
te realiseren moest de Spoorwegpensioenwet worden
6

aangepast. Bij besluit van 14 juli 1981 kwam er een
wijziging in deze wet waardoor personeelsleden die
een VUT-uitkering ontvingen deelnemer bleven in het
fonds. Uitkeringen zoals de VUT werden in deze wet gelijkgesteld met de bestaande regeling rond wachtgeld.
Vanaf dat moment werd de NS-voorlichtingsavonden
voor aanstaande gepensioneerden waaraan het fonds
al sinds 1967 medewerking verleende, ook open gesteld voor NS-ers die wegens vervroegde uittreding het
bedrijf gingen verlaten. De gemiddelde leeftijd waarop
personeelsleden vanaf 1981 gebruik maakten van deze
VUT-regeling kwam rond het zestigste levensjaar te lig-
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gen leeftijd konden stoppen met werken. Ter overbrugging van de periode tot de pensioengerechtigde leeftijd ontvingen zij dan een.

De hoogte van die buffer werd eveneens onderdeel van
het onderzoek naar de toekomstige financieringsstructuur. Dit onderzoek leidde tot het overheidsplan tot een
mogelijke verzelfstandiging van het fonds.

Ingaande 15 april 1985 werd een EEG-richtlijn van
kracht op grond waarvan de gelijkstelling van mannen en vrouwen in de AOW een feit werd. Aan het
begin van diezelfde maand was ook al de individualisering van de AOW doorgevoerd, op grond waarvan
die uitkering aan gehuwden voortaan aan de vrouw
en de man individueel werd uitgekeerd, elk voor een
gelijk deel. Dat hield in dat het SPF voor wat betreft
het gehuwde en AOW-gerechtigde NS-personeel een
administratieve splitsing moest doorvoeren.

Bezinning op de toekomst
In 1982 wordt binnen NS de bestuursstructuur van SPF
als ‘overheidspensioenfonds bij NS’ ter discussie gesteld.
Er volgde een analyse van die bestuursstructuur op basis van de Spoorwegpensioenwet. Dat leidde in 1984
tot het inzicht dat er op diverse terreinen regelingen en
aanpassingen tussen de verschillende organen nodig
waren ter verduidelijking en afbakening van de verschillende verantwoordelijkheden. Ook de Raad van Toezicht van SPF vond dat de bestuursstructuur die voortvloeide uit de Spoorwegpensioenwet 1966 niet langer
voldeed en hij door de veranderende omstandigheden
zijn taken in het Fondsbestuur niet optimaal kon vervullen. De Minister van Binnenlandse zaken bleef immers
gewoon ‘de baas’, want wie betaalt, bepaalt! Inmiddels
was er ook bij het ABP een ontwikkeling gaande, waarbij de Minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) erop aanstuurde om de Pensioenwet aan te passen en dit fonds
te herstructureren tot een bedrijfstakpensioenfonds.
Een herziening van de politieke kijk op het SPF kon dus
niet uitblijven. In mei 1985 verscheen er een memorandum waarin als conclusie te lezen was dat de positie SPF
ten opzichte NS en BiZa, de bestuursstructuur enz. vragen om bezinning en standpuntbepaling omtrent het
beleid voor de toekomst.
Het zestigjarig bestaan van de Spoorwegpensioenwet
bood daarvoor een mooie gelegenheid. De inhoud van
het memorandum was gebaseerd op een viertal items:
de bestuurstructuur SPF; de pensioenregeling; de wijze
van organisatie van een zelfstandig pensioenfonds; de
financiële positie van SPF. Die bleek goed en het was
de vraag of dit moest leiden tot pensioenpremieverlaging. Bij het ABP was door aanpassing van de wettelijke
regelgeving, de premie al enkele malen aangepast. Bij
SPF echter was deze - zoals de Spoorwegpensioenwet
1966 voorschreef - onveranderd 18,5 % gebleven. Een
studie op basis van de Wetenschappelijke balans 1984
gaf aan dat verlaging van de premie mogelijk en wenselijk was. Op 15 november dat jaar stuurde NS-PresidentDirecteur Drs. L.F. Ploeger een brief met die strekking
aan Minister Mr. J.G. Rietkerk van Binnenlandse Zaken.
Doel was een wettelijke premie van 15,84% . Zijn brief
bleef voorlopig om allerlei bestuurlijke redenen onbeantwoord. In diezelfde periode, op 15 oktober 1985,
werd de voorzitter van de Raad van Toezicht, Mr. P.R.
Leopold opgevolgd door het (sinds 1976) zittende lid
W. Kok. Met ingang van 1986 werd Drs. G.W. Euverman
als nieuwe extern wiskundig adviseur voor het SPF benoemd.

Gunstige positie van het SPF en diens toekomstige financiering
Dankzij ministeriële goedkeuring werd het vanaf 1983
mogelijk om 25% van de balanswaarde van de beleggingen in aandelen en onroerend goed te beleggen.
Ondanks deze gunstige ontwikkeling bleef het voordeel beperkt omdat de vooruitzichten op de onroerend
goed markt al enige jaren niet zo gunstig waren. In 1984
tekende zich zelfs een aanbodoverschot af. Bij het SPF
groeide de behoefte om ook buiten Nederland te kunnen beleggen, wat op dat moment wettelijk nog niet
mogelijk was.
In 1985 bracht SPF op verzoek van de Minister van
Binnenlandse Zaken een Wetenschappelijke Balans
1982-1984 uit, voor het laatst van de hand van extern
wetenschappelijk deskundige W.H. van der Klink. Naar
aanleiding daarvan rees bij het SPF de vraag of het wettelijk vastgestelde percentage van de premiebijdrage al
dan niet te handhaven. Vanwege de gunstige financiële
positie van het fonds werd besloten niet aan te dringen
op wijziging hiervan. Wel werd op advies van de nieuwe
actuaris (Brans & Co) een onderzoek te doen naar de
financieringsstructuur van het fonds. Daaruit kunnen
mogelijk voorstellen voortvloeien om de premie beter
te kunnen afstemmen op de actuele financiële positie
van het fonds. De gunstige positie van het fonds was
het gevolg van de hoge rente en een rendement op
de beleggingen van gemiddeld 9,22%. Het jaarverslag
van 1985 liet dan ook een positief saldo van ruim 471
miljoen gulden zien, daarbij inbegrepen de afname
dat jaar van de wiskundige reserve van 18, 5 miljoen
gulden. Na toevoeging van dit positieve saldo aan de
Algemene Reserve bedroeg die ruim 961 miljoen gulden. Volgens het SPF was dit een noodzakelijke buffer
om toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de
financiële positie van het fonds te kunnen opvangen.

7

Toen de nachttrein nog gewoon was

A

ls spoorman hadden (hebben)
we FIP-vervoersfaciliteiten. Aanvankelijk op een uitgeschreven route, we kenden alle grensstations in
(West)Europa van buiten. Later als
datumvakjes met 48 uur reisrecht,
wat vaak problemen met de conducteurs gaf. Het was zo mooi echt
gratis reizen. Helaas maakte Hr. Den
Beste daar een eind aan (het zijn alleen HGB’ers die dat gebruiken, was
zijn mening) en moesten we belasting over dit loon in natura gaan
betalen.
Voor Frankrijk hadden we als actieve spoorman recht op 4 reizen per
jaar en omdat Frankrijk een mooi
land is met lekker eten en de SNCF
een boeiend bedrijf (waar zie je ten
slotte een loc getrokken trein met
18 bakken vertrekken op een rood
knipperend sein?) heb ik daar veel
gebruik van gemaakt.
In de jaren 70/80/90 reden er nog
vele nachttreinen vanuit Parijs naar
alle uithoeken van het land en en-

kele transversale verbindingen zoals de beroemde Rhône – Ocean Express van Lyon naar Bretagne. Een
heel bijzondere nachtverbinding
waren slaap- en ligrijtuigen die van
trein op trein overgingen in de relatie Calais (aansluiting van de boot
uit Engeland) – Rijsel – Thionville –
Straatsburg – Basel – Gornico – Milano Centrale. De meeste van deze
treinen reden elke nacht, maar er
waren uitzonderingen.
In het spoorboek vond ik een trein
die alleen reed in de nacht van zondag op maandag van Paris St Lazare
naar Cherbourg. Daar moest ik een
keer mee. Bij het Inlichtingenbureau Utrecht was bij opgave van het
treinnummer een reservering snel
gemaakt. Zondagavond stond er op
Paris St Lazare een hele grote trein
gereed, bestaande uit vrij oude rijtuigen 2de klas en een Ac (couchette rijtuig 1ste klas) waarin ik had
gereserveerd. Eindeloze hoeveelheden matrozen (dienstplichtigen?)

Huur- en zorgtoeslag
Veranderingen in je leven kunnen grote gevolgen hebben voor je toeslagen. Misschien krijg je door een verandering in je inkomsten meer
toeslag of juist minder. Als je een verandering niet op tijd doorgeeft,
kan het gebeuren dat je toeslag moet terugbetalen. Je krijgt een toeslag niet automatisch. Je moet huur- en zorgtoeslag dus zelf aanvragen.
Of je recht hebt op toeslagen, kan je nagaan op o.a. Berekenuwrecht
van het Nibud.
Tot wanneer kan ik mijn toeslag aanvragen?
Huur- en zorgtoeslag kun je nog aanvragen tot 1 september in het volgende jaar. Je kan huur- en zorgtoeslag over 2020 nog aanvragen tot 1
september 2021. Je hebt dus de tijd. Maar als je langer wacht, krijg je
ook later uitbetaald.
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en een groep officieren, die zich in
de 1ste klas nestelden. Zij maakten
zeer verwonderd opmerkingen over
een burger, die deed alsof hij geen
Frans sprak. Een weekendverlofgangerstrein dus, die rond 4 uur op
de maandagochtend in Cherbourg
aankwam. Waarna ik tot een uur of
6 door de duistere stad gedwaald
heb voordat er een café openging
en ik de, volgens mij, welverdiende
zwarte koffie met croissant kon verorberen.
Ook ben ik nog eens mee geweest
met een nachttrein Le Mont Doré
– Paris Austerlitz, die alleen in de
nacht van zaterdag op zondag reed.
Dat was echter een kleine, toen ik
meereisde, nauwelijks gebruikte
trein, bestaande uit BD-B-AcBc.
Hiervan heb ik nooit kunnen achterhalen waarom deze trein reed. Als
iemand van de lezers het wel weet,
dan hoor ik het graag.
Wim Elbers
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GEEN BELASTINGZITTINGEN IN 2021!

A

ls u dit artikel leest is het alweer
tijd om aan uw belastingaangifte over 2020 te denken. Als gevolg
van de huidige situatie rondom het
coronavirus en de te verwachten
vooruitzichten voor begin 2021
heeft de Werkgroep Belastingen het
besluit genomen om de zittingsdagen in maart 2021 NIET door te laten gaan.
Afgelopen voorjaar hebben wij, vanwege de ingestelde overheidsmaatregelen rondom het coronavirus, de
zittingsdagen moeten annuleren.
Wij hebben toen hals-over-kop een

alternatief in elkaar gezet: de telefonische aangifte. Met dit alternatief
hebben wij iedereen, die zich voor
de zittingsdagen had opgegeven,
kunnen helpen met het invullen van
de aangifte. Bovendien bleek uit de
reacties die wij terugkregen dat het
overgrote deel van de leden bijzonder tevreden was over deze manier
van aangifte doen.
Hoe aan te melden voor de telefonische aangifte:
Wilt u gebruik maken van de invulservice van de BGV om uw belastingaangifte 2020 te laten verzorgen,

dan verzoeken wij u om het aanmeldingsformulier in dit nummer van
Met Pensioen volledig in te vullen en
op te sturen naar het adres dat op het
formulier genoemd staat.
Er wordt dan in maart 2021 contact
met u opgenomen door de BGV-invuller om aangifte te doen.
De bijdrage in de kosten voor het
invullen van uw aangifte bedragen
€ 20 per aangifte voor 1 persoon en
€ 25 als u samen met uw fiscale partner aangifte doet.
Werkgroep Belastingen BGV

Aangifte InkomstenBelasting 2020
Aanmeldformulier:
i.v.m.de omstandigheden rondom Covid-19 is er besloten de aangifte inkomstenbelasting 2020 weer telefonisch voor u te
verzorgen door een van de invullers van de BGV, zoals bij de aangifte van 2019.
Wilt u gebruik maken van deze service van de BGV om de BELASTINGAANGIFTE te laten invullen, vul dan dit formulier in en
stuur dit op naar T.P.C. Boelens, Jacob Oppenheimstraat 128, 5652 HE Eindhoven of mail het naar bgv.ov@zonnet.nl.
Voor de aangifte wordt u telefonisch door de invuller benaderd om een afspraak te maken voor de aangifte.
Door wijziging in het beschikbaar stellen van het belastingprogramma hebben wij dan een MACHTIGINGSCODE nodig.
Die moet u zelf aanvragen!!! Het kan ook zijn dat u die automatisch thuisgestuurd krijgt.

Gaarne met blokletters invullen:
Naam en voorletters
Adres
Postcode_______________________ Woonplaats___________ Tel.
Telefoon:___________________________________ e-mailadres:
Invullen voor één of meerdere personen gaarne aantal vermelden ( . . . )
Datum:						Handtekening:
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Vandaag 1 december schrijf ik voor het januarinummer.
Het is alweer ruim 8 maanden dat we elkaar niet gezien
hebben.
Ik hoop natuurlijk dat het goed met u allen gaat en dat
u ondanks de vervelende tijd toch gezellige dagen heeft
gehad.
Vanaf vandaag is het mondkapje verplicht in alle openbare ruimtes. Het zal mij benieuwen hoe dat vandaag gaat
in de winkels. Wordt de klant zonder mondkapje teruggestuurd of ligt er een pak wegwerpexemplaren klaar voor
diegene die het zijn vergeten. Ik doe al weken braaf mee,
ook al vind ik het niet fijn. Zet er een op en je brillenglazen
beslaan meteen. Het enige wat een klein beetje helpt is je
neus dichtknijpen en door de mond ademen. Jaja mensen het zijn lastige tijden.
Gelukkig staan er ook nog leuke dingen in de krant.
Schaatsen in Winterswijk na slechts een nachtje vorst. De
ijsbaan was geïsoleerd met een bijzondere laag schuimbeton die de bodem afsluit met de temperatuur van de
grond. Daarna werd er met onbemande sproeiwagens
water op de baan aangebracht, want vernevelen van water werkt beter dan de traditionele manier van onder water zetten.
Dan zijn we alweer 2021. Ik hoop dat we in de loop van
het jaar weer snel soosmiddagen kunnen houden en het
normale leven weer terugkomt.
Nogmaals zorg goed voor uzelf en iedereen het allerbeste
en hopelijk tot snel.
Hans van Westrienen

Amersfoort
Ik heb begrepen dat mijn stukje tekst van december ergens is zoekgeraakt. Gelukkig had ik ook niet zo veel te
melden. Op de wensen voor de feestdagen na heeft u er
dan ook niet zo veel aan gemist. Nu het alweer Nieuwjaar
is wil ik u nogmaals het beste wensen voor 2021. We hadden dit ook al in een persoonlijk kaart aan u gedaan.
Er is in het nieuwe jaar ook hoop dat we weer wat naar het
normale kunnen uitkijken. De berichten over het vaccin
zijn hoopgevend, maar nog niet zover dat we alweer denken te kunnen starten met de contactdagen. Ik vermoed
dat dit nog tot de zomer zal duren voordat we allen wat
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beschermd zijn. Dit gaat ook inhouden dat we voorlopig
nog geen jaarvergadering kunnen houden. Als er al mensen zijn die interesse hebben in het jaarverslag en een financieel overzicht, kunnen zich bij mij melden. Graag per
mail (jan@Beitsma.com) als dit kan. Ik zal de stukken dan
in de loop van maart naar u toe sturen.
Jan Beitsma

Amsterdam
Zo, weer een jaar ten einde. Maar om nou te zeggen wat
een mooi en gezellig jaar, dat gaat te ver. Nee, het was een
jaar om gauw te vergeten met dat coronavirus. In geen 10
maanden hebben we elkaar gezien en laat staan gesproken. Alleen af en toe aan de telefoon en dat zal nog wel
een poos zo doorgaan. Alleen via dit blad MP kwamen we
nog wat te weten. Ondanks alle ellende hoop ik, dat u van
de maand die nu achter ons ligt met al zijn feestdagen die
december mag herbergen, er nog wat feestelijks van hebt
kunnen maken. Samen met uw familie en dat u de jaarwisseling goed hebt doorstaan. Mede namens het hele
bestuur wens ik u het allerbeste voor het jaar wat nu voor
ons ligt in een zo goed mogelijke gezondheid. Ik hoop dat
het virus zich zal terugtrekken zodat we weer eens een
gezellige middagbijeenkomst kunnen organiseren en onder het genot van een aperitief met elkaar kunnen klessebessen. Ik verlang er erg naar, ik denk dat meerderen er zo
over denken. Ondanks het ongewisse wat er de komende
maanden gaat gebeuren heb ik toch de euvele moed gehad om de datums voor deze bijeenkomsten bij elkaar te
zoeken en aan de laptop toevertrouwd; maar denk eraan,
dit is ijs en weder dienende.
Hieronder de datums:
donderdag 21 januari, donderdag 18 februari, donderdag
18 maart, donderdag 15 april, donderdag 20 mei, donderdag 17 juni, de maanden juli en augustus gaan we met vakantie, donderdag16 september, donderdag 21 oktober,
donderdag 18 november en donderdag 16 december.
Pasen is op 4 en 5 april, Hemelvaart op 13 mei en Pinksteren op 23 en 24 mei.
Programma’s zijn er niet. Mocht het zover zijn dat we weer
bij elkaar kunnen komen, dan verzinnen we wel iets. Dit
is het voor deze keer, ik weet niets meer te verzinnen. Ik
wens u allen het allerbeste toe en doe u de groeten.
Kor Stuut
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Apeldoorn
We hebben elkaar al 9 maanden niet gezien of ontmoet.
Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt.
Maar laten we hopen dat we elkaar in 2021 zo mogelijk
coronavrij mogen ontmoeten. Wij als bestuur wensen de
gehele familie een fijne jaarwisseling en een goed begin
met allen (in gedachte) die u lief zijn.
Houd allen moed.
De eerste maand van het jaar is aangebroken. De maand
van kerstmis en de donkere dagen liggen achter ons. Wij
hopen dat het nieuwe jaar voor iedereen in een goede
gezondheid mag slagen. En als toch een donkere dag
komt, toch ook een lichtje schijnen mag. Dat is de grote
wens voor het nieuwe jaar.
Hartelijke groet.

Eindhoven

Koosje Herman Trots

Laat ik beginnen met jullie namens het bestuur het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar en dat we gelukkig
en gezond de komende jaren mogen doorbrengen.
Op dit moment van schrijven is het nog niet duidelijk of
we onze activiteiten weer kunnen opstarten. Zodra er
meer duidelijkheid is krijgt u bericht via een folder.
Namens het bestuur van de BGV- afd. Eindhoven nogmaals de beste wensen en tot de volgende keer.
Jan Daverveld

Friesland
Afd. Friesland heeft voor januari 2021 geen nieuws.
Keimpe

Groningen
Geen kopij ontvangen.

Haarlem
Allereerst wens ik u allen een voorspoedig en gezond
2021.
Ik hoop dat u de feestdagen toch op een prettige manier
heeft doorgebracht in een klein gezelschap. Voor het komende jaar zal het nog onzeker zijn hoe dit gaat verlopen.
Kunnen we weer bij elkaar komen of duurt dit nog een
poosje.

Wie het weet mag het zeggen. Gaat het vaccin er echt
voor iedereen komen en werkt het? En krijgen we deze
corona onder de knie. Allemaal vragen waar niemand
echt een duidelijk antwoord op kan geven.
We moeten het doorstaan en hopen er het beste van; veel
meer kun je er niet aan doen. Houd u allen aan de regels
en blijf optimistisch de komende tijd.
Als er vragen zijn of gewoon iets kwijt wil, schrijf mij. Dat
kan gewoon per mail en heeft u geen computer doe het
ouderwets per brief. Het mag overal over gaan dus ik ben
benieuwd.
Zet daarin u volledig adres en/of mailadres dan zal ik u
altijd antwoorden zodat we toch weer even contact hebben.
Mijn adres staat achter op dit BGV-blad en het email adres
is j.hout1403@upcmail.nl
Paul van Hout

Heerlen
Riny van den Hurk - Vergeer
1940 – 2020

Op maandag 30 november in de namiddag sijpelde langzaam het droeve nieuws binnen bij de leden van de BGV
afdeling Heerlen, dat ons lid na een kort maar heftig ziekbed was overleden. Geboren in Utrecht op 27 september
1940 moest zij als opgroeiende tiener meewerken in de
kruidenierszaak van haar ouders. Slepen met zakken kolen en zware gasflessen was haar niet vreemd. Ook moest
er bezorgd worden bij de klanten. Tijdens haar werk ontmoette zij de liefde van haar leven, Ger van den Hurk.
Door het werk van Ger bij NS, kwam het gezin Van den
Hurk in Heerlen terecht waar hun beide zonen, John en
Ruud, werden geboren. Hier moest Riny 15-jaar geleden
afscheid nemen van Ger. Na zijn overlijden ging Riny alleen verder door het leven en vond in het vrijwilligerswerk
in verzorgingstehuis Bergweide weer een nieuw bestaan.
Niets was haar teveel, wafels bakken, gymles begeleiden,
koffiejuffrouw en zelfs werd ze een ware artieste. Velen
kennen haar dan ook als de alleenstaande juffrouw Janssen, ook dit voerde zij wel op in de Spuiklep. Ook als lid
bij de BGV stak zij graag haar handen als helpende uit.
Wij herinneren ons dan haar bezigheden bij de kerstmiddagen, paasbrunch, het haring happen enz. Waarbij Riny
altijd zonder morren, de vele boodschappen haalde. En
altijd maar weer goedgemutst en vrolijk met veel gesprekstof. Na een vervelende val in haar woning waarbij
zij haar heup brak, vond ze het beter om te verhuizen.
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Ze vond een prachtig appartement in het centrum van
Heerlen. Waar ze toch ruim twee jaar goed heeft mogen
wonen. Hoewel ze ruim anderhalf jaar sukkelde met haar
gezondheid, had ze toch nog een grote wens: 80-jaar worden. Dat is haar in september gelukt, en kon ze dat met
haar mede leden in de coronaproef aangepaste Spuiklep
vieren. Daar heeft ze die dag enorm van genoten. Nadat
ze vernam dat ze buikvlieskanker had, heeft ze zich er bij
neergelegd en wilde alleen nog maar naar haar grote liefde Ger. Wij als bestuur en leden, gaan Riny enorm missen
en gaan haar zeker niet vergeten.
Frans Evers

's-Hertogenbosch
2021!
Laten we hopen dat in dit nieuwe jaar ons “normale” leefpatroon weer terug kan komen.
Namens het bestuur wens ik iedereen dit van harte toe,
waarbij onze gezondheid het allerbelangrijkst is en blijft!
Helaas kunnen we nog niet vooruitkijken en ook niets
plannen wat de BGV betreft.
We blijven afhankelijk van het virus en de gevolgen hiervan.
Vandaar dat mijn bijdrage deze maand beperkt is.
Namens het bestuur wens ik jullie sterkte toe in deze onzekere tijd.
Alle jarigen in januari: onze welgemeende gelukwensen.
De kop voor 2021 is eraf.
Tot de volgende keer!

Berthy van den Broek

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Door ziekte heb ik geen kopij voor december in kunnen
sturen. Het coronavirus heeft in 2020 helemaal naar de
verdommenis geholpen. We hebben alleen de jaarvergadering en op 10-09-2020 de opening van seizoen gehouden met een bingomiddag. De reizen met de bus konden
geen doorgang vinden. Ook de Kerst Inn op donderdag
10 december kon geen doorgang vinden. In Met Pensioen van oktober hebben we de situatie uitgelegd hoe
het met de afdeling Midden-Limburg gesteld is en ook
gevraagd naar bestuursleden en suggesties. En op 10-92020 tijdens de bingomiddag weerom gevraagd hoe nu
verder; tot heden toe op geen reactie.
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Alle leden een voorspoedig en gezond 2021 toegewenst.
Met vriendelijk groeten, het bestuur van Midden-Limburg
Alle leden die in januari jarig zijn een fijne verjaardag en
nog vele gezonde jaren toegewenst.
Wil Kroon

Oost Gelderland
Het bestuur wenst u allen, ondanks de huidige vreemde
tijd, een gelukkig en voorspoedig 2021. Ook feliciteert zij
iedereen, die de komende maand zijn of haar verjaardag
viert.
In december is het bestuur bijeengeweest en heeft gesproken over onze mogelijkheden voor het eerste deel
van 2021.
Ondanks de – met veel onzekerheden omgeven – vorderingen in de bestrijding van COVID-19 hebben we als
bestuur moeten besluiten in ieder geval tot en mei 2021
geen bijeenkomsten te organiseren.
Mochten de omstandigheden voor mei toch nog sterk
verbeteren dan denken we snel iets op poten te kunnen
zetten. We houden u op de hoogte.
Per februari 2021 zal onze secretaris de werkzaamheden
voor onze afdeling beëindigen om zich met andere maatschappelijke activiteiten bezig te kunnen houden. Het bestuur roept leden van onze afdeling op zich te melden om
deze vacature op te vullen. Informatie over tijdsbeslag en
werkzaamheden bij onze voorzitter Ben Brookman telefoon: 06 8015 0429
LET OP:
In januari zijn er geen contactmiddagen of andere activiteiten van onze afdeling.
Wim Elbers

Rotterdam / Den Haag
Het is drie december en laat ik beginnen met de beste
wensen voor 2021 voor u allen. Tevens een goede gezondheid toegewenst namens het bestuur van de afdeling. Hopelijk blijft u verschoond van het virus. Er is heel
wat gebeurd in de maand november en begin december.
Onze Donald in de VS is in 2016 schreeuwend binnengekomen en gaat schreeuwend weer weg. Gelezen een
mopje uit de VS: I’m looking forward to the time when
Corona is a beer and Donald is a Duck again. Hij heeft
al bekend gemaakt over vier jaar weer mee te doen voor
president met als motto: Make America great again, again.
Ook onze Baudet heeft het goed gedaan in de maand no-
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vember. Het hele bestuur ligt rollebollend over straat en
Jos B. heeft 12½ jaar gekregen. Sinterklaas is virtueel uit
Spanje komen varen, alle kinderen voor de buis in plaats
van juichend langs de route. Het paard zal het wel moeilijk gehad hebben met alle zonnepanelen op de daken.
En kerstmis zal ook wat soberder gevierd worden met
minder familie om je heen. Vuurwerk afsteken is verboden. Maar ik hoor hier in Dordrecht nu al behoorlijke klappen en dat zijn echt geen simpele rotjes. Als ik zo door
de wijk loop zie ik (eind november) al veel kerstbomen in
de woonkamers staan. Afgelopen maanden was het personeelsgebouw “de Poort” nog steeds niet toegankelijk
voor ons, ook in december niet. Hoe het verder gaat vanaf
januari, ik heb geen idee. De kans is groot dat we de komende maanden er geen gebruik van kunnen maken. Zes
maanden geleden zijn voor het laatst in de Poort geweest.
Op dit moment wordt er gepraat over een vaccin dat in januari beschikbaar komt. Welke groep zal als eerste de prik
krijgen? Maar dan is het nog de vraag als we ingeënt zijn
of we daarna onze contactmiddagen weer kunnen houden. Kortom, dit is een jaar om niet snel te vergeten. Dit
was het dan weer voor deze maand. Alle jarigen van harte
gefeliciteerd en onze zieken beterschap toegewenst.
Cor Voordehaak, vz

Twente
We hopen dat u de feestdagen goed bent doorgekomen
al was het niet op de manier zoals we graag zouden willen.
Terugkijkend op 2020 is er niets leuks te melden. Wat zijn
we blij dat we toch nog een uitstapje naar Drenthe hebben kunnen maken. Iedereen was er heel enthousiast
over en zonder nadelige gevolgen.
De inzet van onze kant was er voor 200% maar corona
strooide roet in het eten. De algemene ledenvergadering
was ons laatste contact. Gelukkig hebben we elkaar wel
op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief. Nu stappen we het nieuwe jaar binnen zonder te
weten wat het zal worden en hoe het zal gaan. Voorbereidingen hadden we niet want we kunnen niets plannen.
Als we weer groen licht krijgen en in ons zo vertrouwde
“Schopke” kunnen, dan wordt u daar tijdig van op de
hoogte gebracht en hoe de middag eruit zal gaan zien,
laat u verrassen. U wordt dan op de hoogte gebracht door
een mail en via “Met Pensioen”. Uw mailadres is dan ook
zeer welkom. We hopen dat het een normaal jaar zal gaan
worden. Waarschijnlijk wel met enkele beperkingen maar
dat nemen wij graag voor lief, als we elkaar maar weer
kunnen zien. We blijven positief.
Niet vergeten natuurlijk onze zieken die wensen we hoop
en kracht op
herstel en voor de jarigen een gezellige aangepaste ver-

jaardag en voor iedereen een goede gezondheid gewenst.
We wensen u allen een goede stap in het nieuwe jaar en
sluiten af met een gedicht.
Onze wens voor het nieuwe jaar
is duidelijk en klaar
Een vriendelijk woord
en een lieve lach,
wensen wij jullie iedere dag.
Ook wensen we jullie
en hen die hen omringen,
het allerbeste voor het
NIEUWE JAAR.
Geluk in grote
en heel kleine dingen.
Maar bovenal geluk met elkaar.
Zwaan Stassen

Utrecht
Gelukkig Nieuwjaar!
Helaas verdwijnen er veel oude tradities maar de viering
van Oud en Nieuw blijft gelukkig nog steeds behouden.
Al zal het dit jaar voor iedereen in een andere vorm plaatsvinden. Want juist de overgang van het oude naar het
nieuwe jaar geeft ons de gelegenheid om even terug te
zien op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en het
nieuwe jaar te beginnen met wensen en goede voornemens.
Nu het eerste bondsblad “Met Pensioen” voor het jaar
2021 alweer voor u ligt willen wij als bestuur van de afdeling Utrecht u en de uwen een voorspoedig, gelukkig,
maar vooral een gezond 2021 toewensen. Vervuld met
deze gedachten zouden wij het bijzonder op prijs stellen u persoonlijk de hand te drukken en gezamenlijk een
toost uit te brengen op het nieuwe jaar. Helaas is het virus
nog steeds onder ons dus kunnen we dit niet realiseren.
Wel hopen wij dat door de strengere regels van het RIVM
en het vaccin (wat hopelijk snel komt) dat we elkaar toch
begin volgend jaar weer kunnen ontmoeten. Ook het bestuur mist jullie.
Voor allen die jarig zijn deze maand:
VAN HARTE GEFELICITEERD.
Een lieve groet van het bestuur.
Etta Eleveld
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Venlo
Kracht

Wat een raar jaar hebben we achter de rug. Zelfs met de
feestdagen kregen we beperkingen opgelegd. Het lag/
ligt natuurlijk ook aan onze eigen verantwoordelijkheid
om daaraan te voldoen.
Het jaarprogramma 2020 met de vele, leuke activiteiten
konden we nog voordat het jaar voorbij was in de prullenbak gooien. Maar wat in het vat zit verzuurt niet.
Zodra het vaccin beschikbaar is, we ingeënt zijn, gaan
we er met z’n allen weer flink tegenaan. Dat hebben we
verdiend. Overigens gebeurt de vaccinatie vanaf januari in fases. Eerst de verzorgenden en bewoners van verpleeghuizen enz. en kan tot in de zomer duren. Wanneer
het activiteitenprogramma 2021 uitkomt is daarom op
dit ogenblik nog niet te zeggen. Nog even geduld.
We wensen u en uw naasten, een voorspoedig, gezond
en liefdevol 2021.
Ina Plat

Zuid West
Het is alweer januari 2021 en het bestuur van de afdeling
Zuidwest hoopt dat jullie ondanks de beperkingen door
de coronacrisis fijne feestdagen hebben doorgebracht; al
zal die anders zijn geweest als de jaren hiervoor. Natuurlijk wensen wij jullie als bestuur van de BGV Zuidwest een
voorspoedig en doch vooral gezond 2021. Gaarne koppelen we daaraan de wens dat wij de bijeenkomsten in
de loop van 2021 weer kunnen opstarten en u in groten
getale mogen ontmoeten. Nu er waarschijnlijk een vaccin tegen deze vreselijke ziekte beschikbaar is hopen we
dat bovenstaande werkelijkheid wordt. Wanneer wij weer
wat kunnen organiseren hoort u dat zo spoedig mogelijk
van ons. (waarschijnlijk in de loop van maart 2021).
Zoals u gemerkt zult hebben is er met het afdelingsnieuws van de afdeling Zuidwest in december 2020 iets
misgegaan. De kopij voor die maand was op tijd voor de
sluitingsdatum ingeleverd doch de redactie kan er niets
meer van terugvinden. Hopelijk hebben jullie via een
actie van Met Pensioen alsnog het stukje van december
2020 in de bus gekregen.
Als laatste wil ik de zieken onder ons veel sterkte en beterschap toewensen en de jubileumjarigen in de maand
januari 2021 van harte feliciteren en eindig met een klein
gedichtje.
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Het blijft bij loze woorden
gewauwel, getrompetter
maar woorden helen wonden niet
er zit nog zoveel etter.
Ik heb de preek gehoord en dacht
wie ons gezond wil maken
moet met een woordeloze kracht
ons diep van binnen raken.
Volgende contactbijeenkomst: zal zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt worden waarschijnlijk in de loop van
maart 2021.
Ton Vercruijssen

Zwolle
En weer is er een jaar voorbijgegaan. Een jaar dat we niet
snel zullen vergeten.
In het begin nog een nieuwjaarsreceptie, de jaarvergadering met drie nieuwe bestuursleden. En dan, als een donderslag bij heldere hemel, corona. Toen lag alles stil.
En alles ligt nog steeds stil. Ik ben helaas bang dat we ook
in het komend jaar nog een lange tijd stil moeten blijven
liggen. Ondanks het uitzicht op een beschikbaar vaccin,
moeten we realistisch zijn en zal de vaccinatie zeker nog
veel tijd in beslag gaan nemen. Zelf denk ik dat we pas na
de zomer weer aan de slag kunnen.
Dit nummer van Met Pensioen is de eerste uitgave van
het nieuwe jaar en normaal gesproken zal het blad ook
vol staan met allemaal goed gemeende wensen voor dat
nieuwe jaar. Natuurlijk krijgt u van het bestuur van de afdeling Zwolle ook dit jaar weer de allerbeste wensen. De
grootste wens is wel, dat we allemaal deze periode in gezondheid gaan doorkomen.
Daarom een voorspoedig, maar vooral gezond 2021.
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 februari 2021
Sluiting kopij 9 januari 2021
Verschijningsdatum 1 februari 2021
Nummer maart 2021
Sluiting kopij 5 februari 2021
Verschijningsdatum 3 maart 2021

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing 11 - Vergrijp
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:

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

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
J.Wolters

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
Ereprijsweg 4

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
8042 GM

072-5346959
033-4805713
075-6213271
055-5211474
06-22981689
058-2519467
0598-320974
06 16260722
06-51358831
073-6149904
043-4093564
046-4371842
06-44358396
074-2428726
06-40714947
077–3822271
0165-536322
026-3890544
038-4212311

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

Geboortedatum

Postcode

Woonplaats

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 per jaar
van rekening

t.n.v.

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

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

