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Van de redactie

D

e vorige keer maakte ik melding
dat het normale leven weer een
beetje zijn beslag had gekregen. Na
het persmoment van het duo Rutte
en De Jong, bleek dat het normale
leven nog ver weg is. Er worden weer
diverse maatregelen genomen; o.a.
scherpere handhaving, vaker thuiswerken, een mondkapje dragen, 1½
meter, sluitingstijden en op meer
plekken de QR-code laten zien. Met
deze reeks ingrepen hoopt het demissionaire kabinet de nieuwe coronagolf te stoppen. Of dit voor het
verenigingsleven tot problemen
gaat leiden zal de tijd leren. Zoals in

de gehele maatschappij geldt ook
bij ons dat we voor- en tegenstanders hebben van de maatregelen.
Hoop dat het binnen onze organisatie niet tot een tweedeling zal leiden.
Om nog meer rampspoed te vermelden, zoals in de gehele maatschappij
loopt ook bij ons het ledental terug.
Er zijn enige afdelingen door gebrek
aan bestuursleden genoodzaakt tot
opheffing. Dit is een ernstige verschraling van mogelijkheden om
elkaar te ontmoeten en te steunen.
Lichtpuntje (waakvlammetje) is de
gedeeltelijke indexatie van de pensioenen, maar deze is niet voldoende

Van uw voorzitter
A
lweer een maand verder, volgens
mij gaat de tijd sneller en sneller.
Als ik dat vergelijk met toen ik nog
een jochie van een jaar of 4 was, nou
dan was vroeger een dag in speeltijd ongeveer gelijk aan nu een hele
week. Of zou het door mijn leeftijd
komen dat ik alles sneller beleef? Ik
weet het niet. Ik denk als ik net zo
oud ben als mijn vader was (94) dat
mijn dag beleving is opstaan, 2 of 3
keer eten en weer naar bed. Ik zie wel.
Maar nu even serieus. Afgelopen
week hadden we eindelijk weer een
Najaarsvergadering. Ik was blij die
weer te mogen leiden. Er waren 28
afdelingsbestuursleden, en 4 hoofdbestuursleden aanwezig. We hebben
het uitgebreid gehad over het teruglopende ledenaantal. Eigenlijk zag
niemand daar een oplossing voor. En
ook het feit dat na de corona de middagen nog maar matigjes bezocht
zijn. Men is er schijnbaar aan gewend
om thuis lekker bij moeders en de
warme cv-plaat te zitten. Alhoewel
die cv-plaat wel wat kouder zal worden vermoed ik, gezien de huidige
energieprijzen. Onder energiekosten

reken ik ook de brandstofprijzen voor
je auto, scooter of wat je nog meer
hebt wat op een verbrandingsmotor
rijdt. Je durft nauwelijks nog boodschappen te doen met de auto. En
dan nog eens de steeds oplopende
prijzen van de levensmiddelen! Al
met al een zorgelijke tijd.
Maar we blijven optimistisch. Het
pensioenfonds Rail&OV heeft een
dekkingsgraad per november boven
de 105%. Dat wil zeggen dat ze met
de nieuwe regels in acht nemende
mogen indexeren. Of ze dat daadwerkelijk gaan doen is nog niet bekend.
Ook mag de indexatie niet volledig
zijn, dus gelijk aan de inflatie. Dat
mag pas als de dekkingsgraad hoger
is dan 125%. Maar goed alle beetjes
helpen. Verder hebben we nog een
presentatie gehad van 2 heren van
ons pensioenfonds Rail&OV over de
tot nu toe bekende feiten van het
nieuwe pensioen. Wat mij het meest
is bijgebleven is dat er op een gegeven moment een overdracht moet
zijn qua reeds opgebouwde pensioen van het oude naar het nieuwe
fonds. Die overdracht moet wettelijk

om de inflatie door o.a. gestegen
energie- en ziektekosten te compenseren. En dit al een 12-tal jaren.
De BGV doet als lid van de Koepel
Gepensioneerden al het mogelijke
om het tij te keren en gehoor te vinden in het Haagse bolwerk. Al schrijvende realiseer ik me dat dit het
laatste uitgave is van 2021. Rest mij
dan ook iedereen, ondanks de donkere wolken, de komende periode te
genieten van Sint, Kerst en de Jaarwisseling. En hierbij alvast de beste
wensen voor 2022.
Jan Westerhuis

gezien ongeveer hetzelfde zijn qua
hoogte in het oude en het nieuwe
fonds. Dus we mogen er niet op achteruit gaan. Ook is me bijgebleven
dat je pensioen zodanig wordt ingericht dat iedereen zijn eigen potje
van opgebouwd pensioen heeft/
krijgt (invaren heet dat). Ook moet je
bij het zogenaamde invaren kiezen
uit 2 mogelijkheden. De 1e lijkt op
het huidige manier van opbouw. Dat
wil dan zeggen dat je elk jaar als je
met pensioen bent ongeveer dezelfde uitkering krijgt. De 2e heeft meer
risico in zich dan kun je o.a. aangeven
met welk risico er belegd wordt voor
jouw potje. Dan kan je pensioenuitkering jaarlijks verschillen. In goede
beleggingsjaren krijg je meer en in
slechte beleggingsjaren krijg je minder. Maar zoals je zult begrijpen zitten hier allerlei regels aan vast om dit
toch wat te spreiden.
Wel, dit was het wel weer!
We zoeken nog steeds een 2e voorzitter. Dus wie zich geroepen voelt
om dit interessant werk te doen,
Meld je aan!!
Jan Sletterink
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Station Heerlen

S

tation Heerlen is sinds 1 januari
1896 het spoorwegstation van
Heerlen. Op die dag werd de door
Henri Sarolea gebouwde spoorlijn
Herzogenrath – Sittard officieel in
gebruik genomen. Het eerste station van Heerlen werd gebouwd in
1894 door de Nederlansche Zuider
Spoorwegmaatschappij. De eerste
officiële trein arriveerde pas in 1896.
Een paar jaar ervoor had de Akense
industriële- en mijnbouwfamilie Honigmann een concessie gekocht om
in de omgeving steenkool te delven.
Mogelijkheden om kolen af te voeren
waren er niet, omdat Heerlen in die
tijd slechts via landwegen en paden
te bereiken was. Een nieuwe spoorlijn betekende dat de kolen snel afgevoerd konden worden. Toen bekend werd dat Sarolea in 1893 begon
met het aanleggen van de spoorlijn,
bedachten de broers Friedrich (1841
- 1913) en Carl Honigmann (1842 1903) zich dan ook geen moment.
Nu was de tijd aangebroken dat ze
de rijke kolenlagen in Heerlen en omstreken konden ontginnen. Slim als
ze waren bouwden Friedrich en Carl
hun mijn pal naast de nieuwe spoorlijn. Al snel was ook Sarolea overtuigd
van het feit dat deze mijn Heerlen
drastisch kon gaan veranderen. Hij
werd zelfs lid van de directie van
de Oranje-Nassaumijnen, zoals de
onderneming van de Honigmanns
heette.
Station Heerlen was tot de sluiting
van de mijn Oranje-Nassau I een
belangrijk vervoersknooppunt in
de Oostelijke Mijnstreek. Het oude
station van Heerlen lag direct naast
deze steenkolenmijn. In 1985 is het
oude stationsgebouw gesloopt en is
er een nieuw stationsgebouw voor
in de plaats gekomen. Inmiddels is
dat gebouw ook alweer gesloopt
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om plaats te maken voor het nieuwbouwproject Maankwartier.
Heerlen was in de negentiende eeuw
een dorp (vijf- à zesduizend inwoners) waar boeren uit de omgeving
naartoe kwamen om hun producten
aan de man te brengen. Het stratenplan was heel eenvoudig: de Akerstraat richting Aken, de Geleenstraat
in de richting van Valkenburg, de
Klompstraat richting Schaesberg en
de Willemstraat die overgaat in de
Sittarderweg richting Sittard. Heeft
een mens meer nodig, kun je je afvragen. Langs deze hoofdwegen lagen wat woningen, kleine bedrijfjes
en boerderijen. Daaromheen velden
met verspreid een boerderij of een
kasteel uit lang vervlogen tijden. Uiteraard vormde de kerk het middelpunt van het dorp Heerlen.
Nauw verbonden met Heerlen is
natuurlijk de Oranje-Nassau mijn te
Heerlen en was een particuliere mijn
en had 3 schachten. In het jaar 1893
gaf de Minister van Verkeer (C. Lely)

een concessie aan de mijnbouwmaatschappij van de Heer Sarolea
en de 2 Honigmann-broers voor de
ontginning van het kolenveld Oranje
Nassau (3378 hectare). De maatschappij onder leiding van mijningenieur Friedrich Honigmann begon in
1894 met de aanleg van de mijn. De
mijn opende in 1899 en sloot op 31
december 1974. De totale productie
bedroeg 31.978.000 ton steenkool.
Heerlen is zeker een bezoekje waard
en vergeet dan niet het Nederlandse
Mijnmuseum te bezoeken. Heerlen
is groot geworden door het harde
werk van de koempels (de mijnwerkers) die diep onder de grond kolen
dolven. In dit museum zie, leer en
erváár je hun verhaal. Het museum is
gevestigd in een voormalig ophaalen schachtgebouw van de OranjeNassau mijn te Heerlen.
En vergeet vooral niet te genieten
van een stuk vlaai.
Jan Westerhuis

Collectief verzekerd
bij CZ via NS
Weet u al welke zorgverzekering u kiest voor 2022?
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

Tot 17,5% korting

15% korting

op uw basisverzekering

op uw aanvullende verzekering

op uw tandartsverzekering

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 bieden u extra vergoeding voor een aantal preventieve cursussen
vanaf Aanvullend 1 ster, om gezondheidsklachten te voorkomen en
uw gezondheid te bevorderen.
✓ Wij maken het u graag gemakkelijk. In Mijn Zilveren Kruis regelt u al
uw zorgzaken online.
95801-2111_advertentieNS.indd 1

Bereken uw premie en sluit af

Op zk.nl/ns berekent u eenvoudig uw premie. U vindt daar ook alle
informatie over de vergoedingen.
Tip: Overstappen is eenvoudig. Zilveren Kruis zegt uw huidige
zorgverzekering voor u op als u zich uiterlijk 31 december 2021
aanmeldt.

01-11-2021 17:27

Adreslijst van de afdelingssecretariaten
Afdeling

Naam secr.

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoon

Alkmaar
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
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
Martien van Dijk
A. Vercruijssen
Vacature
J.Wolters

Hasselaarsweg 12
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
De Schansgraaf 4
Amethistdijk 31

1704 DW
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
5922 DB
4706 AR

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

072-5346959
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
077-3825618
0165-536322

Ereprijsweg 4

8042 GM

Zwolle

038-4212311

Koepel Gepensioneerden
A
kkoord over indexering pensioenen is volstrekt onvoldoende. Het klinkt heel mooi: vanaf januari kunnen sommige pensioenen omhoog. Na twaalf jaar stilstand komt er indexatie.

Maar het is een fopspeen, want de gepensioneerde verpleegkundige, agent en leraar gaan er geen cent op
vooruit. Ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel
Gepensioneerden en NOOM vinden het voorstel volstrekt
onvoldoende. Gisteren werd demissionair minister Wiersma het met zes partijen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie,
GroenLinks, PvdA) eens over deze indexatie voor een deel
van de gepensioneerden, na een eerder voorstel van de
PvdA. Pensioenfondsen die de afgelopen twaalf maanden een dekkingsgraad hadden van ten minste 105%,
mogen de pensioenen vanaf januari verhogen. De vier
grootste fondsen, waarbij zo’n twee derde van de ruim
drie miljoen gepensioneerden is aangesloten, kunnen in
dit voorstel echter níet indexeren. De beleidsdekkings-

graad van het ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en
de metaalfondsen PME en PMT ligt onder de 105%. En het
overgrote deel van de fondsen dat naar verwachting volgend jaar wél kan indexeren, kon dat al zonder deze deal.
Het betekent dat de koopkracht van miljoenen gepensioneerden nog verder verslechtert, zeker nu de prijzen zo
hard stijgen. Dat komt nog eens bovenop de ongeveer
20% die hun aanvullende pensioenen de afgelopen tien
jaar al bij de inflatie zijn achtergebleven. Gepensioneerden bungelen al jaren onderaan alle koopkrachtlijstjes.
De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM roepen de politiek op nu écht
in actie te komen. Er is genoeg geld in kas om alle pensioenen eindelijk te verhogen.

Belastingaangifte 2021
O
mdat de huidige Corona maatregelen ons nu (het moment
van dit schrijven is begin november 2021) wat ruimte geven om
bij elkaar te kunnen komen is de
6

Belastingwerkgroep van plan om
in maart 2022 weer zittingsdagen
voor de aangifte Inkomstenbelasting 2021 te organiseren in Utrecht
op Spoor 6.

De details van de aanmelding vindt u
in het aanmeldformulier. Hierin worden u 3 keuzes geboden te weten:
1. Naar Utrecht komen
2. Telefonische aangifte: een van
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onze invullers verzorgt samen
met u de aangifte
3. Thuisbezoek: indien door
omstandigheden noodzakelijk,
kan een van de invullers u thuis
bezoeken om de aangifte samen
met u in orde te maken
Indien u naar Utrecht wil komen of

een telefonische aangifte wil laten
verzorgen: Ter bestrijding van de
kosten vragen wij u om een eigen
bijdrage van € 20 per aangifte voor
1 persoon en € 25 voor 2 personen.
Voor een thuisbezoek bedragen de
kosten € 35 per aangifte voor 1 persoon en € 40 voor 2 personen.

Wilt u gebruik maken van de BGV
Belastingservice vul dan svp het aanmeldingsformulier in en stuur dit op
of e-mail dit naar het adres dat in het
aanmeldingsformulier staat aangegeven.
Werkgroep Belastingen BGV

Aangifte InkomstenBelasting 2021
Aanmeldingsformulier:
Op zaterdag 12 (en 26) maart 2022 is er weer gelegenheid uw belastingaangifte Inkomsten Belasting 2021 te laten
invullen.
Wilt u gebruik maken van deze service van de BGV, vul dan dit formulier in en stuur dit op naar:
T.P.C. Boelens, Jacob Oppenheimstraat 128, 5652HE Eindhoven, of mail het naar bgv.ov@zonnet.nl.
Om de belastingaangifte in te laten vullen wil ik (wij):
1.

Op Utrecht CS spoor 6 komen. Over de datum en tijdstip waarop u bent ingedeeld wordt u schriftelijk 3 weken
van tevoren ingelicht. Mogelijk bij hogere aanmeldingen op zaterdag 26 maart

2.

Via de telefoon invullen van uw belastingformulier
De invuller maakt met u een invulafspraak

3.

Thuisbezoek indien gewenst
De invuller maakt met u een invulafspraak

Door wijziging in het beschikbaar stellen van het belastingprogramma hebben wij per persoon 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
Lid no
Postcode_______________________ Woonplaats___________
Telefoon/mob.:______________________________ e-mailadres:
Invullen voor één of meerdere personen gaarne aantal (
)
De aangemelde persoon is in het bezit van een CORONA-bewijs en kan erop gecontroleerd worden.
Datum:						Handtekening:
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Eindelijk zijn we weer begonnen met onze soosmiddagen. Als ik dit schrijf op 6 november hebben we a.s. maandag onze tweede middag.
Ik hoop dat er dan meer mensen komen dan de eerste
keer met 29 personen.
Afgelopen donderdag hebben we na 2 jaar onze najaarsvergadering in Amersfoort gehad. Het gaat niet zo goed
hoorden we. Van de 4000 leden die we een paar jaar geleden nog hadden, zijn er nog maar ruim 2000 leden over.
Ook sommige afdelingen stoppen ermee wegens gebrek
aan bestuursleden en aan te weinig leden. Gelukkig gaat
de afd. Alkmaar wat dat betreft nog goed, al zijn nieuwe
leden altijd welkom. Na de lunch kwamen er mensen van
Rail&OV uitleg geven over het nieuwe pensioencontract
en de stand van zaken tot nu toe.
De dekkingsgraad is boven de 110%, dus waarschijnlijk
kunnen ze onze pensioenen indexeren, we zullen het zien.
Doordat de besmettingen weer toenemen, nog even de
coronamaatregelen in "De Terp". Bent u gevaccineerd? Zo
ja, heeft u de corona check-app al geïnstalleerd?
Zo niet, hierbij ons verzoek dit alsnog te installeren. Of
een papieren versie van de corona check tonen.
Dan kunt u te allen tijde aantonen dat u bent gevaccineerd.
Verder wil ik alle jarigen van harte feliciteren en nog vele
gezonde jaren toewensen. Ook alvast heel fijne feestdagen en hopelijk tot januari 2022.
De laatste soosmiddag van dit jaar is 13 december.
Aanvang 13.30 in "De Terp" te Alkmaar.
Groeten, Hans van Westrienen

Amsterdam
Op donderdag 21 oktober kwamen 21 personen naar ons
verblijf te Duivendrecht om er een gezellige middag van
te maken. Dat het gezellig was, bleek uit de reacties van
de aanwezigen, waaronder twee jonge introducees (mijn
kleindochters). Ze waren met mij meegekomen en die
vonden het beregezellig tussen al die oude mensen. Ze
gaven zich meteen op voor de kerstviering op donderdag
16 december a.s. Helaas is er een verhinderd om hieraan
deel te nemen. Na het welkomstwoord van de voorzitter
werden er drie ronden bingo gespeeld onder de bezielende leiding van Richard. Terwijl deze middag besloten
werd met het spelen van diverse spelletjes zoals jokeren,
klaverjassen, rummikub.
En dan is er de kerstviering op 16 december, denk er
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om: aanvang 15.00 uur, einde zal zijn rond de klok van
19.00 uur; dit in verband met het bestellen van de taxi’s
voor de terugreis naar huis. We willen hopen dat dit feest
door mag gaan. Heb gisteravond nog naar de persuitzending van het kabinet gekeken en daaruit opgemaakt
dat het wel door zal gaan. Maar het kan gebeuren dat de
maatregelen nog weer verergeren, zodat het bestuur van
de A.S.S.V. genoodzaakt wordt om de deuren weer te sluiten. Mocht dit zo zijn dan zullen we u hiervan tijdig op de
hoogte stellen. Als ik dit verhaaltje aan mijn laptop toevertrouw realiseer ik mij, dat dit te lezen is in de laatste
editie van dit jaar. Ik wens u alvast, voor zover ik u dit jaar
niet meer zal ontmoeten op de kerstviering, het allerbeste
toe. Een maand met de Sint, Kerst en Jaarwisseling, wat
een drukke maand. Maak er wat leuks van en probeer het
nieuwe jaar goed te beginnen, dit alles in een zo goed
mogelijke gezondheid.
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op donderdag 20 januari met bingo en een nieuwjaarsborrel, op
donderdag 17 februari is er de jaarlijkse ledenvergadering, beide middagen beginnen om 13.00 uur.
De rest van het jaarprogramma houdt u nog van mij te
goed. Maar eerst nog de kerstviering, ik zie er al naar uit.
Laat ons niet in de steek, we hopen op een grote opkomst.
Ik weet verder niets te vermelden, namens alle bestuursleden groet ik u en hoop u spoedig weer te ontmoeten in
ons feestelijk versierd verblijf te Duivendrecht.
Kor Stuut

Apeldoorn
Donderdag 4 november de najaarsvergadering in Amersfoort wat een verrassing.
De voorzitter opende de vergadering en vroeg “Herman,
wil jij even naar voren komen?” Nog niets vermoedend
stond ik op en liep naar voren, de vz. zei “heb je je vrouw
niet meegenomen? Ïk zei “nee waarom?” Nou je wordt
gehuldigd voor je inzet met de bondsspeld die je nu wel
verdiend hebt na jaren trouwe inzet. En voor je vrouw een
mooie bos bloemen. Wat goed, ik was er niet op voorbereid, maar wat een verrassing. Dank jullie allen die dit geregeld hebben, ook namens mijn vrouw. Werd gelijk gehuldigd met Willem; dat was ook leuk want met Willem heb
ik veel zakengedaan en onderhandeld in Utrecht toen ik
voor z.p. de werklijnen beheerde en roosters maakte, samen met Johan, prachtig mooie tijd. Willem en ik hebben
samen nog leuk gepraat over de bezoekjes heen en weer
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en de onderhandelingen, Willem bedankt. Zo dat waren de leuke dingen, nu de mindere. Het gaat niet goed
met enkele afdelingen. Leden komen niet meer, hebben
geen bestuur meer, en veel leden haken af door de coronamaatregelen, gezondheid en overlijden, wel jammer.
Apeldoorn is ook getroffen door het virus, maar gelukkig
hebben wij een gezond voltallig bestuur. Het is triest dat
de leden afhaken maar ik begrijp het wel, we hadden een
prachtig stel vaste bezoekers. Helaas vallen er acht af door
gezondheid en opzegging. De familie valt uiteen wat zeer
jammer is. Zo dat was het.
Nu zijn we weer positief. We hebben nog best wel veel
leden die niet op de bijeenkomsten komen. Mijn vraag
is, kunt u mij eens een mailtje sturen waarom niet? Dan
kunnen wij, het bestuur, samen met u naar een oplossing
zoeken. Ik wil ook best een bezoekje brengen en samen
met u even praten over onze spoortijd als u daar behoefte
aan hebt en gelijk over de bijeenkomsten; misschien kijkt
u er dan anders naar. Laat het even weten. Vanaf heden
tot nader bericht zullen wij geen bijeenkomsten houden
door coronamaatregelen.
Rest mij nog te zeggen, allen die ons gaan verlaten, hartelijk dank voor de fijne gesprekken die wij hebben gehad
en de gezelligheid, het was goed. Allen hele fijne feestdagen en een gezond 2022.
En tot ziens op de volgende bijeenkomst laten wij u weten. Rest mij nog te zeggen: “Heb het leven lief”.
Herman Trots

Eindhoven
Het bestuur heeft weer enkele activiteiten gepland. U
ontvangt een folder via de mail of in de brievenbus. Of
alle activiteiten doorgaan is nog niet zeker. Als de coronaregels door de regering worden aangescherpt zal het
bestuur deze uiteraard volgen. En ook hierover wordt u
op de hoogte gesteld via de mail of in de brievenbus.
Belangrijk:
De toegang tot de Fuut zal volgens de regels van het coronabeleid worden toegepast. Dat betekent dat er slechts
op vertoon van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test toegang tot de Fuut mogelijk is. De coronaapp evenals een schriftelijk document zijn het bewijs dat
voldaan is aan de gestelde eisen. Bij het niet voldoen aan
de gestelde eisen wordt de toegang tot de Fuut geweigerd. Denk ook aan uw legitimatie.
Denk ook aan de basisregels:
Was je handen en houdt 1,5 m afstand indien mogelijk.
Ook bij symptomen van het coronavirus blijf thuis.

Agenda

Op 14 december is de kerstmiddag in de Fuut.
Op 4 januari 2022 is de nieuwjaarsreceptie in de Fuut.
Het kaarten in de Fuut op:
7 en 21 december
11, 18 en 25 januari
1 februari.
Namens het bestuur wensen wij allen zeer fijne feestdagen.
Jan Daverveld

Friesland
Voor ons ligt de laatste maand van het jaar. Op 22 december heeft het bestuur een kerstbingo gepland
met vleesprijzen. Er wordt een uur bingo gespeeld en
daarna wordt de tafel gedekt voor een kerstmaaltijd. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de penningmeester email:
vrieshilaard@ziggo.nl of telefoon 06 26342044 liefst zo
spoedig mogelijk, maar niet later dan 15 december in verband met inkoop. Kosten hiervoor zijn € 5,00 per persoon.
In oktober zijn we weer gestart met een bingo, Hier waren
de prijzen samengesteld door een supermarkt. Jammer
dat de opkomst laag was. Het bestuur bestaat nog uit 2
leden. Hier moet wel verandering in komen, anders is het
niet mogelijk de zaak draaiende te houden. Dus mensen
stel je beschikbaar voor het bestuur.
Verder wenst het bestuur u gezegende kerstdagen en
een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe.
Wij hopen u in het nieuwejaar ook weer gezond te mogen begroeten op januari 16 - februari 16 - maart 16 en
april 20 in 2022.
Namens het bestuur, de V.

Groningen
Reisverslag REITDIEPTOCHT
Vrijdagmorgen 29 okt. 8.45 uur was het verzamelen voor
de boot van rederij Kool. Alle personen die zich opgegeven hadden waren present. We waren met 17 leden en 2
niet-leden. Met een stralende zon konden we via de QRcode inschepen. Om 9.00 uur werden de trossen losgegooid en het duurde niet lang, voordat de steward langs
kwam met dampende koffie met vers slagroomgebak.
Na 7 bruggen gepasseerd te hebben kwamen we in de
Dorkwerdersluis aan, om 1.50 m naar beneden te gaan.
Vervolgens staken we het Van Starkenborgkanaal over
om verder via het Reitdiep richting Zoutkamp te varen.
Onder genot van een consumptie (aangeboden door
de penningmeester) passeerden we Wierumerschouw,
Garnwerd en Roode Haan om de sluis van Lammersburen
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(Electra) in te varen. Meestal staat deze sluis open, maar
voor een proef is het waterpeil in het Lauwersmeer 30 cm.
om hoog gebracht, zodat we hier ook moesten schutten.
Hierna was het einddoel Zoutkamp snel in zicht. In Zoutkamp gingen we een half uurtje van boord om de beentjes te strekken en natuurlijk een visje te kopen (de paling
was zeer geliefd). Weer terug aan boord had de steward
de lunch klaargezet. Terwijl we smakelijk zaten te lunchen
waren de trossen weer losgegooid om door de openstaande sluis, richting het mooie Lauwersmeer te varen.
Na een half uurtje varen gingen we weer terug richting
Groningen. De terugreis ging via het Van Starkenborgkanaal naar de Oostersluis waar we weer 1.50 m. omhooggingen. Tegen 18.00 uur waren we terug aan de steiger in
Groningen. Onder veel lof en bedankjes namen we hier
afscheid van elkaar met een goede reis huiswaarts.
Op 17 december 2021 willen we onze kerstbijeenkomst
houden, we beginnen dan om 11.00 uur.
De penningmeester wil graag weten wie er dan allemaal
komen. U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst tot uiterlijk 13 december 2021 bij Willem Steen via de telefoon:
050 5417557 of per mail: w-steen@home.nl
Willem Steen

Haarlem
Geen kopij ontvangen.

Heerlen
De eerste stormen zijn alweer over Nederland heen gegaan. Bomen die ombogen, maar ook die ontwortelden
of takken braken eruit. Veel blad dat nu gaat vallen. En altijd weer naar ons huis, tegen de garagepoort. Opruimen
en naar de bladkorven brengen. Een herfstige afsluiting
van een mindere zomer. Een zomer die lastig voor velen
was. Niet overal heen kunnen. Familie minder zien of zoals
in het BGV-geval, niet naar je favoriete stekje (De Spuiklep) kunnen gaan. Op dit moment is er nog de QR-code
actief. Hoelang? U, maar ook ik, hebben geen glazen bol.
Veel lees ik over de pensioenen. Zelf al een stukje over
geschreven in het oktober nummer. Langzaam wordt
de gepensioneerde erop voorbereid dat er ook in 2022
geen indexering plaatsvindt. Niet normaal. Toch hoor ik
ook geluiden, “wat kunnen wij grijze koppen?” Best wel
veel hoor. Maar durven we het ook? De economische samenleving ontwrichten. Toegangen naar autosnelwegen
bezetten, of de stationshal bezetten? Ach, ik denk dat het
niet zo in ons zit. Velen zijn op leeftijd. Is dat laatste trouwens een reden dat de afdeling BGV in Midden-Limburg
er mee stopt? Of dat er geen enthousiastelingen zijn voor
een bestuursfunctie in het hoofdbestuur of voor de afdeling Venlo. Hoe komt het toch dat er zoveel terugloop
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is in leden. En niet alleen bij ons, maar landelijk bij heel
veel verenigingen. Dat is ook de reden dat ik het in het
zuiden retendruk heb. Met name in de SSOVH, ook daar
geen animo voor een ondersteunende bestuursfuncties.
De voorzitter/penningmeester gaat absoluut stoppen in
april 2022. En dan? Tja, wat dan? Houdt het dan op voor
de SSOVH, en sluit De Spuiklep. Tenslotte ook een onderkomen voor de BGV-Heerlen. Vanavond ga ik eerst maar
weer eens kijken naar mijn idool op dit moment. Max Verstappen, hij gaat vertrekken van pole position. Gaan de
rivalen elkaar raken? Toch apart hoe het gaat in een mensenleven, wat betreft idolen. Hebt u dat ook niet? Wie waren uw idolen in het verleden? In mijn jeugd was het Vicky
Leandros, man man, wat een vrouw. Ook Martin Luther
King vond ik een prachtkerel. Zonder geweld demonstreren. Het sprak me wel aan. In tegenstelling dan weer van
Leila Khaled. Inderdaad de eerste vrouwelijke Palestijnse
vliegtuigkaapster in 1969. Het goede is uiteindelijk in haar
weer gekeerd, want ze is actief als lid van de Palestijnse
Raad. Ook van haar hing destijds een foto op mijn slaapkamer. Ook al waren mijn ouders daar niet heel blij mee.
Nou ja, uiteindelijk ook niet met mijn lange haren. Ik ga
het geheim niet verklappen, maar zelf kijk ik uit naar het
decembernummer Met Pensioen. Wat zal Jan Westerhuis
weer geschreven hebben? Ga ik u weer ontmoeten in De
Spuiklep? Alle woensdagen van 14.00 uur tot ongeveer
16.30 uur en dat tot en met 15 december. O, ja, op 15 december dan hebben wij een kerstviering, wel even eerst
aanmelden. Kan bij mij via e-mail, dat graag zelfs en anders met WhatsApp of telefoon 0651358831.
Daarna gaan we even dicht, rust.
Frans Evers
f-evers@home.nl

's-Hertogenbosch
Gedurende de laatste 2 jaar zijn we heel veel leden verloren.
Debet hieraan zijn de nieuwe wijze van incasso van de
contributie en vooral niet te vergeten corona. Bijna al
onze trouwe deelnemers aan onze activiteiten zijn gestopt. Waren er de laatste 2 contactmiddagen vóór corona nog 28 en 22 deelnemers, onze opening van het
nieuwe seizoen op 20 oktober jl. spande de kroon. Slechts
9 trouwe deelnemers gaven acte de préséance. Zij waren
er altijd en ook nu waren zij de laatste trouwe bezoekers
van deze middag.
Voor een dergelijk aantal kunnen wij niets meer organiseren.
Na overleg met Jan Sletterink, de voorzitter van het hoofdbestuur BGV te Utrecht, hebben wij dan ook moeten besluiten om met ingang van 1 januari 2022 te stoppen met
al onze activiteiten.
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Heel erg jammer. Van een afdeling waar we jaarlijks
5-daagse busreizen met 2 bussen en daarnaast nog
1-daagse busreizen organiseerden, kregen we de laatste
jaren al geen halve bus meer vol. Oók de drukbezochte
middagen van wel 60 deelnemers (Kerst) zijn verworden
tot een schamel aantal bezoekers.
Wat kunt u doen ?
Als u lid wilt blijven kunt u overstappen naar een andere
afdeling. Deze staat vermeld op de voorlaatste bladzijde
van ‘Met Pensioen’.
U moet dit doorgeven aan de ledenadministratie te
Utrecht. (Zie pagina 2 van ons blad.)
Als u niet wilt overgaan naar een andere afdeling wordt u
automatisch overgeschreven naar de afdeling Eindhoven.
Rest ons nog u allen hartelijk te bedanken voor de vele
malen dat u de activiteiten van onze afdeling heeft bijgewoond.
Alle bestuursleden wensen u het allerbeste. Wij hebben
het altijd erg prettig gevonden onze bijeenkomsten te
mogen organiseren .
Tot slot wensen wij u mooie en prettige feestdagen en bovenal een goede gezondheid.
Groetjes, Berthy van den Broek

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Zoals ik al in de vorige editie al had aangegeven dat door
de coronacrisis en de terugval van het ledenaantal is het
bijna niet meer mogelijk om nog iets te organiseren. De
busreizen zijn ook vervallen door de leeftijd van onze
chauffeur die ons jaren mooie busreizen heeft verzorgd.
Dit houdt in dat de afdeling Midden-Limburg niet meer
levensvatbaar is. De activiteiten worden door de BGV’ers
slecht bezocht, dit komt mede door hogere ouderdom
van onze leden. Daarom zijn wij genoodzaakt de vereniging op te heffen per 01-01-2022. Dit is de laatste editie
die u van mij ontvangt.
Het bestuur wil al de leden van BGV Midden-Limburg bedanken voor de leuke en fijne jaren die we gehad hebben;
het gaat jullie goed.
Beste leden van de BGV Midden-Limburg.
Laat de BGV Bondsbureau weten naar welke andere vereniging jullie willen gaan, zoals naar Venlo, Heerlen, Maastricht, of als jullie willen stoppen die kunnen dat kenbaar
maken door naar Utrecht te mailen of te schrijven naar
secretaris Theo Boelens.

Per mail bgvsecr.t.boelens3@upcmail.nl; of het Bondsbureau bgv.ov@zonnet.nl of schriftelijk naar: BGV Bondsbureau, Postbus 2030, 3500 GA Utrecht.
Die adressen gelden ook voor de leden die zich willen bedanken bij de bond.
Er wordt nog 1 activiteit georganiseerd en wel op
woensdag 15 december.
Kerstviering met koffie en kerstbrood en livemuziek met
orkest Duo TaDaa. En daarna een heerlijk kerstmenu, dit
wordt hetzelfde als in 2019. De kosten voor deze middag
hebben we gehouden op € 15,00.
Al deze activiteiten beginnen om half 3 zaal open om
2 uur.
Alle leden die in december jarig zijn een fijne verjaardag
en nog vele gezonde jaren toegewenst.
Met vriendelijke groet.
Het bestuur van de BGV Midden - Limburg

Oost Gelderland
Wij feliciteren eenieder die deze maand jarig is en wensen
u een fijne dag.
Voor de zieken van harte beterschap gewenst.
De opkomst van de novemberbijeenkomst viel wel een
beetje tegen, maar was heel gezellig. Er werd ook weer
bingo gespeeld en gekaart.
De volgende bijeenkomst is op 1 december en daar
kunt u zich ook nog opgeven voor het stamppottenbuffet van 22 december, kosten € 12,50 per persoon.
U kunt zich hiervoor ook per mail opgeven op
hcbontsema@gmail.com
Eventueel kunt u ook het bedrag overmaken op bankrekeningnummer van BGV Oostgelderland rek nr.
NL66INGB0003507322.
Het kaarten begint op 1 december om 13.00 uur en om
13.30 uur staat de koffie klaar.
Namens het bestuur, Ben Brookman

Rotterdam / Den Haag
We zijn na dik 19 maanden begonnen met onze maandelijkse contactmiddagen in Rotterdam en laat ik u vertellen, het viel mee. 22 leden namen de moeite om weer te
komen. Zo rond 1 uur hadden we er nog een hard hoofd
in, want er waren toen pas 3 leden binnen en we zagen de
bui al hangen. Gelukkig pakte het goed uit. Na een welkomstwoordje mijnerzijds waarin ik zei dat het bestuur
blij was iedereen weer te zien gingen we van start. Jam11

mer dat de omroep niet werkte zodat we even flink hard
moesten roepen. Voor de eerste bijeenkomst hadden
we besloten geen boodschappentassen voor de bingo
beschikbaar te stellen maar VVV-cadeau bonnen; de volgende keren gaan we op de oude voet verder.
Ook hebben we de lijst voor de kersbrunch weer klaarliggen, tot nu toe (oktober) hebben 18 leden zich aangemeld. De datum is 21 december, de zaal is open omstreeks 11.30 uur en we beginnen precies om 12.30 uur.
Komt u dus aub op tijd. Ik weet niet hoeveel in-schrijvingen er nog bij zullen komen maar de uiterlijke datum waar
u zich nog kunt aanmelden is maandag 13 december; dit
in verband met de inkoop voor de brunch. De inschrijving
kost u slechts € 5,- en niet leden € 10.- pp. U kunt bellen
naar mijn nummer zoals vermeld in ons maandblad of
mailen naar bgvrtdgvc@gmail.com.
Brengt me op het volgende. Ongeveer 10 -12 jaar geleden is de afdeling Den Haag bij Rotterdam gevoegd. Dat
kwam omdat er vanuit de afdeling Den Haag geen ge-gadigden waren om een bestuursfunctie te vervullen. Het
zou dus einde oefening zijn. Er kon gekozen worden uit
twee opties: 1 Den Haag opheffen en iedereen uitschrijven of 2 samenvoegen met Rotterdam. Er is voor de laatste optie gekozen door het toenmalig hoofdbestuur. Wij
blij natuurlijk want er zouden meer leden uit Den Haag
komen op onze contactmiddagen. Gezellig toch, Rotterdammers en Ha-genaars door elkaar. Nou, niet dus. Er is in
de loop der jaren zegge en schrijven slechts eenmaal, ÉÉN
lid gekomen. Ja u leest het goed. Eigenlijk kon deze dame
niet want ze was dinsdag altijd bezet maar ze was nieuwsgierig hoe het ging in Rotterdam. Nadien hebben we
geen enkele Hagenaar ooit gezien. We zorgen voor mooie
en goed gevulde boodschappentassen en VVV-bonnen
die we beschikbaar stellen voor onze bingo’s. Dus bij
deze de oproep van het bestuur naar onze Haagse leden
KOM OOK EENS EEN KEER LANGS, DE REISTIJD NAAR
ROTJEKNOR KAN TOCH GEEN PROBLEEM ZIJN.? Vanaf
Den Haag, Delft of Gouda is de trein-verbinding uitstekend. We beginnen altijd om 13.30 uur en zijn ruim voor
16.00 uur klaar. Bij deze wil ik u ook uitnodigen voor onze
eerstvolgende contactmiddag en voor de kerstbrunch.
(zie boven) Waar vindt U “de Poort”? Heel eenvoudig, Uitgang Blijdorpzijde van CS, rechtsaf en na circa 100 meter
de eerste straat rechts, na ongeveer 50 meter vindt u de
ingang van het verblijf. Rest mij nog om alle jarigen in december te feliciteren met hun verjaardag en onze zieke
leden van harte beterschap. Aangezien dit het decembernummer is wensen wij u allen namens het bestuur fijne
feestdagen en een gezond en gelukkig 2022
Cor Voorderhaak, vz

Twente
Alweer bijna een jaar voorbij en nog steeds is de corona
nog in vrij hevige mate aanwezig. We hopen dat 2022 andere berichten voor ons heeft.
Eind oktober ontvingen wij het bericht dat onze oudvoorzitter Roel Nijhof is overleden op 87-jarige leeftijd.
Roel was actief in alle opzichten en een bijzonder mens.
Het voorzitterschap van de BGV heeft hij vanuit zijn hart
op zich genomen ondanks dat hij heel actief was in verschillende verenigingen. Op en top vrijwilliger en hiervoor heeft hij dan ook een lintje mogen ontvangen en
was lid in de orde van Oranje-Nassau. Wij wensen de familie sterkte de komende tijd om dit verlies te verwerken.
Afdeling Twente draait bijna op volle toeren. De middagen worden goed bezocht en iedereen is blij om elkaar
weer te zien iedere maand. Jammer dat we nog niet op de
eerste woensdag van de maand in Oldenzaal uiteten kunnen. De stationsrestauratie is alleen open voor de lunch
en op donderdag en vrijdag voor een diner. We houden u
allen op de hoogte wanneer we weer op woensdag kunnen gaan. Het was zo mooi verdeeld zodat we elkaar iedere 2 weken konden zien en even heerlijk bijpraten.
Deze maand is de kerstviering op woensdag 15 december a.s. aanvang 14 uur. Graag opgave bij Leis
Bos 0742428726 via de mail: bos-ubbing@home.nl
of Zwaan via de mail: zkstassen@gmail.com of via
0742428810.i.v.m. een buffetje. Ook dan wel de QR-code
meenemen of het laatste vaccinatiebewijs. Wij zouden
het ook graag anders zien maar met de stijging de laatste
maand van coronabesmettingen kunnen we maar beter
voorzichtig zijn. Natuurlijk ook thuisblijven als je ziekteverschijnselen hebt. We zijn allemaal mensen op leeftijd
en de meeste van ons zijn erg vatbaar.
19 januari 2022 is iedereen hartelijk welkom voor de
nieuwjaarsreceptie.
Alle jarigen deze maand een fijne verjaardag en de zieken
veel kracht en een spoedig herstel indien mogelijk. Ik wou
dat ik dit laatste niet hoefde te vermelden maar het komt
wel uit ons hart.
We wensen u allen een fijne Kerst en een goede Jaarwisseling. Met goede moed stappen we 2022 in.
Voor de laatste dagen van het jaar
Veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan volgen,
Veel geluk en weinig zorgen.
Wij wensen jullie een jaar met elke dag veel zon
En alleen maar positieve dingen, als dat eens even kon.
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk,
Dan kan 2022 zeker niet meer stuk.
Namens het bestuur, Zwaan Stassen
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Utrecht
We zijn als afdeling Utrecht gevestigd in het Buurthuis
aan de Prinses Beatrixlaan nr. 6 in Utrecht. Wij zouden het
dan ook weer fijn vinden als u dit adres ook weer weet te
vinden, zodat we weer een leuke club hebben. Op dit moment wordt er geklaverjast en gejokerd. Op 9 november
hebben wij onder het genot van koffie met gebak en een
drankje ons afdelingsjubileum gevierd.
Bij voldoende belangstelling wil het bestuur op dinsdag 21 december voor u een fijne kerstmiddag verzorgen. Deze middag zullen wij starten met een uitbereid warm/koud buffet. De kosten hiervoor bedragen
€ 10,00 per persoon. Aanvang 12.30 uur.
De verdere invulling van deze middag blijft een verrassing. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar hamagroen@planet.nl of naar aeleveld@
kpnmail.nl en het bedrag over te maken op rekening:
NL80INGB0000597361 tnv BGV afd. Utrecht. Uw betaling
dient uiterlijk 15-12-2021 op de rekening te staan. Uiteraard gaat deze middag alleen door als het verantwoord is
en van de overheid mag. Uw betaalde geld krijgt u terug
als het geen doorgang kan vinden.
Nogmaals brengen we nog even onze openstaande bestuursfuncties onder uw aandacht. Voelt u zich geroepen
om iets voor de afd. Utrecht te kunnen betekenen dan horen wij dit graag van u.
Alle zieken wenst het bestuur van Harte Beterschap en
voor de jarigen in de maand december Van Harte Gefeliciteerd en een fijne dag. Ook wenst het bestuur u mooie
kerstdagen en een goed uiteinde toe met een gezond begin van 2022.
Een lieve groet, Etta Eleveld

Bridge
Iedere maandagmiddag is er bridge op Utrecht Centraal. Bridge is een van de activiteiten van de Personeels Vereniging Station Utrecht en vindt plaats in
een multifunctionele ruimte, genaamd Spoor 6. Wij
zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden. Eventuele
reacties naar e-mailadres; a.keijzers2@kpnplanet.nl

Venlo
Onze jaarvergadering vond plaats op 25 oktober jl. Na de
check van de QR-code (op mobiel of het officiële papieren
bewijs) kon ieder z’n plaats innemen. Een negatieve test
gold uiteraard ook als toegangsbewijs.
Na de opening door de voorzitter werd een minuut stilte
gehouden ter nagedachtenis aan de overledenen. De se-

cretaris deed verslag over het jaar 2019/2020 waarna de
penningmeester uitleg gaf over de financiën over dezelfde periode. De kascontrolecommissie had de financiën
gecontroleerd en deze werden in orde bevonden. Dank
aan de penningmeester en de kascontrolecommissie. Tot
tevredenheid van het bestuur heeft de kascontrolecommissie zich beschikbaar gesteld voor de volgende periode.
Bestuursverkiezing: Ina Plat stelde zich niet herkiesbaar.
Er waren geen gegadigden om een bestuursfunctie in te
nemen. Mocht u zich alsnog op willen geven voor een bestuursfunctie, wil dat niet zeggen dat u meteen het secretariaat moet overnemen. Er kan evt. binnen het bestuur
gewisseld worden van functie.
De samenstelling van het huidige bestuur is: voorzitter
Bertha Lomans, penningmeester Martien van Dijk en bestuurslid Frans Lankes. De kascontrolecommissie bestaat
uit de leden Jeanne van Doorn en Will Wackers.
Na de vergadering werden, zoals vanouds, 10 kienrondes
gespeeld, gevolgd door de verliezersrondes. Zodoende
ging niemand met lege handen naar huis.
Zaterdag 18 december kerstdinch. Deze keer geven we
de kerstdinch een andere vorm. We gaan voor een 3 gangendiner. De penningmeester heeft nog wat penningen
over. Vandaar dat er slechts € 12,50 in rekening wordt gebracht, incl. koffie/thee, excl. drankjes. Rekeningnummer
NL58 INGB 0002 2877 88 van BGV-afdeling Venlo onder
vermelding van: uw naam, de activiteit en het aantal personen. Aanmelden voor 8 december.
U heeft inmiddels een brief per post ontvangen waarin
wat uitgebreider op deze activiteit is ingegaan. Vergeet
niet uw QR-code.
Beste mensen, op de jaarvergadering heb ik me niet herkiesbaar gesteld. Na 10 jaar bestuurslid te zijn geweest,
vind ik het tijd om een stapje terug te doen. Ik hoop dat
een jongere oudere zich wil aansluiten bij het bestuur. Ik
kan terugkijken op een plezierige samenwerking met het
bestuur. De leden en het bestuur dank ik hartelijk voor het
in mij gestelde vertrouwen. Dit was mijn laatste stukje in
MP. Uiteraard blijf ik lid van de BGV.
Lieve groet en tot ziens op onze activiteiten!
Ina Plat

Zuid West
We kunnen weer als vanouds! Donderdag 14 oktober
werd er ’s morgens gestart met een bestuursvergadering
van de BGV Zuidwest. Als voornaamste punt van de agenda was: hoe organiseren we een verantwoorde kerstbijeenkomst op donderdag 16 december 2021?
Na het bekijken van diverse mogelijkheden werd er besloten, mede door de onzekere toekomst van het verloop
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van de coronacrisis, om die middag een normale bijeenkomst met bingo en loterij te houden, maar dan een beetje in de kerstsfeer. Dit houdt in dat er zal worden gezorgd
dat de kerstman langskomt met een kerstverhaal, er iets
extra’s bij de koffie is en tijdens de middag diverse lekkere
hapjes zullen worden geserveerd. Het is ook de bedoeling
om iedere deelnemer die middag een fles wijn mee naar
huis te geven. Een kerstlunch zit er dit jaar helaas niet in
gezien de korte tijd om nog iets leuks te kunnen regelen
en wat doet corona tegen die tijd.
De bijeenkomst zal in tegenstelling tot andere jaren
om 13.30 uur aanvangen.
Voor deze bijeenkomst zal een eigen bijdrage van € 2,50
per persoon worden gevraagd en men kan zich vanaf 14
oktober en tijdens de bijeenkomst van 11 november, (helaas zal deze mededeling jullie pas begin december bereiken daar de kopij voor november al 8 oktober ingeleverd
moest zijn) bij ondergetekende opgeven. Mocht men de
bijeenkomsten niet vóór december bezoeken dan kan
men zich ook telefonisch op 0165-536322 opgeven tot
6 december i.v.m. de inkoop.
Op deze wijze hopen we het jaar toch een beetje in kerststemming af te kunnen sluiten en het volgend jaar het
kerstgebeuren weer op de bekende wijze op te kunnen
pakken.
’s Middags konden we 29 personen verwelkomen met de
mededeling dat Tinus van Renssen op 92-jarige leeftijd
was overleden. Wij zullen hem missen daar hij de bijeenkomsten zeer trouw bezocht en wensen de nabestaande
veel sterkte de komende tijd. Hierna werden de jubileumjarigen voor de maand oktober gefeliciteerd en werd het
invullen van de enquête “Prettig en goed ouder worden”
(een peiling van de ANBO en KBO PCOB op link https//
surveys.enalyzer.com?pld=bduf4t4n) onder de aandacht
gebracht.
Vanuit het bestuur kwam de vraag of er een makkelijkere
manier zou zijn om het vragen van de QR-code aan de
leden om de bijeenkomsten te bezoeken? Secretaris zal
pasjes maken met daarop de naam, stempel BGV Zuidwest en de datum van verstrekking aan eenieder die op
de volgende bijeenkomst zijn QR-code op de telefoon
hetzij een uitgeprinte versie kan tonen.
Voor de volgende bijeenkomsten en bij eventuele externe controle kan dat pasje gebruikt worden.
Nu konden we voor de eerste keer na 1½ jaar de balletjes
weer laten rollen en de prijzen via de loterij aan de winnaars overhandigen. Ondanks voor de BGV Zuidwest een
zeer geringe opkomst (diverse vaste bezoekers lieten vanmiddag verstek gaan wat hopelijk eenmalig is) was het
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toch een gezellige bijeenkomst die tegen vier uur door
onze voorzitter werd afgesloten.
Rest mij nog namens het bestuur van de afdeling Zuidwest u fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een
voorspoediger en vooral gezond en goed 2022 toe te
wensen.
DENK AAN HET MEEBRENGEN VAN DE QR-CODE VOOR
HET PASJE!

Agenda

donderdag 16 december 2021 aanvang 13.30 uur!
donderdag 13 januari 2022 aanvang 13.30 uur
donderdag 10 februari 2022 (jaarvergadering) aanvang 13.30 uur
Ton Vercruijssen

Zwolle
Het aantal meldingen van mensen die besmet zijn door
corona vliegen de pan uit. Er worden recordaantallen positieve testen gemeld. Wat de gevolgen voor ons zullen
zijn, wie kan het zeggen. Voorlopig staan alle data wel
vast en zijn er afspraken gemaakt. Overheidsmaatregelen
die noodzakelijk zijn, kunnen ervoor zorgen dat alles weer
moet worden stopgezet. Als organisatie blijf je elke keer
weer met je handen in het haar zitten door de onzekerheid.
Bij ontvangst van dit blad is het alweer december. De
maand van de pakjes, de kerstballen en de oliebollen.
Van de goede voornemens is vaak niets terecht gekomen,
maar we proberen het komend jaar weer opnieuw.
De jaarvergaderingen van 2020 en 2021 gaan straks gecombineerd worden tot één vergadering in 2022.
U hebt vast al wel in uw agenda de volgende woensdagen genoteerd, maar voor hen die dit vergeten zijn
herhalen we dat nog even: De eerstvolgende keer is 15
dec., daarna even noteren: 12 jan., 9 febr., 9 maart, 6
april en 4 mei.
Dit alles onder voorbehoud van overheidsmaatregelen.
Maak er in december toch een paar prettige dagen van,
beterschap voor onze zieke leden en felicitaties voor de
jarigen.
Blijf voorzichtig en zorg dat we u allemaal weer gezond
op onze middagen zien.
Namens het bestuur, Jan Post

Colofon

Zweedse puzzel

Contactpersonen
Inkomen en pensioenen:
Dhr. P.A. van Roosendaal,
tel. 033-494.16.98
Belastingen:
Dhr. L.G.M. Englebert
Tel. 070-2123582
E-mail: lgmemiga@ziggo.nl
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 2022
Sluiting kopij 3 dec. 2021
Verschijningsdatum 4 jan. 2022
Nummer februari 2022
Sluiting kopij 9 jan. 2021
Verschijningsdatum 1 feb. 2022

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing 10 - Gekonkel
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:

J.A. Westers
Zaandam

Van

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

ficiat!

pro
harte

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 Rail & OV 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

