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Van de redactie

H

et normale leven begint zo
langzamerhand weer vorm te
krijgen. De meeste afdelingen zijn
weer van start gegaan met het organiseren van activiteiten. Hoop
dat er geen weerslag zal plaats
vinden en we weer een stap terug
moeten doen.
Dus eindelijk weer in een wat rustiger
vaarwater, maar helaas hebben we
nu een energiecrisis. De inflatie gaat
bovendien flink omhoog, hierdoor
wordt de loonstijging van gemiddeld
2 procent teniet gedaan. Met elke
euro inkomen kan men minder kopen. Maar voor de gepensioneerden
die geen of weinig indexatie krijgen

is het nog erger en gaan er nog meer
achteruit.
Ondanks alle mooie koopkrachtplaatjes verliezen we als gepensioneerden niet alleen koopkracht,
maar door de sterk gestegen energiekosten raken de mensen met een
klein pensioen nog verder achterop.
Een klein rekenvoorbeeld: nominaal
inkomen gepensioneerden steeg 0%
index 100 Inflatie stijgt minimaal 2%
index 102, koopkracht 100/102 X 100
= 98. Dus 2 % minder te besteden en
dat al jarenlang achtereen.
Dit nog afgezien van de stijgende
energieprijzen die hierin nog niet

Van uw voorzitter
O
p deze zonnige zondagmiddag
zet ik me toch maar weer aan
mijn pc om jullie wat stichtelijks te
schrijven. Eigenlijk voel ik me heel
teleurgesteld. Na anderhalf jaar
radiostilte door corona gaan we
nu weer opstarten en dan hoor ik
van de ledenadministrateur dat er
behoorlijk veel opzeggingen zijn.
Jammer en nogmaals jammer. We
hadden een mooie en goed draaiende vereniging maar door o.a. De
wet op de AVG en later het besluit
van SPF dat ze onze contributie niet
meer inhielden en nu dus weer de
corona, waar mensen de deur niet
meer uit mochten en dat nu ontwend zijn, is ons ledental enorm
afgenomen. (Pfoe, wat een zin). Ik
voorzie dat we over een aantal jaren
geen leden meer over hebben. Aan
jullie de vraag om als je weet dat
nog werkende NS-ers of bus/tram/
metro-medewerkers met pensioen
gaan, ze een aanmeldingsformulier

van de BGV uit te reiken. En dat dat
dan weer voor enige aanwas zorgt.
Een paar dagen nadat deze MP bij
jullie op de deurmat valt hebben we
eindelijk weer eens een Algemene
Leden Vergadering in Amersfoort.

verwerkt zijn. Het probleem met
koopkrachtplaatjes is dat er veel van
gemiddelden wordt uitgegaan, Maar
genoeg misère. Gelukkig kunnen we
weer de afdelingsactiviteiten bezoeken en proberen een maandenlange
stop te overbruggen. Er is veel bij te
praten, moeten toch 1 ½ jaar inhalen.
We kijken terug op rare tijden met
veel opgelegde noodzakelijke beperkingen. Nu is het de tijd om weer
vooruit te kijken, weer oog krijgen
voor de sociale activiteiten en bezigheden. We glijden zo de herfst in, een
jaargetijde met prachtige herfstkleuren, probeer er van te genieten.
Jan Westerhuis

Het wordt een informatieve dag. Er
komen mensen van ons pensioenfonds Rail&OV praten over hoe het
nu met het fonds gaat en ze geven
voorlichting over de stand van zaken
van het nieuwe pensioencontract,
wat in 2027 van start moet gaan.
Ook las ik in een nieuwsbrief van de
Koepel Gepensioneerden dat het
misschien zo is dat de Tweede Kamer waarschijnlijk instemt met een
voorstel dat bij een dekkingsgraad
van 105% er geïndexeerd mag worden. Het zou wel eens tijd worden.
In principe lopen we nu al een 20%
achter. Maar dat wil natuurlijk niet
zeggen dat als je boven de 105% zit
je de volledige indexatie krijgt. Maar
alle beetjes helpen.
We zien het wel.
Groet Jan Sletterink
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Station Assen (Asn)

S

tation Assen is het spoorwegstation te Assen (Drenthe) dat
op 1 mei 1870 werd geopend. Het
oorspronkelijke stationsgebouw is
ontworpen door de architect Karel
van Brederode en werd gebouwd
in 1868. Het behoorde tot een
vernieuwde versie van het standaardtype SS derde klasse (SS Hoogezand). Hiervan zijn er twaalf gebouwd; twee zijn er nog aanwezig:
Zuidbroek en Meppel. In 1988 werd
het stationsgebouw gesloopt en op
6 juni 1989 werd het nieuwe stationsgebouw in gebruik genomen.
In de volksmond al snel de Moskee
genoemd.
Het stationsgebouw uit 1989 werd
in februari 2016 gesloopt en vervangen door een tijdelijk gebouw. De
bouw van het nieuwe stationsgebouw begon in 2017. Volgens planning werd het nieuwe stationsplein
een jaar later in gebruik genomen.
14 Mei 2018 werd het stationsgebouw geopend. In november van
2018 werd het hele project afge-
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rond en vond de officiële, grote
opening van het stationsgebied in
Assen plaats. In navolging van Groningen (een paard) heeft Assen nu
ook een dier, een hond (Mannes),
voor het station geplaatst. In 2021
wint Station Assen de publieksprijs
Beste Gebouw van Nederland.

Van 1905 tot 1947 was er ook personenvervoer over de spoorlijn
naar Stadskanaal. Deze lijn is in
1977 opgebroken. Spoorlijn Gasselternijveen - Assen was een
spoorverbinding tussen Gasselternijveen en Assen. De spoorlijn werd
aangelegd door de Noordooster-
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locaalspoorweg-Maatschappij en
op 15 juni 1905 geopend. De lijn
maakte als zijtak deel uit van het
NOLS-netwerk dat zich uitstrekte
van Zwolle tot aan de haven van
Delfzijl. Het personenvervoer werd
per 4 mei 1947 gestaakt, omdat er
bij NS een gebrek was aan treinen.

Al het beschikbare materieel werd
ingezet om op primaire lijnen een
twee uursdienst te onderhouden.
Hierdoor was er geen materieel beschikbaar voor enkele secundaire
lijnen. De dienst werd in eerste instantie tijdelijk vervangen door een
busdienst, hoewel gevreesd werd

voor een afname van de kwaliteit,
vanwege de slechte staat van de autowegen. Vanaf 15 december 1950
werd de trein definitief vervangen
door de bus.
In 1259 werd het nonnenklooster
Mariënkamp verplaatst van Coe-
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vorden naar een dekzandrug (opgestoven hoogte) op de plek waar
nu het centrum van Assen ligt. Het
klooster werd in 1602 opgeheven,
waarna het hoofdgebouw in gebruik werd genomen als vergaderplaats voor onder meer het College
van Gedeputeerden. Later in de 17e
eeuw ontstond er een echte nederzetting binnen de singels, ongeveer
een cirkel met een diameter van
300 meter. Pas laat in de 18e eeuw
werd Assen uitgebreid tot buiten
dit gebied. Het voorheen vrij onaanzienlijke Assen werd pas rond die
tijd een aantrekkelijke woonplaats
voor de welgestelden in de provin-

cie. Voorbeelden van opmerkelijke
woonhuizen zijn Huize Overcingel
en het Witte Huis.
In opdracht van Lodewijk Napoleon, die Assen als zomerresidentie
koos, werd het in 1807 een zelfstandige gemeente en in 1809 een stad.
Daarmee is het een van de jongste
steden met stadsrechten in Nederland. In 1814 werd Assen hoofdstad
van Drenthe.

tijd daar doorgebracht als foerier,
niet de meest heldhaftige functie.
De binnenstad is zeker een bezoek
waard en vergeet daarbij niet het
Drents Museum gehuisvest in een
prachtig gebouw. En geniet van een
Drents Turfje of een Heidekoek.
Jan Westerhuis

Voor velen van ons is Assen bekend
als garnizoensstad en hebben daar
hun dienstplicht vervuld. Zelf heb
ik een groot deel van mijn dienst-

Koepel Gepensioneerden
Kamer wil grotere rol seniorenorganisaties bij
uitwerking pensioenakkoord.
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die oproept om seniorenorganisaties nauwer te betrekken bij
de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook moet het
kabinet snel meer duidelijkheid geven over meer zeggenschap voor gepensioneerden.
Stap naar snellere indexatie en meer invloed.
De Koepel Gepensioneerden heeft drie hoofd-eisen bij de
uitwerking van het pensioenakkoord:
• niet pas bij ingang van een nieuw pensioenstelsel (dus
in 2026/2027) indexeren, maar zo snel mogelijk;
• bij de overstap naar dat nieuwe stelsel rekening houden met het feit dat in pensioenfondsen veel geld ‘van
oud naar jong’ is gegaan (onder meer doordat de pensioenen al jarenlang niet zijn verhoogd).
• meer zeggenschap van gepensioneerden in de aanloop
naar het nieuwe stelsel én daarna. Het gaat immers ook
om hún geld.
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Die eisen brengen we uiteraard in bij het overleg met ministers, vakbonden en werkgevers (de bedenkers van het
pensioenakkoord) en in contacten met de media. Maar
we doen dat ook richting Tweede Kamer. In een klein pensioendebatje twee weken terug leidde dat tot een motie
waarin onze eisen werden overgenomen.
Hoewel maar vijf partijen de moeite namen om aan dat
debat mee te doen, stemde afgelopen dinsdag wel de
hele Kamer vóór die motie. De hele Kamer? Nou, nee: Forum voor Democratie stemde als enige tegen.
Een mooi succesje, ook omdat de motie de minister oproept seniorenorganisaties serieuzer bij het pensioenoverleg te betrekken.
Wordt vervolgd.
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De invoering van de Groepswagenverdeling (GWV) ....... en dat zonder computer

H

et beheer van de goederenwagens gebeurde tot begin 1958
nogal amateuristisch. De ladingmeester van ieder station vroeg elke
dag aan de wagenverdeling (WV) in
Utrecht wat ze met de lege wagons
moesten doen.
Het bleek ook dat niet iedere wagon
op tijd gelost werd. Men nam het
niet zo nauw. De officiële laad/lostijd was acht uur. Maar och, ons kent
ons, de wagen werd de volgende
dag als leeg aangemeld. De WV en
de financiële dienst (fd) bedachten
een beter systeem. Van ieder station
werd bekeken hoe laat de wagens op
de plaats konden staan, gereed om
door de klant gebruikt te worden.
Acht uur later moesten ze dus gereed
staan. De treinenloop werd erop aangepast, hetgeen de nodige voeten in
aarde had.
Goederentreinen uit Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Maastricht
rolden iedere ochtend in alle vroegte
Hengelo binnen. Daar werden ze uit
elkaar gerangeerd tot treinen naar
Enschede, Oldenzaal, Goor en Almelo en omgeving.
De administratie werd per regio geregeld. In Hengelo werd dit georganiseerd voor geheel Twente. Van Rijssen, Nijverdal, Goor, Vroomshoop tot
Almelo, Oldenzaal en Enschede en de
tussen gelegen stations. De Groeps
Wagen Verdeling (GWV) kreeg onderdak bij het vrachtgoederenkantoor tegenover het perron. Handig,
want er zou veel dienstpost komen
bij de ladingmeester op het perron.
De stationschef vroeg mij met nog
een paar collega’s of we zin hadden
ons met de nieuwe aanpak bezig
te willen houden. Dit leek me een
mooie uitdaging.

De begeleiders van de fd lieten ons
zien hoe de wagons te herkennen
waren. We liepen vaak in de tuin (het
rangeerterrein). De nummers vertelden ons veel. De twee eerste cijfers
bijvoorbeeld gaven aan uit welk land
ze afkomstig waren. Verder was af te
lezen of de wagon in de Europese
pool van goederenwagens thuishoorde of alleen door een bepaald
land eenmalig gebruikt mocht worden.
Een lettercode gaf het soort wagen
aan. Bijvoorbeeld.:
• Een SLWO was een platte wagen
met rongen
• Een CH een gesloten goederenwagon
• en de lettercombinatie GT werd
gebruikt voor een kolenwagon
enz. enz.
Met kalk- en grindvervoer hadden
we geen bemoeienis.
Als ’s morgens de treinen binnen
waren, liepen wij er langs. Uit eigen
waarneming leerden we ze kennen
en het gebruik begrijpen. Een boeiende periode.
De conducteur van de goederentrein
bracht ons direct na binnenkomst
een lijst met de treinsamenstelling.
Hier stonden de wagons met naam
en nummer vermeld en ook voor
welk station ze bestemd waren. In de
administratie kon nu per station de
wagon genoteerd worden. Waren er
vertragingen, dan meldde ieder station dit aan ons.
Ook kwamen, via de ladingmeesters,
alle aanvragen van de fabrieken voor
goederenwagen op ons bureau.
‘s Morgens rond acht uur hadden wij
een overzicht van het complete wagenpark in de regio en wisten we wat
er te kort was om aan de aanvragen

te voldoen. Dit werd aan de WV doorgebeld en rond tien uur meldde een
diensttelegram wat er met de overschotten gedaan moest worden en
waar de tekorten vandaan kwamen.
Een uur later was het bij de stations
bekend.
In het begin was er nog wel eens een
wagon zoek. Het was moeilijk om
van iedereen goede medewerking te
verkrijgen. De nieuwe aanpak overtuigde niet meteen.
Voor alle stationschefs uit de regio en
de chefs van de vrachtgoederenkantoren met hun ladingsmeesters werd
op het rayonkantoor in Hengelo een
bijeenkomst belegd. De nieuwe opzet was het enige agendapunt. Eén
van onze coaches verzorgde een
inleiding over de aanpak in het algemeen en ik, de nieuwe wagenverdeler, vulde dit aan met enkele praktijkvoorbeelden. De lezing was kort
maar duidelijk. Het was een goede
bijeenkomst.
Het schaduwdraaien was voorbij.
De wagenverdelers werkten in een
vroeg- (6.00-14.00), late- (14.0022.00) en nachtdienst. In de vroegen late dienst kregen we hulp van
een administratief medewerker (assistent wagenverdeler).
Een computer zou toen handig geweest zijn, maar die tijd moest nog
komen.
Gerard Wiegerink
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Vallen voorkomen
Een valpartij kan ernstige gevolgen hebben. Wat kunt u doen om de kans op een valpartij
te verkleinen?
1. Draag goede schoenen
Schoenen met stroeve zolen en een niet al te hoge hak
bieden de meeste steun. Daarbij zijn schoenen met een
vetersluiting beter dan open schoenen. Deze hebben
een betere pasvorm en omsluiten de voet beter, met
name op de wreef en aan de zijkant. Koop schoenen
nooit te groot: een goede schoen is ongeveer 10 millimeter langer dan de langste teen.
2. Let op bij medicijngebruik
Wees alert op het ontstaan van bijwerking van medicijnen. Slaapmiddelen en rustgevende kunnen bijvoorbeeld zorgen voor sufheid, stijfheid, verwardheid, duizeligheid en spierzwakte. Deze bijwerkingen verhogen
de kans op vallen. Raadpleeg daarom direct een arts of
verpleegkundige als u merkt dat u er last van heeft.
3. Overweeg een loophulpmiddel
Bent u slecht ter been of heeft u problemen met het
houden van uw balans? Maak dan gebruik van een loophulpmiddel, zoals een rollator, looprek of loopstok. Deze
zijn ervoor gemaakt om dat beetje extra steun te bieden
dat u nodig hebt om niet te vallen. Zorg er wel voor dat
deze op de juiste hoogte is afgesteld en oefen met het
gebruik van het hulpmiddel.
4. Maak de badkamer veiliger
Zorg voor antislipmatten en goede handgrepen in uw
bad of douche. Dit is handig bij het in- en uitstappen en
bij het gaan zitten of staan. Ook kan een stabiel instapbankje hulp bieden als de instap in het bad of de douche
wat hoog is.
5. Verwijder obstakels
Verwijder zoveel mogelijk obstakels uit uw kamer zodat
er voldoende ruimte ontstaat om u (eventueel met loophulpmiddel) te bewegen. Leg liever geen tapijten op uw
vloer; een losliggend tapijt nodigt immers uit tot struikelen. Mocht u toch graag een tapijt in uw kamer hebben
liggen, bevestig deze dan met een goede antislip laag
of -strips. Denk ook aan snoeren, kranten, handwerk of
boodschappen: leg deze niet lukraak op de grond, maar
berg ze op zodat u er niet over kunt vallen.
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6. Zorg voor een veilige trap
Veel mensen missen de onderste trede van de trap. Ze
denken dat ze al beneden zijn, terwijl er eigenlijk nog
één trede te gaan is. Zorg daarom voor een goede verlichting op de trap en goed onderscheid tussen trap en
vloer. Een fluorstrip of verlichting van de onderste treden
bieden hiervoor uitkomst. Ook is een leuning onmisbaar
en is het handig om ongestoffeerde treden met een antislip laag te bekleden.
Plus Magazine

Instituut asbestslachtoffers

OPROEP IAS
Graag uw aandacht voor het volgende.
In het kader van een aanvraag tot bemiddeling bij
het Instituut asbestslachtoffers (IAS) ben ik op zoek
naar oud-trambestuurders/trammachinisten van
het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam GVB.
Het gaat om de periode van ±1980 tot ± 2000. Wij
zoeken mensen die als getuige kunnen dienen om
blootstelling aan asbestvezels te onderbouwen.
Voor meer informatie over het IAS en de bemiddeling kunt u onze website benaderen (zie onder voor
link). Voor vragen neem gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet, Aschwin Angoelal
Dossierverantwoordelijke
T 079 7507 157 | F 079 7507 101 (dinsdag afwezig)
E: a.angoelal@uitvoeringias.nl
Postbus 684, 2700 AR Zoetermeer
Bredewater 6, 2715 CA Zoetermeer
www.asbestslachtoffers.nl | info@ias.nl
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Afdelingsnieuws
Alkmaar

In het oktoberblad werd er gesproken over een schreeuwend tekort aan bestuursleden. Wij van de afd. Alkmaar
mogen wat dat betreft niet klagen. Ons bestuur is op volle
sterkte en dat is heel fijn.
Verder heb ik namens de SOVA een verzoek aan u: Bent u
gevaccineerd? Zo ja, heeft u de coronacheck app. al geïnstalleerd? Zo niet, dan ons verzoek, wilt u deze app dan op
uw mobiele telefoon installeren! Dan kunt u te allen tijde
aantonen dat u bent gevaccineerd mocht er controle komen. U hoeft hem in de Terp niet te tonen. Alvast bedankt
voor uw medewerking. Namens het bestuur van de SOVA.

niet opdagen zonder opgaaf van redenen. Maar ondanks
de lage opkomst was de stemming goed te noemen. Er
viel na zo’n lange tijd van afwezigheid veel te bepraten.
Om 15.00 uur verwelkomde de voorzitter alle aanwezigen en vroeg een ogenblik stilte voor diegenen die ons
in de achterliggende maanden zijn ontvallen. Daarna
nam de penningmeester de regie over. Deze vermaakte
ons met een speciaal spelletje bingo, waarbij op elk verkocht plankje een prijs viel, niemand ging dus met lege
handen naar huis. Intussen had een cateraar buiten het
gebouw de inrichting van een barbecue voorbereid. Na
de bingo kon iedereen hiervan proeven en het viel bij
allen in goede aarde. De kosten voor deze barbecue en
de bijbehorende drankjes kwamen voor rekening van de
penningmeester. Voor dit alles mocht hij een welverdiend
applaus in ontvangst nemen. Tegen de klok van 19.00 uur
was iedereen met een goed gevoel en een prijsje en restanten van de barbecue naar huis afgereisd.

Onze volgende soosmiddag is 8 november, dus zien we
elkaar hopelijk met veel leden.
Aanvang 13.30 uur in "De Terp" te Alkmaar.
De laatste soosmiddag van dit jaar is 13 december.

Als u dit schrijven onder ogen krijgt, is de middagsessie
van donderdag 21 oktober alweer achter de rug. Waarin
na de bingo de rest van de middag werd gevuld met diverse spelletjes.

Iedereen het allerbeste en hopelijk tot snel. Groeten.

Donderdag 18 november is daar de sinterklaasviering
en op donderdag 16 december sluiten we het enerverende jaar 2021 af met de kerstviering.

Als ik dit schrijf is het 5 oktober. En a.s. maandag 11 oktober was onze eerste soosmiddag na maart 2020. Ik hoop
dat het ondanks de aanpassing gezellig is geweest. Verder is er weinig nieuws te melden.

Hans van Westrienen

Amersfoort
Geen kopij ontvangen.

Amsterdam
Na een periode van 18 maanden dat wij elkaar vanwege
de coronapandemie niet konden en mochten ontmoeten, was het op donderdag 16 september eindelijk zover dat er weer een middagbijeenkomst kon worden
georganiseerd. Wel moest er nog rekening worden gehouden met een afstand van 1.5 meter van elkaar, maar
dat leverde geen problemen op. Wij, als bestuur, hadden
gehoopt op een grote opkomst, maar dat viel tegen. De
penningmeester had voor 30 leden zijn inkopen gedaan;
slechts 17 leden, inclusief bestuur, hadden de stoute
schoenen aangetrokken en kwamen naar ons verblijf te
Duivendrecht. Een drietal van onze vaste klanten moest in
verband met ziekte verstek laten gaan. Anderen kwamen

Deze middag beginnen we met bingo en na de pauze is
er de gebruikelijke verloting. Waarna we dit alles besluiten
met een lopend buffet, verzorgd door dezelfde cateraar
die ook de barbecue van september regelde; zal vast wel
goed zijn. De kosten voor dit buffet zijn € 15.00 per persoon voor leden van de BGV, zij die geen lid zijn, moeten
€ 25.00 per persoon betalen. De penningmeester doet
het dringende verzoek om uiterlijk 15 november het geld
over te maken op het volgende adres en rekeningnummer:
Bond van gepens Spoor-Tram Vervoer
T.a.v. van M.H.A. van den Eijnde
Rekeningnummer: NL11 INGB 0004 5473 76
Kerstmaal.
Deze keer een lang verhaal, maar ik stop er nu mee, ik heb
niets meer te vermelden. Ik groet u allen, mede namens
de andere bestuursleden. En hoop u spoedig in een goe9

de gezondheid en in groten getale op de laatste bijeenkomsten van dit jaar te mogen ontmoeten in ons verblijf
te Duivendrecht.
Kor Stuut

Apeldoorn
Eindelijk mogen we weer en als jullie dit lezen hebben wij
onze bijeenkomst gehad. Op 20 okt. jl. zal ik er over schrijven in “Met Pensioen” uitgave december.
De data voor 2022 zullen we dan ook vermelden, en eventuele wijzigingen. Inmiddels hebben we overleg gehad
en zullen dit bespreken in onze eerste bijeenkomst; kom
er later op terug.
Wij als bestuur hopen dan ook dat de leden, inmiddels
anderhalf jaar ouder, weer in goede gezondheid mogen
ontvangen. Iedereen die lid is van onze afd. Apeldoorn, is
van harte welkom en kom gerust.
We komen zoals het er nu uitziet elke derde woensdagmiddag vanaf 13.30 uur bij elkaar in het verenigingsgebouw de “Trekvogels” Adelaarslaan in Apeldoorn.
U kunt mij ook even bellen voor informatie 0621485486.
Ik zeg tot ziens. “Heb het leven lief”.
Herman Trots

Eindhoven
We zijn weer begonnen met de dinsdagmiddagen om
te kaarten en eventueel sjoelen. Er is voorlopig een vaccinatiebewijs, of een negatieve test nodig om toegang te
krijgen tot de Fuut. De corona-app is eventueel het bewijs
dat voldoet aan de gestelde eisen.
We gaan in ieder geval een kerstmiddag en de nieuwjaarsreceptie organiseren. Dit wordt u meegedeeld middels
een folder die u ontvangt via de mail of in de brievenbus.
Groetjes en tot volgende keer.
Jan Daverveld

Friesland
De afdeling Friesland is op 6 oktober weer van start gegaan.
Als eerste punt werd er melding gemaakt dat onze voorzitter heer B. Huiberts uit ons midden is weggenomen
na een lang ziekbed. Door ziekte en overlijden, bestaat
het bestuur nu nog uit 2 leden. Dus aanvulling is zeer
gewenst, anders staat opheffing van de afdeling voor de
deur.
Het bestuur had weer mooie prijzen ingekocht in een
supermarkt. Er werden een zestal ronden gespeeld. Ook
10

werd er besproken, op verzoek van het bestuur van de
SOVL, om een andere dag van de bijeenkomst te zoeken.
Na discussie is besloten op de woensdag te blijven.
De eerste keer waren 12 leden aanwezig en het hadden er
eigenlijk meer moeten zijn voor de kostenspreiding.
Onze volgende bijeenkomsten zijn op 10 november en
22 december.
In december gaan we een etentje organiseren we willen
dan wel graag dat de deelnemers zich even melden. Dit
kan op de mail vrieshilaard@ziggo.nl of tel. 06 26342044.
Graag voor 15 december i.v.m. inkoop.
Wij hopen u in goede gezondheid te kunnen begroeten.
Tot ziens, de V.

Groningen
Verslag BGV-bijeenkomst 24 sep 2021 afd. Groningen
Na anderhalf jaar corona-perikelen kan onze voorzitter
Bouko Bandsma weer een bijeenkomst openen. Hij kan
namens het bestuur 11 leden welkom heten. Van de actieve leden zijn er twee die in de afgelopen tijd overleden;
dat zijn Carolien van Dijk en mw. Klaasje Alsema. De voorzitter vraagt 1 minuut stilte om deze leden te gedenken.
Hierna krijgt Henk Homan het woord. Hij leest het jaarverslag 2020 voor wat Jan van Dijk gemaakt heeft. Leden
hebben geen op- of aanmerkingen op het verslag.
De penningmeester Willem Steen heeft voor elk lid een
financieel verslag. Ook hier worden geen vragen over gesteld.
Kascontrole: de kascommissie doet verslag bij monde
van Ger Wolters. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en hij stelt voor om het bestuur maar in het
bijzonder de penningmeester decharge te verlenen. De
zakelijke rekening is om gezet naar een girorekening wat
inhoudt dat dit veel minder kost.
Boottocht
Het bestuur stelt voor om 29 oktober met een boot te
gaan varen door het Reitdiep/Lauwersmeer.
Leden voelen hier wel voor. De kosten zijn € 20,-- (leden);
€ 35,-- (niet-leden) per persoon te voldoen op de rekening
van de penningmeester. Er is aan boord een toilet.
We moeten om 8:45 uur inschepen we gaan varen om
9:00 uur.
Wat betreft de regelgeving corona: we moeten een QRcode of een inentingsbewijs en met in beide gevallen een
ID-kaart bij ons hebben.
Hierna gaan we bingo spelen en na 3 ronden en een gratis ronde sluit om 16.30 uur de voorzitter de bijeenkomst
wenst ons een fijne bootreis en wel thuis.
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Agenda

26 november: kaarten en sjoelen
17 december: kerstbijeenkomst we beginnen om
11.00 uur.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst.
JJP

Haarlem
Eindelijk weer bij elkaar gekomen om te bingoën op 6 oktober sinds ruim 1.5 jaar. Een kleine groep, maar wel fijn
dat we elkaar weer in de ogen konden kijken. We hebben
fijn bijgepraat en wat opviel is dat alle mensen echt blij
zijn dat ze weer naar het maandelijkse uitje kunnen. Ook
besproken hoe nu verder het aantal leden daalt helaas,
maar daar hebben meer clubs last van. De leden waren
enthousiast en er is dan ook besloten om de middag eens
in de maand voort te zetten. In de aanloop naar de feestdagen zal er in december een bingo worden georganiseerd met als afsluiting een gezellig samenzijn met een
drankje en een hapje.
Op woensdag 3 november om 13.30 uur is onze eerstvolgende bingo in onze gezellige ontspanningsruimte die
weer mooier is geworden!
Er is niet stilgezeten tijdens de corona. De zaal is door de
HSC (Haarlemse Spoor Club) nog gezelliger gemaakt met
mooie rekwisieten uit vroeger NS-tijd, zeer herkenbaar
door de leden van de BGV.
Bij de eerstvolgende bingomiddag (3 november) wordt
besloten de datum vast te leggen voor de kerstbijeenkomst in december. Mevrouw Ria Lousini heeft aangeboden om als algemeen commissielid zich bij het bestuur
aan te sluiten en ondersteuning te verlenen waar nodig.
Hartelijk dank daarvoor namens alle leden. Bij deze roep
ik gepensioneerde NS-ers op om u aan te melden als lid
voor een van de activiteiten die in Haarlem plaats vinden
zoals klaverjassen, bingo, jeu de boules.
Aanmelden kan per mail naar: j.hout1403@upcmail.nl
Ik hoop dat oude tijden herleven en we elke maand weer
kunnen samenkomen.
Paul van Hout

Heerlen
U moet op het moment dat ik weer iets ga schrijven, ons
‘lijfblad’ Met Pensioen (oktober) nog gaan ontvangen.
Maar de deadline (8 oktober) voor de uitgave november
komt voor ons afdelingsschrijvers er alweer aan. Het is 26
september, de Formule1 in Socchi (Rusland) is gedaan.

Wat heb ik weer genoten van Max Verstappen. U vast
ook? In het verleden was ik een enorme fan van Ayrton
Senna, de op zondag 1 mei 1994 zo tragisch verongelukte
formule1-coureur. Daarna heb ik nog een paar races gekeken, maar het was niet spannend genoeg dat mij aan
de buis kluisterde. Tot dat onze eigen Verstappen aan het
firmament kwam. Langzaam gingen velen weer genieten
van de soms best frivole momentjes, toch ook wel eens
een tikkeltje brutaal autoracen. Maar goed, hij is vandaag
tweede geworden en zijn opponent Hamilton staat in het
klassement 2 punten voor! Gisteren, zaterdag 25 september, had eerder het kabinet besloten om de CTP (coronatoegangspas), mooi woord voor SCRABBLE, in te voeren.
Bij mij komt dan onvermijdelijk de vraag ‘hoe gaan we
dat uitvoeren?’ Onze Spuiklep is een warme ‘huiskamer’
waar we van alles plegen te doen. Er wordt getafeltennist, biljarten, sjoelen, darten en gekaart. Maar ook en
vooral veel gelachen en gedronken. Maar ik moest het
spits afbijten op deze zaterdag 25 september. Een countryline danceclub komt. Hoe ga ik dat oppakken? Ik ben
geen goed gebouwde kleerkast om de coronacheck uit te
voeren. En wat zo lastig is, iedereen die nu aan ‘mijn’ deur
verschijnt moet ik controleren, en dat zijn allemaal stuk
voor stuk hele lieve mensen. En nu zal daar net iemand
tussen komen die geen geldige toegangscheck op zijn
telefoon heeft. Of heeft misschien wel geen telefoon. Ja,
hij of zij mag het ook op papier aanbieden. Natuurlijk. En
dan blijkt, want ik heb het achter de rug, toch ook iemand
die hoogst verbaasd is als ik haar het rode vlak laat zien
met het kruis. GEEN TOEGANG! Snotverdomme, hoe kan
dat? Toch voorzichtig vragen of ik naar de internationale
app mag kijken. Uit niets blijkt dat er iets onregelmatigs
is. Mevrouw doorlaten en lekker laten dansen. Uiteindelijk
waren er geen mensen die ik met ‘geweld’ buiten mocht
zetten. Gelukkig viel het slagboompje spelen bij de ingang reuze mee. Ik denk dat ik dat ook niet aankon, dat
uitsmijten. Als iedereen bereid is om dat vaccin te nemen,
worden we allemaal beschermd. Krijgen we allemaal onze
vrijheid terug. Maar tot zover – als het al zover komt – vertrouw ik liever op gezond verstand dan m’n kwaliteiten als
uitsmijter.
Frans Evers, f-evers@home.nl, 0651358831

's-Hertogenbosch
Deze keer hebben we weinig nieuws te melden. Bij het
verschijnen van deze MP zijn we al wel bij elkaar geweest.
Maar dit was later dan de datum dat deze kopij moest
worden ingeleverd.
Daarom komt in het decembernummer een verslag van
onze bijeenkomst op 20 oktober.
Helaas hebben er onlangs weer enkele actieve leden opgezegd.
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Wij, het bestuur, zijn erg benieuwd hoe onze leden onze
toekomst zien. Dus van enige spanning is zeker sprake!
Zeker is wel dat we in november weer jarige leden hebben. Voor u allen onze hartelijke gelukwensen.
Dit was het weer, tot de volgende keer.
Groetjes, Berthy van den Broek

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Geen kopij ontvangen.

dezelfde bewindslieden. Hoezo een nieuwe cultuur???
Het zijn volgens mij een stelletje ordinaire plucheplakkers. Maar genoeg gesomberd. Als u dit leest is onze eerste contactmiddag al-weer voorbij. Op het moment van
schrijven (4 oktober) ben ik benieuwd hoeveel leden er
zullen komen. Laten we hopen VEEL. De kersbrunch gaat
dit jaar wel door mits er voldoende belangstelling is. De
opzet wordt nu anders, het wordt een echte brunch. Verder wordt het afwachten hoe het gaat lopen met onze
afdeling. Het ledenaantal zakt gestaag maar dat gebeurt
ook bij de andere afdelingen. Amersfoort en Midden-Limburg geven aan te gaan stoppen, zij kunnen geen nieuwe
bestuursleden vinden.
Zo. Dit was het weer voor de maand november.
Namens het bestuur, alle jarigen van harte gefeliciteerd
en al onze zieke leden wensen we beterschap toe.

Oost Gelderland
Allereerst iedereen gefeliciteerd die deze maand jarig is
en voor de zieken van harte beterschap. De eerste bijeenkomst is goed verlopen.
Er waren 22 personen aanwezig en iedereen heeft genoten van een hapje en een drankje.
De volgende bijeenkomst is op 3 november dan wordt
er ook weer gekaart en bingo gespeeld.
Ook kan men zich dan opgeven voor het kerstbuffet
€ 12.50 per persoon, deze is gepland op 22 december.
Er worden deze keer geen kerstbakjes gemaakt.
De bijeenkomst van 1 december gaat gewoon door.
Namens het bestuur, Ben Brookman

Rotterdam / Den Haag
In september heeft onze grote leider en zijn collega de
anderhalve meter afgeschaft en mondkapjes hoeven niet
meer. Alleen nog in het openbaar vervoer. De voetbalstadions zitten weer vol met supporters, cafés en restaurants
mogen weer gasten ontvangen, zij het met de QR-code
en om 24.00 uur sluiten. Alleen de evenementenbranche,
zoals kermissen, muziek- en popfestivals mogen voorlopig 75% aan gasten ontvangen. Waar we aan moeten
wennen is dat je voor een bezoek aan een museum of
tentoonstelling afspraken moet maken voor een tijdslot.
Laten we hopen dat de besmettingen niet meer gaan
toenemen en dat we zo langzamerhand weer normaal
kunnen gaan doen. De energieprijzen vliegen de pan uit,
benzine, olie, gas en elektra (s)tel uit je winst. De cijfers
van de rijksbegroting gezien in de krant?? AOW’ers leveren weer 0,3 % in, wij als ouderen gaan er steeds verder op
achteruit. Een mooie uitspraak van een Amerikaanse econoom: “Als Bill Gates bij mij in de bus stapt, gaat het gemiddelde inkomen van de passagiers om hoog.” Jaja. De formatie is eindelijk gereed en we zitten weer opgezadeld met
12

Cor Voorderhaak, vz

Twente
Langzaamaan pakken we weer de draad op naar het normale. We moeten weer gaan plannen en daarbij zullen we
nog best wel iets vergeten. We zitten nog niet echt in ons
ritme. 20 Oktober was weer onze eerste bingo sinds 2 jaar,
hoe raar is dat. Ineens weer bedenken hoe een leuke bingo en loterij samen te stellen. Gelukkig hebben we heel
tevreden leden die waarderen heel erg wat het bestuur
allemaal doet. Dit geeft ons de stimulans om verder te
gaan. Wel hopen we stilletjes dat er versterking komt. Zoveel tijd neemt het ook niet van je, we doen alles samen.
Fijn dat het hoofdbestuur dhr. Cor Voorderhaak bereid
heeft gevonden dat hij de taak van ledenadministratie
overneemt. We begrijpen allemaal dat het even duurt
voor je daarvoor ingewerkt bent. Veel succes gewenst.
Er gebeuren heftige dingen onder onze leden waar we
erg van schrikken. Gelukkig kunnen we nog een bloemetje brengen als opkikkertje en lekker bijpraten onder het
genot van een kopje koffie. We hopen dat alles goed komt
met onze zieken.
17 November is onze volgende bijeenkomst, laat u verrassen we hopen op een goede opkomst.
15 December is de kerstviering, hierbij graag opgave
wie er komt zodat we daar rekening mee kunnen houden.
Geef het even door aan Leis Bos onze secretaris.
Tot dusver kunnen we alleen op donderdag en vrijdag
uit eten bij de stationsrestauratie in Oldenzaal. Mocht er
interesse zijn dan verplaatsen we tijdelijk het naar de eerste donderdag i.p.v. eerste woensdag. We horen wel wat
de leden er van vinden. Stilletjes hopen we dat het m.i.v.
november weer bij het oude wordt. We houden u op de
hoogte.
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In de hoop dat de corona niet de kop op steekt wensen
wij iedereen een goede gezondheid, voor de jarigen een
gezellige verjaardag en voor de zieken een spoedig herstel indien mogelijk.
Hartelijke groeten namens het bestuur, Zwaan Stassen

De jaarvergadering was op 25 oktober. Omdat dit schrijven al op 8 oktober bij de redactie werd verwacht, komen
we in het decembernummer terug op deze activiteit. Ook
vermelden we dan de kosten voor de kerstdinch.
Wij wensen u een fijne novembermaand.
Ina Plat

Utrecht
We zijn in het Buurthuis aan de Prinses Beatrixlaan nr. 6 in
Utrecht op de dinsdagmiddag weer bij elkaar. Helaas is de
groep op dit moment nog wel kleiner dan voor de COVIDuitbraak. Wij hebben dan plaats voor de afd. Amersfoort
als ze dit leuk zouden vinden. Loop gewoon eens even
binnen, de koffie staat klaar. Wij hebben namelijk gelezen
dat deze afdeling zonder bestuur zit. U mag mij altijd bellen op telefoonnummer: 0640714947 of een mailtje sturen naar: aeleveld@kpnmail.nl. Op dit moment wordt er
geklaverjast en gejokerd. Uiteraard zijn alle gepensioneerden van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Ook andere ideeën voor de invulling van de dinsdagmiddag zijn welkom. Wij zullen dan kijken of we dit voor
u kunnen invullen. Wij starten om 13.15 uur en het is ca.
16.15 uur afgelopen.
Alle zieken wenst het bestuur van Harte Beterschap en
voor de jarigen in de maand november van harte gefeliciteerd en een fijne dag.
Een lieve groet, Etta Eleveld

Venlo
De coronamaatregelen zijn in september weer aangepast.
Deze maatregels konden we in het oktobernummer niet
vermelden omdat ons stukje toen al bij de drukker lag.
Hieronder vindt u de aankondiging van de Spoorweg
Sportvereniging Venlo:
De toegang tot het horeca deel van ‘t Wonder zal conform
de regels van het coronabeleid worden toegepast. Dit
betekent dat er slechts op vertoon van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test (3 G regels) toegang
tot het horeca-deel van ‘t Wonder mogelijk is. De corona
app biedt evenals een schriftelijk document het bewijs
dat voldaan is aan de gestelde eisen. Bij het niet voldoen
aan de gestelde regels wordt toegang geweigerd. Ook bij
symptomen van het corona-virus (Covid-19) is het dringend gewenst om de locatie niet te bezoeken. SSV wil
graag haar vrijwilligers beschermen en de gasten een veilige omgeving bieden. Einde citaat.
Ter aanvulling: mocht u niet in het bezit zijn van een mobiel waarop u de corona-app kunt downloaden, bij de bibliotheek kunt u een papieren coronatoegangsbewijs uit
laten printen. Vergeet niet uw ID-kaart mee te nemen.

Zuid West
Op donderdag 9 september konden we weer eindelijk
tegen half twee de deuren van de Nieuwe Verbinding in
Roosendaal openen voor onze eerste bijeenkomst sinds
februari 2020. 31 Leden waren vanmiddag weer aanwezig en werden door Luc van harte welkom geheten. De
opstelling van de tafels waren op 1½ meter gezet zodat
het coronaproef was en de leden werden verzocht zoveel
mogelijk te blijven zitten. Iedere aanwezige was gevaccineerd zodat dit ook geen punt van discussie was.
Deze bijeenkomst was anders dan gewoonlijk namelijk
geen bingo en loterij maar dat was van tevoren bekend
gemaakt. Het werd een informatieve bijeenkomst en was
tevens bedoeld om de mensen de gelegenheid te geven
elkaar weer na 1½ jaar te ontmoeten en bij te praten.
Ben nam hierna het woord met een overzicht wat er in
de afgelopen coronatijd binnen de afdeling van de BGV
Zuidwest was gebeurd.
Het ledenaantal op 01-01-2020 bedroeg 193 leden. In de
periode tot 9 september 2021 zijn er 9 leden overleden,
hebben er 20 bedankt voor het lidmaatschap en 30 leden
hebben geen machtiging gegeven voor automatische
afschrijving van de contributie zodat het huidige ledenaantal op 9 september 2021 dus 134 personen bedraagt.
In juni 2020 ging ons geplande reisje naar de Schrobbelaer niet door en in de resterende maanden van dat jaar
waren er geen bijeenkomsten De verstrekte AH-bon in
december, om toch nog iets aan de kerstsfeer te doen,
werd door de leden zeer gewaardeerd. In 2021 vonden er
tot september ook door corona gedwongen geen bijeenkomsten plaats. Nu sinds 25 september de versoepelingen in werking zijn getreden kunnen we met ingang van
donderdag 14 oktober weer de gebruikelijke bijeenkomsten houden dus met bingo en loterij.
Hoe de kerstbijeenkomst in december 2021 eruit zal zien
is nu nog niet bekend. In de bijeenkomst van 14 oktober
zal bekend worden wat dan mogelijk is en hoe deze middag wordt ingevuld. Ben maakte tevens bekend dat Rianne wegens ziekte niet aanwezig is.
Aan de aanwezige leden werd gevraagd of zij nog voorstellen hadden betreffende de invulling van de komende
bijeenkomsten. Moeten we hieraan iets veranderen of
gaan we op de oude voet verder? Hierop kwam geen reactie vanuit de zaal dus alles blijft bij het oude.
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Na deze mededelingen werd er nog gezellig door de
aanwezigen de laatste nieuwtjes uitgewisseld onder het
genot van enkele door de BGV Zuidwest aangeboden
consumpties.
De middag werd besloten met blijf gezond en tot donderdagmiddag 14 oktober om 13.30 uur voor de volgende reguliere bijeenkomst.

Agenda

donderdag 11 november aanvang 13.30 uur
donderdag 15 december aanvang wordt nader bekend gemaakt.
Ton Vercruijssen

Zwolle
Voor onze soosmiddagen maken wij gebruik van het gebouw van de Blazende Veiligheid, de personeelsvereniging in Zwolle. De beheerder heeft ons laten weten dat
het bestuur van de Blazende Veiligheid heeft besloten dat
bezoekers een bewijs moeten tonen dat zij gevaccineerd
zijn. Dit kan op verschillende wijze, n.l. via de app. op hun
telefoon, een geprint QR-bewijs, of door het schriftelijke
bewijs dat er twee vaccinaties zijn geweest. Deze controle
gaat de Blazende Veiligheid niet zelf doen, maar dit dient
door de gebruiker gedaan te worden.
Dat zullen wij dus op de eerstvolgende middag moeten

gaan doen. Wij gaan dit registreren en bij een volgend bezoek aan onze soos is deze controle niet meer nodig, want
wij hebben uw gegevens dan al.
Wanneer dit blad bij u in de bus valt is het al begin november. Omdat de decembermaand voor velen al een drukke
maand met etentjes is, willen wij u graag, na afloop van
de soosmiddag op 17 november, een stamppotbuffet
aanbieden voor de simpele prijs van slechts € 5. Uiteraard
moeten wij dit bestellen en dienen daarom te weten hoeveel deelnemers hiervan gebruik willen maken. Opgeven
is dus noodzakelijk en dat kan bij de penningmeester
(A. Dekker) via de telefoon (038 4538989) of via zijn mail
a.dekker31@gmail.com. Opgave moet uiterlijk een week
voor de soosmiddag gedaan zijn, dat is daarom uiterlijk
10 november. Voor deelnemers die zich op de soosmiddag van 20 oktober hebben opgegeven en betaald, is dit
niet meer nodig.
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 17 nov., daarna even noteren,
15 dec., 12 jan., 9 febr., 9 maart, 6 april en 4 mei.
Blijf voorzichtig en zorg dat we u allemaal weer gezond
op onze middagen zien.
Namens het bestuur, Jan Post

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
Vacature
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

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

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

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

Ereprijsweg 4

8042 GM

Zwolle

038-4212311

14

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 december 2021
Sluiting kopij 5 nov. 2021
Verschijningsdatum 30 nov. 2021
Nummer januari 2022
Sluiting kopij 3 dec. 2021
Verschijningsdatum 4 jan. 2022

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing 8/9 - Steenuil
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.J.W. van Zon
Zwaag

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

