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Van de redactie

hun mening over een aantal aspecten van het
huidige contract te geven.

De zomer, voor zover echt begonnen, loopt
nu ten einde en we genieten nog na van de
laatste zonnestralen. De binnen- of buitenlandse
vakanties zitten erop en het tijdperk van het
zich langzamerhand aan de coronabeperkende
maatregelen onttrekkende dagritme doet zijn
intrede. Laten we vurig hopen dat de terugkeer
naar het oude normaal op niet al te lange tijd
bewaarheid wordt en dat, zoals onze voorzitter
in zijn bijdrage heeft gesteld, onze vereniging
weer toekomt aan het organiseren van diverse
samenbindende activiteiten. Een belangrijk aspect
zal voorlopig nog de vaccinatiegraad zijn en de
discussie over de 1,8 miljoen inwoners, die zich
om uiteenlopende redenen nog niet hebben laten
vaccineren. Zoals in ons omringende landen
dreigen ongevaccineerden beknot te worden
in hun bewegingsvrijheid als het gaat om de
toegang tot horeca, theater en evenementen. Ben
benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen
en hoe een tweedeling in onze maatschappij kan
worden voorkomen.

Cor Cornelisse heeft in het kader van de
wisseling van de wacht de huidige en toekomstige
penningmeester aan een interview onderworpen,
waardoor we Jan Brouwer beter leren kennen en
Peter Grotenhuis terecht in het zonnetje wordt
gezet na bijna acht jaar trouwe dienst als onze
schatbewaarder. Ook vanaf deze plaats danken
we hem voor zijn inzet en prettige samenwerking
en wensen Jan Brouwer veel succes toe in deze
belangrijke functie.
Arno Pronk van BAM Communicatie heeft ons
gevraagd via onze leden te achterhalen wat de
achtergrond is van een herdenkingsbord uit 1949.
In deze editie een oproep.
Tenslotte laten onze vaste scribenten weer
van zich horen. Timmerman verhaalt over zijn
ervaringen met gereedschap. Cor Cornelisse
levert zijn laatste bijdrage in de reeks over
belastingen en besteedt aandacht aan de
onstuimige groei van “schoenendozen” in het
landschap. Ook BAMactueel ontbreekt niet.
Bij een door Cor gemaakt interview in onze vorige
editie heeft ondergetekende een verkeerde foto
geplaatst. Een rectificatie is derhalve op zijn
plaats.

Onze voorzitter kondigt de komst van een
nieuwe penningmeester aan. Jan Brouwer,
ervaren in het veld van de financiën, neemt
per 1 oktober 2021 het administratieve stokje
over van Peter Grotenhuis. Vooruitlopende op
de formele goedkeuring van onze leden tijdens
de eerstvolgende ALV wordt een procedure
voorgesteld die het functioneren van Jan Brouwer
vóór die tijd mogelijk maakt. Daarnaast staat hij
stil bij de goede resultaten die BAM voor 2021
verwacht.

Rest mij u allen veel leesplezier toe te wensen.
Eric van Baarsel
Kopij voor BAMformatie
2021-3 graag inleveren
bij de redactie vóór
16 november 2021.

De Activiteitencommissie spreekt de hoop uit
dat zij in 2022 weer volop activiteiten kunnen
organiseren waaraan de leden kunnen
deelnemen. De aankondiging dat de 1,5 meter
maatregel van tafel gaat (en inmiddels is) is wat
dat betreft goed nieuws.

Het gaat weer gebeuren

Onder Van de Koepel Gepensioneerden en de
SEC is interessant nieuws te vinden dat de moeite
van het lezen waard is. Van belang is vooral
dat het contract met Aevitae over de collectieve
zorgverzekering eind van het jaar afloopt. BAM
onderzoekt nu de mogelijkheden voor een nieuw
contract. In dat kader hebben wij ook onze leden
gevraagd om door het invullen van een enquête
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Van het bestuur

uitstellen, doorgang kunnen vinden. Dit is
noodzakelijk om de doelstelling van onze
vereniging waar te blijven maken, namelijk door
onderlinge contacten en gemeenschapszin
te bevorderen door het organiseren van
bijeenkomsten en activiteiten.

Net teruggekeerd van een vakantie in Frankrijk
(8 september) is één van de eerste bezigheden
om een bijdrage te leveren aan BAMformatie
2021-3. Dat is weer even aanpassen en inleven in wat er zoal gaande is en wat er is voorgevallen in de afgelopen drie maanden.

Voor de vierde keer uitgesteld !

Op 19 augustus publiceerde de Koninklijke
BAM Groep de financiële cijfers voor het
eerste halfjaar van 2021. Het rapporteerde
een gecorrigeerde bruto winst van € 157
miljoen, hetgeen een sterke verbetering was
vergeleken met het eerste halfjaar van 2020
(verlies € 54 miljoen). Alle activiteiten droegen
bij aan de verbetering met uitzondering van
de Nederlandse Infra. De orderportefeuille is
solide en heeft een waarde van € 13,8 miljard.
Voor het jaar 2021 heeft BAM de verwachting
uitgesproken om een bruto marge te realiseren
van 3,5 procent. Tevens wordt er goede
voortgang gemaakt met de uitvoering van
de nieuwe strategie ‘’Building a sustainable
tomorrow’’.

Zo kan ik met plezier melden dat het bestuur
een opvolger heeft gevonden voor onze
penningmeester Peter Grotenhuis. Zijn naam
is Jan Brouwer, die veertig jaar voor HBG/
BAM gewerkt heeft in binnen- en buitenland in
allerlei financiële en administratieve functies.
Elders in dit blad wordt daar verder uitgebreid
op ingegaan. Jan zal de functie van Peter
overnemen met ingang van 1 oktober 2021.
Volgens artikel 8 lid 2 van de statuten wordt
het bestuur (lees een lid van het bestuur)
door de Algemene Ledenvergadering
(ALV) benoemd. Aangezien de ALV van 16
september moest worden uitgesteld (vanwege
coronamaatregelen) naar het voorjaar van
volgend jaar, was het helaas niet mogelijk om
de benoeming van de nieuwe penningmeester
te formaliseren. Daarom stelt het bestuur aan
u (de leden) bij deze voor om de heer Brouwer
officieus toe te laten tot het bestuur per 1
oktober 2021 en deze officieuze benoeming
in mei 2022 in de ALV om te zetten in een
officiële benoeming. Eventuele bezwaren tegen
dit voorstel kunt u richten aan onze secretaris
Willem Aberson onder willemaberson@skpnet.
nl vòòr 1 november 2021.

Op 12 augustus heeft ondergetekende namens
het bestuur een condoleancebezoek gebracht
aan ons erelid Cees van de Kerk, wiens vrouw
Anneke was overleden.

Als u deze BAMformatie ontvangt, ligt de zomer
weer achter ons. Hopelijk heeft u, ondanks de
coronaperikelen en het minder goede weer,
een aangename zomer achter de rug.

Naast de ALV hebben we helaas ook de
golfbijeenkomst moeten afgelasten als gevolg
van de coronamaatregelen van de overheid.
Laten we hopen dat het coronavirus dusdanig
onder controle komt, dat we volgend jaar alle
activiteiten die we twee keer hebben moeten

Nico Dirkzwager
Voorzitter
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Van de Koepel Gepensioneerden
Ook deze keer weer een selectie
uit de nieuwsbrieven van de Koepel
Gepensioneerden. Op de website van
de koepel vind je meer details en meer
onderwerpen dan ik in deze BAMformatie kan
aanstippen.
Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer
De Koepel Gepensioneerden is deelnemer in
het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer
(MOB). De vier grote banken overleggen in het
MOB met vertegenwoordigers van hun klanten
over betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt
betalingsverkeer.

Hulpmiddelen Wet langdurige zorg
Voor veel gepensioneerden komt er een
moment waarop we niet meer zonder
hulpmiddelen kunnen. Dan is de Wet
Langdurige Zorg (Wlz) van belang. In de
brochure “Hulpmiddelen Wet Langdurige Zorg”
wordt uitgelegd wat mogelijk is en
waar je hulpmiddelen kunt aanvragen.
De brochure beschrijft ook welke instanties
daarover besluiten. Kijk op
www.zorginstituutnederland.nl en zoek daar
naar de Brochure Hulpmiddelen WLZ.

Het MOB heeft onlangs het Actieplan
Toegankelijk Betalingsverkeer opgesteld.
Dat plan gaat over de bediening van mensen
in kwetsbare posities. Door sluiting van
bankfilialen en door digitalisering is de afstand
tussen klant en bank vaak te groot geworden.
Wie voorbeelden van zulke problemen heeft,
kan dat melden bij de Koepel: communicatie@
koepelgepensioneerden.nl

Digitale wilsverklaring
Iedereen kan de regie over zijn leven verliezen
en wilsonbekwaam worden. Het opstellen
van een medische wilsverklaring geeft rust
voor jezelf en je naasten. Zo’n wilsverklaring
kan je thuis online opstellen. Hij is betaalbaar
en rechtsgeldig. De gegevens zijn beveiligd
en alleen voor de opsteller te wijzigen. Een
arts kan de wilsverklaring digitaal inzien
en de echtheid controleren. Je legt vast
welke behandelingen je wel/niet wenst of
welke zorgwensen je hebt voor als je het
zelf niet meer kan aangeven en je wijst een
vertegenwoordiger aan. Zo is er een kleinere
kans om als kasplantje het leven te moeten
eindigen. Kijk op: www.Voor-Morgen.nl

Koopkracht en de formatie
In een recente analyse van het economisch
bureau van ABN AMRO waarschuwt de bank,
dat de koopkracht van senioren waarschijnlijk
verder gaat afnemen. De afgelopen tien jaar is
onze koopkracht bijna 15% achter gaan lopen
op de koopkracht van andere groepen. De
Koepel Gepensioneerden heeft in de aanloop
naar Prinsjesdag en de kabinetsformatie een
oproep gedaan om daar verandering in te
brengen. In de eerste plaats door indexatie
van pensioenen weer mogelijk te maken
maar ook door allerlei in de aanloop naar
de verkiezingen gelanceerde plannen in
de prullenbak te mikken. Zoals de plannen
om de AOW te fiscaliseren, de plannen om
de eigen bijdragen in de zorg te verhogen
en de plannen om het eigen huis zwaarder
te belasten. Allemaal plannen die vooral
gepensioneerden in hun portemonnee zullen
raken.

Van de SEC
Het Verantwoordingsorgaan van BpfBouw
Voor Tom van Beek, onze man in het
Verantwoordingsoverleg van het Bouw
Pensioenfonds, zit de termijn van 4 jaar er
alweer bijna op. In april 2022 zijn er weer
verkiezingen voor de 6 zetels die voor
gepensioneerden zijn gereserveerd. Samen
met de gepensioneerden van Volker Wessels
en Ballast Nedam denken we nu al na over
strategie en kandidatenlijsten. Met het bestuur
van het BPF praten we binnenkort over de
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voorbereiding en over de vraag hoe we meer
gepensioneerden kunnen motiveren om een
stem uit te brengen. Bij de vorige verkiezingen
was de deelname maar zo’n 40%.

activiteiten. Nieuwe virusvarianten kunnen op
de loer liggen en uit vakantielanden worden
meegebracht. Er zullen mogelijk deelnemers
zijn die zich (nog) niet hebben kunnen of willen
laten vaccineren. In de komende maanden zal
duidelijk worden hoe we om moeten gaan met
corona en of er duidelijker richtlijnen komen.

Het Verantwoordingsorgaan van BAM
Ook BAM heeft een Verantwoordingsorgaan.
Daarin spreekt BAM met de Centrale
Ondernemingsraad en de SEC over de
pensioenen die niet bij BpfBouw zijn
verzekerd. Dat gaat over excedent-pensioenen
en over oude regelingen van bedrijven die
door BAM zijn overgenomen. Er zijn depots bij
Aegon en Nationale Nederlanden. We
bespreken de rapportages over
beleggingsstrategie en rendementen. Het is
geen simpele materie. Daarom zijn we blij dat
we voor rekening van BAM onbeperkt extern
advies kunnen inwinnen.

De Activiteitencommissie richt zich dan ook op
het nieuwe jaar. We rekenen erop, dat we in
2022 weer een volledig activiteitenprogramma
kunnen organiseren en we elkaar eindelijk
weer gaan ontmoeten.

Het collectieve zorgcontract
Leden van VBG kunnen deelnemen aan de
collectieve zorgverzekering, die BAM met
Aevitae heeft afgesloten. Eind van dit jaar loopt
dat contract af. Er was met name onder VBGleden wat kritiek op Aevitae. BAM onderzoekt
nu of overgestapt moet worden naar een
andere verzekeraar. Samen met de Centrale
Ondernemingsraad zitten we aan tafel.
We hebben onze leden inmiddels gevraagd via
een enquête om hun mening te geven over de
huidige collectieve zorgverzekering.

Activiteitencommissie

Rectificatie
In BAMformatie 2-21 is in het artikel Op bezoek
bij twee contactpersonen abusievelijk een
verkeerde foto geplaatst. Flip van Hoven wees
op het feit dat de geplaatste foto op pagina 11
niet van zijn woonplaats Hulst maar van Sluis in
Zeeuws-Vlaanderen is.
Nader onderzoek van de redactie heeft geleerd,
dat er in Hulst geen enkele plek is te vinden die
lijkt op de afgebeelde foto. Met excuus aan Flip
en Lieve van Hoven plaatsen we hierbij alsnog
een foto van Hulst.

Frits Scheublin

Van de Activiteitencommissie
Het zal voor u niet helemaal onverwacht
zijn dat we hebben moeten besluiten alle
recreatieve dagen voor dit jaar niet door te
laten gaan.
Het terughoudend versoepelen van de regels
met veel mitsen en maren geeft nog weinig
vertrouwen. Het vooruitzicht dat pas vanaf
november er mogelijk sprake zal zijn van een
‘nieuw normaal’ werkt ook niet mee.
Veel leden zullen waarschijnlijk nu nog
huiverig zijn om deel te nemen aan de

Nu wel Hulst
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Wisseling van penningmeester

studeren en vrijdagavond en zaterdagmorgen
colleges volgen. Met de nodige ervaring startte
hij begin1978 als assistent accountant bij
de Interne Accountants Dienst (IAD) van de
Hollandsche Beton Groep in Rijswijk.

Het was al aangekondigd in de BAMformatie
van juni jl. dat Peter Grotenhuis wilde stoppen
met het penningmeesterschap van onze
vereniging. Het is het bestuur gelukt om na
enig zoeken een opvolger te vinden. Als vaker
ingezette reporter stapte ik in de auto om van
Prinsenbeek eerst naar het Markiezenhof 14
in Leerdam te rijden voor een gesprek met
Peter. Vervolgens van daar naar de Hoge Weg
14 in Heelweg om kennis te maken met Jan
Brouwer. Allebei op nr.14 woonachtig, toeval
of een gunstig teken? Veel leden zullen zich
afvragen: waar ligt Heelweg, heel ver weg
zeker. Heelweg is een buurtschap iets ten
noorden van het dorp Varsseveld, onderdeel
van de Gemeente Oude IJsselstreek, gelegen
in de fraaie Achterhoek van Gelderland.

Het werk was vergelijkbaar, maar de omgeving
waarin dat gebeurde was echt anders. Al
snel reisde hij voor controlebezoeken naar
projecten van Interbeton in Saoedi-Arabië,
Libië, de Emiraten en naar Ascon in Ierland.
Ook was hij in 1979 betrokken bij de overname
van de voormalige Nederhorst projecten. Als
oud ‘Nederhorster’ spreekt mij dat wel aan.
Zo komen wat namen en anekdotes boven
drijven: Ton Vredenbregt, Boris Nagtegaal,
Wim van Rij en Ad van Leeuwen. Voor een
aantal van u wel herkenbaar. Als inmiddels
afgestudeerd registeraccountant werd hij mede
ingezet om van het Engelse Edmund Nuttall
Ltd. weer een goedlopend bedrijf te maken.

Jan Brouwer
Aangekomen op het erf belde ik aan bij hun
verbouwde woonboerderij. Het duurde even
voordat de voordeur van het nachtslot en
deurknippen werd bevrijd. Jan Brouwer deed
open en zei: ”In de Achterhoek komen we
nog achterom”. Natuurlijk, ik had het kunnen
weten. In het zicht van pensioen zijn ze in
2017 verhuisd van de Randstad naar de
Achterhoek. Het is lekker weer dus Jan neemt
me mee naar de ruime tuin waar ik zijn vrouw
Trix ontmoet.

HBG vroeg hem in 1988 om voor vijf jaar met
zijn vrouw en de twee kinderen naar Engeland
te verhuizen. Als financial controller heeft
hij bij Nuttall succesvol de administratie en
financiële rapportages ingericht naar HBGmodel. Ze woonden toen in de plaats Woking
in het Graafschap Surrey, zo’n 35 km. ten
zuidwesten van Londen. De kinderen gingen
er naar de Nederlandse lagere school, eerst bij
de American Community School en later op de
Shell-school. Nederlands middelbaar onderwijs
kregen ze, in schooluniform, bij Reed School
in Cobham waar de Engelse dependance
van het Rijnlands Lyceum uit Wassenaar
onderdak had. Begin jaren negentig was de
klus geklaard en verhuisden ze terug naar

Jan is geboren
in 1951 in Buren
in de Betuwe als
tweede zoon van
een fruittelersgezin.
Gezien het toen
onzekere bestaan
in de fruitteelt,
stimuleerde zijn
moeder de kinderen
om voor een andere
beroepsopleiding
te kiezen. Voor
Jan werd het de
accountancy. In 1972 begon hij als assistentaccountant bij Klijnveld Kraaijenhof en Co
(nu onderdeel van KPMG) in Utrecht. Naast
het werk volgde hij op de vrijdag de NIVRAopleiding tot registeraccountant. Na een paar
jaar werd dat vijf dagen werken, s ’avonds

Reed School in Cobham
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Nederland, naar Zoetermeer. Afscheid nemen
van Engeland viel best zwaar, want ze hadden
het daar geweldig naar hun zin.

secretaresse in de wijkverpleging. Dat het
uiteindelijk veertien jaar zou duren had hij
niet verwacht. Als het werk maar interessant
en uitdagend genoeg is, vliegen de jaren zo
voorbij!

Inmiddels is Trix vertrokken naar het
Buurtschapshuus voor een afspraak daar.
Zij vinden beiden dat als je nieuw in zo’n
gemeenschap komt wonen je er ook aan moet
deelnemen. Trix is inmiddels secretaris van
de Stichting Buurtschapshuus Heelweg. In het
gebouw, dat draait op vrijwilligers met steun
van het lokale bedrijfsleven, kunnen de vele
verenigingen terecht. Een zangvereniging, het
gezelligheidskoor Kiekan, een kaartclub, een
biljartclub, een toneelgroep, Vrouwen van NU,
de schietvereniging en ga zo maar door.

Die tijd was ook nodig omdat HBG in
1999 zijn administratieve systemen ging
vervangen door een van het softwarebedrijf
SAP gekochte oplossing. Dat gebeuren
zullen velen van u zich nog wel herinneren.
In 2002 gebeurde dit voor Nuttall en HBG
Construction gezamenlijk. Jan richtte zich op
de inrichting van administratieve systemen
en bijbehorende technische oplossing met
uitgebreidere projectrapportages, die voldeden
aan voortdurend nieuwe wetgeving.
In 2002 werd HBG overgenomen door BAM.
Dat proces verliep in het VK nauwelijks
merkbaar. In Nederland leidde dit tot
ingrijpende reorganisaties, de verkoop van ons
vertrouwde namen als HAM en Tebodin en
de aankoop van de grote projectontwikkelaar
AM. Met zijn inmiddels grote kennis van SAP
werd hij in 2011 bij de BAM Groep als SAP
Business Consultant toegevoegd aan het
AM-project voor implementatie van systemen,
aangepast voor projectontwikkeling. Intussen
werd de BAM-organisatie omgevormd tot de
onderdelen Civiel en Bouw en Vastgoed. Van
2015 tot zijn pensionering heeft Jan gewerkt
aan het samenbrengen van de verschillende
systemen, waarbij hij de succesvol gebleken
VK-oplossing bij Utiliteitsbouw, Woningbouw
en Techniek kon implementeren. Hij kijkt met
trots en genoegen terug op ruim 40 jaar HBG
en BAM in Nederland en het VK. Tien jaar
met accountantscontrole, vijftien jaar met
finance en control en de laatste vijftien jaar
met systeemimplementatie voor financiële
administratie en rapportage.

Buurtschapshuus Heelweg

De nieuwe uitdaging voor Jan werd Interbeton.
Als directeur Financiën en administratie ging
hij een paar jaar weer regelmatig op reis naar
Interbeton vestigingen in Indonesië, de Antillen
en de Verenigde Staten. Toen HBG eind 1996
de bedrijven Wayss und Freitag in Duitsland
en Higgs and Hill in Engeland kocht, gaf dat
hem de mogelijkheid om naar Engeland terug
te gaan.
Met de twee eerder gekochte Engelse HBG
bedrijven GA en Kyle Stewart werd Higgs en
Hill samengevoegd tot HBG Construction, dat
bouwde in bijna heel het Verenigd Koninkrijk.
Vanaf 1997 was Jan betrokken bij het
optuigen en implementeren van de financiële
organisatie volgens HBG-maatstaven.
Hij woonde toen in een appartement in
St. Albans en reisde heen en weer tussen
Nederland en Engeland. Vrijdagmiddag om
zes uur thuis, maandagmorgen om zes uur
weer weg.
Weer verhuizen was geen optie met in
Nederland studerende kinderen. Het scheelde
ook dat Trix een bijna fulltimebaan had als
7

In 2018 is Jan gestopt bij BAM en Trix en hij
zijn lid geworden van onze vereniging. Toen
onze voorzitter Nico Dirkzwager hem belde
met de vraag of hij het penningmeesterschap
van de VBG op zich wilde nemen, hoefde
hij niet lang na te denken. “Als je lid bent
van een vereniging moet je er ook wat voor
terug doen”, vindt hij. Gezien zijn achtergrond
en staat van dienst is hij dé aangewezen
kandidaat. Met zijn leeftijd van 70 jaar kan
hij ook nog jaren mee. We wensen Jan, met
steun van Trix, veel succes in zijn functie
als penningmeester bij onze vereniging. De
Activiteitencommissie ziet alvast uit naar een
prettige en constructieve samenwerking.

Tussen hem en zijn opvolger zijn wel
paralellen te trekken. Na de middelbare
schoolopleiding ging Peter werken bij een
accountantskantoor en ‘s avonds veel
studeren. Na tien jaar accountancy vertrok hij
in 1975 met Els en twee kleine kinderen naar
Teheran in Iran. Daar was hij werkzaam als
financiële man bij een Iraans-Nederlandse
aannemer. De revolutie daar in 1978 deed hen
besluiten terug te keren naar Nederland. Peter
ging werken bij de interne accountantsdienst
van de NBM-bedrijven, vervolgens werd hij
financieel adjunct-directeur bij Albouw BBM
in Breda en Van Oorschot in Roosendaal. Na
veel fusies, overnames en reorganisaties ging
hij uiteindelijk in 2010 bij BAM Civiel in Gouda
met pensioen.

Na een gezellige middag is het hoog tijd om
weer naar Prinsenbeek te rijden. We lopen
nog even door de schitterend aangelegde
grote tuin, met vijver en een kleine boomgaard
met appels, peren, pruimen, kersen en
een notenboom. De kersen zijn voor de
spreeuwen, de appels voor de wormpjes, maar
met de pruimen heeft Trix al meer dan 120
potten jam gemaakt. Ze zijn samen zoveel
mogelijk buiten, bezig in de tuin, wandelen
of fietsen door de omgeving, genietend van
de rust en ruimte van de Achterhoek. Ik krijg
van Trix behalve een pot pruimenjam, uit de
moestuin nog een zak snijbonen en een witte
courgette mee naar huis.

Teheran

Hij heeft zich hierna nog vele jaren ingezet
voor Vluchtelingenwerk Nederland. Door de
algemene politieke onrust voorspelde hij toen
al dat het vluchtelingenwerk alleen maar zou
toenemen. Peter krijgt helaas gelijk, zoals de
recente ontwikkelingen in Afghanistan laten
zien.

Peter Grotenhuis
In de ochtend was ik bij Peter Grotenhuis
en zijn vrouw Els. Peter is van begin 2014
onze penningmeester geweest. Nu, na ruim
zeven jaar, heeft hij besloten om te stoppen.
De reden is voor hem
heel pragmatisch. Na al
die jaren met veel inzet
en plezier de functie
van penningmeester te
hebben vervuld, vindt
hij het logisch om het
stokje over te dragen
aan een jonger lid van de
vereniging. Per slot hoopt
hij volgend voorjaar de
leeftijd van 77 jaar te bereiken. Enige recente
fysieke problemen, waar hij gelukkig goed van
herstelt, hebben wel wat geholpen dit besluit te
nemen.

Als penningmeester laat hij een financieel
zeer gezonde vereniging achter. Voor mij
persoonlijk kijk ik met genoegen terug op
onze samenwerking. De Activiteitencommissie
geeft tenslotte het meeste geld uit namens
de vereniging. Met enige regelmaat hadden
wij hier overleg over om zaken goed met
elkaar af te stemmen. Het ging niet alleen
om het betalen van rekeningen van bezochte
locaties, maar ook om het innen van de eigen
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bijdragen van deelnemers. Het viel hem op
dat deelnemende leden regelmatig wisselden
van bankrekeningnummer en zonder reden
de eigen bijdragen lieten storneren. Het kostte
hem wel de nodige inspanning om dat op te
lossen. Hij heeft nog een kleine innovatie voor
het ledenbestand. Door het toevoegen van
de kolommen: partnerlidmaatschap, single en
85+ bij de namen, wordt het bijhouden van
het bestand transparanter en wordt het innen
van de contributie voor de penningmeester
eenvoudiger.

wordt teruggenomen. Maar voor ik op de
fiets klom, had ik thuis nog wel even de
werkplaats opnieuw doorzocht. Daarbij kwam
een gloednieuw maar te klein zaagblad boven
water dat ik natuurlijk ook maandag meenam
naar de ijzerzaak om te ruilen.
Voor alle zekerheid werd het verkoopsysteem
nog even doorgelopen. Geen zaag van die
maat bleek daarin te vinden.

We bedanken Peter voor zijn werkzaamheden
en inzet voor onze mooie vereniging en hopen
hem en Els nog vaak te ontmoeten op de
komende recreatieve VBG-dagen.

Dan heb ik het gestolen. Nee, dat zeg ik niet,
u bent een eerlijk man. Dank u wel, maar ik
moest nog steeds betalen. Terug op de fiets
rijst de vraag of de contante verkoop ook in
het systeem zat. Omgekeerd en opnieuw naar
binnen, maar tevergeefs.

Cor Cornelisse

Timmerman
NB. Hazelnoten zijn vergissingen die gemaakt worden,
maar een glimlach opleveren

Hazelnoten

‘Schoenendozen’

Ook een botte cirkelzaag doet veel kwaad.
Je kunt dat voorkomen door het zaagblad
uit te nemen met de anti-clockwise bout en
naar de ijzerzaak op het industrieterrein te
brengen. Daar kennen ze je al 60 jaar, al blijkt
er een piepjonge baliebediende gekomen,
die je nog niet eerder zag. Zijn naam heeft hij
niet eens gezegd, maar vandaag werkt hij er
nog. Gek genoeg is het zaagblad, geslepen
of niet, inmiddels verdwenen terwijl je het
nu juist dringend nodig hebt. Wel waren er
nog 4 zaagbladen van de afkortzaag in onze
werkplaats die mijn schoonzoon al in gebruik
nam, maar die te groot zijn voor deze nieuwe,
kleinere en lichtere zaag. Nee, schoonzoon
weet desgevraagd nergens van. Dan maar een
nieuw zaagblad gekocht.

in het landschap
Met enige regelmaat rijd ik naar verschillende
plekken in Nederland, in deze tijd meestal
naar familie of kennissen. Wat de laatste jaren
steeds meer opvalt, is de verandering in het
landschap of eigenlijk het verdwijnen van dat
landschap. En dan bedoel ik niet alleen de
vaak foeilelijke geluidsschermen waardoor
je al helemaal geen uitkijk meer hebt op de
omgeving. Naast het uitbreiden van bestaande
industrieterreinen, ontstaan steeds nieuwe
industrieparken met bouwsels, waarbij de
betrokken ontwerpers, naast functionaliteit, ook
getracht hebben architectuur te bedrijven. Het
gevolg is een ratjetoe aan gebouwen zonder
een onderliggend harmonieus concept. Alles
mag kennelijk en ‘welstand’ keurt het goed.

Nu blijkt zaterdag dat het nieuwe zaagblad,
vrijdag gekocht, helemaal niet past op de
afkortzaag. Maandag weer naar de ijzerzaak.
Er is een zaagblad
dat wel past en dat
mij nu verkocht wordt
tegen sterk verlaagde
prijs, ter compensatie
van het zaagblad dat
geslepen zou worden
en zoekraakte. Het
te grote zaagblad
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Het meest in het oog springt de veelheid
aan XXL-distributiecentra. Langs de A16
vanaf Dordrecht richting de Moerdijkbrug
ontstaat een Distripark tussen de snelweg
en de rivier Dordtse Kil. De infrastructuur
aan wegen is al helemaal aangepast. Langs
de A15 bij Tiel, de A17 bij Roozendaal, de
A27 ter hoogte van Noordeloos en voorbij
de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal staan
gigantische hallen. Langs de A58 en A59 bij
Tilburg en Waalwijk. In die laatste plaats een
DC (Distributiecentrum) van Bol.com met
een totaaloppervlak van 240.000 m2, genoeg
ruimte om 800 huizen op te kunnen bouwen.
Het kan nog gekker. E-gigant Alibaba had
plannen voor 380.000 m2 in Limburg. Gelukkig
zijn de Belgen in Luik hier ‘blij’ mee gemaakt.
In het hele land is al 31 miljoen m2 bedekt, de
laatste tien jaar alleen al kwam er 10 miljoen
m2 bij en de ‘verdozing’ gaat gewoon door.

continu te legen en te vullen. Van duurzaam
bouwen is nauwelijks sprake en de hallen
zijn te inflexibel om aan te passen, met
hun zware vloeren waarin allerlei systemen
voor informatie en robotica zijn ingegoten.
Goede landbouwgrond wordt opgeofferd,
groene weides en boerderijen verdwijnen,
omwonenden zien de bebouwing op zich
afkomen. Naast ecologische schade, licht- en
luchtvervuiling, geluidsoverlast en drukte van
vrachtverkeer met hun CO2 uitstoot, geven al
die verharde oppervlakken ook problemen met
de waterhuishouding.
En al die gebieden hebben een ‘dode
uitstraling’.
Naast die bedrijfsgebouwen en megahallen
zijn er meer objecten die het landschap
bederven. Wat te denken van het
toenemende aantal giga-datacenters die ónze
gesubsidieerde groene stroom verbruiken,
zonnepaneelparken, kassen, wouden
van windmolens, reclamezuilen en de al
eerdergenoemde geluidsschermen. En dan
moeten er ook nog plekken worden gevonden
om in de komende tien jaar een miljoen
woningen te bouwen. Wordt het niet tijd voor
het aanwijzen van zogenaamde ‘green belts’,
, groene gordels waar niet gebouwd mag
worden en het landschap niet verder mag
worden aangetast. We raken anders te veel
kwijt wat maar zelden weer terugkomt.

Het excessief groeiende online koopgedrag
is mede de oorzaak van deze ontwikkeling.
Dat geldt niet alleen voor Nederland maar
voor heel Europa. Bedrijven vestigen zich hier
graag. De spullen komen binnen via Schiphol,
Rotterdam en Antwerpen en dankzij de
uitstekende en betrouwbare infrastructuur aan
wegen, energie en ook digitaal, is een goede
doorstroom van goederen verzekerd. IJverige
en ondernemende wethouders in dorpen en
steden trachten bedrijven te verleiden met
het aanbod van goedkope grond en soepele
vergunningverlening. Onder het mom van extra
inkomsten en werkgelegenheid wordt dit aan
de inwoners verkocht. Niet iedereen trapt erin.

Het lijkt erop dat niemand de regie heeft.
Het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) waarschuwt nu voor ongewenste
ontwikkelingen. Provincies worden ook wakker
en stimuleren lagere overheden om eerst
verouderde bedrijfsterreinen te herinrichten
en overwegen om meer te gaan clusteren op
centrale plekken. De provincie Gelderland
heeft bijvoorbeeld locaties aangewezen bij Tiel,

Terecht spreken we van dozen, want wat zijn
het anders. Zo goedkoop mogelijk gebouwde
opslaghallen, zo’n 20 m hoog om lekker
te kunnen stapelen. Zonder daglicht en
dakkoepels, alleen een paar ramen bij het
summiere kantoordeel en veel afsluitbare
muilen als dockboards om vrachtwagens
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Nijmegen en tussen Zevenaar en het Duitse
Emmerich. Ook heeft de Tweede Kamer recent
een motie aangenomen om verdere ‘verdozing’
af te remmen.

betekent dat er veel opslagcapaciteit nodig
is. We zullen verplicht zijn om meer voor
onze digitale bestellingen te gaan betalen.
Het ongebreidelde gratis retour zenden moet
geld gaan kosten. Retourpakketten moeten
immers ook worden uitgepakt, bekeken op
gebreken en gesorteerd, met weer extra
arbeid en ruimte tot gevolg. De nieuwe trend
is dan ook om zowel geretourneerde als
onverkochte producten met vrachtwagens
vol naar de vuilstort te brengen. Blijkbaar is
het gezien de marge die een bedrijf maakt,
goedkoper om de spullen te vernietigen dan
op te slaan of opnieuw in circulatie te brengen.
Wat een verspilling! In ieder geval moeten er
‘eerlijke’ prijzen betaald gaan worden om niet
alleen de spullen te kopen maar daarnaast
alle hierboven geschetste bijkomende
voorwaarden te bekostigen.

Gebouwen moeten zo ontworpen worden dat
de daken een dragende functie krijgen voor
het plaatsen van zonnepanelen of het
aanleggen van groene daken. Ook gevels
kunnen gebruikt worden voor
energieopwekking. Via gevels en daken
kunnen we ecologische doelen nastreven. Het
toevoegen van assemblage naast distributie is
kansrijk en verhoogt écht de werkgelegenheid
en de kwaliteit van werken.

Helaas blijven we maar roepen dat de
economie moet blijven groeien om onze
welvaart te kunnen betalen. Maar is
de kwaliteit van het landschap en de
leefomgeving niet medebepalend voor een
hoogwaardige economie? We verwarren
welvaart te gemakkelijk met welzijn!
Betrokken bewoners komen in verzet tegen
nieuwbouwplannen in hun achtertuin.

Die lokale werkgelegenheid wordt vaak
aangehaald om de bouwplannen te
verdedigen. Nederlanders die werkloos
thuis zitten, zijn meestal niet te porren voor
dit werk. Via uitzendbureaus wordt dan
maar een beroep gedaan op buitenlandse
arbeidskrachten, meestal uit Oost-Europa.
Zij mogen het werk doen, zonder daglicht
in een ongezond dag- en nachtritme,
zwaar onderbetaald en vaak met beroerde
woonvoorzieningen. Als ze al hun beklag doen,
worden ze ontslagen en staan ze gelijk op
straat.

Met enige weemoed denk ik terug aan de tijd,
dat ik als tienjarige jongen met vrienden vanuit
mijn geboortestad Zutphen op de fiets de
Achterhoek inreed. Richting Laren en Lochem,
over rulle zandpaden waarop je de
beenspieren kon trainen en je behendigheid
kon oefenen. Onderweg naar de bossen en
met vrij uitzicht op ongerepte schilderachtige
landschappen. Genietend van je jeugd en het
onbezorgde leven. Met name dat gun ik uw
klein- en achterkleinkinderen ook zo graag.
Voordat die landschappen zijn verbrand,
verdroogd of verdronken!

Door ons digitale koopgedrag zorgen we
ervoor, dat binnensteden onbewoonde
attractieparken dreigen te worden met
alleen maar cafés, eettenten en winkels
voor souvenirachtige prullaria die we niet
nodig hebben. Het aanhouden van enorme
assortimenten om snel te kunnen leveren,

Cor Cornelisse
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Oproep bordherkenning

Gastvrijheid

BAM Communicatie kreeg een vraag over
een herdenkingsbord, dat in 1949 voor BAM
is gemaakt door pottenbakkerij Koninklijke
Goedewaagen in Gouda.

Waar mag je binnen 15 minuten fietsen van
je huis, zoals alle anderen, werken zoveel
je wilt, het machinepark gebruiken zoals de
benodigde cirkel-. afkort- en lintzaag, de
bandschuurmachine, de kantenfrees en de
werkbank en ook nog het onderdak genieten
met tweemaal daags drinken met sprits en
kout, hulp ontvangen en kan je ook nog even
een stukje bijmaken als je tegen het einde
nog wat tekort komt? En dan nog de vraag: is
er geen duwhout? Wel even voorboren. Al 23
jaar! En tot slot nog dank je wel horen voor je
taart?

Uit de veilingsites Ebay en Catawiki
(https://www.ebay.com/itm/293049027130
en https://www.catawiki.com/nl/l/347257goedewaagen-gouda-groot-wandbord-80-jarigjubileum-bam) blijkt dat het bord ook in andere
uitvoeringen voorkomt.
De achtergrond van het bord is onbekend.
Daarom de vraag van Arno Pronk van BAM
Communicatie of een van de leden van de
Vereniging BAM Gepensioneerden wellicht
meer duidelijkheid kan bieden.

Timmerman

Belastingmoraal, ontwijken of

Mocht u duidelijkheid kunnen bieden,
laat dat dan graag weten aan de redactie
(Eric van Baarsel, eric@evanbaarsel.nl
of 06 51 315 330).

ontduiken?
Het voorval is bijna symbolisch te noemen:
Iemand in een VW Up rijdt achter een
Lamborghini een parkeergarage in. Hij ziet de
patserauto onder de slagboom doorrijden, zo
laag ligt de auto op de weg. Zelf moet hij een
kaartje trekken en betalen om de garage uit te
kunnen. De andere berijder rijdt straks gratis
de garage uit! Zo voelt het ook bij belastingen,
jíj moet betalen, de gefortuneerden ontwijken.

Bij voorbaat dank voor de moeite.
Eric van Baarsel

Universiteiten leiden jaarlijks honderden
accountants, economen en fiscalisten op.
Hoogleraren worden geacht belastingstelsels
op wetenschappelijke wijze te onderzoeken
en te onderwijzen. Hierbij gaat het ook over
de fiscale ethiek; belastingen worden geheven
voor de gemeenschap. Fiscaliteit is een der
pijlers waar onze maatschappij op steunt.
Na hun afstuderen komen studenten, die
in dienst treden bij commerciële belastingen accountancykantoren, hun hoogleraren
weer tegen. Nu met de pet op van adviseur
om bedrijven en vermogende particulieren
te helpen om belasting te ontwijken. Een
schoolvoorbeeld van conflicterende belangen.
De ‘armen’ ontduiken, de ‘rijken’ ontwijken.
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buitenlandse investeringen loopt via ons land.
Het IMF becijferde dat bedrijven wereldwijd
met dit soort constructies zo’n 500 miljard per
jaar aan belastingaanslagen ontlopen.

Vermogende mensen worden rijk door laag
belaste winsten uit hun bedrijven, maar ook
door een beursgang en de waardestijging
van hun aandelenpakket. Voor hen geen
hoge inkomstenbelastingen maar een veel
lagere belastingaanslag op vermogen. Door
het inschakelen van dure fiscalisten kunnen
ze gebruik maken van strategieën die buiten
bereik liggen van gewone mensen. U en ik
hebben geen trust op Bermuda of een BV
op de Bahama’s. De allerrijksten betalen
zo vaak maar enkele procenten belasting.
En natuurlijk zijn er vermogenden die rijk
zijn door soms absurd hoge salarissen met
bonusregelingen. Toch hebben we het over
hooguit 1% van de mensheid. Veel meer is te
halen bij de internationaal werkende bedrijven
en dan nog het meest bij de Techbedrijven.

Wat maakt Nederland, zonder bankgeheim
en extreem lage winstbelasting, toch
zo aantrekkelijk? Wij zijn gewild als
vestigingsplaats voor holdings. In het
buitenland opererende dochterbedrijven
kunnen hun winsten onbelast overmaken
naar het Nederlandse moederconcern. Deze
vrijstelling voorkomt in theorie een dubbele
heffing. De winstbelasting wordt geacht te
zijn afgedragen in dat buitenland. De BV/
CV structuur geeft de mogelijkheid om in het
buitenland gemaakte winsten hier op te potten.
Vervolgens worden de winsten als aftrekbare
rente of royaltybetalingen doorgesluisd naar
de CV waarin de licenties en merkrechten zijn
ondergebracht. Nederland belast CV’s niet
direct, maar aan de participanten die erachter
zitten. Tenzij ze in het buitenland verblijven en
dat doen ze meestal.

Multinationals gebruiken allerlei legale trucs
om te voorkomen dat ze belasting betalen
op de plek waar ze hun inkomsten halen. De
Panama- en Paradise-Papers onthulden veel
fiscale constructies en namen. Het zijn niet
alleen de bekende belastingparadijzen, zoals
de Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden en
Bermuda. Nederland komt op de vierde plek.
Nog voor erkende landen als Zwitserland,
Luxemburg en Ierland. Belastingwetgeving
biedt routes om grote geldstromen door te
sluizen om elders te profiteren van voordelige
belastingtarieven. Bijna een kwart van directe

Veel bedrijven, maar ook internationale
artiesten als The Rolling Stones, hebben
hier zogenaamde brievenbusfirma’s om hun
geldstromen via Nederland te laten lopen.
De fiscus heft geen belasting op rente en
royalty’s die worden betaald aan personen
of vennootschappen in het buitenland. Die
worden geacht in het land van bestemming
13

te worden aangeslagen. Maar die landen zijn
meestal de echte belastingparadijzen, waar
dat nauwelijks gebeurt. Ook kent ons land de
zogeheten ‘Tax Rulings’, belastingafspraken
met de fiscus om internationale bedrijven naar
Nederland te lokken.

Na de afspraken tussen de G7-landen en
de G20, ‘s werelds grootste economieën,
is in juli jl. binnen de OESO, het
samenwerkingsverband van rijke landen,
een akkoord bereikt. Er moet een ‘effectief’
minimumtarief komen van 15% voor
winstbelasting en bedrijven gaan belasting
betalen in landen waar ze actief zijn. Een
daadwerkelijk tarief zonder de mogelijkheid
van aftrekposten en andere mazen in de wet,
waar adviseurs altijd naar speuren.
Gepleit wordt voor nieuwe transparantieregels
voor bedrijven. Een wettelijke verplichting om
omzet, winst en de betaalde belasting per land
waar ze actief zijn, openbaar te maken.
Belastingontwijking wordt minder interessant
als internationaal één minimumtarief gaat
gelden.

Multinationals gebruiken te lage of te hoge
interne verrekenprijzen bij internationale
transacties binnen het bedrijf. De winst
wordt zo verplaatst naar een land met
een laag belastingtarief. Of ze doen aan
schuldverschuiving, waarbij een vestiging in
een land met hoge belasting, geld uitleent
aan een vestigingsland met lage belasting.
De rente over deze lening is weer aftrekbaar
in het land met het hoge belastingtarief. De
huidige belastingwetgeving is nog gebaseerd
op het belasten van bedrijven met een fysieke
vestiging en een hoofdkantoor in een land.
Vooral Techbedrijven hebben wereldwijd
klanten en verdienen online hun geld. Ze
vestigen zich in landen met een gunstig
belastingklimaat. De winst die bijvoorbeeld
Facebook maakt met Duitse gebruikers wordt
misschien in Ierland belast.

Alles bij elkaar betekent het dat er honderden
miljarden extra belastinggelden beschikbaar
komen. Hiermee kunnen achtergebleven
of verdwenen publieke voorzieningen weer
betaald worden. De trend is dat extreem rijke
individuen niet alleen méér belasting willen
betalen, maar ook hun vermogen willen
besteden aan filantropie.
Dat zij hiermee eigen doelen kiezen, is
onvermijdelijk.
Is belastingontwijking
een ‘nette’ manier
van ontduiking, wat
strafbaar is?
Overheden hebben
het grotendeels
zelf in de hand door belastingwetgeving te
veranderen en aan te passen aan de nieuwe
omstandigheden. Als je de belastingmoraal
wil veranderen, moet je gewoon de wetgeving
verbeteren. Blockchain-technologie kan
misschien gebruikt worden voor het bijhouden
en transparant maken van transacties in
financiële producten.

Het mondiale besef breekt door dat grove
belastingontwijking moreel niet langer
te verantwoorden is. Na een dertig jaar
lange “race naar de bodem” wat betreft
winstbelasting om bedrijven aan te trekken,
keert het tij. Gemiddeld daalde dat tarief
van 40% naar 20%. In de praktijk vaak nog
veel lager. Ook de kritiek op Nederland
als belastingparadijs heeft bereikt dat
onze wetgeving is aangepast en nieuwe
EU-richtlijnen zullen gevolgd worden. Er
worden mondiale afspraken verwacht
waaraan ook belasting- paradijzen zich
moeten gaan houden. Vestiging daar is dan
voor multinationals en mondiaal opererende
Techbedrijven niet meer lonend.

Als wij trouwens rookwaar, drank en brandstof
net over de grens halen, onze schoonmaakster
en tuinman cash betalen, onze B&B
opbrengsten en Bitcoin-bezit niet opgeven, is
dat ook ontduiken. Het is maar dat u dat weet!
Cor Cornelisse
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Actueel 					
Met een lengte van 29 meter beschikt
Nijmegen sinds kort over de langste
betonnen 3D-fietsbrug ter wereld.
Het project is uniek omdat de
fietsbrug in volledige vormvrijheid is
ontworpen, dankzij onderzoek aan de
Technische Universiteit Eindhoven
en de doorontwikkeling van de
3D-betonprinttechniek. De brug is laagje
voor laagje geprint in de betonprintfabriek
van Saint Gobain Weber Beamix en
gerealiseerd door bouwconcern BAM.
Schakel & Schrale heeft opdracht
gekregen voor de restauratie van de
vuurtorens in Enkhuizen en Urk. Beide
vuurtorens zijn rijksmonumenten. Zowel
het interieur als het exterieur van de
vuurtorens wordt in oude luister hersteld.
De werkzaamheden starten in september
en nemen circa zes maanden in beslag.
Rijkswaterstaat is de opdrachtgever.

Uniek plan voor het verbeteren
en onderhouden van 240 km aan
waterkeringen in de Norfolk Broads,
een van Europa’s belangrijkste
wetlandgebieden. Bijna 2.000 woningen en
bedrijven en vitale vervoersverbindingen
zijn nu beter beschermd tegen 3 lokale
rivieren dankzij een miljoenen pond
regeling van het Milieuagentschap.
Uitvoering BAM Nuttall.

BAM Nuttall heeft, in opdracht van
Network Rail, een negendaagse blokkade
in Bearsted voltooid om te voorkomen dat
stenen op het spoor vallen.
Aan weerszijden van het smalle spoor
tussen Maidsone en Hollingbourne werd
ruim 7.700 meter grondspijkers en ankers
in de hellingen geboord. Daarna wordt
er staalgaas geplaatst en de bekabeling
n gespannen om alles op zijn plaats te
houden.
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Synchroon en BAM Wonen starten met
de bouw van tien riante en energiezuinige
dijkwoningen in de Kop van Waal in Tiel.
De tien dijkwoningen vormen het sluitstuk
van de groene klimaatdijk aan de Waal.
De tien dijkwoningen met een
woonoppervlakte van ca. 220 m2 zijn
dusdanig gesitueerd dat ze een weids
uitzicht hebben over de Waal en het
natuurgebied de Kleine Willemswaard. Alle
woningen worden gasloos gebouwd.
Over de Groote Wielenplas komt een
fiets- en voetbrug op de locatie van de
Rosmalensedijk. De brug verbindt het
zuidelijke deel van De Groote Wielen
met het centrum aan de noordkant. BAM
Infra Nederland maakte samen met hun
partner A&E Architecten het ontwerp en
gaat de brug bouwen. De uitstraling van
het ontwerp sluit aan bij de al bestaande
brug over de plas. Naar verwachting kan
de fiets- en voetbrug begin 2023 in gebruik
worden genomen.
Een nieuwe virtuele openbare
tentoonstelling over het Silvertown
Tunnel-project is onlangs gelanceerd
op de Riverlinx-website. Een nieuwe
CGI-afbeelding laat zien hoe de volledig
toegankelijke loop- en fietsbrug over
de Blackwall Tunnel Approach Road er
eenmaal voltooid zal uitzien, waardoor de
verbindingen met North Greenwich worden
verbeterd

In opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens
is BAM Energie & Water recent gestart
met verschillende werkzaamheden om de
drinkwatervoorziening in de regio Tiel te
verbeteren. Er komen onder meer nieuwe
leidingen onder het Amsterdam-Rijnkanaal
en rivier de Linge. Bedrijventerrein Medel
en de gemeenten Buren en Tiel krijgen
aanvoerleidingen met meer capaciteit om
de groeiende vraag naar drinkwater aan te
kunnen.
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Personalia
Van 08-06-2021 tot 05-09-2021:
Wij verwelkomen de
nieuwe leden:

De volgende leden
verhuisden naar:

De volgende leden hebben
hun lidmaatschap opgezegd:

J.P.M. Hogerwerf (BAM
Infraconsult)
Steinsedijk 25
2851 LB Haastrecht
Tel.: 06 29127702

J. van Beek
Molenschot 30
2635 BP Den Hoorn
Tel.: 0174 295026 (ongewijzigd)

Mw. E.B. Lems-Vuijk
Smidsheining 1
4851 WK Ulvenhout

C.M. Laan
Dorpsstraat 58-1
3433 CM Nieuwegein
Tel.: 06 51235522 (ongewijzigd)

Mw. H.E. Romijn-Wesselink
Herman Gorterlaan 326
5644 SR Eindhoven

B. Pellegrom
Antonlaan 12
3701 VE Zeist
Tel.: 06 13123901 (ongewijzigd)

Met leedwezen
geven wij kennis van het
overlijden van:
Onbekend
Mw. E.J. van ProoijenNederlof
“Onderwaterhof”
Van Vredenburghweg 26, flat
402
2282 SH Rijswijk
Onbekend
B. van Vessum
Christinalaan 27B
3238 AD Zwartewaa
26-06-2021:
A. Jacobs
Mercatorlaan 17
3204 BK Spijkenisse
10-07-2021:
F. Postma
Prins Clausstraat 13
1931 BE Egmond aan Zee

30-07-2021:
Mw. W.J. Juffermans-Krijne
Kerklaan 40 E
2171 GC Sassenheim
07-08-2021:
Mw. A.E. van de KerkWessels
Kon. Julianaweg 3
3155 XB Maasland
29-08-2021
Mw. W.J. Kampstra-Entius
Kerkweg 67
1606 AN Venhuizen
30-08-2021
J.A. van Liere
Frankenlaan 191
5037 KH Tilburg
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01-09-2021
G.J.M. den Ouden
Van Mattenburgstraat 1
4751 GV Oud Gastel

Informatieadres
Vereniging BAM Gepensioneerden
H.J. Nederhorststraat 1
2801 SC Gouda
Telefoon (0182) 59 04 05
E-mail vbg@bam.com
De vereniging is aangesloten bij de
Koepel Gepensioneerden
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