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Van de redactie
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O

p deze regen- en stormachtige
dag, kijk ik uit naar een mooie
nazomer. Vind wel dat we dat verdiend hebben na een lange periode
van beperkingen door de corona
perikelen. Gelukkig zijn de regels
weer wat opgerekt en nu maar hopen dat een nieuwe versie ons weer
terug werpt naar de oude situatie.
Gelukkig is het niet alleen kommer
en kwel, het afdelingsnieuws staat
bol van de activiteiten die weer gaan
plaats vinden. Dit na dik 1½ jaar stilstand waarin het verenigingsleven
totaal stilstond, mijn angst is dan

ook dat hierdoor veel mensen zijn
afgehaakt. Ook de BGV gaat gebukt
onder de afname van leden en het
vinden van nieuwe bestuursleden
die de afdeling levensvatbaarheid
geven. In deze MP wordt hier ruimschoots aandacht voor gevraagd.
Ondanks de economische misère
rond de pandemie, staan volgens
De Nederlandse Bank de pensioenfondsen er goed voor en kan er weer
langzaam nagedacht worden over
het verhogen van de pensioenen, Zie
artikel in deze MP.

Ook weer aandacht voor de zorg en
huurtoeslag. In de praktijd blijkt dat
er toch een groot aantal mensen zijn
die hier recht op hebben, maar er
geen gebruik van maken. Dit is jammer want het gaat om soms behoorlijke bedragen. Ook aandacht voor
reiskosten mantelzorgers.
En natuurlijk weer bijdrages van onze
lezers en staan er staan nog vele in de
wacht die in een volgende uitgave
uitgebracht worden.
Jan Westerhuis

Van uw voorzitter

B

egin augustus zet ik me weer
achter mijn helse apparaat om
een stukje aan onze leden te schrijven. Buiten waait het behoorlijk en
de zon schijnt wel maar het ziet er
toch naar uit dat het gaat regenen.
Dat is precies zoals ik mij deze zomer heb gevoeld.
Zoals jullie weten mag zo langzamerhand alles weer, behalve grote feesten en dat soort zaken. Maar daar zijn
wij toch niet erg meer van toch? Mijn
vereniging in Dordt is ook alweer opgestart en ik moet zeggen dat men
heel blij is dat we weer zijn begonnen. Nu onze BGV-afdelingen nog. Ik
realiseer me dat we afhankelijk zijn
van hetgeen de NS-personeelsverenigingen besluiten wanneer hun locaties weer opengaan. En natuurlijk
blijft er de optie dat er nog weer een
4e golf COVID komt. Je kunt daar wel
soepeltjes naar kijken, maar uiteindelijk ontwikkelt het virus zoals het
zelf wil. Dan kun je wel met z’n allen
gevaccineerd zijn maar het is net als

Ik hoop dat alle afdelingen nog de
kracht hebben om te blijven bestaan!
Ik hoor geluiden dat het met sommigen niet zo goed gaat. Zeker na die
anderhalf jaar is men gewend om
thuis te blijven en heeft men niet zo
veel behoefte meer om er uit te gaan.
Zelfs al zijn onze middagen over het
algemeen erg gezellig.
Wat betreft de belastinginvulling
voor onze leden, dat is bijna allemaal
op afstand gebeurd. En het is KLAAR!
Ere wie ere toekomt. Hierbij een
pluim voor al onze belastinginvullers
en zeker ook voor de heren die de leiding in de werkgroep hebben. Wij als
bestuur zijn er blij mee!
de griep, de variant kan net iets anders zijn en dan heb je het gedonder
weer.
Binnenkort moeten wij als bestuur
dan eindelijk weer eens bij elkaar
komen, via email enz. gaat het wel,
maar we missen toch het persoonlijke contact.

Zo, nu genoeg veren ergens ingestoken. Het is weer voldoende voor deze
keer. Ik wens jullie voor de rest van de
zomer nog een prettige tijd en hopelijk kunnen we in september weer
van start gaan.
Met groet Jan Sletterink
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Overdracht Ledenadministrateur

T

oen Jos Koenders drie jaar geleden aantrad als ledenadministrateur zei hij erbij dat hij het maar
tijdelijk wilde doen. Maar de tijd
verstreek en uiteindelijk gaf Jos begin verleden jaar te kennen te willen stoppen. Gelukkig hadden we
in de tussentijd Cor Voorderhaak
bereid gevonden om invulling te
geven aan de functie van Ledenadministrateur BGV. Maar u raadt het
al. In maart 2020 ging de lockdown
van start, gevolg was dat er geen
overdracht van Jos Koenders naar
Cor Voorderhaak kon plaatsvinden.
Eindelijk vonden er versoepelingen
plaats en is Jos afgereisd naar Dordrecht, waar Cor woont, om de laptop over te geven en uitleg te geven
hoe het allemaal werkt. Zoals jullie
begrijpen zijn er elke maand wel
verhuizingen, sterfgevallen, zelfs
af en toe nieuwe leden. Die moeten dus allemaal verwerkt worden
en elke maand krijgt elke afdeling
een uitdraai uit het ledenbestand
specifiek voor zijn of haar afdeling
waarin de wijzigingen verwerkt zijn.
Bovendien wordt uit het bestand
elke maand het verzendbestand gemaakt voor Met Pensioen. En 1x per
jaar wordt het ook gebruikt om de
contributie te innen. Dus een goed

bijgehouden ledenbestand is voor
de BGV zeer belangrijk. Ook Jan
Sletterink was bij de uitleg en overdracht aanwezig. Na een uurtje of
twee had Cor het door hoe het Excel
programma werkte. Na overdracht
van diverse documenten met uitleg
van het programma konden we de
overdracht afsluiten. Namens het
bestuur willen we Jos Koenders
hartstikke bedanken dat hij toen we
in nood zaten de ledenadministra-

tie heeft opgepakt. Ik heb van zijn
vrouw gehoord dat hij er in het begin best nog wel moeite mee had
hoe e.e.a. Ingevuld moest worden.
Jos, bij deze namens het bestuur
BEDANKT. En ik wil Cor ook bedanken dat hij het stokje heeft overgenomen. En natuurlijk wensen we
Cor sterkte, maar ik ben er niet bang
voor dat het niet gaat lukken.
Jan Sletterink

De Nederlandsche Bank
Verhogen van pensioenen bijna weer toegestaan

V

eel Nederlandse pensioenfondsen kunnen voorzichtig gaan nadenken over het verhogen van pensioenen. Nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank
(DBN) wijzen uit dat hun financiële gezondheid gemiddeld genomen bijna op het niveau zit waarop het fondsen is toegestaan indexeringen door te voeren.
4

De dekkingsgraad is voor de sector als geheel opgelopen tot 109,4 procent. Als de dekkingsgraad boven de
110 procent is, mag een fonds de pensioenen indexeren.
Algemeen dagblad
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Station Gouda

G

ouda kreeg zijn eerste aansluiting op het spoorwegnet op 21
mei 1855 met de ingebruikname
van de spoorlijn tussen Utrecht en
Rotterdam Maas van de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij (NRS). Het station lag in die tijd
niet binnen de gemeente Gouda.
Pas na een latere grenscorrectie
kwam het station daadwerkelijk in
Gouda te liggen. In eerste instantie zag het gemeentebestuur van
Gouda niet het belang van het station in en weigerde dan ook mee te
betalen aan deze nieuwe vorm van
infrastructuur. Daarom bestond het
toenmalige stationsgebouw uit niet
meer dan twee houten bouwketen,
bereikbaar over een modderpad.
In 1869 toen Gouda dankzij de
spoorlijn Harmelen-Breukelen werd
verbonden met Amsterdam en het
spoor naar Rotterdam werd verdubbeld, kwam er een volwaardig stationsgebouw van twee verdiepingen.
In 1870 kwam de verbinding met
Den Haag tot stand. Ook kwamen er
twee tramlijnen die het station aandeden: Gouda-Bodegraven in1882
en Gouda-Oudewater in 1884. De
exploitatie van het stationsgebouw
was achtereenvolgens in handen van
de Rhijnspoorweg, de Staatsspoorwegen en NS de huidige uitbater. In
1911 vonden er aanpassingen plaats,

waarbij onder meer een goederenloods met daarop een dakterras.
Op 6 en 26 november 1944 werd het
station en het spoor bij Gouda door
de Geallieerden gebombardeerd.
Ondanks de zware bombardementen waren de gevolgen voor dit
knooppunt van spoorwegen betrekkelijk gering. Na de Tweede Wereldoorlog werd de begane grond van
het oude stationsgebouw gebruikt
voor het nieuwe stationsgebouw dat
in 1948 gereedkwam. In 1983 werd
het witgepleisterde station echter afgebroken vanwege de bouwkundige
staat.
Het huidige stationsgebouw werd
geopend op 13 oktober 1984. Het
hoofdgebouw kenmerkt zich door
zes halfronde bogen op het dak. Bo-

ven de ingang bevindt zich een glasappliqué ‘De ondergaande zon’ uit
1984 van Louis La Rooy.
Station Gouda bevindt zich centraal
in de stad Gouda, ongeveer 300 meter noordwestelijk van de historische
stadskern. Gouda is een prachtige
historische stad in het Groene Hart.
De stad is ontstaan in de Middeleeuwen op de plaats waar de Gouwe en
de Hollandsche IJssel samenvloeien.
Aan het einde van de dertiende
eeuw werden er stadsrechten aan
Gouda verleend. Gouda is altijd een
rijke stad geweest en dit is nog steeds
merkbaar als je een rondje loopt
door het historische centrum van de
stad. Het stadhuis van Gouda en de
Sint-Janskerk zijn hier goede voorbeelden van. De stad is natuurlijk beroemd om zijn Goudse kaas. Maar er
ook kaarsen, pijpen en stroopwafels
zijn bekende Goudse producten. De
stad is op zijn mooist in december
als hier de lichtjesavond wordt georganiseerd. De beroemde Goudse
kaasmarkt wordt tegenwoordig alleen nog maar in de zomermaanden
georganiseerd. Kortom Gouda is
zeker een bezoek waard. En vergeet
vooral niet een siroop- of stroopwafel
te eten.
Jan Westerhuis
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Reiskostenvergoeding voor mantelzorgers
Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Soms betaalt de gemeente een deel van de kosten. Ook kun je de
kosten soms aftrekken bij je belastingaangifte. Ook kun je je naaste vragen of hij je reiskosten wil betalen.

6 tips waarmee je op je reiskosten kunt besparen:
Parkeervergunning
Zorg je voor iemand die woont in een gebied waar je
betaald moet parkeren? Dan krijg je misschien een parkeervergunning. Informeer bij de gemeente van je zorgvrager.
OV-begeleiderskaart
Als degene voor wie je zorgt niet zelfstandig kan reizen
met het openbaar vervoer, kan hij of zij een OV-begeleiderskaart aanvragen.
Meer informatie www.ov-begeleiderskaart.nl.
Passagierskaart
Als je iemand vervoert die niet meer zelf kan rijden,
kun je misschien een gehandicaptenparkeerkaart (passagierskaart) gebruiken. Deze staat op de naam van de
zorgvrager. Hij/zij kan deze aanvragen bij de gemeente.

Reiskostenvergoeding en bijstandsuitkering
Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Informeer hierover bij je gemeente.
Valys
Als degene voor wie je zorgt gebruik maakt van Valys,
mag hij of zij gratis een begeleider meenemen. Meer informatie op www.valys.nl.
Reiskosten aftrekbaar
Woon je samen met degene die je verzorgt? Is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan
kun je de reiskosten voor het ziekenbezoek mogelijk aftrekken als specifieke zorgkosten. Lees de voorwaarden
op www.belastingdienst.nl.

De buitendienst heeft ook wel wat

B

egin 1957 volgde ik de cursus buitendienst in Arnhem. Uit heel het land kwamen een twintigtal deelnemers. De sfeer was ongedwongen en de heer Steffens was een prettige docent.
Aan de orde kwamen o.a.: de betekenis van de handbediende seinen en de elektrische met de diverse gekleurde
lichten.
Ook het doel van de borden langs het spoor, evenals de
belangrijkste artikelen uit de spoorwegwet en (vele) andere reglementen. De taken van een perronopzichter,
machinist, conducteur maar ook die van een stationschef
stonden op het programma.
Uit die spoorwegwet leerde ik o.a. het toen nog bestaande artikel: Een lokettist mag vijf minuten voor vertrek van
de trein zichzelf in veiligheid begeven. Een ketel van een
locomotief zou kunnen exploderen. Deze laatste regel
heb ik maar nooit toegepast.
6

Bijzonder was de excursie naar de treindienstleiderspost
in Arnhem. Hier werkte men met het toen nieuwe N-X
(begin - einde) systeem. Voor iedere treinbeweging werd
op een groot tableau zowel het beginpunt als het eindpunt aangegeven. Alle wissels en seinen kwamen op tijd
in de juiste stand. Ook de overwegbomen sloten keurig
op tijd.
Een volgende excursie was op het rangeerterrein in
Amersfoort.
Ons werd uitgelegd hoe de goederentreinen naar de verschillende stations werden samengesteld. Hier werd geen
zware locomotief voor gebruikt, maar een sik.
Een sik? Hield NS er ook al een geitenstal op na? Nee, niet
helemaal maar...
De locomotors werden ontworpen in het stoomtijdperk.
Normaal gesproken werd de fluit van een (stoom)locomotief aangeblazen door er stoom door te jagen. Tja die
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had de huidige locomotor niet dus werd de fluit aangesloten op de uitlaat van de motor. Omdat de uitstroming
van de uitlaatgassen allerminst gelijkmatig was, had dat
een merkwaardig effect die aan het gemekker van geiten
deed denken. En dit werd al snel sikken genoemd en de
sik was geboren.
In Enschede volgde ik met een paar anderen in de avonduren een cursus voor telegrafist. Niet alleen het hele morsealfabet moest je uit het hoofd leren, maar ook de seinsleutel vlot bedienen. Het leek zo eenvoudig!
Tijdens deze buitendienstcursus was ook ons huwelijk
gepland. De datum 26 april was al vastgesteld voordat
de cursus begon. En toen bleek dat ik hier vrij voor moest
vragen. Eind maart diende ik bij de heer Steffens een verzoek in om voor ons voorgenomen huwelijk op 25 en 26
april vrij te mogen zijn. De heer Steffens keek bedenkelijk.

Het was een weinig voorkomend verzoek. Hij zou zijn best
doen, want er moest natuurlijk wel wat geregeld worden
(wat precies bleek later). Op 3 april kwam de officiële toestemming.
De grote dag was daar.
Iets waar wij helemaal niet op gerekend hadden, was dat
alle cursisten en de docent op de trappen van het mooie,
oude gemeentehuis van Hengelo stonden. Door een
haag van a.s. perronopzichters, die het sein gaven dat de
huwelijkstrein van Gé en mij veilig kon vertrekken. Een
complete verrassing en een mooi begin van een bijna
63-jarig huwelijk.
Gerard Wiegerink
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Zorgen over bezetting van de besturen van de afdelingen

Bemensing
A

l geruime tijd maakt het hoofdbestuur zich zorgen over de bemensing van de besturen van onze
afdelingen. Er zijn meerdere afdelingen die één of meerdere vacatures hebben, die soms al jaren niet
opgevuld worden. Daardoor zijn er
bestuursleden die meerdere functies vervullen. Zelfs al is dit statutair
slechts voor één functie toegestaan.
We zijn nu zover dat de afdeling
Amersfoort, die al jaren geen voorzitter heeft, en draaiende werd gehouden door Jan Beitsma, het probleem
heeft dat Jan na 1,5 jaar wil stoppen
als bestuurslid. Hij gaf aan dat hij de
motivatie niet kan opbrengen om
bijv. het organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten weer op te
starten. Ook Yvonne Gartner, die al-

tijd de Bingo voor haar rekening nam
heeft medische problemen en kan
zich niet meer inzetten voor de BGV
Amersfoort.
Dus bij deze de uitvraag onder alle leden van de afdeling Amersfoort.
Denk eens goed na of bovengenoemde functies wat voor je zijn.
Eigenlijk zoeken we dus een volledig bestuur d.w.z. voorzitter, penningmeester en secretaris.
Vinden we geen oplossing voor deze
“uitdaging” dan zullen we als hoofdbestuur moeten kijken hoe we nu
verder gaan. Dus denk erover na
en help alle leden van de afdeling
Amersfoort door je op te geven voor
één van de functies!

Hetzelfde geldt ook voor de afdeling Midden-Limburg ook daar stopt
de afdelingssecretaris Wil Kroon er
mee. En volgens mij had de voorzitter ook al eens aangegeven te willen
stoppen als voorzitter. Dus ook hier
het probleem: hoe nu verder.
Dus ook voor de afdeling MiddenLimburg de dringende uitvraag
voor bestuursleden.
Denk erover na, het kost je echt minder tijd dan je denk! En red daarmee
je afdeling!
Laat onze postbus vol stromen aub,
mailen mag ook!
Jan Sletterink en medebestuursleden
hoofdbestuur BGV

Hartinfarct herkennen
Bij een hartinfarct heb je vaak heel duidelijke klachten. Meestal is dit een aanhoudende drukkende pijn op de borst.
Maar je kunt ook vagere klachten hebben. Lees hoe je een hartinfarct herkent.
Duidelijke signalen
Een drukkende pijn op de borst is het meest duidelijke
signaal bij een hartinfarct. Het voelt alsof iemand een
band om je borst snoert. Bij een hartinfarct gaat dit gevoel niet over.
De pijn op de borst gaat vaak samen met:
• uitstralende pijn naar de armen, schouderbladen,
hals, kaak of maagstreek
• zweten
• misselijkheid of braken
Let op! Bel direct 112 als deze klachten ook in rust
langer duren dan 5 minuten.
Minder duidelijke klachten
Bij een hartinfarct zijn er soms ook minder duidelijke signalen. Die komen vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. Ook bij ouderen en patiënten met diabetes kunnen
de signalen onduidelijk zijn.
8

Minder duidelijke signalen zijn:
• pijn in de bovenbuik, kaak, nek of tussen de schouderbladen, zonder pijn op de borst
• kortademigheid
• extreme moeheid
• duizeligheid
• onrustig gevoel of gevoelens van angst
• snelle ademhaling
De klachten kunnen verschillen per persoon. Ze kunnen
heel plotseling of heel geleidelijk ontstaan. Blijf kalm,
laat de patiënt rustig zitten of liggen.
Ambulancemedewerkers kunnen direct de juiste hulp
verlenen. Ga niet met eigen vervoer naar het ziekenhuis. Een snelle opname in het ziekenhuis is belangrijk,
omdat de behandeling dan eerder start. Dat vergroot de
kans op herstel.
Hartstichting
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Onze secretaris geniet nog van een vakantie in Zeeland
dus schrijf ik maar een stukje voor MP.
Eindelijk weer iets positief te melden. Met ingang van
maandag 11 oktober starten we weer de maandelijkse
contactmiddag; dit nadat anderhalf jaar geen contactmiddagen mogelijk waren. We proberen te beginnen met
een gezellige middag waarvoor de penningmeester diep
in zijn buidel tast. Er valt heel wat bij te praten, onderbroken door een ouderwets rondje bingo. Het bestuur hoopt
veel leden weer te mogen welkom heten. We zullen ons
houden aan de dan geldende regels betreffende corona.
Gelukkig heeft onze doelgroep de kans gehad zich te laten vaccineren.

Agenda

11 oktober, 8 november en 13 december
aanvang 13.30 uur in “De Terp” te Alkmaar

Jan Westerhuis

Amersfoort
Hier een berichtje van mij. We zijn nu ongeveer 1,5 jaar
zonder contactdagen. Nu iedereen de mogelijkheid heeft
gehad om zich te vaccineren zou je denken dat het weer
mogelijk zou moeten zijn om de contactdagen in september weer op te starten. Maar ik zie dat het virus nog
redelijk aanwezig is en de laatste tijd (het is nu aug) weer
is toegenomen. Ook wordt het afwachten wat de vakantiegangers mee terug nemen bij thuiskomst. Ook komt
het vaker voor dat gevaccineerden toch worden besmet
met alle gevolgen van dien. Het lijkt mij daarom nog niet
verstandig om op te starten. Ook geeft de overheid nog
steeds aan dat de 1,5 meter moet worden gehandhaafd.
Verder wil ik aangeven voor wat mij persoonlijk betreft,
ik de activiteiten voor de BGV wil verminderen. Mijn enthousiasme bij de contactmiddagen was al nooit zo hoog
maar nu na 1,5 jaar weer opstarten roept een bepaalde
weerstand op. Ik trek mij daarom terug uit het bestuur van
de afdeling Amersfoort. Ook Yvonne is om medische redenen tijdelijk uit de running en ziet geen kans om zaken
voor eventueel een contactmiddag/bingo te organiseren.
Ik laat aan jullie over hoe je verder wilt met de afdeling

en anders mag het hoofdbestuur de afdeling onder zijn
hoede nemen.
Jan Beitsma

Amsterdam
Weer 2 maanden verder. De vakanties grotendeels achter
de rug, maar we zijn nog lang niet af van het coronavirus.
Het is als ik dit stukje proza aan mijn laptop toevertrouw
eind juli en weet niet wanneer u dit begin september onder ogen krijgt hoe de toestand dan is. Maar nu ziet het er
niet ongunstig uit met de beperkingen die ons door de
regering worden opgelegd. Mocht de toestand niet verslechteren, dan is het de bedoeling dat het bestuur u
uitnodigt voor een gezellig samenzijn op donderdag 16
september a.s. Onder het genot van een kop koffie/thee
kunnen we elkaar na zo’n lange tijd eerst bijpraten; er zal
heel wat te vertellen zijn na een zo lange tijd van afzondering. Na deze praatsessie zal de penningmeester ons vermaken met een bingospel voordat we aan de verzorging
van de inwendige mens beginnen. De eerdergenoemde
penningmeester heeft eens diep in de buidel gekeken. Hij
kwam tot de ontdekking dat er nog veel duiten in deze
buidel zitten, zodat hij de kosten voor de versterking van
de inwendige mens voor zijn rekening zal nemen. We beginnen deze middag om 15.00 uur. Het is de bedoeling
dat we rond de klok van 19.00 uur een eind aan deze samenkomst maken. Dit tijdstip meld ik in verband met het
bestellen van een taxi die u weer naar huis moet brengen.
Mocht dit alles geen doorgang kunnen vinden in verband
met het verergeren van de coronapandemie en de regering ons weer beperkingen op gaat leggen, dan zult u hier
tijdig van op de hoogte worden gebracht, schriftelijk of
telefonisch.
Na dit verhaal heb ik verder geen nieuws. Ik groet u allen, mede namens de overige bestuursleden en spreek
de hoop uit dat we elkaar op 16 september eindelijk weer
eens kunnen ontmoeten, het zal tijd worden. Tevens rekenen we als bestuur op een grote opkomst.
Kor Stuut

Apeldoorn
Geen nieuws te melden.
Herman Trots
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Eindhoven
Op 14 september is er een contactmiddag, aanvang
13.45 uur in de Fuut.
Wat er op het programma staat kunt u lezen in de folder
die iedereen heeft ontvangen.
BLIJF GEZOND EN HOUD U AAN DE REGELS.

Agenda

29 oktober
26 november
17 december

Tot de volgende keer.
Jan Daverveld

Friesland
Na bijna ander halfjaar willen we proberen de bijeenkomsten weer op te starten.
Er is veel gebeurd in de wereld met corona en door ziekte
zijn ook een aantal leden ons ontvallen. Zonder iemand
te kort te doen, noem ik hier geen namen. Ook door het
bedanken van een aantal leden zijn we gedaald naar nu
nog maar 60 leden. Dit vindt mede zijn oorzaak ook door
de contributie incasso, wat een aantal leden niet wilde. Ik
heb namens het bestuur een voorstel op de bondsvergadering ingediend, om voor deze mensen de mogelijkheid
te bieden, om via de afd. penningmeester te betalen. Tot
heden geen antwoord.
We denken te starten op woensdag 6 oktober, 10 november en 22 december.
Het nieuwe jaar 2022 gaan we beginnen op 19 januari, 16
februari, 16 maart en 20 april. Alles onder de voorwaarden, dat corona alles toelaat.
Wij hopen u in goede gezondheid te mogen begroeten.
Bent u nog nooit op een bijeenkomst geweest, kom gerust lang het kan erg gezellig zijn.
Het vergaderadres is Wijnhornsterstraat 88 te Leeuwarden. Het is aan de zuidzijde op het NS terrein in het clubgebouw van de personeelsvereniging S.O.V.L.
Tot ziens.
de V.

Groningen
Na anderhalf jaar mogen en kunnen we eindelijk weer
een bijeenkomst organiseren. We kunnen hopelijk verder
vooruitkijken en activiteiten gaan organiseren en elkaar
weer ontmoeten na de zeer lange coronaperiode. Dus o.a.
weer bingo, klaverjassen en sjoelen. Op 1 september gaat
bij ons de zaal weer open. We hebben dan ook de eerste
10

activiteit gepland op vrijdag 24 september - met eerst
een verslag over 2020 van de secretaris en penningmeester en daarna bingo.
Verder hebben we alle data vastgelegd voor 2021. De invulling kunnen we dan bespreken op onze eerste bijeenkomst.

Wij zien jullie dan ook graag op onze eerste bijeenkomst
in Het Prethoes.
JJ

Haarlem
Het is alweer augustus en hoop dat we in september elkaar weer gaan zien bij onze activiteiten bingo en het klaverjassen. We hebben van alles dit jaar mogen meemaken
maar niet altijd de leukste dingen. De corona had (heeft)
ons aardig in de tang en nog steeds is het niet geheel
opgelost. Wateroverlast in Limburg en geweld in Amsterdam. Ook de vele sportevenementen zijn getroffen.
Tour de France, Olympische Spelen en Wimbledon allemaal anders dan in een normale tijd en zonder publiek.
We hopen maar dat het de komende tijd weer een beetje
de normale kant op gaat.
Indien mogelijk zal de eerste ontmoeting bingomiddag
zijn op woensdag 1 september om 14.00 uur
Ik hoop u allen na lange tijd weer te spreken en te zien.
Paul van Hout

Heerlen
Het is inmiddels alweer half juli, ik ga achter de PC zitten
om een ‘verhaaltje’ te schrijven voor de leden van de BGVafdeling Heerlen. Op dit moment is het in Limburg bar en
boos. Pompen, of verzuipen. De prachtige 450-jaar oude
Oliemolen in Heerlen, nog nooit onder water gestaan, is
nu echt aan de beurt. Wat moet het erg zijn voor deze op
leeftijd zijnde mensen. Genietend van hun pensioen. Ooit
hardwerkend in hun naaimachinewinkel gelegen aan
het Emmaplein in Heerlen. Ze waren een begrip destijds.
Toen ze hun zaak sloten, of verkocht hadden, konden ze
de in vervallen staat verkerende Oliemolen aankopen en
geheel restaureren. Enkele leden van onze afdeling zijn er
een paar jaar geleden nog geweest op excursie; georga-
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niseerd door het afdelingsbestuur. Maar niet alleen Heerlen is getroffen, ook Eijgelshoven en Valkenburg. En vele
andere Limburgse plaatsen. Het leger staat ons bij. Even
is corona geen nieuws. Waar ik dan weer door geraakt
wordt zijn de vele excuses de laatste tijd. Om te beginnen
was er een Italiaanse minister die aan de Christelijke wereld zijn excuses aanbood. U zal zich afvragen en ‘waarom
dan wel?’ Nou, omdat de Romeinen ruim tweeduizend
jaar geleden, ja echt wel, onze Jezus hebben vermoord.
Ach, vermoord, hij werd aan het kruis genageld, en dat
werd hem te zwaar. Voelt u zich nu wat beter? Moet de
Bijbel herschreven worden? Nou ja, ik heb zijn excuses
maar in vrede aanvaard. Gaat onze premier nog sorry zeggen voor het te vroeg loslaten van de coronaregels. Was
ook niet zo slim om te gaan dansen met Janssen. Had ik
ook weer een probleem, want ik kan helemaal niet dansen. En dan de burgemeester van Amsterdam. Die als een
moeder haar stadsbewoners toesprak en sorry zei voor de
slaven die tussen 1500 en 1850 door Nederlanders waren
verhandeld. Het vond plaats op 1 juli, zoals jaarlijks. Het is
dan Keti Koti dag. Had er nog nooit van gehoord. Keti Koti;
op die dag wordt de afschaffing van de slavernij gevierd.
Keti Koti, ik dacht even dat het een nieuw Knorr Wereldgerecht is. Het was van mij een beetje dom. Tenslotte lukt het
niet om alle blinden te laten zien en alle lammen te laten
lopen, kunnen we ook niet alle dommen scholen. Overigens wordt het nog een pittige discussie, vieren we Keti
Koti of herdenken we Keti Koti? Ondernemers zien het
graag, niet alleen omzetverhoging op Tweede Kerstdag,
Tweede Paasdag, maar ook op Keti Koti-dag omzetverhoging. Ik verwacht nog excuses van president Macron van
Frankrijk, omdat Napoleon nogal heeft huisgehouden in
onze contreien. De Staten van Brabant kunnen geen excuses maken, of gaat de commissaris van de koning dat
dan doen? Voor het feit dat ze in de 13de eeuw Heerlen en
Hoensbroek inlijfde. Zouden de erven van oud-wethouder Savelsberg hun excuses gaan aanbieden omdat hun
vader of grootvader half Heerlen heeft afgebroken in zijn
tijd van wethouder zijn? Laten we maar ophouden, mijn
excuses dat ik u lastigviel met dit onzinstukje. Ik moest
toch iets schrijven? Want jullie zeggen steeds, ‘we kijken
naar je verhaal uit’. Sorry, maar de volgende keer gaat het
wèl ergens over.
Frans Evers

's-Hertogenbosch
Zo, dat is even wennen! Ik kan weer een langer stukje
schrijven voor ons MP.
We kunnen een locatie huren waar we onze contactmiddagen zouden kunnen houden. Dat in het Franciscushuis
aan de Does de Willeboissingel 11 naast de kerk, uiteraard
in Den Bosch.

Vanaf het station loopt u rechtdoor langs Bakker de Groot
(van die lekkere Bossche bollen) en voor de brug slaat u
meteen rechtsaf. Na 100 meter is de kerk met rechts daarvan de ingang. Vanaf het station is het 6 minuten lopen.
Parkeren kan tegen betaling aan de overzijde van de kerk.
Deze middag is gepland op woensdag 20 oktober, aanvangstijd 14.00 uur.
U wordt verzocht om niet voor 13.55 aanwezig te zijn.
Zoals eerder aangegeven is er alleen koffie/ thee. Helaas
geen andere drankjes. We zullen toch zorgen voor iets lekkers bij de koffie en in de loop van de middag een hapje.
Deze eerste middag daar is er geen bingo, alleen gezellig
bijpraten.
Ook willen we het dan hebben over de vraag hoe wij nu
al of niet verder moeten. Het lokaal, de bingo en het teruglopend aantal actieve leden. Een flink aantal van hen
heeft het lidmaatschap van de BGV opgezegd. Erg jammer, begrijpelijk, maar toch….
Aan het eind van ons samenzijn moeten we zelf de afwas
doen en alles weer netjes terugzetten. Door coronabeperkingen kunnen er maximaal 25 mensen aanwezig zijn.
Daarom vragen wij u geen introducé mee te brengen.
I.v.m. de inwendige verzorging vragen wij u om u aan
te melden als u wil komen. Dit kan via telefoonnummer
0736419936 op woensdag 13 oktober tussen 18.30 en
20.00 uur. Op onze favoriete dinsdag is de locatie voor het
hele jaar al bezet. Houd Met Pensioen van begin oktober
goed in de gaten voor eventuele nieuwe mededelingen.
Zoals u weet heeft Jan Migchielsen, onze penningmeester, aangegeven dat dit zijn laatste termijn is. Dit loopt
over een half jaar af. Er is bij zijn bekendmaking en tussendoor al gevraagd naar een opvolger voor hem.
Tot nu toe zonder resultaat. Dus nogmaals: meldt u massaal aan!!!
Ga ik nu eindigen met de felicitaties voor alle jarigen in
september.
Groetjes, Berthy van den Broek

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Dit is ons eerste iets gunstiger bericht tijdens de coronatijd. Het is weer mogelijk een paar evenementen te plannen. Wij als bestuur van de BGV Midden Limburg hebben
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besloten een bingo en een Kerst Inn te organiseren. Er is
een brief uitgegaan naar alle leden met alle activiteiten
erbij vermeld.
Deze worden alle twee gehouden bij Restaurant Int
Brookx, In het broek 1, 6107 BG Stevensweert en wel op
donderdag 14 oktober bingomiddag met leuke prijzen
en daarna heerlijk samen eten. Op 14 oktober is dat koffie met vla en tegen 5 uur snoekbaars of schnitzel met
friet.
Graag aan Bart Marinus opgeven wat jullie de 14 okt.
willen eten, of bij het overmaken van het geld erbij vermelden. Niet vergeten de restauranthouder moet rekening houden met het bestellen van het etenswaar. En op
woensdag 15 december de Kerstviering koffie en kerstbrood en livemuziek met orkest Duo TaDaa en daarna
een heerlijk kerstmenu; dit wordt hetzelfde als in 2019.
De kosten voor deze middagen hebben we gehouden op
€15,00 per evenement. Al deze activiteiten beginnen om
half 3, zaal open om 2 uur.
En nu maar hopen dat corona weer geen roet in het eten
gaat gooien.

Deze middag is ter informatie hoe alles in de komende
maanden zal verlopen.
Er wordt deze middag geen bingo gehouden en ook niet
gekaart.
We willen er een gezellige middag van maken en hopen
op een grote opkomst.
Vanaf 13.30 uur is iedereen weer welkom in het SSVZ lokaal aan de Kruittorenhoek.
Dit alles wel onder voorbehoud dat er geen uitbraak meer
komt.
Namens het bestuur, Ben Brookman vz

Rotterdam / Den Haag
Op 3 augustus heb ik de site van de PVNSR geopend en
las dat de Poort op 30 au-gustus weer open gaat. Ik heb
daarna Bert Daniels gebeld en gevraagd hoe de re-gels
zijn voor bijeenkomsten. Voorlopig gaat men nog steeds
uit van de anderhalve meter afstand in de zaal. Maar het
hoofdbestuur van de PV komt over 14 dagen bij elkaar
(dat zal dan 16 aug moeten zijn) om te bespreken hoe het
verder moet gaan en of er eventueel versoepelingen zijn.
Dit is voor mij te laat want wat u nu leest moet voor 6 augustus ingeleverd worden en komt in begin september
pas in MP en bij u in de bus.
Daarom heeft het bestuur besloten om de eerste contactmiddag pas in de derde dinsdag van oktober plaats te laten vinden. DAT WORDT DAN 19 OKTOBER.
Alle jarigen die in augustus jarig waren en de jarigen in
september worden gefeliciteerd. Alle zieken van harte beterschap toegewenst.
Groeten van uw voorzitter

Twente
De kosten kunnen jullie overmaken op rekening
NL35INGB0004438498, N. Marinus
De kosten voor 14 oktober en opgeven voor 23 september. De kosten voor 15 december en opgeven voor 24 november.
Alle leden die in september jarig zijn een fijne verjaardag
en nog vele gezonde jaren toegewenst.
Met vriendelijke groet, Het bestuur van de BGV

Oost Gelderland
Na een lange tijd van onzekerheid door het corona pandemie is het bestuur na onderling overleg voornemens
om op woensdag 6 oktober weer een contactmiddag te
houden.
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Hoera………we mogen weer. Begin juni kregen we
groen licht, een complete verrassing. Moeten we ineens
uit de “slow down” modus. Snel als bestuur even de koppen bij elkaar en besluiten om gelijk al een bijeenkomst te
plannen. Eerst wel met opgave want we kunnen het barpersoneel niet voor 10 mensen laten komen. De opgave
was geweldig. De harde kern die altijd aanwezig is was er
echt aan toe dus kwamen we op 23-6 jl. eindelijk weer bij
elkaar. Het werd een super gezellige middag waar alleen
maar gepraat werd met elkaar. Na 1 ½ jaar eindelijk elkaar
weer zien. Iedereen riep “wat hebben we dit gemist”. Er
was lekkere cake gebakken en er werd getrakteerd op een
drankje. Het barpersoneel was helemaal in hun nopjes.
Eindelijk weer contact met mensen. Deze waren wel heel
druk geweest om ’t Schopke coronaproef te maken. Dit is
goed gelukt en iedereen hield zich aan de voorschriften.
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Dit zal voorlopig de nieuwe norm worden denk ik. De laatsten gingen tegen 18 uur naar huis. Wel hadden we nog
even gevraagd of er animo was voor een BBQ in juli. Nou
en of dit er was. Na overleg gepland op 21 juli. We troffen
het, we hadden mooi weer. We hadden iemand bereid gevonden om voor ons te bakken om zodoende het geloop
en dicht op elkaar staan te vermijden. Het was goed geregeld met dank aan het barpersoneel.
We hopen dat op 1 september het uit eten in Oldenzaal
ook doorgang kan vinden. U wordt via de mail hiervan op
de hoogte gebracht.
Zonder tegenbericht vervolgen we onze bijeenkomsten weer op 15 september. Hoe deze ingevuld worden……laat u verrassen. We hopen u allen dan te mogen begroeten. Dus voor de komende maanden weer
elke 3e woensdag van de maand; dus 20-10 en 17-11.
Ook brengen we nog even onzen vrijstaande bestuursplekken onder de aandacht. Voelt u zich geroepen
om ons bij te staan laat het dan even weten aan onze secretaresse Leis Bos.
We wensen de zieken een spoedig herstel indien mogelijk
en voor onze jarigen een gezellige verjaardag.
Namens het bestuur, Zwaan Stassen

Utrecht
Utrecht, geen nieuws zie MP 6/7.
Etta Eleveld

Venlo
We schrijven 5 augustus. Momenteel dalen de coronabesmettingscijfers in Nederland gestaag. Om die reden hebben we, optimistisch als we zijn, 2 data vastgelegd in ons
clubhuis ’t Wonder.
We vragen u het volgende in uw agenda of op uw kalender te noteren: 25 oktober jaarvergadering + kienen
en 18 december kerstdinch.
In de volgende editie van ‘Met Pensioen’ maken we de
kosten bekend. Daarna u zich kunt inschrijven door storting van het bedrag via uw bank.
Omdat we precies moeten weten hoeveel personen deel
willen nemen i.v.m. plaatsing in de zaal, denk aan de 1,5
meter maatregel, is contant betalen bij aanvang van de
activiteiten niet wenselijk.
Rekeningnummer NL58 INGB 0002 2877 88 van BGV. afdeling Venlo onder vermelding van: uw naam, de activiteit en het aantal personen.

CADEAUBON
Wij willen u nogmaals laten weten dat wij graag nieuwe leden welkom heten. Voor elk door u aangebracht
nieuw lid belonen wij u met een cadeaubon van:

€ 5,Tot nu toe hebben zich helaas geen leden gemeld voor
een bestuursfunctie.
Ter informatie: ons bestuur komt ± 4 keer per jaar bijeen.
Verder gebeuren de onderlinge contacten telefonisch en/
of per e-mail. Dus geen wekelijkse bijeenkomsten. Het
bestuur stelt het jaarprogramma op tijdens één van die
bijeenkomsten waarna ieder bestuurslid een onderdeel
van het programma onder zijn/haar hoede neemt en afhandelt. De functie van secretaris komt vacant. A.u.b. laat
ons niet in de steek en geef u op als kandidaat bestuurder!
We wensen u een fijne septembermaand.
Ina Plat

Zuid West
Na de vakantieperiode wil het bestuur de draad proberen
op te pakken wat betreft het organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten.
We hadden gedacht om op donderdag 9 september
aanvang 13.30 uur weer een bijeenkomst te houden.
Op deze dag willen we een peiling houden wat de levensvatbaarheid van de BGV Zuidwest na coronatijd is. We bekijken dan aan de hand van jullie reacties hoe we verder
gaan. Deze middag zal er geen bingo en loterij plaatsvinden en zal zuiver informatief zijn.
Tevens is de bijeenkomst alleen toegankelijk als men een
bewijs van vaccinatie kan tonen hetzij met de QR-code of
een uitgeprinte inentingsversie. Is men niet gevaccineerd
of heeft u geen bewijs bij u dan kunnen we u helaas niet
binnenlaten. Het bestuur moet met tegenzin tot deze
maatregelen overgaan om geen enkel risico voor de aanwezigen te lopen. We hopen dat u daarvoor begrip heeft.
De secretaris zal voor het verschijnen van dit nummer in
Met Pensioen contact met u opnemen betreffende bovenstaande om tevens te kunnen inventariseren hoeveel
leden we die middag kunnen verwachten dit ook met het
oog van de opstelling van de zitplaatsen in de zaal. Wij hopen op uw medewerking en dat u de weg naar de Nieuwe
Verbinding in Roosendaal desondanks met plezier weet
te vinden.
Ton Vercruijssen
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Zwolle
Op 21 juni is het bestuur van de afdeling Zwolle bij elkaar
geweest om van gedachten te wisselen en plannen te
maken voor het komende seizoen. Op dat moment waren
de voorspellingen gunstig. Versoepelingen in het beleid
werden aangekondigd en de corona ziektegetallen gingen met sprongen naar beneden. Er is een programma
gemaakt en de soosdagen zijn inmiddels ook afgestemd
met de mensen van de Blazende Veiligheid en goedgekeurd.

Laten we toch maar positief denken en dan worden het
allemaal weer gezellige middagen.
Blijf voorzichtig en zorg dat u er na de zomer weer gezond en gevaccineerd bij bent.
Namens het bestuur.
Jan Post

Inmiddels weten we allemaal hoe het verder is gelopen.
Helaas niet zoals we met z’n allen hoopten. Het grote struikelblok voor ons zal de anderhalve meter afstand worden
bij het klaverjassen. Eind augustus verwachten we dat de
regering hier een beslissing over genomen heeft. Dat is te
laat voor een publicatie in dit blad. Toch gaat de soosmiddag in september door. Over een andere invulling van de
middag zullen we dan moeten gaan nadenken.
Wanneer u in uw agenda de volgende woensdagen wilt
noteren: 22 sept., 20 okt., 17 nov., 15 dec., en in 2022 12
jan., 9 febr., 9 maart, 6 april en 4 mei.

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
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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 oktober 2021
Sluiting kopij 6 sept. 2021
Verschijningsdatum 1 okt. 2021
Nummer november 2021
Sluiting kopij 8 okt. 2021
Verschijningsdatum 2 nov. 2021

Digitaal
bgv.ov

@zonnet.nl

www.bgvov.nl

Puzzeloplossing 6/7 - Schoolvereniging
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:

P. van Huis-Versteeg
Haarlem

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

