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Van de redactie 
 

 
Dit keer een iets dikkere BAMformatie dan 
gebruikelijk. Dat heeft vooral te maken met alles 
dat tijdens de laatste Algemene 
Ledenvergadering is gepasseerd en de 
verslaglegging daarover.  
 
Onze vereniging heeft een enerverende tijd 
achter de rug. Tijdens de laatste Algemene 
Ledenvergadering (ALV) namen drie nogal 
prominente bestuursleden afscheid en werden 
drie opvolgers benoemd. Zij hebben zich in de 
vorige editie van BAMformatie reeds nader 
geïntroduceerd. De overblijvende bestuursleden 
zien de samenwerking met het nieuwe trio met 
alle vertrouwen tegemoet. Een exit-interview 
met de drie uittreders is in deze editie 
opgenomen. 
Een nieuw bestuur betekent ook een nieuwe 
foto, die gemaakt is in de marge van de 
Algemene Ledenvergadering. Vers van de pers 
dus. 
 
Op 31 mei jl. was de Algemene Ledenvergade-
ring in Archeon in Alphen aan den Rijn in 
regenachtige omstandigheden. Zoals 
gebruikelijk hield de CEO van BAM, Rob van 
Wingerden, daar een voordracht over de stand 
van zaken van BAM en een aantal 
smaakmakende projecten. De verslagen zijn 
elders in deze BAMformatie te lezen. 
 
Aansluitend aan de ALV was er gelegenheid om 
Archeon te bezoeken, de tweede activiteit van 
dit jaar. In maart vond de eerste activiteit plaats, 
een bezoek aan het Nationaal Museum Klok & 
Peel in Asten. Van beide evenementen zijn 
verslagen te lezen, opgemaakt door 
enthousiaste leden. 
 
Onze nieuwe voorzitter Nico Dirkzwager heeft 
zijn eerste Van het Bestuur afgeleverd. Hij 
constateert dat het oude bestuur de vereniging 
in goede staat heeft achtergelaten en hij 
verheugt zich er op om met het nieuwe bestuur 
het beleid voort te zetten en waar mogelijk te 
verbeteren. Hij heeft er zin in. 
 
Ex-secretaris Ad Kerklaan heeft zijn laatste Van 
de NVOG geschreven. Hij is terecht verheugd 

over de verkiezing van Tom van Beek in het 
Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds 
Bpf-Bouw en neemt stelling tegen de wijze, 
waarop gewerkt is aan een nieuw 
pensioenstelsel. Daar ligt een mooie uitdaging 
voor zijn opvolger Frits Scheublin. 
 
De Activiteitencommissie heeft het programma 
voor de rest van 2018 rond en is druk doende 
met de voorbereiding van het bezoek aan de 
Westlandse Druif in Monster in september a.s. 
Daarvoor wordt nog de traditionele golfdag 
gehouden op 16 augustus a.s. Nadere 
informatie daarover staat in deze editie. 
 
Mevrouw Martha Spelter, een gedreven 
Contactpersoon en al 33 jaar lid, wordt in het 
zonnetje gezet, evenals de heer Piet Vlaming, al 
25 jaar lid van onze vereniging.  
En natuurlijk hebben onze vaste columnisten als 
TIMMERMAN en Cor Cornelisse hun bijdragen 
weer geleverd, waarvoor wij hen hartelijk 
danken. 
 
In het kader van de bestuursvernieuwing en ten 
behoeve van onze ledenwerving hebben wij met 
dank aan Jeroen Klein (BAM Communicatie) 
weer plek gekregen in BAMbreed om aandacht 
te vragen voor VBG. Het is immers de moeite 
waard om lid te worden en te zijn van deze 
mooie club. 
 
Tenslotte vestigen we graag de aandacht op het 
verschijnen van twee publicaties, waarin talloze 
projecten zijn beschreven die verhalen over het 
roemruchte verleden van onze voormalige 
werkgever.  
 
Veel leesplezier. 
 
Eric van Baarsel 
PR en Communicatie 
 

 
 
 
 
Kopij voor BAMformatie 2018-3 graag 
inleveren vóór 1 september 2018 
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Van het Bestuur 
 

  
 
Van links af: Frits Scheublin, Nico Dirkzwager, Ineke 
Roedoe, Willem Aberson, Eric van Baarsel, Peter 
Grotenhuis en Cor Cornelisse 

 
Het is nu zondag 3 juni en slechts drie dagen 
geleden dat ik gekozen werd als voorzitter van 
de Vereniging BAM Gepensioneerden (VBG). 
Gelukkig ben ik goed ingewerkt door mijn 
voorganger Bert Dragt en heb ik reeds drie 
bestuursvergaderingen bijgewoond als 
toehoorder. Tevens heeft ondergetekende een 
vergadering met de contactpersonen 
bijgewoond, hetgeen zeer informatief was. Ook 
met Ad Kerklaan en Frits Scheublin inmiddels de 
algemene ledenvergadering van NVOG bezocht, 
die zeer leerzaam was. Kortom, uw nieuwe 
voorzitter is  reeds behoorlijk ingewerkt en het 
zal dan ook niet al teveel moeite kosten om iets 
van de bestuurstafel te melden. 
 
In de eerste plaats bedank ik de 
medebestuursleden en de leden voor het 
vertrouwen dat ze mij en de twee andere nieuwe 
bestuursleden (Willem Aberson - secretaris en 
Frits Scheublin - voorzitter SEC) hebben 
gegeven om toe te kunnen treden tot het 
bestuur van VBG. 
 
De Algemene Ledenvergadering (ALV), die 
gehouden werd in de oudheidkundige omgeving 
van Themapark Archeon, verliep op rolletjes. Dit 
kwam mede doordat het goed was voorbereid 
en een ieder goed van te voren was 
geïnformeerd over wat er gaande is binnen onze 
vereniging. Ik denk hier met name aan het 
Jaarverslag 2017, het Actieplan 2017-2018 en 
de financiële stukken. Tevens werd uit de 

doeken gedaan wat ons te wachten staat 
aangaande de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en werd een 
ieder enthousiast gemaakt over de plannen van 
de Activiteitencommissie. 
Elders in dit blad treft u in meer in detail de 
verslagen hieromtrent aan. 
 
De aftredende leden van het bestuur waren Rick 
van Harn (bestuurslid en voorzitter SEC), Bert 
Dragt (voorzitter) en Ad Kerklaan (secretaris). Zij 
werden uitgebreid toegesproken door vice-
voorzitter Eric van Baarsel en bedankt met 
bloemen voor hun verdiensten voor VBG. Het 
behaagde het oude en nieuwe bestuur om Ad 
Kerklaan te benoemen tot erelid van de 
vereniging vanwege zijn vele verdiensten over 
een periode van twaalf jaar, hetgeen met luid 
applaus werd ondersteund door de leden. 
 
 

 
 
Van links af Ad Kerklaan, Bert Dragt, Rick van Harn 
 

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Ir Rob 
van Wingerden, hield een boeiend betoog over 
de stand van zaken binnen de Koninklijke BAM 
Groep. Het eerste kwartaal van 2018 liet een 
goed resultaat zien, maar werd gerelativeerd 
met de opmerking dat de uitdagingen blijven 
bestaan. Opvallend was de open benadering die 
Van Wingerden ten toon spreidde aangaande de 
bouw van het sluizencomplex in IJmuiden. 
Hierdoor kreeg je het gevoel alsof we nog bij de 
BAM in dienst waren en er nog bijhoren. Deze 
houding werd door de leden gewaardeerd. 
 
In zijn aanvaarding van het voorzitterschap heeft 
ondergetekende gesteld dat het vorige bestuur 
de vereniging in een goede staat heeft 
achtergelaten. De nieuwe leden van het bestuur 
hebben er zin in om het beleid voort te zetten en 
waar mogelijk te verbeteren. Een punt van enige 
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zorg is het licht teruglopende ledenbestand. Als 
bestuur werken we daar aan, maar we doen ook 
een beroep op de leden om oud-collega’s die 
nog geen lid zijn enthousiast te maken om lid te 
worden. 
Zoals we allemaal weten zal het pensioenstelsel  
zeer waarschijnlijk gaan veranderen. Hoe dit er 
uit zal gaan zien is nog onduidelijk, maar we 
zullen dit als bestuur nauwlettend volgen en 
waar mogelijk onze bijdrage leveren. 
 

 
 
De vakantieperiode staat voor de deur voor de 
meesten van ons. Voor sommigen is die wellicht 
inmiddels achter de rug. Als gepensioneerden 
hebben we meer vrijheid om te kiezen wanneer 
we er op uit trekken en zelfs het tijdstip laten 
afhangen van de weersvoorspellingen. 
Hoe u ook op vakantie gaat, ver weg of dichtbij, 
per vliegtuig of caravan, kort of lang of gewoon 
lekker thuisblijft, het bestuur wenst u een 
ontspannen en goede zomer toe met goed weer. 
 
Nico Dirkzwager 
Voorzitter 
 

 
Verslag Algemene Leden-
vergadering 31 mei 2018 te 
Alphen aan den Rijn  
 
1. Opening en herdenking van overledenen 
De voorzitter opent de vergadering en heet 
eenieder van harte welkom. Een speciaal woord 
van welkom aan het erelid de heer C. van de 
Kerk. 
Voorts een welkom aan de heer R.P. van 
Wingerden die om 12.00 uur zal arriveren. 
Aanwezig zijn  218 leden. 
Vervolgens verzoekt de voorzitter de 
aanwezigen met een ogenblik stilte de veertig 

leden en partners van leden te herdenken die 
ons sinds de vorige vergadering zijn ontvallen. 
 
2. Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 1 juni 2017 
Op de notulen zijn geen vragen of opmerkingen 
en worden vervolgens goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag 2017, Jaarrekening 2017 en 
Begroting 2018 
Over zowel het Jaarverslag als de Jaarrekening 
2017 zijn geen vragen of opmerkingen. 
De begroting voor 2018 wordt na toelichting 
door de penningmeester goedgekeurd. 
 
4. Verslag van de Kascommissie en 
benoeming nieuwe Kascommissie 
De voorzitter van de kascommissie, de heer G. 
te Hoonte, leest de brief van de kascommissie 
voor waarin is vermeld dat de administratie 
uitstekend verzorgd is en adviseert de leden op 
grond van dit onderzoek het bestuur en de 
penningmeester te dechargeren voor het door 
hen gevoerde beleid. Dat advies wordt met 
applaus opgevolgd. 
 
De heer G. te Hoonte treedt af. De heer  
J. Volkers wordt voorzitter en de heer  
W. van Eikenhorst lid van de kascommissie. Als 
reserve lid stelt de heer J.P.M. van der Wiel zich 
beschikbaar.   
 

 
 
5. Contributievoorstel 2019 
Naar verwachting zal voor 2019 geen contributie 
verhoging plaatsvinden. 
 
6. Ontwikkelingen binnen de Vereniging 

• De terugval van het aantal leden zet zich 
gestaag voort. Met BAM-HR zijn opnieuw 
gesprekken gevoerd om de met 
pensioengaande medewerkers actief te 
wijzen op het bestaan van VBG. 
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• Het overleg met de contactpersonen vindt 
tweemaal per jaar plaats. De 
contactpersonen zijn de spil in onze 
Vereniging in het contact met de leden. Het 
functioneren van de contactpersonen en hun 
rol is uitvoerig met hen besproken. Het 
resultaat is op 13 april 2018 door de Eric van 
Baarsel middels stellingen en mogelijkheden 
gepresenteerd en akkoord bevonden; 

 

 
 

• Richtlijnen, reglementen, statuten, 
voorschriften en protocollen die van kracht 
zijn binnen onze vereniging zijn verzameld en 
staan op de website; 

• Met de Raad van Bestuur van BAM is positief 
overleg gevoerd over de financiële 
ondersteuning voor VBG;  

• BAMformatie zal blijvend in kleurendruk 
verschijnen; 

• De actie ter verkiezing van een BAM 
gepensioneerde in het 
Verantwoordingsorgaan (VO) van BPF-bouw 
is geslaagd. De heer Tom van Beek is met 
5102 BAM stemmen verkozen en benoemd 
in dit orgaan. 

 
7. Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 
Door Eric van Baarsel wordt toegelicht dat aan 
alle leden een brief is toegestuurd met de 
mededeling, dat wij bezig zijn met te bepalen 
wat de AVG, die op 25 mei 2018 van kracht is 
geworden, voor de Vereniging BAM 
Gepensioneerden betekent. 
Het bestuur heeft een werkgroepje gevormd, 
bestaande uit Nico Dirkzwager, Willem Aberson 
en Eric van Baarsel. Dit groepje is bezig met 
een plan van aanpak.  
 
8. Actieplan 2017 – 2018 
Er is door het bestuur een Beleidsplan 2016 - 
2020 opgesteld dat in 2016 is verstrekt aan de 

leden. Voor de uitvoering van dit beleidsplan zijn 
acties geformuleerd, die door het bestuur 
worden uitgevoerd. In het toegezonden 
Actieplan 2017 - 2018 is aangegeven wat de 
stand van zaken tot heden is en wat dit jaar nog 
niet is uitgevoerd door de medebestuursleden. 
 
9. Mededelingen van de Activiteiten-
commissie. 
De komende golfdag is op 16 augustus 2018. 
Op 12 respectievelijk 18 september staat een 
bezoek aan het Westland, Druivenkas te 
Monster, op het programma. en in november 
2018 een bezoek aan het Space Center in 
Noordwijk. 
De plannen voor 2019 zijn in voorbereiding. 
Dit jaar zal een mini-enquête worden gehouden 
om de mening en interesse van de leden te 
peilen over de activiteiten 
 
10. Rondvraag 
Hierin wordt de Dag van de Bouw aanbevolen. 
Op deze dag is een aantal projecten van BAM te 
bezoeken.  
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de 
rondvraag. 
 
11. Bestuurszaken 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Bert Dragt, 
Rick van Harn en Ad Kerklaan. De voorzitter 
vraagt vervolgens de opvolgers om zich nader te 
introduceren. Nadat zij allen hun achtergrond 
hebben toegelicht wordt de vergadering 
gevraagd of men met de benoeming kan 
instemmen. Met luid applaus wordt door de 
vergadering ingestemd met Nico Dirkzwager als 
voorzitter, Willem Aberson als secretaris en Frits 
Scheublin als voorzitter van de SEC. 
 

 
 
Door vice-voorzitter Eric van Baarsel worden de 
aftredende bestuursleden op humoristische 
wijze toegesproken, waarin hij verwijst naar 
gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan 
tijdens hun bestuursperiode. Uit zijn betoog 
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klinkt duidelijk de waardering door voor het vele 
werk dat door hen voor de Vereniging BAM 
Gepensioneerden is verricht. 
 
Ineke Roedoe reikt voor de partners van de 
aftredende bestuursleden een boeket bloemen 
uit als dank voor de vele uren die zij alleen thuis 
waren. 
 

 
 
Tot slot deelt hij mede dat het bestuur het heeft 
behaagd om Ad Kerklaan te benoemen tot erelid 
van de Vereniging BAM Gepensioneerden. Ten 
bewijze hiervan wordt hem de bijbehorende 
oorkonde overhandigd. 
 
De nieuw benoemde voorzitter Nico Dirkzwager 
spreekt ter afronding zijn respect uit over de 
goed gestructureerde staat bij de Vereniging 
BAM Gepensioneerden, die hij tijdens zijn 
inwerkperiode aantrof. 
 

    
 
De organisatie en de activiteiten vindt hij 
indrukwekkend. De zorg over het afnemende 
ledenaantal deelt hij en hij zal zich met de 
medebestuurders inzetten om een opgaande lijn 
hierin te bewerkstelligen. 
 
 

12. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten en het woord 
wordt vervolgens gegeven aan de voorzitter van 
de Raad van Bestuur, de heer R.P. van 
Wingerden die één en ander zal toelichten over  
BAM. Zie hierna het verslag daarvan. 
De voorzitter dankt de heer Van Wingerden voor 
zijn uiteenzetting en wenst hem alle succes toe. 
Hij hoopt hem volgend jaar in onze Algemene 
Ledenvergadering opnieuw te mogen begroeten. 
 
Vervolgens wordt de vergadering gesloten en 
wordt de deelnemers een genoeglijke middag in 
het Archeon toegewenst. 
 
Ad Kerklaan 
Gewezen secretaris 
 

 
Toelichting op de gang van 
zaken bij BAM 
 

 
 
Rob van Wingerden, CEO van BAM, gaf een 
toelichting op de gang van zaken bij BAM. 
Het eerste kwartaalbericht van BAM van 3 mei 
2018 gaf aan dat de omzet 
(bedrijfsopbrengsten) met 3,7 % was gestegen, 
vooral gedreven door Infra. In alle sectoren zijn 
de resultaten verbeterd. Het gecorrigeerde 
resultaat voor het eerste kwartaal 2018 is hoger 
dan in het vergelijkbare kwartaal in 2017. De 
orderportefeuille is ten opzichte van eind 2017 
met € 0,5 miljard toegenomen. De doorlopende 
kredietfaciliteit bij de banken ter grootte van  
€ 400 miljoen is verlengd tot 2023, waaruit het 
vertrouwen van de financiële wereld in BAM 
spreekt. Naar verwachting bedraagt het 
gecorrigeerde resultaat vóór belastingen voor 
het gehele jaar 2018 rond 2%. 
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Parkeergarage Eindhoven Airport 

 
Vervolgens stond Rob van Wingerden stil bij 
twee projecten, die veel aandacht van de media 
hebben gekregen. Het betreft het project 
parkeergarage Eindhoven Airport, dat in mei 
2017 gedeeltelijk was ingestort. Inmiddels is dit 
gebouw vanwege de ondeugdelijke 
vloerconstructie gesloopt. BAM is gestart met 
herbouw met soortgelijke gewichtsbesparende 
vloeren, maar met diverse verbeteringen van het 
ontwerp. De uiteindelijke vaststelling van de 
aansprakelijkheid kan nog jaren duren. De 
financiële gevolgen zijn verwerkt in de cijfers 
over 2017. 
 
Overigens heeft BAM bij circa dertig projecten 
het systeem van de bollenvloeren toegepast. Uit 
onderzoek is gebleken dat circa de helft van de 
gebouwen goed is en dat voor de andere helft 
moet worden gewacht op verdere instructies van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarbij 
wellicht aanvullende maatregelen noodzakelijk 
zijn. 
 
Bij het project Zeesluis IJmuiden zat het 
probleem niet in de slimme oplossingen, die 
BAM (in joint venture) had bedacht, waardoor de 
bouwcombinatie OpenIJ goedkoper was dan de 
concurrentie. Die oplossingen zijn  het 
toepassen van één reservedeur in plaats van 
twee en het aanbrengen van kleppen in de 
deuren voor het in- en uitstromen van het water. 
Het bleek dat de caissons niet stijf genoeg 
waren ontworpen, waardoor er tijdens het 
afzinken torsie zou kunnen optreden. De 
caissons moesten opnieuw en beduidend 
zwaarder worden geconstrueerd (betonwanden 
7 m dik, betonvloer 4 m dik, wapeningsstaven 
van 7 cm). De productie van de sluisdeuren in 
Korea leverde eveneens problemen op.  
 

Uit dit alles zijn belangrijke lessen geleerd. De 
ervaringen van alle grote projecten worden 
voortaan op één plaats in de organisatie 
gedocumenteerd en vastgelegd. De lessen 
worden vervolgens gebruikt bij volgende 
projecten 
 
Onder het motto “We make it, before we make 
it” past BAM bij veel projecten de digitale 
constructiemethode toe. Het bouwwerk wordt 
eerst digitaal gerealiseerd, alvorens het in de 
praktijk wordt gebouwd. De digitalisering wordt 
zowel in de ontwerp-, als in de bouwfase ingezet 
teneinde faalkosten tijdens de uitvoering te 
voorkomen.  
 

 
V&A Museum of Design in Dundee 

 
Als voorbeelden van gedigitaliseerde projecten 
toonde Rob van Wingerden het V&A Museum of 
Design in Dundee en het Groninger Forum 
(bibliotheek van de toekomst, twee 
museumzalen, auditorium / theaterzaal, vijf 
bioscoopzalen met filmcafé, een grand café, 
restaurant en een ondergrondse parkeergarage 
met 1400 plaatsen). Projecten die zonder 
digitalisering niet gerealiseerd zouden kunnen 
worden. Een bijzonderheid is nog dat voor het 
Groninger Forum € 68 miljoen extra is 
uitgetrokken om het gebouw 
aardbevingsbestendig te maken. 
 
Tot slot werd nog uitgebreid aandacht besteed 
aan de renovatie van de 32 km lange Afsluitdijk. 
Een project, dat in samenwerking met andere 
partijen als consortium LEVVEL wordt 
uitgevoerd. 
 
De Afsluitdijk ligt er al ruim vijfentachtig jaar. In 
1927 werd gestart met de aanleg en in 1932 
werd het laatste gat gedicht. In 1975 werd de 
autosnelweg op de dijk geopend. 



8 
 

De renovatie van de Afsluitdijk is een 
multifunctioneel project. De dijk dient de 
waterveiligheid, vormt de verbindingsweg tussen 
Friesland en Noord-Holland, voorziet in de 
doorvaart van schepen (schutten), regelt de 
waterafvoer (spuien), vormt een 
zoetwaterbekken voor drinkwater, faciliteert de 
trek van vis, biedt luwte aan vogels en 
vleermuizen en is een trekpleister voor toeristen. 
 

 
 
LEVVEL (Lely’s Erfgoed Veiliggesteld) staat 
voor robuust en veilig, duurzaam en een 
toonbeeld van de Nederlandse waterbouw. 
Volgens Rob van Wingerden is het project 
verworven, doordat LEVVEL heeft gekozen voor 
het energiezuinige concept: we spuien als het 
kan, we pompen als het moet. 
De bouwtijd van dit project bedraagt vijf jaar. 
 
Tot slot deelde de heer Van Wingerden mee dat 
BAM volgend jaar 150 jaren bestaat. 
Hieraan zal op gepaste wijze aandacht worden 
besteed. 
 
Eric van Baarsel  
PR en Communicatie 
(met dank aan Arno Pronk, BAM Communicatie) 
 
 

In gesprek met drie exen 
 
De titel klinkt spannender dan het is, maar de 
inhoud is zeker van betekenis. De exen 
betreffen namelijk de drie bestuursleden, die 
gemeend hebben tijdens de ALV van 31 mei jl. 
de bestuurspijp aan Maarten te hebben moeten 
geven. Overigens met goede argumenten. 
 

Hun vertrek leek ons een mooie aanleiding om 
terug te blikken en een beetje te evalueren, 
hetgeen gezien hun ervaring bepaald geen 
kwaad kan. Bert Dragt (ex-voorzitter), Ad 
Kerklaan (ex-secretaris) en Rick van Harn (ex-
voorzitter SEC) waren van harte bereid om in 
het bedrijfsrestaurant van BAM-gebouw B te 
Bunnik hun ervaringen met ons te delen. 
 
Waarom toegetreden tot het bestuur? 
Ad Kerklaan, vanaf 2006 bestuurslid, was vóór 
die tijd al betrokken bij de Vereniging van 
Gepensioneerden van Wilma. Van daaruit kwam 
hij in contact met Bert de Mik, toenmalig 
voorzitter van VBG, die hem vroeg toe te treden 
tot het VBG-bestuur. Terwijl Ad het verzoek in 
beraad had, specificeerde Bert de Mik zijn 
verzoek door Ad de functie van secretaris aan te 
bieden als opvolger van Frans Elion. Omdat Ad 
het goed kon vinden met Rob Nicolaas, de 
beoogde opvolger van Bert de Mik, stemde hij 
toe. Het lag ook in zijn aard om politiek en 
bestuurlijk actief te zijn en dit kon er nog wel bij. 
Behalve secretaris nam hij na het overlijden van 
Chris Sas ook de functie van voorzitter van de 
SEC voor zijn rekening.  
Bert Dragt werd vijf jaar geleden benaderd door 
Karel Waasdorp, lid van de SEC. Men zocht 
expliciet iemand uit de BAM-gelederen. Twee 
jaar daarvoor hadden Ad en voorzitter Rob 
Nicolaas hem ook al gevraagd, maar toen had 
Bert het te druk en wees hij het verzoek af. Het 
tweede verzoek honoreerde hij door toe te 
treden als bestuurslid. Na een 
overgangsperiode, waarin Bert warm liep voor 
het voorzitterschap, nam hij de voorzittershamer 
over van Rob Nicolaas, die wegens ziekte 
afscheid moest nemen. 
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Rick van Harn werd in 2013 gevraagd door Bert 
Dragt om bestuurslid te worden. Hij was toen 
nog geen lid van onze vereniging, maar dat was 
snel geregeld. Tijdens de ALV van 2014 werd 
Rick officieel benoemd als bestuurslid en werd 
hij voorzitter van de SEC (Sociaal Economische 
Commissie). Het onderwerp pensioenen had 
hem altijd al geboeid en hij dacht op deze plek 
zijn ei wel kwijt te kunnen. 
 
Was het conform de verwachtingen? 
Alle drie uittreders kijken met tevredenheid terug 
op hun bestuurstermijn. Zij roemen de 
onderlinge samenwerking in het bestuur en de 
goede sfeer. Voor de start had Ad een gesprek 
met zijn voorganger Frans Elion over het 
overdragen van stukken, maar die waren er niet. 
“Vul het zelf maar in”, zei Frans. De dubbelrol 
(secretaris en voorzitter SEC) vond Ad wel pittig 
en ook het zelf moeten schrijven van de notulen 
en toch mee vergaderen was een ambitieuze 
uitdaging. In het begin vervulde Eppo Bulder 
nog die rol van notulist, maar toen die uitviel 
moest Ad het zelf gaan doen. De grote steun 
van Els Oosterlaken als uitvoerder van het 
secretariaatswerk was (en is) onmisbaar. 
 
Bert werd kort na zijn aantreden voor zijn gevoel 
meteen in het diepe gegooid door op uitnodiging 
van Ad een SEC-vergadering bij te wonen. Er 
waren nogal wat discussiepunten en het leek Ad 
leerzaam voor Bert. CFO Thessa Menssen 
verwoordde de visie van de Raad van Bestuur 
over de pensioenen. “Daar klonk niet erg veel 
waardering in door voor de oud-medewerkers”, 
aldus Bert. De overdracht van Rob Nicolaas aan 
Bert verliep analoog aan die van Frans Elion 
aan Ad. Stukken om over te dragen waren er 
niet. Bert moest het zelf maar uitzoeken.  
 
Rick had bij zijn aantreden het idee meer te 
kunnen bereiken op het terrein van de 
pensioenen dan in werkelijkheid is gebeurd. Als 
belangrijkste redenen noemt hij het rentebeleid 
van de Europese bank en het “domme” systeem 
in ons land, dat de rekenrente voor het bepalen 
van de dekkingsgraad van de pensioenfondsen 
afhankelijk is gesteld van de marktrente. Ook 
vindt hij de Nederlandse Bank in dit dossier te 
veel kiezen voor zekerheid. 
 
 
 

Wat is er veranderd? 
Op de vraag wat er gedurende hun 
bestuurstermijn is veranderd, noemen Bert en 
Ad dat er meer structuur is aangebracht in de 
vereniging en dat het minder vrijblijvend is 
geworden. Het Beleidsplan 2016-2020 en het 
bijbehorende Actieplan alsmede de gebundelde 
verzameling van statuten, reglementen, 
richtlijnen en protocollen zijn daar naar hun 
oordeel uitingen van. Bert vult nog aan, dat hij 
de functie van de Contactpersonen 
buitengewoon belangrijk vindt en dat daar 
terecht in samenspraak met hen meer aandacht 
aan is besteed. En tenslotte merkt hij op, dat de 
ombouw van de zwart-wit “gestencilde” 
BAMformatie naar een vierkleuren magazine 
een majeure verandering was. “Een blad, dat 
door de leden wordt gewaardeerd en goed wordt 
gelezen”, aldus Bert.  
 

                   
 
Hij wil ook niet onvermeld laten, dat de wisseling 
van de wacht in de Raad van Bestuur ook de 
relatie met onze vereniging heeft beïnvloed.  
Vooral Rick heeft dat aan den lijve ondervonden 
via de SEC en het tweejaarlijks overleg met de 
Raad van Bestuur. Door de mindere resultaten 
van BAM werd er extra druk gelegd op het 
vraagstuk van de indexering van de pensioenen. 
Hij heeft moeten ervaren dat de Raad van 
Bestuur eerder de neiging had om de COR te 
volgen dan de SEC. Frustrerend was dat de 
COR ten aanzien van de besluitvorming 
instemmingsbevoegdheid heeft en de SEC 
slechts adviesbevoegdheid. Oneerlijk, maar 
wettelijk zo geregeld. Daarom heeft Rick altijd 
ingezet op het in gesprek blijven met de COR en 
zoveel mogelijk te streven naar een 
eensluidende opvatting.  
Daarnaast vindt Rick dat in de loop der tijd de 
overlegcultuur bij BAM is veranderd.  
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Van gezamenlijk open overleg met uitwisseling 
van argumenten is BAM opgeschoven naar 
eenrichtingen verkeer. Hij zou graag zien dat in 
het contact met BAM er door de BAM-
vertegenwoordigers eerst wordt geluisterd naar 
de argumenten van de wederpartij alvorens tot 
een standpuntbepaling wordt gekomen. Vaak 
heeft het er de schijn van dat vóór de 
gedachtenuitwisseling het oordeel al gevormd is. 
 
Wat kan er beter? 
Natuurlijk is er binnen het bestuur ook ruimte 
voor verbetering, zo betogen de drie exen. De 
samenwerking met BAM op het gebied van 
ledenwerving is toe aan een herijking en de 
aandacht voor de belangenbehartiging van de 
leden kan nog wel een extra impuls gebruiken. 
Naast pensioenen hoort daar ook de zorgsector 
bij, die terugkijkend volgens Ad wel een beetje 
meer aandacht had verdiend. 
Als teleurstellend wordt ook ervaren, dat het 
bestuur in het pensioendossier geen enkele voet 
aan de grond heeft gekregen bij de Raad van 
Bestuur. De uittreders zijn van mening, dat BAM 
binnen de wet- en regelgeving wel iets soepeler 
had kunnen opereren, maar kennelijk ontbrak de 
wil. 
 
Boodschap voor het nieuwe bestuur? 
Tot slot hebben de drie oud-bestuurders nog 
een boodschap voor het nieuwe bestuur. “Laat 
de sfeer binnen het bestuur goed blijven” zegt 
Ad. “Goede samenwerking is een voorwaarde 
voor te behalen resultaat en een beetje humor 
helpt daarbij.” Bert en Rick sluiten zich daarbij 
aan. “Blijf aandacht geven aan de ledenwerving, 
blijf daartoe stukjes schrijven in BAMbreed en 
haal daarvoor ook de contacten weer aan met 
HR van BAM” is hun gezamenlijke oproep. Het 
aangekondigde vertrek van Rob Zuidema, 
directeur van BAM HR, maakt dat des te 
noodzakelijker. “De Activiteitencommissie 
verricht heel veel en goed werk en moet 
daarmee doorgaan” stelt Bert. Rick merkt daarbij 
nog op, dat de groeiende groep van tachtig jaar 
en ouder steeds minder aan de activiteiten 
deelneemt. “Het zou voor die groep misschien 
goed zijn om een paar keer per jaar in 
kringverband bijeen te komen en onder het 
genot van een kop koffie en een gebakje bij te 
praten” voegt Rick toe. 
 

 
 
Ter afsluiting deelt Ad nog mee, dat hij zich zal 
aanmelden als Contactpersoon voor het 
Westland. Daar is nu een vacature en dan kan 
hij samen met Hanni naar de vergaderingen van 
de Contactpersonen. 
 
De interviewer dankt de drie heren voor het 
gesprek en wenst hen alle goeds toe voor de 
toekomst. We zullen elkaar zeker nog 
regelmatig in VBG-verband tegenkomen. 
 
Eric van Baarsel 
 
 

 
Van de NVOG 
 
In de laatste BAMformatie heb ik in het kader 
van het pensioengebeuren aandacht gevraagd 
voor de verkiezing van Tom van Beek voor het 
Verantwoordingsorgaan (VO) van het 
bedrijfstakpensioenfonds Bpf-BOUW. 
U heeft het allen geweldig goed gedaan, want u 
heeft met elkaar 5.102 stemmen op Tom 
uitgebracht. Hiermee is hij gekozen voor het VO 
van dit pensioenfonds Bpf-BOUW. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Samen met Elly de Weij-de Wit van Volker 
Wessels vormt Tom de vertegenwoordiging van 
de gepensioneerden in het VO. Gezien de 
geringe inbreng van de gepensioneerden in het 
pensioendossier in het algemeen is het van 
belang dat zij hun inbreng kunnen leveren in het 
bouwpensioenfonds. Hopelijk is dit het begin 
van meer invloed van gepensioneerden in deze. 
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Tom van Beek 

 
Dat de inbreng van de gepensioneerden gering 
tot nihil is in de pensioenplannen, moge blijken 
uit  het pensioenakkoord dat werkgevers en 
vakbonden 1 juni jl. naar buiten brachten.  
Op geen enkele wijze is over dit akkoord met 
ouderen organisaties als NVOG en KNVG 
gesproken. Het is te dwaas voor woorden dat in 
dit land de vertegenwoordigers van drie miljoen 
gepensioneerden op geen enkele wijze bij de 
totstandkoming van zo ‘n akkoord worden 
betrokken. Hier is geen sprake meer van 
evenwichtige belangenbehartiging, zoals dit in 
de wet is vastgelegd. Er zijn toezeggingen 
gedaan door de minister en de SER dat zij 
jongeren en ouderen actief en vooraf zouden 
betrekken bij besluitvorming inzake een nieuw 
pensioenstelsel. 
Het is dan ook begrijpelijk dat NVOG en KNVG 
fel gereageerd hebben op deze achterkamer- 
overeenkomst. In de NVOG Nieuwsbrief kunt u 
lezen dat beide organisaties een persbericht 
hebben uit doen gaan met daarin hun reactie. 
Hierin is zelfs opgenomen dat zij dit akkoord bij 
doorgang juridisch zullen aanvechten. 
De komende tijd zal er zowel in de landelijke 
media als in het NVOG- orgaan nog het nodige 
worden geschreven over het nieuwe 
pensioenstelsel. Het is zaak dit goed te volgen, 
want het onderwerp is van groot belang voor de 
gepensioneerden. Hun belangen zijn, zoals nu 
blijkt, niet in goede handen bij werkgevers en 
vakbonden. 
 
Er is ook nog een Algemene Ledenvergadering 
geweest van NVOG op 23 mei 2018 waar een 
aantal bestuursleden van VBG bij aanwezig 
was. Naast de gebruikelijke huishoudelijke 
elementen, die tot de agenda van een ALV 
behoren, was een belangrijk punt aan de orde 
over een op handen zijnde fusie tussen NVOG 
en KNVG. Enkele jaren geleden heeft een 

aantal ouderenverenigingen van grote 
pensioenfondsen zich afgescheiden van NVOG 
en  KNVG gevormd. De laatste jaren is gebleken 
dat gezamenlijk optreden in het pensioenveld 
van groot belang is en om dit te demonstreren is 
men tot de slotsom gekomen, dat het sterker is 
om als één vereniging verder te gaan. De 
vergadering heeft zich uitgesproken dat het 
bestuur van NVOG verder kan werken aan deze 
fusie. 
 

 
 
Natuurlijk is in de vergadering ook de actualiteit 
van de zorgsector, de koopkracht en de 
pensioenplannen aan de orde geweest. 
Bijzonder interessant was een presentatie van 
een gastspreekster, prof. dr. Andrea Maier. Zij 
doet onderzoek naar de vraag hoe ouderen zo 
lang mogelijk zonder al te veel problemen oud 
kunnen worden, met als bijkomend resultaat dat 
ouderen ook in grotere getale echt oud kunnen 
worden. Wij moeten af, betoogde zij, van 
reparatie-geneeskunde. De dokter verstrekt als 
regel medicijnen of opereert als er iets mis is 
met een patiënt. Beter is het als de dokter, 
voordat er iets mis gaat, aangeeft hoe een 
mogelijk mankement is te voorkomen. Daar kun 
je als persoon ook zelf veel aan doen door over 
bepaalde leef-of eetgewoonten na te denken en 
goede adviezen daarover op te volgen. 
Haar advies luidt: veel bewegen met alle delen 
van het lichaam en een goed onderhoud door 
goed, maar niet te veel te eten. 
Het betoog van haar sluit aan op reeds eerder in 
deze rubriek door anderen geciteerde  
aanbevelingen om zelfwerkzaamheid te 
betrachten om daarmede de gezondheid te 
bewaken. Wie wil er niet ouder worden met een 
gezond gestel?  Mevrouw Maier gaf meerdere 
goede aanbevelingen daarvoor, waar we nog 
wel meer van zullen horen. 



12 
 

Zij kreeg een warm applaus voor haar 
uiteenzetting. 
 
Omdat schrijver van deze rubriek afscheid heeft 
genomen van het bestuur van VBG zal dit het 
laatste artikel “Van de NVOG” van zijn hand zijn. 
Ik wens de lezers alle goeds toe en laat met een 
gerust hart de informatievoorziening in deze 
over aan mijn opvolger, Frits Scheublin. 
 
Ad Kerklaan 
 
 

Kort bericht van de  
Activiteitencommissie 
 
Elders treft u de verslagen van de excursie naar 
Museum Klok en Peel en de bijeenkomst met 
ALV in het Archeon aan. 
Wij wijzen de golfspelers onder de leden nog op 
de VBG Golfdag op donderdag 16 augustus a.s. 
op het terrein van “De Scherpenbergh” nabij 
Apeldoorn. 
Op woensdag 12 en dinsdag 18 september a.s. 
bezoeken we de Westlandse Druif in Monster en 
varen we ook met fluisterboten door het 
Westland. Een bezoek aan Space Expo met de 
lunch aan de nieuwe boulevard in Katwijk op 
dinsdag 6 en woensdag 14 november a.s.  
maakt ons activiteitenjaar 2018 compleet. 
 
Activiteitencommissie 
 
 

VBG Golfdag 16 augustus 2018 
 

 
Op donderdag 16 augustus a.s. wordt weer 
onze jaarlijkse golfwedstrijd over 18 holes 
georganiseerd op de baan van De 
Scherpenbergh te Apeldoorn. 
Iedereen die in het bezit is van een NGF 
handicap of het GVB kan hieraan deelnemen. 
Het programma luidt als volgt: 
- vanaf 10.30 uur ontvangst met koffie en cake. 
- inschrijven bij de wedstrijdcommissie 
- eventueel  inslaan op de driving range en/of 

putting-green. 
-  12.00 uur start van de wedstrijd 
 

De lunch, inclusief drankje, wordt verzorgd 
in de baan.     
- 17.00 uur borreltijd en aansluitend 

gelegenheid tot opfrissen en omkleden 
- 18.30 uur drie gangen diner, tevens 

prijsuitreiking. 
- 20.30 uur einde golfdag. 
 

 
 
Het idee van vorig jaar om te kunnen kiezen uit 
twee spelvormen is goed ontvangen en wordt 
ook dit jaar toegepast. Het gaat om individueel 
stableford of texas scramble (best bal). 
Alle leden ontvangen een brief met een 
aanmeldingsformulier. Dat dient vóór 31 juli 
a.s. ingestuurd te worden. Deelnemers 
ontvangen dan de indeling van de flights. 
 
De eigen bijdrage bedraagt  € 65,00 per 
persoon inclusief koffie/thee, lunch, borrel en  
3-gangendiner. 
Deze bescheiden eigen bijdrage wordt mogelijk  
gemaakt door een aantal sponsoren: 
- Gildeslager Van Egmond uit Arnhem die de 

lunch verzorgd  
- GIB Isolatietechniek uit Apeldoorn die de 

borrel na de wedstrijd voor zijn rekening 
neemt. 

 
De drank tijdens het diner is voor eigen 
rekening.  
 
Vergeet niet het aanmeldingsformulier zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk 31 juli 2018  toe 
te sturen naar: 
VBG Per adres: Jan Vissers, Bellevue  76  
6561CZ Groesbeek 
Of per mail: jan-marian.vissers@planet.nl   
 
De Golfcommissie 
 
Dries Kemps, tel: 0342 471476  
Jan Hazeleger, tel: 06 53881208  
Jan Vissers, tel: 024 3973398, 06 53600136 

mailto:jan-marian.vissers@planet.nl
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Ontmoeting 
 
Op een dagelijkse fietstocht werd ik 
nageroepen, “aannemer”. Omdat ik mij afvroeg 
waaraan ik dat had te danken, draaide ik om en 
opende het gesprek. Ja, toen werd het duidelijk, 
een oude klant. Hij vertelde nu de enig eigenaar 
van enkele appartementen te zijn, die wij in de 
Haagse binnenstad voor zijn familie hadden 
gebouwd door de splitsing van het eerste 
pakhuis van die familie. Pracht-appartementen 
vond hij, met in de garage een haak aan het 
plafond om de motor uit zijn auto te hijsen.  
Maar hoe gaat het met u? Gaat wel, wij hebben 
bezoek gehad, het hele huis is leeggeroofd. Ja 
maar met u? Ja, eerst hebben ze me in elkaar 
geslagen, toen geboeid, daarna de hele boel 
meegenomen. Ik was alleen thuis met de 
kleinkinderen. Als drie mannen van een 
pakketdienst verkleed kwamen ze naar binnen, 
sloegen mij in elkaar, boeiden mij en namen de 
hele boel mee. Dat blijft je wel even bij . 
Dat begreep ik. We wisselden nog wat woorden 
met elkaar en ik vervolgde mijn rit. Aan het 
einde daarvan kwam ik bij mijn kleinkinderen 
thuis. Flinke kinderen die alleen thuis waren, 
bezig met hun huiswerk. Mijn verhaal heb ik 
maar voor u bewaard.   
 
TIMMERMAN 
 
 

Verslag bezoek Nationaal  
Klok & Peel Museum te 
Asten 
 

 
 
Op donderdag 22 en woensdag 28 maart 2018 
heeft de Activiteitencommissie een aantal 

prachtige dagen georganiseerd naar het 
Nationaal Klok & Peel Museum te Asten. Vooral 
voor de deelnemers uit de regio Eindhoven was 
het lekker kort bij. Het museum is uitgeroepen 
tot het leukste uitje van Noord-Brabant 2018. 
Ook de BAM Gepensioneerden vonden het 
interessant en toonden veel interesse, waardoor 
het deelnemersaantal werd uitgebreid naar ruim 
100 personen per bijeenkomst. Zeer aan te 
raden voor jong en oud en vooral in de 
zomerperiode, want dan is ook de kruidentuin te 
bezichtigen.  
 
We werden ontvangen door de 
Activiteitencommissie, die de nodige instructies 
gaf en consumptiebonnen uitdeelde. Er werd 
onder genot van een kopje koffie met vlaai nog 
even bijgepraat met oud-collega’s. Daarna 
werden we officieel welkom geheten door de 
Activiteitencommissie en werd het woord 
gegeven aan de voorzitter van Klok en Peel, de 
heer Harrie van de Loo.  
 

 
 
Het Museum Klok & Peel draait voornamelijk op 
vrijwilligers. Het gezelschap werd in groepen 
verdeeld en onder leiding van gidsen rondgeleid 
door de afdeling Klokken of de afdeling Peel. Na 
de gezellige en goed verzorgde lunch in de 
educatieruimte, werd er gewisseld.  
 
De afdeling Klok beschikt over de grootste 
verzameling luidklokken en beiaarden ter 
wereld. Topstukken zijn de mechanische 
speeltrommel van de zeventiende eeuwse 
Hattemer beiaard en het astronomische 
uurwerk. In een tijdlijn zijn alle thema's die met 
de klok te maken hebben te volgen. Vanaf de 
oorsprong en het luiden van de klok tot en 
met het klokkengieten, klinken als een klok, 
uurwerken en beiaarden. Asten is ook het thuis 
van de befaamde Klokkengieterij Koninklijke 
Eijsbouts, kortgeleden nog leverancier van de 
grote luidklok voor de Notre-Dame in Parijs.  



14 
 

In de afdeling Peel zijn in de 
Natuurhistorische Collectie De Peel fossielen, 
insecten, vogels, zoogdieren en reptielen te 
bestuderen. Hierbij wordt De Peel als 
uitgangspunt gebruikt. Dat betekent dat het 
grootste deel van de collectie hier gevonden 
is en dus uit deze streek afkomstig is. De Peel 
is een uniek natuurgebied op de grens van de 
provincies Brabant en Limburg. Men laat zien 
hoe de Peel zich in de afgelopen tienduizend 
jaar heeft ontwikkeld.  
 

 
 
Ter afsluiting werden ons nog een drankje en 
een worstenbroodje aangeboden. Alles werd 
prima verzorgd door de zeer gastvrije 
vrijwilligers. 
 
Bij het afscheid werden we nog verrast met een 
belletje ter herinnering aan een goed geslaagde 
voorjaarsexcursie in Museum Klok en Peel in 
Asten. Met een voldaan gevoel gingen we 
huiswaarts. Dank aan de AC-organisatoren Jan 
Vissers en Rijk van Tongeren. 
 
Hennie van den Heurik 
 
 
 
Hennie van den Heurik heeft zijn werkzame 
leven hoofdzakelijk bij Wilma doorgebracht. 
Om de geschiedenis van dit ooit bekende 
Nederlandse bouwbedrijf levend te houden, is hij 
nauw betrokken bij Wilma Cultureel Erfgoed. 
Leden, die nog tastbare herinneringen hebben 
aan Wilma, kunnen bij hem terecht. Hij zal u er 
dankbaar voor zijn.                          
Kijk eens op: www.vandenheurik.nl  
 
Activiteitencommissie 
 
 

In gesprek met mevrouw 
M.A. Spelter-Heeres, een 
gedreven Contactpersoon 
 
In Den Haag in een mooie buurt vlakbij Kijkduin 
staan we voor de deur van een fraaie woning en 
willen aanbellen. Een vriendelijk briefje meldt 
ons dat de bel defect is en dat we op het grote 
raam moeten kloppen. Dat helpt, mevrouw 
Spelter doet even later stralend de deur voor 
ons open. 
 
Eenmaal binnen, gezeten in de lichte en 
gezellige woonkamer, vertelt ze dat ze wel tegen 
ons bezoek heeft opgezien; wat had ze nou 
helemaal te vertellen. Heel veel zult u kunnen 
lezen. 
 
We krijgen eerst koffie met een hazel-
nootgebakje van banketbakkerij Maison Kelder, 
beroemd in Den Haag en verre omstreken. 
 

 
 
Om maar meteen te beginnen, mevrouw 
Spelter, wij mogen Martha zeggen, is 28 jaar 
lang de contactpersoon geweest van de VBG 
Kring Den Haag I. Ze wil daar nu, ook gezien 
haar leeftijd van 91 jaar, mee stoppen. Jammer 
vindt ze dat eigenlijk wel, maar door 
verschillende operaties is ze niet meer mobiel 
genoeg om haar kring te vertegenwoordigen op 
de vergaderingen met het VBG bestuur in 
Bunnik. Via haar echtgenoot is ze in 1985 lid 
geworden van de voorloper van de VBG, de 

http://www.vandenheurik.nl/
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Vereniging van Oud-Medewerkers HBG (VOM), 
die als motto had ‘De band die bindt’. 
In die tijd werd er verzameld op het HBG- 
kantoor aan de Generaal Spoorlaan in Rijswijk. 
Na een kopje koffie ging men met bussen naar 
de activiteitenlocatie. Vanuit andere plaatsen in 
het land gebeurde hetzelfde. Martha trad dan 
altijd op als reisleidster met als een van de taken 
het innen van de eigen bijdragen. Geweldig 
toch! 
 
Haar man had een hoge functie op financieel 
gebied bij HBM/HBG. We praten dan over de tijd 
dat HBM nog gevestigd was aan de Groot 
Hertoginnenlaan in Den Haag. Ze vertelt dat 
soms zelfs aan haar keukentafel gewerkt werd 
aan prognosecijfers van het bedrijf. Ons nog 
bekende namen komen langs, zoals Endzt, 
Wierda, Baller, De Wit, Van der Zee, Zoutendijk 
en Molenaar. Na zijn pensionering wachtte haar 
helaas een periode van verzorging, haar man 
overleed in 1990. Ook toen al werkte de 
vereniging met contactpersonen. Het was dan 
ook niet verrassend dat zij gevraagd werd die 
taak in Den Haag op zich te nemen en dat heeft 
ze tot heden met groot plezier en inzet gedaan. 
Met een aantal dames in haar kring heeft ze al 
jaren ook een vriendschappelijke band met 
bezoekjes en uitjes. 
 
Het gesprek komt terug op haar eigen leven. 
Martha is geboren in Harlingen, Friesland. Dat 
gezegd hebbende komt ze aanzetten met een 
schaal Friese ‘dúmpkes’, een klein koekje in de 
vorm van het ‘like’ duimpje van Facebook 
waarbij in het deeg kruidnagels zijn verwerkt.  

 
 
We eten er beiden met smaak twee van op. 
Haar hart ligt in het onderwijs met een voorkeur 
voor bijzonder onderwijs. Ze  vertelt met passie 
over haar tijd bij het blindeninstituut Stichting 
Bartiméus in Zeist, waar ze met heel veel plezier 
en tevredenheid op terug ziet. Eenmaal in Den 
Haag wordt ze benaderd om in te vallen als 
lerares op de school voor Slechthorenden. Haar 
optreden en manier van lesgeven slaan aan en 
wordt zeer gewaardeerd. Ze vond het heel leuk 
dat ze een paar jaar geleden nog uitgenodigd 

werd voor een reünie. 
 
Destijds vond ze het moeilijk om de baan na een 
aantal jaren te moeten opzeggen. In een 
bloemenkraam vlakbij haar in de buurt wordt ze 
nog altijd enthousiast begroet door de bloem-
verkoper, een oud leerling van haar. 
Hun enige dochter woont met haar man en twee 
zonen inmiddels al 22 jaar op Curaçao. In de 
feestmaand december logeert Martha meestal 
bij haar en zij komt altijd direct naar Nederland 
als ze haar nodig heeft. 
 
Een mooi verhaal is dat er vorig jaar, net voor de 
kerstperiode en het was nog donker, werd 
aangebeld. Haar ‘vaste’ taxichauffeur stond voor 
de deur en vroeg of ze tijdelijk een vriend van 
hem in haar huis kon opvangen. Wat te doen. 
Een vreemd iemand in je huis, maar ja, het was 
wel kerst en u kent het kerstverhaal. Toch maar 
de hand over het hart strijken? De taxichauffeur 
zei “Misschien denkt u er anders over als u hem 
ziet” en toen stapte haar oudste kleinzoon 
binnen. Dat grapje hadden ze samen bedacht in 
de taxirit van Schiphol naar Den Haag. Het was 
voor haar een complete verrassing. 
 

       
 
Naast haar inzet voor VBG, speelde ze tot twee 
jaar terug nog regelmatig tennis, is ze nog 
steeds lid van de vereniging ‘Vrouwen van Nu’ 
en blijft ze bridgen. Wel alleen maar zeker niet 
eenzaam. Ze woont in een fijne buurt waar 
buren onderling goed contact hebben en elkaar 
steunen en helpen. Haar auto met automaat 
staat voor de deur en geeft haar de vrijheid om 
nog in de buurt ergens naar toe te rijden. 
Martha vindt het, zoals gezegd, jammer om de 
keus te moeten maken om te stoppen. Ze 
voorspelt dat de nieuwe contactpersoon een 
kring met heel enthousiaste leden zal aantreffen 
die hem of haar graag gaan ontmoeten. We 
bedanken haar voor haar inzet voor de 
vereniging en nemen afscheid.  
Met een goed gevoel maar ook een beetje 
weemoed gaan we huiswaarts. Haar bel zal 
binnenkort wel door een handige buurman 
worden gemaakt. 
 
Ineke Roedoe en Cor Cornelisse 
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Verslag Voorjaars-
bijeenkomst Archeon 
 
Op donderdag 31 mei jl. was het vroeg opstaan 
om tijdig aanwezig te zijn voor de Algemene 
Ledenvergadering en de voorjaarsbijeenkomst 
in Themapark Archeon te Alphen aan de Rijn. 
 

 

Het was de laatste dag van de meteorologische 
lente, maar aan het weer van de afgelopen 
dagen zou je dat niet zeggen. De zomer was al 
begonnen en plaatselijk werden er tropische 
temperaturen gemeten met de bijbehorende 
neerslag. Op de dinsdag  daarvoor viel er rond 
Rotterdam zoveel regen dat de snelweg A20 
gedeeltelijk moest worden afgesloten met een 
verkeersinfarct tot gevolg. Ook op woensdag viel 
er In Capelle aan den IJssel, waar wij wonen, in 
korte tijd weer een flinke bak water uit de lucht. 
Hoewel buienradar voor 31 mei in Alphen aan 
de Rijn pas aan het eind van de middag wat 
regen voorspelde, hebben we voor de zekerheid 
toch maar regenkleding meegenomen. En we 
waren niet de enigen die gerekend hadden 
op mogelijke buien. 

 

We waren om half tien aanwezig, maar niet de 
eersten. Van andere vroege vogels hoorden we 
dat ze vóór zeven uur al op weg waren gegaan 
om door mogelijke files niet te laat te komen. 
Om alvast in de historische sfeer te komen, 

werden we bij binnenkomst in het park 
verwelkomd door een in klederdracht gestoken 
dame met fluit, trommel en belletjes aan haar 
enkels. 

Lekker in de zon genoten we van de koffie met 
daarbij Romeins appelgebak met 
honingnotensaus, dat buiten op het grote terras 
bij de Romeinse herberg werd geserveerd. Het 
viel dan ook niet mee om de leden tijdig naar het 
Atrium te krijgen voor de Algemene 
Ledenvergadering. Deze begon een kwartier 
later dan gepland, maar aangezien 
gepensioneerden de klok hebben afgeschaft en 
nu alle tijd hebben, lag niemand daar wakker 
van. 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd 
het in het verduisterde Atrium wel heel erg 
donker, waardoor al snel werd gevraagd het licht 
aan te steken. Met veel gedonder viel de regen 
met bakken uit de hemel, maar gelukkig was de 
vergaderruimte voorzien van een glazen kap en 
zaten we droog, althans op een enkeling na. 
Van de glaskap stonden nog een paar ramen 
open, zodat er plaatselijk toch ook binnen een 
minibuitje viel. Een van de bestuursleden haalde 
snel een paraplu om zichzelf en zijn papieren 
droog te houden, een hilarisch gezicht. Zie 
verder de overige verslagen. 

 

 

Wegens het natte weer was het lunchbuffet in 
het Atrium en op de eerste verdieping van de 
herberg klaargezet. Een logistieke prestatie van 
de Archeon medewerkers! Zo tegen het einde 
van de gezellige lunch was de bui weer 
vertrokken en kwam de zon uitbundig terug en 
bleef ze de rest van de dag bij ons. 

Na de lunch startten we ons bezoek aan het 
park in De Prehistorie, onderverdeeld in een 
gedeelte over het Neolithicum, de Bronstijd en 
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de IJzertijd. De boerderijtjes/hutjes zijn 
nagebouwd met boomstammen, riet op de 
daken en lemen muurtjes, voor zover dit uit 
opgravingen was te herleiden. In alle 
boerderijtjes was iemand van het park in kledij 
uit die tijd aanwezig om toelichting te geven over 
het desbetreffende boerderijtje en de 
tijdsperiode. Leuk om te horen dat 
gereedschappen en wapens van brons werden 
gemaakt en veel waarde hadden. De techniek 
om ijzer uit ijzererts te halen was nog niet 
bekend. Verder zagen we open vuurtjes in de 
hutten, zonder afvoer van de rookgassen, voor 
verwarming en voor het bereiden van de 
maaltijden. Hierna door naar het gedeelte van 
de Middeleeuwen en met name de Late 
Middeleeuwen. Na het klooster met de 
kruidentuin te hebben bekeken, zijn we door het 
straatje gelopen met aan weerszijden een 
twintigtal in hout opgetrokken gebouwen. Op de 
begane grond was een ruimte waar in die tijd de 
bewoners hun ambacht uit oefenden. Deze deed 
tevens dienst als woonruimte. Ook hier werd 
volop toelichting gegeven over hoe het ambacht 
werd uitgeoefend en hoe de leefomstandig-
heden waren. 

 

Het was vermakelijk te horen hoe de barbier/ 
chirurgijn/tandarts zijn werk verrichtte. Een 
gaatje in de kies werd volgens hem veroorzaakt 
door het snot dat uit de hersenen kwam. In dat 
gaatje leefde een worm die door een in het vuur 
verhitte ijzeren staafje dood gebrand moest 
worden, een nogal pijnlijke behandeling. Zo 
hebben we ook uitleg gekregen in hun 
werkplaatsen over hun ambacht door de 
schoenmaker, de bakker en de stadswacht.  
 

 

Een aantal attracties hebben we niet kunnen 
bezoeken, omdat we om kwart over vier werden 
verwacht in de arena van het Romeinse 
gedeelte voor een gladiatorengevecht. Een 
gevecht tussen twee rivaliserende 
gladiatorscholen om de titel “beste school van 
het dorp”. De ene gladiator was gewapend met 
een drietand en een net en de andere met een 
zwaard en een schild. De één aangemoedigd 
door zijn fans in het rode vak en de ander door 
zijn fans in het blauwe vak, gingen zij het 
gevecht aan, waarbij de gladiator met het 
zwaard als winnaar uit de strijd kwam. Het moet 
gezegd, aan de uitbundige aanmoedigingen van 
onze leden op de tribunes heeft het niet 
gelegen. 
 

 

In de Romeinse herberg en op het terras buiten 
was het tijd voor een aperitief en hebben we de 
consumptiemuntjes ingeleverd voor de drankjes. 
In het Atrium stond het dinerbuffet klaar en 
buiten op twee grote barbecues lag het vlees al 
te sudderen. Alles smaakte ons prima en we 
hadden weer volop gelegenheid om met oud-
collega’s te praten en herinneringen op te halen.  
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Al met al hebben we kunnen genieten van een 
geslaagde dag met dank aan de 
Activiteitencommissie voor het vinden van deze 
mooie locatie en de prima organisatie. 

Hans en Loes van der Kleij 

 

Koffiedrinken 
 
Na een begrafenis, diep in Drenthe, mocht ik 
terug meerijden met een vriend naar het station 
Zwolle om vandaar verder per trein naar huis te 
gaan. Door de lange dag had ik dorst gekregen. 
In het NS- stationsgebouw gekomen, bleek aan 
de zijde van het Stationsplein een Hema te zijn 
waar je ook kon koffiedrinken, met iets erbij. 
Terwijl ik daar zat te genieten, te wachten op 
mijn trein en weer op verhaal kwam, hoorde ik 
een gast aan de bediening naar de WC vragen. 
“Die is aan de overkant van de straat meneer, bij 
de Starbucks”.  
 
TIMMERMAN 
 
 

In gesprek met Piet Vlaming 
 
Hier een verslag van een bezoek en gesprek 
met een bevlogen echtpaar over hun mooie 
werkzame leven, vooral in het buitenland. 
Sinds 1 oktober 1987 is Piet met VUT. En sinds 
1 september 1991 met pensioen. En hij is op 1 
oktober 1991 lid geworden van onze vereniging.                                                                   
Piet en Anita ontvangen mij zeer hartelijk, zoals 
ze dat altijd doen. Maar vandaag met iets 
extra’s. Er wordt mij een heerlijke rijsttafel 
aangeboden, maar we beginnen eerst met 
koffie. 
 
Piet is op 6 september 1926 geboren in 
Medemblik en na zijn schoolopleiding op het 
lokale Gymnasium een jaartje naar Londen 
gegaan. Toen al wilde Piet de wereld 
verkennen, mede omdat hij vanwege school 
uitstel had en hoopte op afstel van militaire 
dienst. In 1951 dan toch in militaire dienst als 
reserve officier, waarbij hij in de jaren 1955-1956 
uitgezonden werd  Suriname. 
 

  
                                                                                                                       
Na zijn diensttijd gestart in Best bij IBC als 
financieel administrateur en na enkele jaren in 
1960 al naar het buitenland. Het eerste land was 
weer Suriname voor van  Heeswijk 
Aannemingsmaatschappij. En wel voor een 
periode van acht jaar met onder andere de 
aanleg van de haven. Daarna een jaar naar 
Curacao voor OCC, later Nederhorst [Harbour 
Works/ Ogem]. Na die tijd in 1969 en 1970 weer 
terug naar Suriname, naar Paramaribo. In deze 
jaren steeds als financieel administrateur. 
 
Vervolgens keerde hij terug naar Nederland en 
ging werken bij de moedermaatschappij OGEM. 
Dat duurde twee jaar (1971-1972). Maar het 
buitenland bleef trekken en jawel, in juli 1972 
vertrok hij weer. Nu naar Afrika en wel Tanzania. 
Een tunnelproject en een hydro electric plant. 
Projecten waarop samengewerkt werd met 
Zweden en Italianen. Hij bleef daar tot 1974. In 
dat jaar vertrok hij opnieuw naar een ander land, 
dit keer Indonesië en kwam terecht in Jakarta op 
weer een project van Harbour Works. Piet moest 
opnieuw op de centjes passen. Daarna ging hij 
wederom voor twee jaar naar Nederland, maar 
streek nu neer in Gouda. 
 
Toen de grote stap naar Lagos in Nigeria, waar 
Piet voor 11 jaar van 1976 tot en met 1987 ging 
werken voor Harbour Works (vanaf 1979 
Interbeton). Een land, waar veel collega’s 
moeite mee hadden, maar niet Piet en zijn Anita. 
Samen vingen ze vele collega’s op, die vanuit 
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Nederland of elders in Nigeria aankwamen, ook 
van andere werkmaatschappijen. Zij bleven dan 
de eerste nacht in Lagos waar Piet zijn kantoor 
had en gingen de volgende dag op doorreis naar 
het grote project in Kalabar. Een grote haven 
met alles wat daarbij hoort. Een enorm project 
op 700 km van Lagos vandaan, dat ruim 4 jaar 
geduurd heeft. En zij zorgden samen voor de 
opvang in Lagos en regelde de binnenlandse 
vluchten van alle collega’s. Dit naast zijn werk 
als financieel manager. 
 

 
 
In Kalabar was een kamp voor de lokale 
mensen met hun gezinnen die aangetrokken 
waren, ook vanuit het oerwoud. De gezinnen 
woonden in huizen en er was een school voor 
hun kinderen. De vrijgezellen woonden apart in 
een groot gebouw. De omgeving was echt nog 
oerwoud. Alles kwam binnen via Lagos. Alle 
invoer en doorvoer daarvoor werd geregeld door 
Piet en zijn vele lokale mensen, als ook de 
personele opvang in het guesthouse, de 
vliegtickets met de Regular Nigerian Airways 
met plaatsen voor ongeveer 30 personen en niet 
te vergeten de vele vracht. Het hebben van 
goede contacten met de lokale overheden was 
van levensbelang en de contacten met de 
ambtenaren waren talrijk. Na het gereed komen 
van Kalabar startte nog projecten in Lagos, 
zoals de haven en het Drydock. Dat duurde 3 tot 
4 jaar. 
 
 

 
 
In 1987 kwam er een eind aan het werkzame 
leven in het buitenland. Piet kwam terug naar 
Nederland om vanaf 1 oktober 1987 te gaan 
genieten van zijn VUT. Hij vestigde zich in een 

bungalow op de Stille Wille in Moergestel. Eerst 
huren maar al snel overgegaan tot koop. Maar 
stilzitten was niet de ware aard van Piet en 
Anita. Dus Piet meldde zich in 1990 aan bij PUM 
in Den Haag. En jawel, hij mocht op uitzending. 
En wel drie maal  3 à 4 maanden samen naar 
Tanzania in de periode 1990 tot en met 1992. 
De administratie bij een aannemersbedrijf moest 
op orde gebracht worden en dat is goed gelukt.  
Nog steeds heeft Piet contact met de familie van 
de eigenaar van het bedrijf in Tanzania. De 
zogenaamde doorschrijfmanier heeft hij daar 
ingevoerd en met groot succes. Maar aan het 
PUM-avontuur kwam ook een einde, want Piet 
ging niet alleen op stap. Bij PUM moest hij 
alleen op pad voor een uitzending en dus stopte 
hij. 
 
In Tilburg, waar ze sinds 1998 wonen, genieten 
ze samen nog dagelijks van en met elkaar van 
de tuin en de omgeving en Piet rijdt bovendien 
nog steeds auto. Zij kijken terug op een 
gezamenlijk mooi leven waarbij af en toe wat 
kleine ziekten passeren, maar geen geklaag 
daarover. Zelfs de huidkanker van Piet, die al 
een paar keer langs is geweest,  blijft goed 
onder controle met af en toe een operatie om 
huid te herplaatsen. Alleen het gehoor is slecht 
en horen gaat alleen met goede concentratie. 
Anita praat nog steeds honderd uit en geniet van 
de vele kleine dingen, samen met haar Piet. En 
ze beginnen nog steeds heel vroeg in de 
morgen. 
Na zo’n voortreffelijke en heerlijke rijsttafel is dat 
ook wel te begrijpen. Wat een werk heeft ze hier 
aan gehad. En wat heeft ze dit mooi gedaan. Wij 
hebben ervan genoten en kijken met heel veel 
plezier terug op deze ontmoeting met twee heel 
gelukkige mensen.  
Piet en Anita, bedankt voor deze gezellige en 
openhartige dag .En dat jullie nog lang lid 
mogen zijn van onze Vereniging BAM 
Gepensioneerden. 
 
Piet Colpaart 
Contactpersoon Zuid-1 
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Pinnen, ja graag, maar er kan 
nog veel meer 

 
Als het gaat over de manier waarop we kunnen 
betalen, hebben wij senioren al veel 
meegemaakt. 
Het  eerste tiental jaren gewoon met (tast)baar 
geld, met die mooie Nederlandse munten of met 
steeds kunstzinniger vormgegeven papiergeld. 
Zelf het loon of salaris zat vaak nog in 
loonzakjes. 
In de loop van de zestiger jaren kwam het giraal 
geldverkeer in opkomst en kon je bij de eerste 
supermarkten ook met een betaalcheque de 
boodschappen afrekenen. Kostte trouwens wel 
meer tijd aan de kassa, maar die hadden de 
meeste mensen nog. Iedereen kreeg zo 
langzamerhand een betaalrekening bij een bank 
die de werkgever had uitgezocht of bij een bank 
naar eigen keuze. Menig echtgenote kwam er 
toen achter wat manlief echt verdiende. 
 

                      
Creditcard 
Met de creditkaart betalen stamt al uit de jaren 
twintig, maar kwam echt in opkomst vanaf de 
vijftiger jaren van de vorige eeuw. De kaart is 
veel minder verspreid en wordt meestal gebruikt 
in het buitenland bij hotelboekingen en 
autoverhuur als een soort onderpand. 
Overschrijvingen gaan trager en  de kosten zijn 
hoger, zeker als er rente (gemiddeld 14%) moet 
worden betaald. Voordeel is wel dat frauduleuze 
overboekingen en het betalen van niet 
geleverde goederen, verzekerd zijn. Het 
aankoopgeld wordt teruggestort. 
 
Debitcard 
Sinds 1985 kunnen we betalen met de pinpas 
en dat doen we dan ook steeds massaler. Eerst 
kostte dat bij kleinere bedragen nog wat extra 
maar dat is allang niet meer zo. Het is nu: 
“Pinnen, ja graag”. 
Als de mogelijkheid wordt aangeboden kun je 
ook al retourpinnen. Op het pinapparaat 
verschijnt dan de tekst ‘teruggave’ of 
‘terugbetaling’, druk op OK en je geld gaat terug 

naar je betaalrekening. 
 

      
 
Contactloos 
Met de meeste nieuw uitgegeven pinpassen kan 
nu ook contactloos betaald worden. Makkelijker 
kan het niet, al is het nog even wennen: hou de 
pas tegen het betaalapparaat en klaar is Kees. 
Je hoeft geen pincode in te toetsen. Of dat 
allemaal veilig werkt? Er geldt een maximum 
van € 25 per transactie  en bij misbruik vergoedt 
de bank de schade. 
 
Smartphone gebruiken 
Contactloos betalen kan ook met de 
smartphone. Dat kan meestal alleen via een  
app van de bank en als je mobiel bankiert. Het 
maakt dan wel uit welk besturingssysteem wordt 
gebruikt (nu nog alleen Android). 
U begrijpt het al, bovenstaande kan alleen als je 
kunt Internetbankieren (giraal betalen via 
internet). 
Eind 2005 werd iDeal geïntroduceerd. Steeds 
meer mensen betalen ermee bij hun aankopen 
in webwinkels via de computer/tablet of 
smartphone.  
 

                   
 
Een volgende stap is de koppeling van iDeal 
met de zogeheten QR-code (Quick Response; 
vierkantje met zwart-witte blokjes). In de ‘echte’ 
winkel scan je met de smartphone camera de 
QR-code op het product en rekent vervolgens af 
via iDeal. Dit kan sinds half 2016. Ook handig 
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voor collectanten, geen zware bussen meer 
meesjouwen, ook geen pinapparaat. Alleen een 
folder van het ‘goede doel’ met een aantal QR-
codes met bedragen die men kan kiezen om te 
betalen. In de meterkast geen portemonnee met 
kleingeld meer nodig, die altijd net leeg is. 
Met een iPhone kan dat nog niet. Het wachten is 
op het beschikbaar komen in Nederland van hun 
eigen betaalsysteem ‘Apple Pay’. 
                
Elektronisch machtigen 
Overmaken van geldbedragen kan nog steeds 
met de overschrijfkaarten, alleen; hoe lang nog? 
Periodiek bedragen overmaken om producten 
en diensten (zoals verzekeringen, energie- 
rekeningen, abonnementen) te betalen, gebeurt 
met acceptgirokaarten of met machtigingen voor 
automatische incasso, maar kan nu ook met 
‘elektronisch machtigen’, vergelijkbaar met 
iDeal. 
Lastig is het wel om steeds nieuwe 
gebruiksnamen en wachtwoorden te verzinnen 
en te onthouden bij een nieuw account. 
Daarvoor hebben banken iDIN geïntroduceerd, 
dat je kunt kiezen als online 
identificatiemethode. Bij je bank wordt je dan 
naar het iDIN-startscherm geleid en ga je 
gewoon inloggen zoals je gewend bent. De 
gegevens die bijvoorbeeld de webshop wil 
ontvangen, zijn al ingevuld. Klik op akkoord en 
je kunt verder op de website en bestellen maar. 
 

 
 
Nieuwe manieren 
Inmiddels zijn er online banken waar je 
uitsluitend met hun mobiele app kunt betalen en 
bankieren, zoals bij Knab en Bunq. Klanten 
kunnen daarbij via hun contact- c.q. adreslijsten 
makkelijk geld overmaken naar andere 
gebruikers van dezelfde dienst.  
Alhoewel, ook de reguliere banken zijn al bijna 
alleen online banken geworden. ING 
introduceerde de nieuwe app Twyp (The Way 

You Pay), waarmee mensen snel en simpel geld 
naar elkaar kunnen overmaken met hun 
smartphone. Ook hier werkt het via contactlijsten 
en is het niet nodig iemands rekeningnummer te 
vragen. Sinds 2009 kennen we ook PayPal, 
vaak gebruikt bij aankopen in webwinkels zoals 
Ebay of Marktplaats. Het werkt als 
tussenschakel bij internet betalen en kan ook via 
e-mail verkeer gebruikt worden. 
 
Wat zit er nog meer aan te komen? 
Dat ligt nog in de toekomst verborgen, de fintech 
branche wordt uitgedaagd. 
In het voorjaar wordt in Nederland een nieuwe 
Europese richtlijn ingevoerd die de weg moet 
vrijmaken voor meer innovatie en concurrentie in 
de financiële sector ten gunste van de 
consumenten. Banken verliezen hierbij het 
alleenrecht op toegang tot de betaalrekening. 
Deze tweede richtlijn ‘Payment Service 
Directive’ of PDS2 is een soort juridische basis 
voor het girale betalingsverkeer. Banken worden 
verplicht om gegevens van de betaalrekening te 
delen met partijen die betaaldiensten verrichten, 
met als uitloop dat deze het hele  
betalingsproces overnemen, waardoor de 
bankomgeving niet meer nodig is voor het doen 
van betalingen. 
De banken mogen geen geld vragen voor het 
doorgeven van gegevens. Winkelbedrijven wordt 
verboden geld te vragen voor kaarttransacties. 
De praktijk zal wel zijn dat ze de product- of 
dienstenprijzen vooraf licht verhogen en dan 
betaal je het toch zelf. Vooral webwinkels, maar 
ook vliegtuig- of cruisemaatschappijen zullen 
vergunningen vragen om zelf geld te kunnen 
innen.  
Het is een uitgelezen kans voor internetreuzen 
als Apple, Google, Facebook en Amazon om 
hun eigen betaaldiensten te gaan aanbieden en 
de financiële gegevens te koppelen aan 
informatie die ze al hebben verzameld van 
consumenten. 
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Alles begint natuurlijk met het geven van 
toestemming aan de bank om je persoonlijke 
gegevens te verstrekken aan derde partijen. Als 
je nergens toestemming voor geeft, verandert er 
niks. Wie wél akkoord gaat en zich bedenkt 
heeft pech. Afmelden is niet juridisch geregeld; 
foutje, bedankt. 
En wat te denken van de digi-criminelen. Die 
zullen ook weer nieuwe mogelijkheden gaan 
ontdekken om te frauderen. Er is wel toezicht 
door onder andere de AFM en DNB, maar 
voorlopig is er nog geen volledige lijst van 
bedrijven met vergunning en toestemming om je 
betaalgegevens te vragen.  
Voorlopig wacht ik nog maar even af en blijf ik 
alleen pinnen en acceptgiro’s of 
overschrijfkaarten gebruiken. 
 
Cor Cornelisse 
 
 

Publicaties 
 
 

Via Arno Pronk van BAM Communicatie werden 
wij attent gemaakt op een bericht van de heer 
Obbe Norbruis van de Stichting Hulswit Fermont 
Cuypers. De stichting stimuleert het vergaren 
van kennis over het werk van Nederlandse 
architecten in de voormalige kolonie, in het 
bijzonder dat van Eduard Cuypers (1859-1927), 
Marius Hulswit (1862-1921) en Arthur Fermont 
(1882-1967) en hun architectenbureaus. De 
stichting bevordert publicaties en 
tentoonstellingen over het oeuvre, ontstaan 
gedurende een nog sterk onderbelichte periode 
in de architectuurgeschiedenis van Nederland 
en Indonesië.    
 

   
 
Onlangs zijn twee boeken verschenen, waarin 
projecten worden beschreven die verhalen over 

het roemruchte verleden van ons bedrijf, aldus 
de auteur ir. O.H. (Obbe) Norbruis. Het gaat om: 
“Alweer een sieraad voor de stad” met werk van 
Ed.Cuypers en Hulswit-Fermont in Nederlands-
Indië 1897-1927 en “Architectuur met vlag en 
wimpel” met werk van Fermont-Cuypers in 
Nederlands-Indië en Indonesië 1927-1957. 
De boeken zijn te verkrijgen via de Stichting, de 
boekhandel en de uitgever LM Publishers. 
 
Eric van Baarsel 
 
 

Personalia 
 
Van 6-3-2018 tot 18-06-2018: 
 
 
Wij verwelkomen de nieuwe leden: 
 
N.A. de Groot (BAM Civiel) 
De Akkers 34 
9649 JC  Muntendam 
Tel.: 06 199 95 393 
 
G.A.J.M. Mourits (BAM Advies- en Engineering) 
Breeveld 15 
3445 BB  Woerden 
Tel.: 0348 41 96 74 
 
P. van Oostrum (Mabon) 
Voorsterbeeklaan 44 
3521 DE   Utrecht 
Tel.: 06 546 35 888 
 
 
G.J. Posthuma (BAM FM) 
Diamantdreef 1 
7828 AV  Emmen 
Tel.: 0591 858 338 
 
H. Wilms (BAM Materieel) 
Gelreweg 28 
6065 CN  Montfort 
Tel.: 06 404 34 045 
 
De volgende leden verhuisden naar: 
 
W. Bosch 
Zeesserweg 14 
7731 BG  Ommen 
Tel.: 0529 467 221 
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J.B. Fortuin 
Zandvoorter Allee 78A 
2012 WB  Haarlem 
Tel.: 023 524 78 16 (ongewijzigd) 
 
Mw. R.J.M. Hueber-Rouweler 
Vestdijkstraat 23 
5271 EV  Sint Michielsgestel 
Tel.: 073 551 47 59 (ongewijzigd) 
 
A. Huppelschoten 
Rijksstraatweg 100, app. 29 
3454 HK  De Meern 
Tel.: 06 401 37 708 (ongewijzigd) 
 
J. Klippersluis 
Huizermaatweg 39 
1273 NA  Huizen 
Tel.: 06 514 86 920 (ongewijzigd) 
 
L.J. Otte-van Rijswijk 
Adres onbekend 
 
J. Weezepoel 
President Wilsonlaan 116 
4334 GD  Middelburg 
Tel.: 0118 436 066 
 
P. Zagers 
De Brug 24 (Adres-naamswijziging) 
4818 BH  Zundert 
Tel.: 076 597 53 33 (ongewijzigd) 
 
 
De volgende leden hebben hun lidmaatschap 
opgezegd: 
 
Mw. A.J. Hofman-Ruyg 
Else Mauhslaan 151 
2597 HD  Den Haag 
 
J.P.G. Sadon 
Kerkweg 80 E 
1961 JE  Heemskerk 
 
A. Turkenburg 
Op de Ries 2 
5815 EB  Merselo 
 
Mw. H.E. van der Veer-Wieling 
Driebergsestraatweg 69 
3941 ZT  Doorn 

Met leedwezen geven wij kennis van het 
overlijden van: 
 
 
A. Kingma 
Prins Bernhardlaan 72 
2741 DZ  Waddinxveen 
 
Mw. S.H. Kippersluis-Behm 
Huizermaatweg 39 
1273 NA  Huizen  
 
J.A.M. Cleophas 
Huis te Landelaan 352 
2283 SR  Rijswijk 
 
Mw. B. Schippers-v.d. Ven 
Het Zonnehuis 
Dillenburgsingel 5 
3136 EA  Vlaardingen 
 
12-02-2018: 
A.B. Roosen 
Wezenhof 2204 
6536 JV  Nijmegen 
 
04-03-2018: 
Mw. M. Kelder-Mets 
Amaliahof 52 
2851 AM  Haastrecht 
 
17-03-2018: 
P. Kooreman 
Godfried Bomansstraat 84 
2353 LA  Leiderdorp 
 
24-03-2018: 
Mw. A.J. van Gemert-Zilver 
P/a Spiekmanstraat 8 
2628 VE  Delft 
 
25-03-2018: 
Mw. C.C.M.A. van Slee-van Egmond 
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag 
 
28-03-2018: 
A. Bazuin 
Veenweg 71 
2631 CK  Nootdorp 
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06-04-2018: 
A. van Genk 
Kamerijkstraat 4 
4875 CN  Etten Leur 
 
15-04-2018: 
Mw. Y. Swart-Egas 
Woonzorgcentrum Steenvoorde 
Generaal Spoorlaan 62 
2285 CH  Rijswijk 
 
20-04-2018: 
C. Schippers 
Het Zonnehuis 
Dillenburgsingel 5 
3136 EA  Vlaardingen 
 
28-04-2018: 
A. Kranenburg 
Gerststraat 17 
7552 DV  Hengelo 
 
01-05-2018: 
S.J.M. van Bergen Henegouwen 
Beuckelaar 4 
2681 NG  Monster 
 
01-05-2018: 
N. van der Veer 
Driebergsestraatweg 69 
3941 ZT  Doorn 
 
07-05-2018: 
Mw. W.C.M. de Vilder-Rutte 
Wilhelminastraat 5b 
5801 BW  Venray 
 
10-05-2018: 
J.M.A. Francken 
P/a Laan ter Catten 21 
5673 BB  Nuenen 
 
10-05-2018: 
J.J.A. Stax 
Lorentzstraat 25 
5707 EV  Helmond 
 
14-05-2018: 
P.G. Weitenberg 
Mozartlaan 14 
5583 XP  Waalre 
 
 

18-05-2018: 
Mw. H.G.A. Hoppenbrouwers-Kosterman 
Loosduinsekade 723 G 
2571 CZ  Den Haag 
 
02-06-2018: 
Mw. J.H. Brouwer 
Stelling 49 
9621 BC  Slochteren 
 
09-06-2018: 
G.J. Alberts 
Amstelkade 124 
1427 AS  Amsteldijk 


