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Van de redactie
Na prachtige zonnige dagen, ook op La 
Palma, fluit de wind nu om het huis en is een 
zandstralende wandeling in de duinen geen 
pretje. Het komt daarom goed uit dat ik in de 
veilige omgeving van mijn pc deze rubriek aan 
het scherm kan toevertrouwen.
Het eerste kwartaal zit er al weer bijna op en 
de Sluizen in IJmuiden zijn (en worden nog) 
bezocht. Het aantal aanmeldingen is zo hoog 
dat er nu vier dagen zijn georganiseerd.

In deze editie van BAMformatie weer het 
nodige nieuws en interessante artikelen van 
onze vaste columnisten. Het bestuur is druk 
bezig met het opstellen van het Jaarverslag 
en de Jaarrekening voor het jaar 2018 en de 
Begroting 2019. Ook de voorbereiding van de 
Algemene Ledenvergadering op 23 mei is in 
volle gang.
Zoals onze voorzitter opmerkt is het 
teruglopende ledenaantal een voortdurend 
punt van zorg. In de recent uitgekomen 
BAMbreed is op pagina 6 weer de aandacht 
gevestigd op onze vereniging in de hoop 
daar extra nieuwe leden mee te kunnen 
werven. Dat zal overigens de laatste keer 
zijn omdat BAMbreed gaat verdwijnen. Er 
komt nog één editie half mei, die geheel in 
het kader zal staan van het 150 jarig bestaan 
van BAM. Daarna wordt overgegaan op 
digitale verspreiding van het BAMnieuws 
via het interne netwerk van BAM. De 
gepensioneerden zullen daar niet op kunnen 
worden aangesloten. We zijn in overleg met 
BAM Communicatie om te bezien in hoeverre 
dit gemis aan nieuwsgaring kan worden 
opgevangen.

In het kader van de ledenwerving is ook een 
geactualiseerde wervingsfolder geproduceerd. 
Er is een nieuwe foto van het bestuur 
opgenomen en hier en daar zijn een paar 
onvolkomenheden gecorrigeerd. Uit overleg 
met BAM HR (Personeelszaken) is gebleken 
dat de wervingsfolder structureel wordt 
meegegeven aan de medewerkers, die met 
pensioen gaan. Ook hebben we met behulp 
van BAM een brief aangeleverd aan Aegon om 
alle daarbij voor hun pensioen aangesloten 
ex-BAMmers te attenderen op het bestaan van 
onze vereniging.

In pensioenland gaat het niet zoals het moet. 
Het onvermogen van betrokken partijen om tot 
een nieuw pensioenstelsel te komen, houdt de 
gemoederen flink bezig. In deze uitgave meer 
daar over.
De SEC kent binnenkort twee vacatures, 
omdat twee leden met een NBM achtergrond 
deze commissie gaan verlaten. U wordt 
opgeroepen om een bijdrage te leveren aan 
het invullen van deze vacatures. De SEC is 
een belangrijke commissie als het gaat om het 
behartigen van onze pensioenbelangen.

Het bestuur heeft besloten om leden, die 25 
jaar of langer lid zijn, in het zonnetje te zetten. 
De contactpersonen zullen hen in dit kader 
gaan bezoeken. In deze BAMformatie wordt 
verslag gedaan van het bezoek aan een van 
deze trouwe VBG-ers.

De wet op de privacy houdt ons ook nog 
even bezig. Op de brief, die aan de leden is 
gestuurd met het verzoek om toestemming 
te verlenen aan het opnemen van een paar 
persoonsgegevens in onze adressenlijst, is 
nog steeds niet door iedereen gereageerd. 
Het uitblijven van een reactie via een bij de 
brief gevoegde verklaring moeten wij helaas 
opvatten als een afwijzing. Als u dat niet wilt, is 
zo spoedig mogelijk reageren de enige optie.

De website zal in verband met dezelfde wet 
op de privacy met ingang van 2019 elk jaar 
worden voorzien van een nieuw wachtwoord. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
23 mei zullen daarover nadere mededelingen 
volgen. Het bestuur is daarnaast bezig om de 
website “op te schonen”. Soms staat dezelfde 
informatie op twee plaatsen of is sprake van 
informatie, waarvan men zich moet afvragen 
of die nog relevant is om op de website te 
handhaven. De resultaten van deze actie 
zullen in de volgende BAMformatie worden 
opgenomen.

Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

Kopij voor BAMformatie 
2019 – 2 graag inleveren 
vóór 8 juni 2019 bij de 
redactie.
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Van het bestuur
Het jaar 2019 is inmiddels alweer ruim drie 
maanden oud als deze BAMformatie bij u in de 
brievenbus belandt. Tijdens deze periode heeft 
het bestuur niet stil gezeten.

Zo bereidt de SEC (Sociaal Economische 
Commissie) het tweejaarlijks overleg voor 
met de Raad van Bestuur dat plaatsvindt 
op 3 april a.s. Tijdens dit gesprek gaat het 
voornamelijk over de mogelijke indexeringen 
van de pensioenen die de Raad van Bestuur 
zou kunnen geven tegen de achtergrond van 
het financiële resultaat over het jaar 2018. 
Hiervoor is in 2014 een aantal financiële criteria 
in het leven geroepen door BAM waaraan moet 
worden voldaan voordat overwogen wordt om 
toeslagen te verlenen. U mag ervan uitgaan 
dat we al het mogelijke zullen doen om een 
maximaal resultaat te bereiken.

Tevens zijn gedurende de afgelopen maanden 
de stukken voorbereid voor de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) die plaatsvindt op 
23 mei in het Aviodrome Luchtvaartmuseum in 
Lelystad. Tijdens de bestuursvergadering op 22 
maart zijn deze stukken besproken en afgerond 
om vervolgens voorgelegd te worden aan de 
leden ter goedkeuring op de ALV.

In deze bestuursvergadering zijn tevens 
onder andere de volgende onderwerpen aan 
de orde gekomen: standpuntbepaling van de 
SEC in het tweejaarlijks overleg met de Raad 
van Bestuur aangaande de indexering van de 
pensioenen, voorbereiding van de vergadering 
met contactpersonen/commissies op vrijdag 
12 april en de stand van zaken aangaande de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).

De Activiteitencommissie was volop aan de 
gang om de voorjaarsexcursie naar de Zeesluis 
te IJmuiden te organiseren. Hier kunnen 
we beter spreken van excursies, want de 
belangstelling was zo groot dat er, mede door 
de beperkte ontvangstcapaciteit, een viertal 
excursies wordt georganiseerd naar dit mooie 
veelbesproken project.

In de laatste BAMformatie 2018-4 sprak ik 
nog de hoop uit dat de partijen (werkgevers, 

werknemers en de regering) weer om de 
tafel zouden gaan zitten om alsnog tot een 
overeenkomst te komen betreffende een nieuw 
pensioenstelsel. Helaas is dit tot op heden niet 
gebeurd. Minister Koolmees is inmiddels wel 
namens het kabinet met een brief gekomen 
waar de vakbonden zeer afwijzend op hebben 
gereageerd. Voorlopig is er dus geen uitzicht 
op een nieuw pensioenstelsel, hetgeen zeer 
noodzakelijk is.

Gegeven de omstandigheden aangaande het 
zeesluisproject te IJmuiden liet het persbericht 
van BAM op 20 februari een mooi financieel 
resultaat zien voor het jaar 2018. Voor 2019 
werd een positief vooruitzicht gepresenteerd 
onder goede economische omstandigheden 
voor de bouw.

2019 is een ook bijzonder jaar, want de 
Koninklijke BAM Groep bestaat dit jaar 150 
jaar. Het bestuur wenst BAM succes toe in 
het jaar 2019 en zien uit naar de presentatie 
die CEO Rob van Wingerden zal houden 
aangaande de stand van zaken tijdens onze 
ALV van 23 mei.

Als u dit schrijven leest, is het voorjaar 
aangebroken en staat de zomer voor de 
deur. Het bestuur wenst u een goede tijd 
toe met aangenaam weer en hoopt u te 
ontmoeten tijdens de ALV in het Aviodrome 
Luchtvaartmuseum in Lelystad op 23 mei a.s.

Nico Dirkzwager
Voorzitter

Zeesluis IJmuiden
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Attenties bij speciale
 gelegenheden

Vorig jaar heeft het bestuur besloten om leden, 
die per 1 januari 2018 al 25 jaar lid waren van 
onze vereniging, te vereren met een bezoek 
door de betreffende contactpersoon en zijn 
felicitaties vergezeld te laten gaan met een 
passende attentie. 

Deze regeling deed bij de contactpersonen de 
vraag rijzen wat te doen met leden, die op 1 
januari 2018 al langer lid waren dan 25 jaar.
Het bestuur heeft onlangs besloten om deze 
leden ook in aanmerking te laten komen voor 
deze attentie. Deze “inhaalslag” is reeds in 
gang gezet en zal, voor zover nog niet geheel 
uitgevoerd, komende tijd zijn beslag krijgen.

Het bestuur

Van de Activiteitencommissie
Wij kijken nog even terug op 2018 met 
extra informatie over de deelname aan de 
recreatieve activiteiten van de vereniging. 
De weersomstandigheden waren weliswaar 
wisselend maar er viel toch weinig over te 
klagen. Veel leden hebben inmiddels een 
Museumkaart, die ook in 2019 voordeel gaat 
opleveren. In 2018 bleven we wat meer in de 
Randstad.

Een recordaantal van 942 leden en 
partnerleden heeft deelgenomen aan onze 
georganiseerde activiteiten, waarvan 490 één 
of meerdere keren aanwezig waren. Toch weer 
44% van het ledenbestand! Door de spreiding 
van de dagen kon iedereen mee die zich had 
aangemeld. We hoefden niemand teleur te 
stellen.

Gedurende de twee dagen van de 
voorjaarsexcursie kwamen 212 personen naar 
Museum Klok en Peel te Asten. Zij werden 
verwelkomd door Jan Vissers en Rijk van 
Tongeren.

Op de voorjaarsbijeenkomst met de Algemene 
Ledenvergadering in Themapark Archeon in 
Alphen a/d Rijn ontmoetten we 205 personen, 
wat minder dan verwacht. Wim Beukers en 
Cor Cornelisse waren de gastheren. Drie 
bestuursleden traden af, maar ze hadden 
gezorgd voor drie enthousiaste, nieuwe 
bestuursleden. De ledenvergadering ging 
akkoord met hun benoeming.

IJs in Archeon

De twee dagen van de najaarsbijeenkomst 
voerden ons naar De Westlandse Druif in 
Monster. Al vroeg ontvingen Rijk van Tongeren 
en Cor Cornelisse 242 personen. Het was leuk 
dat op één van de dagen Els Oosterlaken, 
onze VBG secretaresse, samen met haar 
collega Shirley Kortekaas, aanwezig was.

Ook de najaarsexcursie was op twee dagen 
gepland. Het bezoek aan Space Expo in 
Noordwijk trok 237 personen, die hartelijk 
werden ontvangen door Joost Lobach en Wim 
Beukers.

Aan de onder auspiciën van de AC 
georganiseerde VBG Golfdag op het fraaie 
terrein van De Scherpenbergh in Lieren bij 
Apeldoorn deden 46 personen mee met Jan 
Vissers als medeorganisator en gastheer.

De partners van de commissieleden hielpen 
zoals gebruikelijk bij het inschrijven en uitdelen 
van bonnen, programma’s en dergelijke, 
waarvoor onze hartelijke dank.
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Er hebben zich dit jaar geen noemenswaardige 
incidenten en gelukkig ook geen ongelukken 
voorgedaan.

In 2019 handhaven we het vastleggen van 
meerdere dagen, waarbij u de voorkeursoptie 
kunt aangeven op het aanmeldingsformulier. 
Alleen de voorjaarsbijeenkomst met ALV 
wordt georganiseerd op één dag, dit jaar op 
donderdag 23 mei 2019.

U ontvangt van ons weer tijdig de nodige 
informatie over BAM-projecten die meedoen 
aan de Dag van de Bouw op zaterdag 15 juni 
2019.

Uw reacties op de recreatieve activiteiten 
van het afgelopen jaar waren zeer positief. 
Voor deze commissie reden om enthousiast 
door te gaan. Om nog beter te weten wat de 
voorkeuren zijn van onze leden, organiseren 
wij een enquête. Uw antwoorden geven 
ons hopelijk een goed zicht op de kwaliteit 
van onze werkzaamheden. Ook zijn we 
benieuwd naar uw suggesties en mogelijke 
verbetervoorstellen.

Wij verwelkomen u graag weer op de komende 
ontmoetingsdagen.

Namens de Activiteitencommissie, 
Cor Cornelisse

Van de NVOG
U denkt misschien: ‘Ach, nee, weer zo’n saai 
stuk’... maar dan vraag ik u toch om nog even 
verder te lezen. Heus, het is interessant! Zeker 
voor ons ouderen.

We beginnen met onze koepelorganisatie, 
de Nederlandse Vereniging van Organisaties 
van Gepensioneerden. We noemen ze 
verder de NVOG. Zoals u wellicht nog 
weet werkt de NVOG aan een fusie met de 
‘Koepel van Nederlandse Verenigingen Van 
Gepensioneerden (jawel, de KNVG). Pikant 
detail: een paar jaar terug zijn ze met ruzie uit 
elkaar gegaan….

Die fusie nu is bijna rond. Alleen de 
ledenvergaderingen moeten hun akkoord nog 

geven. Over een nieuwe naam heb ik nog 
niets gehoord. Waarschijnlijk is dit dus de 
laatste keer dat er ‘Van de NVOG’ boven dit 
stukje staat.

Heeft u het al gezien? De twee fusiepartners 
hebben een Sterspotje laten maken. Daarin 
roepen ze minister Koolmees op om een einde 
te maken aan de onzekerheid over het nieuwe 
pensioenstelsel.

Zoals we weten is het overleg van de minister 
met vakbonden en werkgevers mislukt. De 
minister is verder gegaan en heeft allerlei 
gesprekken gevoerd: ook met ‘onze’ voorzitter 
van de NVOG. Zijn vraag was: ‘Hoe verder?’
NVOG en KNVG hebben nu samen 
voorgesteld dat de minister ook organisaties 
van jongeren en ouderen aan de 
onderhandelingstafel uitnodigt. Immers, 
vakbonden en werkgevers komen er samen 
niet uit, misschien lukt het in een andere 
opstelling wel.

Op de website van de KNVG staat een 
heldere video over de kwaliteit van ons 
huidige pensioenstelsel. Ga naar www.KNVG.
nl en type in de zoekbalk ‘Rob de Brouwer’ 
(nee, niet Bob de Bouwer!). In de video 
wordt uitgelegd dat we met afstand het beste 
pensioenstelsel van Europa hebben. Dat geeft 
de burger moed.

Minister de Jonge in gesprek

Nog even een ander onderwerp, het 
ouderenbeleid. Dit zit in de portefeuille 
van minister De Jonge. Om hem te helpen 
bij dat ouderenbeleid heeft hij een eigen 
adviesorgaan, de Raad van Ouderen. Ook 
hierin is de NVOG vertegenwoordigd.
In het regeerakkoord is een hoofdstuk 
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‘Herwaardering van Ouderen’ opgenomen. 
Daarover heeft de minister een paar vragen 
gesteld aan de Raad van Ouderen:

“Hoe geven we zo goed mogelijk invulling 
aan de campagne herwaardering van 
ouderen? Hoe zorgen wij ervoor dat niet 
alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt 
gezien? Ouderen passen op kleinkinderen, 
doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de 
samenleving. Hoe zorgen wij ervoor dat die 
kant ook wordt gezien?

De raad adviseerde onder andere om in de 
campagne aandacht te geven aan het imago 
van ouderen en de diversiteit binnen de groep. 
Hoe dit uitpakt gaan we nog zien. Ik houd u op 
de hoogte.

Frits Scheublin, 
Voorzitter Sociaal Economische Commissie

Vacatures in SEC
De Vereniging BAM Gepensioneerden zet zich 
onder anderen in voor goede pensioenen. 
Om die belangen goed te behartigen is de 
Sociaal Economischer Commissie in het leven 
geroepen. Kortweg de SEC. We proberen 
zoveel mogelijk alle bloedgroepen 
binnen BAM bij de SEC te betrekken. Nu 
zullen de twee vertegenwoordigers met een 
NBM verleden op korte termijn afscheid 
nemen. Ze hebben zich allebei meer dan 12 
jaar ingezet voor een goed pensioen. Daar zijn 
we ze dankbaar voor. 

Mijn vraag: wie is beschikbaar om de twee 
vacatures in te vullen. Bij voorkeur denken 
we dus aan leden met een NBM-verleden. 
Kent u een goede kandidaat die nog geen lid 
van VBG is, dan is dit misschien het moment 
om ook lid te worden. Ik zie uit naar jullie 
voorstellen.

Frits Scheublin
Voorzitter SEC

Jan van Egmond, langer dan  
25 jaar lid

Vanaf 1 januari 2018 worden leden, die 25 
jaar lid zijn van VBG, getrakteerd op een 
attentie als blijk van waardering voor hun 
trouwe lidmaatschap. Op de herfstbijeenkomst 
met contactpersonen werd gevraagd dit ook 
te doen voor leden die in 2018 al langer lid 
waren.

Het bestuur heeft deze suggestie 
overgenomen.
Je hebt het dan over onze leden die inmiddels 
al op gevorderde leeftijd zijn en meestal 
voor 1930 zijn geboren. Bij onze vereniging 
zijn dat nu nog 7 echtparen, 10 heren en 33 
dames, het sterkere geslacht. Een aantal 
van hen ontmoeten we nog steeds op onze 
bijeenkomsten. 

Wij hadden het genoegen een bezoek te 
brengen aan de heer Jan van Egmond in 
Rhoon.

Jan van Egmond

Hij is in 1991 lid geworden van wat toen nog 
heette de Vereniging van Oud-Medewerkers 
HBG, afgekort VOM met als motto: De band 
die bindt. Ook was er al een blaadje met de 
weinig inspirerende naam ‘vom contact’. Jan 
zag het levenslicht in 1925 en is eigenlijk een 
vreemde eend in de bijt van de bouw. Hij is 
namelijk opgeleid als chemisch ingenieur.
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Na een tijdje als ambtenaar in Den Haag vond 
hij emplooi bij de verffabriek van Tollens in 
Rotterdam. Hierna werkte hij als onderzoeker 
bij de vestiging van TNO in Utrecht. Door 
reorganisaties, ook toen al, kwam hij 
zonder werk te zitten. Zijn loopbaan nam 
een onverwachte wending toen hij bij HBG 
gevraagd werd om het archief van de Raad 
van Bestuur te gaan ordenen en bijhouden. 
Een megaklus, zeker in die nog digitaal-vrije 
periode.

Een aantal namen uit die tijd passeert de 
revue, zoals Bijl, Van der Torren, Van der Zee 
en Endtz. Hij heeft goede herinneringen aan 
die tijd ondanks het feit, dat hij het werk vaak 
in eenzaamheid moest doen vanwege de 
vertrouwelijkheid en dat er een grote mate van 
integriteit werd verlangd.

Weduwnaar Jan woont nog steeds zelfstandig 
in zijn ruime woning in Rhoon in een rustige 
buurt. Een van zijn zonen woont vlakbij in 
Poortugaal en haalt de boodschappen in huis. 
Een hulp “verzorgt het ‘interieur” en iemand 
anders houdt de tuin bij. De twee kleindochters 
zorgen regelmatig voor de vrolijke noot. Voor 
de rest doet Jan nog alles zelf. Het lichaam 
wordt wat stram maar de geest is nog helder. 
Met de rollator wandelt hij regelmatig naar het 
dorpscentrum. Hij komt dan ook langs een 
tehuis voor oude mensen maar durft niet naar 
binnen, bang dat ze hem zullen houden.

De attentie in de vorm van een fles Côte du 
Rhône wijn viel zeer in de smaak, zeker omdat 
Frankrijk het favoriete vakantieland was voor 
de familie.

Inmiddels zullen leden die langdurig trouw lid 
zijn van de Vereniging BAM Gepensioneerden 
bezoek hebben gekregen of anders nog 

krijgen, van hun contactpersonen die, net als 
wij, hen komen verrassen met een passende 
attentie.

Ineke Roedoe en Cor Cornelisse

Avondeten
Gisteravond aten we vis uit de supermarkt. Die 
werd gebakken in de koekenpan, met daarbij 
tomaatjes in allerlei kleuren en spruitjes, zo op 
ieders bord. 

Het smaakt heerlijk, daardoor gaat het eigenlijk 
iets te snel naar binnen. Je voelt enkele kleine 
graatjes passeren, maar kan die niet meer 
vastpakken, dus maar krachtig slikken. Als het 
bord leeg is, voel je nog een graat in je keel. 
Zou die er echt zijn blijven steken of voelt dat 
alleen maar zo? Dan maar flink water slikken 
en een sinaasappel expres in grote brokken 
naar binnen gewerkt, die de graat toch wel 
in beweging zullen brengen? Pas later op de 
avond blijkt het slikken nogal pijnlijk, er volgt 
daarom een klein aardappeletentje, dat net als 
de sinaasappel voor opruiming van de graat 
moet zorgen.

De Huisartsenpost wil weten of de ademhaling 
nog werkt, dan moet ik om halfelf maar even 
langs komen. De aardige dokter stelt mij op 
mijn gemak. Eerst moet ik gaan liggen, dan 
weer gaan zitten, de houten spatel steekt nu 
in mijn keel en maar A zeggen. Ik zie niets, 
ik bel de specialist wel even. Ziet u, ik werk 
in de gevangenis, daar doen ze het met 
scheermesjes en dan pepernotenkoek. Nou de 
specialist zegt dat als u er morgenochtend nog 
last van hebt u rechtstreeks naar hem mag 
komen. Goede avond. Dank u wel, dokter.

TIMMERMAN

HBG hoofdkantoor
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Allemaal elektrisch van A naar B
Op de fiets laten velen van u zich al helpen 
met elektrische ondersteuning om vooruit te 
komen. Soms normaal, vaak wat te snel en 
menigeen zet de vaart er echt in.

Was het fietspad altijd bedoeld voor de 
‘eenzame fietser’, tegenwoordig is die fietser 
niet meer alleen. Naast de e-bikes komen ze 
nog veel meer elektrisch aangedreven vehikels 
tegen.

Allereerst waren er die lange en brede 
bakfietsen, soms uitgedost als huifkar, waar 
wel tien kleuters in zaten, gezellig tegenover 
elkaar. De bestuurder staat er achter op 
een soort platform. Met de handen aan een 
soort van stuur, gaat het met een bloedvaart 
over de weg en over het fietspad. Links en 
rechts inhalend, zo nodig intimiderend zoals 
wielrenners kunnen doen.

Niet alleen kleuters, maar ook postpakketten 
door Post.nl of Bol.com, worden zo vervoerd.
Kinderen nu even niet want echt veilig waren 
deze zogenoemde ‘Stints’ kennelijk niet.
Stint is trouwens een Engels woord, moeilijk 
te vertalen. Het betekent zoiets als ‘onbeperkt’ 
of ‘bezuinigen’ maar het wordt ook gebruikt 
om een pitstop in de Formule I racerij aan te 
duiden.

Deze lichte, elektrische vrachtvoertuigen 
lijken hartstikke modern, milieuvriendelijk en 
duurzaam en ideaal voor de stadslogistiek. 
Wat wil een mens nog meer.

Maar er komt nog meer op het fietspad af. Wat 
te denken van elektrische steps, Segways 
(een éénpersoons balancerende tweewieler 
met stuur), Trikke’s (een lage driewieler 
waar je op staat), van alles. Kinderen 
met hun Hover boards (een éénpersoons 
balancerende tweewieler zonder stuur) rijden 
binnenkort naast je, en er rijd al zoveel: 
e-bikes, snorfietsen, scootmobiels, fietstaxi’s 
of riksja’s en wat te denken van Canta’s (kleine 
benzinekarretjes met 25 km/uur). En dat 
allemaal op hetzelfde fietspad! Het vermoeden 
is dat de autoriteiten het zicht op dit aanbod 
hebben verloren. Zal er wel een goede analyse 
van risico’s en ongewenstheden komen? 
Komen er rijwielpaden met gescheiden 
stroken?

Trikke

Scootmobiel

Canta

Segway
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Niemand lijkt te hebben voorzien hoe 
gevaarlijk met name zo’n vrachtstint is voor 
mede-fietspadgebruikers. Met 17 km/u 
en een korte remweg lijkt het onschuldig. 
Het probleem is echter dat bij de meeste 
verkeersongelukken bestuurders helemaal 
niet aan remmen toekomen. De vrachtstint kan 
beladen een totaalgewicht van 800 kg halen, 
net zoveel als een kleine auto. Een riksja met 
drie passagiers en de bestuurder weegt al 
gauw 400 kg en de Canta heeft al een ledig 
gewicht van 350 kg. De klap bij een botsing 
met een gewone fietser betekent voor die 
fietser meestal ziekenhuisverblijf of erger. Ook 
die andere rare, vaak brede vervoersmiddelen, 
die slingerend over het fietspad manoeuvreren, 
gaan natuurlijk ongelukken veroorzaken. 
Veel van die nieuwe voertuigen worden als 
geweldig milieuvriendelijk beschouwd. Al die 
karretjes hebben accu’s nodig en worden 
opgeladen via een stopcontact.

Om dezelfde reden zijn de opkomende 
elektrische auto’s op zich niet milieuvriendelijk, 
hooguit minder milieuonvriendelijk.

Voor de elektriciteit wordt een eind verderop 
wel steenkool of gas verbrand of uranium 
gespleten. Het voordeel is alleen dat de 
elektriciteitscentrales meestal ver buiten de 
stad staan, waarbij ze de CO2 lozen op grote 
hoogte, vaak met stofafvang en ontzwaveling. 

Als je de totale levenscyclus, van de fabriek 
tot de schroothoop, in de beschouwingen 
betrekt dan kan je de nodige vraagtekens 
zetten. Eén ding staat vast: de productie 
van al die onmisbare lithium-ion accu’s kost 
onevenredig veel energie en de lithiumwinning 
(voornamelijk in Chili, Australië en China) 
veroorzaakt nu al een ecologische ramp. En 

waar blijven al die niet meer gebruikte en niet 
gerecyclede accu’s?

Aan de Nederlandse overheid het advies 
om goed na te denken, voordat ze al die 
elektrische nieuwlichters het fietspad op laat 
komen.

Ik zie mezelf nog niet elektrisch rijden, 
zelfs niet in 2030 en dan hooguit met een 
scootmobiel.
Of toch nog elektrisch leren fietsen?

Cor Cornelisse

Verjaardag
Als de thee met beschuit is genoten, wordt 
het tijd voor de laatste boodschappen. Dat 
is gemakkelijk genoeg, aan de overkant 
zijn de belangrijkste winkels. De bakker, de 
groenteboer, de schoenmaker. Als bood-
schappentas hangt meestal een bouwemmer 
aan het fietsstuur. Omdat die nog vol was 
maar even een echte boodschappentas. Eerst 
naar de groenteboer voor de appels en de 
mandarijnen, dan naar de bakker voor een 
stokbrood, dan weer naar huis. Onverwacht 
gebeurde er wat, was de tas te vol, maar ik zag 
geen appels op straat rollen. 

Nee, het stokbrood gleed 
zo uit de zak en daar doe 
je geen boodschappen 
voor. In een laatste poging 
het onheil te voorkomen, 
belandde ik met fiets en 
stokbrood op de straat, 
de appels wist ik nog 
net in de tas te houden. 
Ik verlangde weer naar 
een vers kopje thee, 

maar begreep daarvoor eerst overeind te 
moeten komen en de boodschappen en de 
fiets heelhuids thuis te moeten brengen. Zo 
geschiedde en de jarige wist de schrammen 
netjes te desinfecteren en in te pakken. De zak 
van het brood direct weggegooid, het brood op 
tafel. Toen de kinderen weer naar huis gingen 
was het brood op.

TIMMERMAN

Vrachtstint
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Medicijnen, wat mag het kosten?
Met enige regelmaat wordt het weer actueel; te 
dure medicijnen en wat doen we eraan.

Vaak gaat het om medicijnen voor een 
kleine groep mensen die de pech hebben, 
meestal door een genetische oorzaak, een 
zeldzame ziekte te ontwikkelen. Maar ook 
omdat de prijs van bestaande middelen sterk 
wordt verhoogd. De farmaceutische industrie 
verdedigt die bedragen met een verwijzing 
naar de hoge ontwikkelingskosten en het 
risico dat een medicijn nooit op de markt 
komt. In de prijzen van succesvolle medicijnen 
zit daarom een risico-opslag. Voor klinische 
onderzoeken en opleidingen in ziekenhuizen 
wordt door fabrikanten eveneens veel geld 
uitgegeven. Anderzijds ontstaat ook irritatie 
doordat het vaak voorkomt dat een werkend 
medicijn wordt ontwikkeld in ziekenhuizen. 
Om productie en verspreiding te realiseren 
worden de verkregen patenten verkocht 
aan grote farmaceuten die vervolgens de 
prijzen kunnen opdrijven. Voor gepatenteerde 
en geregistreerde medicijnen verkrijgen 
fabrikanten speciale handelsvergunningen en 
tien jaar marktexclusiviteit, een monopolie op 
de verkoop en prijsbepaling. 

Natuurlijk moeten farmabedrijven geld 
verdienen om innovatief te blijven en 
onderzoek naar ziektes als ALS, MS, 
Alzheimer en Parkinson te kunnen financieren. 
Daarbij moeten wel afspraken worden gemaakt 
over wat nieuwe medicijnen uiteindelijk mogen 
kosten.

Volgens de toezichthouder, de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa), lopen de uitgaven aan 
medicijnen in ziekenhuizen al jaren sterk 

op. Doordat mensen steeds ouder worden 
is de kans op ziektes ook groter. De kosten 
voor medisch-specialistische zorg (nu 23 
miljard euro, een derde van de zorgbegroting) 
worden te hoog, mede door de komst van 
veelbelovende, maar dure medicijnen. 
Met ruim 2 miljard euro nemen deze 
geneesmiddelen zo’n 9 procent van het totale 
ziekenhuisbudget in beslag. Ziekenhuizen 
proberen in groepsverband afspraken te 
maken met farmaceuten, maar ze zijn ook 
afhankelijk van diezelfde farmaceuten. 

Vaak schrijven artsen te veel van een bepaald 
medicijn voor of krijgen patiënten het langer 
toegediend dan nodig. In de praktijk blijkt dat 
lang niet alle patiënten baat hebben bij een 
nieuw, duur medicijn.

Ook zijn fabrikanten geneigd een hoge 
dosering in de bijsluiter te zetten. Lagere 
doseringen blijken vaak net zo effectief. 
Zorgverzekeraars letten uiteraard ook op de 
kosten. Als het kan zullen ze overstappen 
op preferente medicijnen; zogenaamde 
‘generieke’ geneesmiddelen waarvan 
de markt-exclusiviteit is vervallen. Een 
ander probleem is dat er een pillentekort 
kan ontstaan. Er worden geen voorraden 
aangehouden, juist door die generieke 
medicijnen waarvan de prijzen nauwelijks meer 
geld opleveren. Een steeds groter aandeel van 
de grondstoffen voor geneesmiddelen wordt 
geproduceerd in lagelonenlanden zoals China 
en India. Als daar iets mis gaat en dat gebeurt 
nogal eens, stokt ook meteen de aanvoer van 
medicijnen. Overstappen op dure varianten is 
dan vaak noodzakelijk. Voor onze medicijnen 
worden we steeds meer afhankelijk van met 
name China, een zorgwekkende ontwikkeling.
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De uitdaging wordt wel steeds groter. In 
2022 komt er geen cent meer bij voor de 
ziekenhuizen, terwijl de kosten wel oplopen. 
Ze zullen moeten zoeken naar mogelijkheden 
om goedkoper zorg te leveren of moeten 
medische handelingen gaan beperken.

Een mogelijke oplossing is om medicijnen zelf 
te maken. Dat is op zich al lastig omdat de 
meeste medicijnen tegenwoordig ‘biologisch’ 
zijn en die zijn lastiger na te maken dan 
klassieke medicijnen. Micro-organismen en 
gentechnologie worden hierbij ingezet om 
bepaalde, als medicatie werkende, eiwitten 
te reproduceren. Toch zijn er vrije apothekers 
en ziekenhuisapotheken die de mogelijkheid 
hebben en ook inzetten voor de zogenoemde 
magistrale bereiding van medicijnen.

Ze maken het medicijn na voor de eigen 
individuele patiënten. Eigenlijk meer maatwerk.

In het Erasmus MC in Rotterdam hebben 
artsen de Stichting Fair Medicine opgericht 
met het doel om zelf medicijnen te gaan 
ontwikkelen. Ook het Amsterdam UMC richt 
hiervoor een afdeling ‘productontwikkeling’ op 
met onder andere geld, geschonken door de 
Vriendenloterij.

In de wetenschappelijke literatuur worden 
de kosten van het ontwikkelen van een 
geneesmiddel geschat op ongeveer 500 
miljoen euro. De farmasector schermt met 
cijfers tussen 1½ en 2 miljard euro. De 
nieuwkomers schatten de kosten op circa 
50 miljoen euro. 

Onderzoek naar oorzaken van ziektes zal 
op termijn veel goedkoper blijken te zijn. 
Voorkomen is beter dan genezen. Fabrikanten 
denken daar heel anders over, want die 
hebben juist belang bij het lang en veel 
verkopen van medicijnen. Het liefst voor 
chronische aandoeningen en met name voor 
‘welvaartsziektes’. Dus voor aandoeningen 
waarvoor je je hele leven medicijnen moet 
slikken. Daarbij wordt ingeschat wat de 

verkoopprijs kan zijn die de samenleving 
ervoor kan en wil betalen. Bij al die ophef 
over (te) dure medicijnen waarschuwt de 
farmaceutische industrie dat hierdoor het 
vestigingsklimaat onder druk wordt gezet, 
terwijl de farmasector wel zorgt voor 65.000 
banen in Nederland. Ook dreigen ze met het 
stoppen van leveringen aan Nederland.

Goedkoper inkopen in het buitenland is 
meestal een illusie. Vaak zijn medicijnen daar 
nog duurder en waar Nederland meer een 
pillenland is, wordt er bijvoorbeeld in Duitsland 
eerder medicatie toegediend via een infuus of 
injectie.

Het budget voor de zorg is niet oneindig. Het 
wordt op termijn onhoudbaar om altijd dure 
medicatie te blijven vergoeden. Daardoor 
ontstaat de dreiging dat patiënten verstoken 
blijven van medicijnen. Om de zorgkosten 
te beteugelen zullen alle partijen hun 
bijdrage moeten leveren, ook de fabrikanten. 
Transparantie over hun ontwikkelingskosten 
en het aantonen hoeveel jaar ze nodig hebben 
om die terug te verdienen met een redelijke 
marge, moet het uitgangspunt zijn. Waar 
exclusiviteit niet nodig is moet er paal en perk 
aan gesteld kunnen worden.

Zelf denk ik dat er helaas nog maar weinig 
senioren zijn die het kunnen redden met alleen 
maar af en toe een paracetamolletje.

Cor Cornelisse

Voorspellen valt niet mee
In een artikel in het tijdschrift Historiek worden 
voorspellingen gecheckt, die zo ’n vijfentwintig 
tot vijfenveertig jaar geleden zijn gedaan voor 
het jaar 2015. Teruggekeken wordt naar een 
aantal toekomstprofeten, die allemaal iets 
zeiden over hoe het jaar 2015 eruit zou zien.

In het jaar 2015 zijn er 15,8 miljoen 
Nederlanders met bijna tien miljoen auto’s. 
De provincie Groningen is leeggelopen en 
Friesland vergrijst. In Heerlen wonen meer dan 
100.000 mensen. De Petrakerk in Harderwijk 
heeft ongeveer 900 leden. Het ijzererts is op 
en de publieke omroep bestaat niet meer. 
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Het gaat extreem stormen en de mensen in 
Australië leven onder de grond. Zo althans 
zag het jaar 2015 eruit in de glazen bollen 
van vijftien verschillende profeten. We zijn 
benieuwd.

1. De wereldbevolking in 2015
Op 11 juni 1995 schreef Amigoe, krant 
op de Nederlandse Antillen, over het 
Wereldbevolkingsrapport 1995. Hierin stond 
onder meer: ‘Voor 2015 voorzien de VN een 
wereldbevolking van 7,10 tot 7,83 miljard.’

Op de website Worldometers.info liep in dat 
jaar de teller naar 7.383.008.820 inwoners, 
waarmee we de voorspelling uit 1995 als juist 
kunnen beschouwen.

2. De bevolking van Nederland in 2015
Op 10 februari 1977 meldde de Leeuwarder 
Courant dat Nederland tussen 2015 en 2018 
zo’n 15,8 miljoen bewoners zou hebben. Op 
de website van het CBS wordt het actuele 
cijfer bijgehouden, dat voor 29 december 
2014 een aantal noemde van 16.906.810. De 
voorspelling uit 1977 zit er daarmee ruim een 
miljoen naast.

3. Amsterdam in 2015
Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek 
en Statistiek voorspelde in juli 1994 dat er in 
2015 850.000 mensen in de hoofdstad zouden 
wonen. Op de website I Amsterdam staat dat 
er in 2015 821.752 inwoners waren. Deze 
voorspelling uit 1994 zit er daarmee bijna 
veertigduizend mensen naast – ongeveer 
evenveel als het aantal inwoners van de 
gemeente Beverwijk.

4. Friesland in 2015
Het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie 
van TNO kwam in 1991 met cijfers over de 

verwachte bevolkingssamenstelling van 
Friesland in 2015. Van 599.000 in 1991 
zouden dat 586.666 inwoners in 2015 worden 
– een merkwaardig nauwkeurige prognose 
voor een periode van bijna 25 jaar. Per 
leeftijdsgroep uitgesplitst werd voorspeld 
dat er een vergrijzing zou plaatsvinden. 
Tot slot gaven de cijfers aan dat het aantal 
huishoudens in Friesland zou toenemen: van 
227.000 naar 241.500.

In augustus 2015 had Friesland 646.092 
inwoners, aanzienlijk meer dan in 1991 
voorspeld. Uit de statistieken blijkt wel dat 
er een vergrijzing heeft plaatsgevonden. De 
grootste groei heeft plaatsgevonden bij 55 
jaar en ouder, waar het aantal 0-14-jarigen 
aanzienlijk is gedaald. Ook het aantal 
huishoudens was veel meer dan voorspeld 
in 1991. De voorspelde bevolkingsaantallen 
zijn dus onjuist, maar de aangekondigde 
vergrijzing en kleinere huishoudens zijn wél 
juist.

5. Provincie Groningen in 2015
Met behulp van dezelfde prognoses van TNO 
meldde De Telegraaf in 1991 dat de provincie 
Groningen in 2015 50.000 inwoners minder 
zou hebben.

Het Sociaal Planbureau Groningen schrijft op 
zijn site: ‘In 1990 woonden er rond de 553.700 
mensen in de provincie, in 2014 zijn dit er circa 
582.720.’ Een jaar later waren dat er 584.104. 
In plaats van een afname is dit een groei van 
zo’n vijf procent. De voorspelling uit 1991 was 
dus volkomen onjuist.

6. Heerlen in 2015
Het Limburgsch Dagblad schreef op 7 maart 
1990 over de Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ontwikkeling. Daarbij stond de voorspelling dat 
Heerlen in 2015 meer dan 100.000 inwoners 
zal hebben.

Heerlen had in 2015 87.500 inwoners. Deze 
voorspelling uit 1991 is dus volkomen onjuist.

7. Reizigerskilometers per trein in 2015
In juli 1991 stelden de Nederlandse 
Spoorwegen de ambities bij voor het 
toekomstplan. Ten opzichte van 1986 
zouden er in het jaar 2015 twee keer zoveel 
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reizigerskilometers moeten worden afgelegd. 
Volgens de website Digibron waren dat er 
8,9 miljard in 1986, zodat het er in 2015 17,8 
miljard zouden moeten zijn.

In 2015 zijn 15,8 miljard reizigerskilometers 
afgelegd – twee miljard minder dan voorspeld.

8. Schiphol in 2015
In 1993 stemde het kabinet in met de aanleg 
van een vijfde baan op Schiphol. Hierbij 
werden cijfers gebruikt, die moesten aantonen 
dat dit nodig was. In 2015 zouden er jaarlijks 
vijftig miljoen passagiers via Schiphol reizen 
met 365.000 vliegbewegingen.

De Schiphol Group geeft over het jaar 2015 de 
volgende cijfers: 58,3 miljoen passagiers met 
462.117 vliegbewegingen. De voorspellingen 
uit 1993 zijn daarmee uiteindelijk te laag 
ingeschat.

9. Aantal auto’s in Nederland in 2015
Futuroloog prof.dr. L. Polak hield op 13 
september 1973 een toespraak in Groningen. 
Hij voorspelde dat er in de periode 2015-2025 
tussen de 9 en 10 miljoen auto’s in Nederland 
zouden zijn. Hij verwachte dat het in die tijd 
niet gek zou zijn als gezinnen twee of zelfs 
drie auto’s zouden bezitten. Hiermee week hij 
enorm af van de prognoses van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, dat uitging van de 
helft – overigens al wel rond de eeuwwisseling.

Het CBS meldde over 2015 dat Nederlandse 
consumenten 7.979.083 personenauto’s 
bezaten. Polak zat daar veel dichter bij dan het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat.

10. De publieke omroep in 2015
Op 25 augustus 1973 schreef Philip van 
Tijn vanwege het vijftigjarig bestaan van de 

AVRO een artikel in Het Vrije Volk over het 
Nederlandse omroepbestel. Hij voorspelde 
dat dit in 2015 niet meer zou bestaan: ‘Onder 
koningin Beatrix zal in Hilversum nog iets 
bestaan dat aan het eertijds verfoeide én 
verheerlijkte “zuilenbestel” doet denken, 
onder koning Willem-Alexander zullen ook die 
restanten verdwenen zijn.’

Ruim veertig jaar later behaalt Van Tijn een 
score van vijftig procent: er is inderdaad een 
koning Willem-Alexander in 2015, maar het 
omroepbestel met onder meer de AVRO 
bestaat nog steeds.

11. De Petrakerk in Harderwijk in 2015
Het Nederlands Dagblad van 17 november 
1992 schreef over de raad van de 
Gereformeerde Kerk in Harderwijk. Die boog 
zich over de Petrakerk, omdat daar het 
maximumaantal van 600 plaatsen was bereikt. 
Daarom werd nagedacht over de toekomst. 
In 1992 telde de kerk ongeveer 840 leden. 
‘Volgens een prognose zal dat aantal in het 
jaar 2000 zijn gestegen tot 881, waarna tot 
het jaar 2015 nog een verdere groei wordt 
verwacht.’

Volgens de website van de Petrakerk zijn er 
nu zo’n 900 leden uit Harderwijk en Hierden, 
waarmee deze voorspelling uit 1992 juist was.

12. Het weer in 2015
Het Weerbureau Peter Cruyff uit Den Helder 
voorspelde in 1990 het weer van 25 jaar later: 
“Rond het jaar 2015 breekt een periode van 
superstormen aan. Begin volgende eeuw 
worden we geconfronteerd met winden die 
snelheden van tussen de twee- en driehonderd 
kilometer per uur bereiken.”

Het nadeel van deze voorspelling is dat er niet 
bij werd gezegd over welk gebied het gaat: 
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Nederland, Europa of de hele wereld. Ook 
het begrip ‘een periode van superstormen’ is 
lastig, omdat het weerbureau niet toelichtte 
hoe lang die periode dan wel is – in ieder 
geval niet in Het Nieuwsblad van het Noorden, 
dat er op 16 februari 1990 over schreef. Het 
is daarom moeilijk om te zeggen of deze 
voorspelling is uitgekomen.

13. IJzererts in 2015
C.J. Vos meende in 1979 als directeur van 
Delta Marine Consultants in Rijswijk dat de 
productie van ijzererts in 2015 stil zou liggen 
vanwege grote schaarste. Het hoge aantal 
nieuwe hoogovens dat hij verwachtte in 
derdewereldlanden zou bijdragen aan dat 
probleem. Daarom meende Vos dat schepen 
en andere drijvende voorwerpen in onze tijd 
niet meer van ijzer zouden worden gemaakt, 
maar van beton.

In juli 2013 schreef de website Staalnieuws.
nl dat de productie van ijzererts bij BHP Biliton 
een nieuw recordniveau had bereikt. Andere 
producenten sloten zich hierbij aan. Daarmee 
beschouwen we de voorspelling van Vos uit 
1979 als onjuist.

14. Aids in 2015
In februari 1990 was er een congres van de 
Amerikaanse vereniging ter bevordering van 
de wetenschap. Daar werd de voorspelling 
gedaan dat tegen het jaar 2015 het aantal 
aids-patiënten in de landen bezuiden de 
Sahara zou zijn opgelopen tot meer dan 70 
miljoen.

In De Telegraaf van 16 juli 2014 stond 
een artikel over het jaarverslag van het 
VN-programma Unaids. Volgens dat verslag 
zouden er op dat moment bijna 25 miljoen 
AIDS-patiënten in het betreffende gebied 

wonen. Nog steeds gruwelijk veel, maar 
de voorspelling uit 1990 is desondanks 
toch onjuist. Het voorspelde aantal van 
zeventig miljoen is zelfs het dubbele van het 
wereldwijde aantal mensen dat in 2015 met hiv 
was geïnfecteerd.

15. De algemene toestand van de wereld  
in 2015
Op 29 februari 1992 sprak Amigoe met Eli 
Pieters, helderziende en kruidengenezer. Hij 
woonde toen al veertig jaar in New York, maar 
is geboren op Curaçao. Pieters kwam met een 
voorspelling voor het jaar 2015.

“Amerika zal net zo verdeeld zijn als 
de Sovjetunie. Florida wordt Spaans-
onafhankelijk. Ook het gebied California, San 
Francisco wordt onafhankelijk. Weet je wie 
daar gaan overheersen? De Japanners en 
Chinezen. In een deel van Texas zullen de 
indianen terugkeren.

En de zee? De Japanners zullen de controle 
hebben over de hele zee. Zij zullen meer 
oorlogsschepen hebben dan wie dan ook. 
In Australië kunnen in het jaar 2000 geen 
mensen meer wonen door de verpeste 
atmosfeer. Om er te overleven zouden ze 
onder de grond moeten wonen. Wat je gaat 
zien is dat de bewoners terugkeren naar 
Europa.”

Ook deze reeks aan voorspellingen over 2015 
is niet uitgekomen.

De profetencheck
De meeste voorspellingen over het jaar 2015 
waren onjuist.

Samenvattend: van de vijftien voorspellingen 
over 2015 zijn er drie uitgekomen, waarbij we 
het aangekondigde koningschap van Willem-
Alexander tellen als een halve waarheid. 
De andere helft, over de Publieke Omroep, 
kwam tenslotte niet uit. Hetzelfde geldt voor 
Friesland: het aantal inwoners klopt niet, maar 
de vergrijzing wél.

Dat is een bijzonder laag aantal, waarbij het 
niet uitmaakte of de voorspelling werd geuit 
door een geflipte kruidengenezer of een 
gerespecteerd wetenschapper. Voorspellingen 
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zijn uiterst onbetrouwbaar, vooral als ze over 
de toekomst gaan. Het is daarom beter om 
een voorspelling te beschouwen als een 
toekomstmodel met een zekere maat van 
waarschijnlijkheid. Een voorspelling is zeker 
geen waarheid in oprichting.

We sluiten daarom af met een voorspelling: 
ook in de toekomst zullen voorspellingen in 
de meeste gevallen niet uitkomen. Hou daar 
rekening mee in het debat.

Wij verwelkomen de nieuwe 
leden:

H. Beuvink, BAM Wonen
Rozenstraat 18
7581 TA  Losser
Tel.: 053 5381134

M. de Boer, Interbeton/BAM 
International
Barnsteenstraat 33
2403 BW  Alphen ad Rijn
Tel.: 06 48129067

B.H. Brinkhuis, BAM Infra 
Ned.
Wilgenlaan 10
2761 TM  Zevenhuizen
Tel.: 06 54686574

H.G.J. Holwerda, BAM 
International
Albrechtsveld 107
2804 WG  Gouda
Tel.: 0182 538647

E. van Houten, BAM Wegen
Margrietstraat 19
2202 TT  Noordwijk
Tel: 06 15431296

H. Jansen, BAM Bouw & 
Techniek
R. v.d. Weijdenlaan 22
3723 ND  Bilthoven
Tel.: 030 2283427

W. Lubbers, BAM Infra 
Wegen
Bogaardslaan 19
7339 AJ  Ugchelen
Tel.: 06 22974941

J. Mein, BAM Wonen 
speciale projecten
Kinderbalk 47
1628 MD  Hoorn
Tel.: 0229 237915

R. Schothorst, BAM 
Woningbouw
Maanderdijk 20
6718 NG  Ede
Tel.: 0318 692374

C. Silvis
Berkeldaal 17
3075 XA  Rotterdam
Tel.: 06 36070815

J.W. van Woudenberg, BAM 
Civiel
De Blouwel 1
4761 XX  Zevenbergen
Tel.: 0168 326123

De volgende leden 
 verhuisden naar:

Mw. G. van den Brink-
Slotboom
Tepelenburgweg 3-18
6732 AS  Harskamp
Tel.: 0318 461806

C.M. Hombroek
Wetering 7
1613 AS  Grootebroek
Tel.: 0228 515235 
(ongewijzigd)

Mw. P.J.Th.J. Janssen-
Vissers
Torenstraat 19 A
6613 AA  Balgoij

H. Kats
Vledderstraat 22-46
7941 LC  Meppel
Tel.: 06 20669776 
(ongewijzigd)

F.J.M. v.d. Ploeg
Poortugaalstraat 130
2729 HH  Zoetermeer
Tel.: 079 3516849 
(ongewijzigd)

Mw. C.B. de Wit-de Weerd
Huis te Beestlaan 39, app. 
007
4153 CE  Beesd
Tel.: 0345 652010

A.M. Zonnenberg 
Raadhuislaan 4 – app. 0.21
4251 VS  Werkendam
Tel.: 0183 662521

De volgende leden 
 hebben hun lidmaatschap 
 opgezegd:

L. Bakker
Burg. Meesstraat 5
4141 EH  Leerdam

M.J.A. ten Berge
Hoogveen 6
2544 ST  Den Haag

G. Bloemhof
Marijenkampen 15
8339 SL  Marijenkampen

M.A. de Bruin
De Eiken 43
5427 SX  Boekel

Personalia
Van 24-11-2018 tot 13-03-2019:
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F.B.R. Cornelesen
Smidstraat 10
6915 AL  Lobith

Mw. A.C.M. Crul-Govers
Adres: Onbekend

J. van Duffelen
Joke Smitkade 158
3137 ZH  Vlaardingen

A.H.E. Harn
Kerkstraat 8
7396 PH  Terwold

J.C. van Heteren
Mezenhof 3
2935 VH  Ouderkerk ad 
IJssel

J.A.M. Hugen
Van Goyenstraat 43
6921 LH  Duiven

J. van Hunen
Pienemanstraat 88
6717 WG  Ede

P. Langstraat 
Sperwerlaan 31
3136 GG  Vlaardingen

A.M.H. Loopik
Beethovenlaan 63
8071 VM  Nunspeet

J. Meijvogel
Snippendaal 8
2914 EK  Nieuwerkerk ad 
IJssel

J.G.A. Molenaar
Veeringveld 19
1541 SG  Koog aan de Zaan

R.J.B.M. van Oostveen 
Koentze
Van Velzenstraat 5
2685 RB  Poeldijk

L. van Osch
Weth. Pubbenstraat 12
5815 AK  Merselo

Mw. L.J. Otte-van Rijswijk
Adres: Onbekend

G.J. Posthuma
Diamantdreef 1
7828 AV  Emmen

G. Put
Kersenlaan 82
7322 SG  Apeldoorn

H.S. Raemakers
Korenmolen 96
6003 BH  Weert

W. van Rijn
Waterlooweg 99
3711 BD  Austerlitz

F.J. Scholte
Guntersteijn 25
3401 SN  IJsselstein

Mw. G.W. de Sitter-Wynia
Mecklenburglaan 43
1404 BG  Bussum

Mw. D. Somon-Peerenboom
Tjujapark 26
6642 CB  Beuningen

A.C.J. Swenne
Inzetter 29
4161 BZ  Heukelum

K.L.J. van Veen
Houtwijkerveld 130
2131 MN  Hoofddorp

M.C. Vermeulen
Pensionarispad 12
4944 VX  Raamsdonk

G.W. van der Vlist
Nassaukade 35
3441 AC  Woerden

Met leedwezen geven wij 
kennis van het overlijden 
van:

Maart 2018:
Mw. W. Goené-van Meerveld
Julianaborch 3
3722 GC  Bilthoven

23-07-2018:
Mw. A.J.M. Bik-van 
Haasteren
Laan der Verenigde Naties 56
2314 GG  Leiden

31-07-2018:
H.H. Kannegieter
Almstein 91
3085 NB  Rotterdam

03-11-2018:
Chr. van der Weerd
Sydneystraat 143
1448 NE  Purmerend

18-11-2018:
Mw. E.H. van der Wielen
Julianastraat 52
5251 ED  Vlijmen

26-11-2018:
H.G.A. Verbeek
Sperwer 26
1722 DL  Zuid-Scharwoude

04-12-2018:
M. Knul
Pastoor Nuijenstraat 104
1689 GP  Zwaag

12-12-2018:
Mw. J.H.A. van de Locht-
Weijer
Bloemkeshof 96
5301 WT  Zaltbommel

08-01-2019:
J.S. van der Linden
Burg. Berendsplantsoen 13
2161 BW  Lisse

30-01-2019:
R.A. Kooijmans
Prins Clausplantsoen 16
3972 BB  Driebergen

Febr. 2019:
J. van der Zeeuw
Timmerwerf 53
3221 AS  Hellevoetsluis

07-02-2019:
Mw. J. Ligthart-Kool
Zorgcentrum “Vaartland”’
Dillenburgsingel 9
3136 EA  Vlaardingen

05-03-2019:
P.F.E.J. Janssen
Sint Lambertuslaan 12
6212 AT  Maastricht





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 NVOG, Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden


