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Van de redactie

gegaan met het voorliggende voorstel, dat nu
nog de nodige uitwerking behoeft. Er kan weer
gepolderd worden.

Als u dit leest, zitten we alweer in de
tweede helft van 2019 en zijn we op weg
naar Kerstmis. Zo snel gaat de tijd voorbij
en geniet dus maar van elke dag. Met de
zomer voor de deur moet dat toch lukken,
ongeacht of onze Leeuwinnen nu wel of geen
wereldkampioen zijn geworden. De eerste drie
wedstrijden werden gewonnen, maar dat komt
vooral omdat de tegenstanders nog slechter
speelden. Het EK-niveau hebben “onze
meiden” nog niet.

In het kader van de pensioenen wijst hij ook
op het belang van het tweejaarlijks overleg
met de CFO over de indexering van de
pensioenen. Het resultaat komt in de volgende
BAMformatie aan de orde.
Het verlengen van het rijbewijs is inmiddels
verworden tot een vrijwel onneembare horde,
als je tenminste het nieuwe rijbewijs op tijd wilt
ontvangen. Wees er dus op tijd bij, zo roept de
NVOG een ieder op. En vergeet niet mee te
eten uit de ruif van de zorgtoeslagen. In Van
de NVOG meer over dit alles.

Onze vereniging heeft een hectische tijd
achter de rug. De jassenactie in het kader
van het 150 jarig bestaan van BAM had de
nodige voeten in de aarde. Gelukkig werd het
bestuur bijgestaan door Brenda Smeenge van
BAM, die ervaring had met de bestelling en
aflevering van ruim 20.000 jassen voor alle
BAM-medewerkers. Zij wist ook antwoord op
de vele vragen, die door onze leden werden
gesteld. Vanaf deze plaats danken wij haar
hartelijk voor de ondersteuning. De VBGleden hebben in totaal circa 700 jassen
besteld en als het goed is heeft iedereen zijn
jas inmiddels ontvangen. Ook de naleving
van de eisen, die de wet op de privacy met
zich heeft meegebracht, heeft veel van onze
aandacht gevraagd. Vooral ons secretariaat
in de persoon van de onvolprezen Els
Oosterlaken heeft haar handen vol gehad
aan de communicatie met de leden, die niet
of blanco hadden gereageerd op onze vraag
of ze wel of niet opgenomen wilden worden
in onze openbare Adressenlijst. In een laatste
poging om daarover duidelijkheid te krijgen
zijn de contactpersonen aan de slag gegaan
om de betreffende leden persoonlijk te
benaderen. Geen of blanco reactie moeten we
interpreteren als een wens om niet vermeld te
worden in de Adressenlijst en daarbij gaat het
om ruim 60 leden. Bijna 20 leden hebben tot
nu toe te kennen gegeven niet meer vermeld
te willen worden.

De Algemene Ledenvergadering in Aviodrome
in Lelystad, waarvan elders een uitgebreid
verslag, was een mooie gelegenheid voor
het bestuur om op tal van terreinen de laatste
stand van zaken te vermelden. Die informatie
werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld,
evenals de presentatie van CEO Rob van
Wingerden. Ook daarover elders meer. Onder
een zonnige hemel was vooral een bezoek aan
het terras en het buitenmuseum ’s middags
een waar feest. Een verslag van deze
activiteit treft u elders aan. Ook is in woord
en beeld verslag gedaan van het bezoek aan
de zeesluis van IJmuiden. We danken de
verslagleggers hartelijk voor hun inspanningen.
Piet Colpaart, een zeer actieve
contactpersoon, wordt in het zonnetje
gezet omdat hij voor zijn uiteenlopende
maatschappelijke betrokkenheid is
onderscheiden met een lintje. Vanaf deze
plaats feliciteren wij hem nog van harte
daarmee.
Onze columnisten TIMMERMAN en Cor
Cornelisse hebben wederom hun bijdragen
geleverd, waarvoor veel dank.
Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

Onze voorzitter refereert in “Van het bestuur”
aan het op handen zijnde pensioenakkoord.
Het is aan de leden van de vakbond FNV om
hun oordeel te vellen en dat is, op het moment
dat ik dit schrijf, gebeurd. Met een “ja” van 75%
van de leden is de FNV Ledenraad akkoord
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Van het bestuur

Iedereen was onder de indruk van de mooie
en informatieve presentatie van Rob van
Wingerden, die liet zien hoe er tegenwoordig
gebouwd wordt met behulp van digitale
technologie en hoe de ontwikkelingen zullen
zijn in de toekomst. Ook vertelde Rob over
de oprichting van het Executive Committee
ter ondersteuning van de Raad van Bestuur.
Tevens werden de vooruitzichten voor 2019
getoond, waarbij wordt uitgegaan van een
omzet van € 7 miljard met een marge vóór
belastingen van 2 tot 4%.

Op het moment dat ik dit schrijf (8 juni)
komen er positieve geluiden naar buiten dat
een pensioenakkoord in zicht is. Momenteel
is het conceptakkoord nog afhankelijk van
een ledenraadpleging van de bonden die
op 15 juni uitsluitsel geeft. De werkgevers
en de overheid verkeren in een positieve
stemming dat er uiteindelijk na bijna tien jaar
overleg een overeenkomst tot stand komt.
Optimisme heerst alom. Veel is nog niet precies
uitgewerkt, maar laten we hopen dat daar niet
al te grote verrassingen uit zullen voortkomen.
Merkwaardig blijft natuurlijk dat wij met ruim
drie miljoen gepensioneerden geen enkele
inbreng hebben gehad; simpelweg omdat we
gewoon niet aan tafel zaten en nog steeds
niet welkom zijn. Laten we hopen dat we in de
toekomst weer kunnen uitkijken naar indexering
van ons pensioen.

BAM 150 jaar

Intussen hebben we weer een bestuurs
vergadering achter de rug, waarin onder
andere ter sprake kwam de voortzetting
van het tweejaarlijks overleg op 18 juni met
de Chief Financial Officer (CFO) van BAM
aangaande indexering van de pensioenen.
De eerste vergadering met de CFO op 3
april verliep niet geheel naar wens, waardoor
een vervolgvergadering nodig was. Er is
een verschil van mening tussen de Raad
van Bestuur en VBG met betrekking tot
de interpretatie van de financiële criteria
waaraan BAM moet voldoen. Deze criteria
zijn vastgelegd in het Toeslagprotocol 2014
aangaande toeslagverlening over de periode
2019-2025. In de volgende BAMformatie
komen we hierop terug.

Minister Wouter Koolmees

Op 23 mei hadden we de Algemene
Ledenvergadering in Aviodrome in Lelystad,
die door ruim 200 leden werd bijgewoond.
Het bestuur is van mening dat het een goede
vergadering was en dat werd bevestigd door
de vele positieve reacties van de leden. Zij
constateerden ook dat het bestuur met vele
zaken tegelijk bezig is, hetgeen inderdaad het
geval is. Naast de SEC, die veel tijd steekt in
de indexering van de pensioenen, wordt er ook
veel aandacht besteed aan het BAM150-jassen
project en het organiseren van activiteiten.
Tevens is het AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming)-bestendig maken van
de VBG-organisatie een zeer tijdrovende zaak
gebleken, die nu in de laatste fase verkeert.

Als deze BAMformatie bij u in de brievenbus
valt zijn de meeste mensen op vakantie of
trekken er eerdaags op uit of doen iets anders
dan normaal gedurende deze zomermaanden.
Wat u ook doet of van plan bent te gaan
doen, het bestuur wenst u een aangename
zomerperiode toe. Velen van u hoop ik te zien
tijdens de VBG Golfdag op 22 augustus of/en
op de Najaarsbijeenkomst in de Kasteeltuinen
van Arcen in september.
Nico Dirkzwager
Voorzitter
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Verslag Algemene Ledenvergadering 23 mei 2019 te Lelystad

opmerkingen over de notulen. De voorzitter
meldt dat het op blz.3 genoemde Actieplan
2017-2018 inmiddels geheel is uitgewerkt en
dat alle acties zijn uitgevoerd.
De notulen worden goedgekeurd, met dank
aan de schrijver.

1. Opening en herdenking van de
overledenen
De voorzitter opent de vergadering en heet
een ieder van harte welkom. Een speciaal
woord van welkom voor de ereleden C. van
der Kerk en A. Kerklaan en tevens voor
de heer R.P. van Wingerden, die reeds
aanwezig is en direct na de opening zijn
toelichting zal geven op de gang van zaken
binnen BAM.

4. Jaarverslag 2018 /Jaarrekening 2018 en
Begroting 2019
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het
Jaarverslag 2018.
De penningmeester geeft een toelichting op
de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019.
Beide stukken geven geen aanleiding tot
vragen of opmerkingen.
De begroting wordt bij handopsteken
goedgekeurd.

Aanwezig zijn vandaag circa 210 leden.
Vervolgens verzoekt de voorzitter de
aanwezigen met een ogenblik stilte de leden
en partners van leden te herdenken die ons
sinds de vorige vergadering zijn ontvallen.

5. Verslag van de kascommissie en
benoeming nieuwe kascommissie
Voorzitter Jan Volkers meldt mede namens
Willem van Eikenhorst dat de kascommissie
op 29 juli 2019 te Leerdam alle financiële
stukken met Peter Grotenhuis heeft
doorgenomen. Alle vragen werden helder
beantwoord en toegelicht. De kascommissie
adviseert de leden aan het bestuur decharge
te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid, hetgeen bij acclamatie plaatsvindt.

Hierna spreekt de voorzitter zijn grote
waardering uit voor de consistente
bereidheid van Rob van Wingerden om ons
jaarlijks op de hoogte te komen stellen van
het reilen en zeilen bij BAM en geeft hem
aansluitend graag het woord [zie elders een
verslag].
2. Mededelingen
De voorzitter merkt op dat het vernieuwde
bestuur goed is ingewerkt en in gepaste
harmonie zijn taken uitvoert.
De portefeuille “Ledenwerving” is
overgeheveld naar Eric van Baarsel gezien
de nauwe relatie van ledenwerving met
communicatie.

Voorzitter Nico Dirkzwager dankt, onder
applaus, aftredend kascommissielid Jan
Volkers voor zijn tijd en inzet en deelt mede
dat Cor van Schelven tot de commissie
toetreedt. Willem van Eikenhorst neemt het
voorzitterschap op zich.
6. Contributievoorstel 2020
Door Cor Cornelisse is in samenwerking
met Peter Grotenhuis een klein vergelijkend
onderzoek gedaan naar de hoogte van de
VBG-contributie ten opzichte van andere
vergelijkbare verenigingen. Uitkomst is
dat onze contributie redelijk gemiddeld is,
zeker als gekeken wordt naar het relatief
hoge aantal georganiseerde activiteiten.
Voorgesteld wordt om de contributie voor
2020 niet te verhogen. Daartegen komen
geen tegenwerpingen of bezwaren.

3. Notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 31 mei 2018
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of

7. Ontwikkelingen binnen de vereniging
• Ledenbestand en bijzonderheden
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Het op peil houden van het ledenaantal
is een continue aandachtspunt van het
bestuur. Naast het aantrekkelijk houden van
de vereniging door het leveren van kwaliteit
ten aanzien van belangenbehartiging en
activiteiten wordt sterk ingezet op het gericht
werven van leden. De “ exit-procedure “ bij
BAM, waarbij aanstaande gepensioneerden
via de wervingsfolder op het bestaan van de
VBG worden geattendeerd, loopt goed. Met
ondersteuning van BAM HR is Aegon bereid
gevonden aan alle BAM-gepensioneerden in
hun bestand een brief en een wervingsfolder
te sturen. Tot dusver heeft dit al geresulteerd
in ruim 30 nieuwe leden. Er is ook
contact met een kleine groep oud-Wilma
medewerkers die onder de naam KOM een
eigen club hebben gevormd. Wellicht biedt
de VBG ruimere faciliteiten.
Op dit moment hebben we 1110 leden, dat is
ruim 50 meer dan begin van dit jaar.
• PR en Communicatie
De wervingsfolder is geactualiseerd. Leden
worden opgeroepen om naar potentiële
leden (oud-collega’s) een folder te laten
toezenden (via Els Oosterlaken).
BAMbreed zal deze maand voor het laatst op
papier verschijnen. De vraag hoe onze leden
de informatie uit BAMbreed, die alleen voor
de medewerkers toegankelijk is op de interne
site BAM Connect, tot zich kunnen nemen,
wordt binnenkort met BAM Communicatie
besproken. Met BAMformatie gaat het goed.
Suggesties, verbetervoorstellen en bijdragen
zijn altijd welkom.
Met medewerking van Brenda Smeenge en
Els Oosterlaken zijn inmiddels 628 BAM150jassen besteld; de levering vindt plaats in de
tweede helft van juni 2019.

De NVOG (Nederlandse Vereniging
Organisaties Gepensioneerden, waarvan
VBG lid is) gaat fuseren met de KNVG
(Koepel Nederlandse Verenigingen
Gepensioneerden). Tezamen en onder
de laatste naam heeft de koepel met
300.000 leden (10 % van 3,3 miljoen
gepensioneerden) meer slagkracht.
Een petitie van NVOG aan Minister
Koolmees over de wens tot meepraten
in de pensioendiscussie heeft 32.000
handtekeningen opgeleverd.
Tom van Beek is namens VBG lid
van het Verantwoordingsorgaan
van bpfBouw. Hij vertegenwoordigt
tezamen met een Volker Stevin collega
de gepensioneerdenverenigingen
van de bouwbedrijven. Een derde
vertegenwoordiger (van Ballast Nedam) zou
gezien het aantal uitgebrachte stemmen
in de rede liggen. Vakbonden zijn thans
oververtegenwoordigd. Hierover wordt stevig
onderhandeld.
De SEC telt momenteel 9 leden. De heren
D.J. van der Molen en J.W.F.von Schmidt
nemen afscheid en worden zeer bedankt
voor hun bijdragen. De heren P.L.M. Grutters
en C. van Schelven treden toe. Na een
eerder afscheid van de heer J. Wilgenhof
is er nu een vacature. Paul Jaeger is
toegetreden tot de “ kleine -SEC “ (die o.a.
overleg pleegt met de BAM directie).
• Pensioen- en gezondheidszaken.
Eenmaal per twee jaar vindt met de raad
van bestuur van BAM, nu met de nieuwe
CFO Frans den Houter, overleg plaats over
indexering vanuit door BAM gereserveerde
geldpotten. Besluiten hierover zijn
afhankelijk van enkele vastgestelde criteria
(“stoplichten”). Aan niet alle criteria wordt
op dit moment voldaan, maar er wordt over
interpretaties nog gesproken.
De SEC heeft meegepraat over criteria
voor de aanbesteding van de nieuwe
zorgverzekeraar. Resultaat is dat ook
gepensioneerden via BAM verzekerd kunnen
blijven tegen dezelfde poliskosten als de
medewerkers. In de pakketinhoud zit ook
nauwelijks verschil.
Mevrouw A. Romijn vraagt aandacht voor
het feit dat bij een groot leeftijdsverschil
tussen partners een korting plaatsvindt
op het pensioenrecht van de jongere

BAM150-jassen

Een renovatie van de VBG-website is
momenteel in volle gang.
• NVOG / SEC (Sociaal Economische
Commissie)
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partner. Dit heeft een behoorlijk effect op
de pensioenuitkering. Dit probleem zal
nogmaals bij bpfBouw worden neergelegd.

tot die van hun kringleden. Zij zullen allen
een Geheimhoudingsverklaring tekenen.
Ook in het kader van de privacy wordt het
wachtwoord van het gesloten deel van de
website (waar de adressenlijst zich schuil
houdt) jaarlijks veranderd. Actie volgt.
9. Mededelingen Activiteitencommissie
Het jaar 2018 is een succesvol jaar geweest
met een record aan deelnemers (942
personen) aan de bijeenkomsten.
In 2019 was het bezoek aan de Nieuwe
sluis in IJmuiden met noodzakelijk vier
excursiedagen en 295 deelnemers een
succes. Ook Lelystad/Aviodrome mag met
210 leden goed bezocht heten. Verder op het
programma dit jaar: Arcen/ Kasteeltuinen en
Bierbrouwerij/Graanbranderij en Hilversum/
Museum Beeld en Geluid. De VBG Golfdag
zal op 22 augustus wederom op De
Scherpenbergh in Lieren plaatsvinden.

• Contactpersonen
Voorzitter Nico Dirkzwager benadrukt nog
graag een keer het belang van de rol en de
inzet van de contactpersonen in het contact
met de leden. In de laatste halfjaarlijkse
vergadering met de contactpersonen heeft
Bernard van den Berg, directeur BAM
Verzekeringen, een presentatie gegeven
van door BAM met AON gemaakte
verzekeringsafspraken, inclusief privepakketten voor personeelsleden (inboedel/
opstal/reis/auto/rechtsbijstand etc.). Ook
gepensioneerden kunnen onder dezelfde
condities hieraan deelnemen.
Er is op dit moment in drie kringen een
vacature voor een contactpersoon.
Tot slot, het jaarlijkse gesprek met de CEO
Rob van Wingerden was geanimeerd en hij
zegde wederom de jaarlijkse BAM-bijdrage
toe.

Voor verder in de toekomst zijn al vele
ideeën voorhanden. Voor 2022 wordt al
gewerkt aan reserveringen voor de Floriade
in Almere!

De Activiteitencommissie (AC) is bezig
met het opzetten van een enquête,
een tevredenheidsonderzoek met als
resultaat ook hopelijk frisse suggesties.
De contactpersonen zullen als proefgroep
optreden.

8. Stand van zaken AVG
Zoals alle leden gemerkt hebben is het
afgelopen jaar een flinke inspanning
gepleegd en zijn de nodige stappen
gezet om aan de eisen van de wet op de
privacy, de AVG, te voldoen. Het wel of niet
opgenomen willen worden in onze semiopenbare Adressenlijst heeft nogal wat
voeten in de aarde. Tot op heden hebben 16
leden aangegeven niet in de adressenlijst
vermeld te willen worden. Daarnaast zijn er
een paar blanco-stemmers en circa 60 leden
hebben nog helemaal niet gereageerd. De
contactpersonen trekken hier nu achter aan.

Op voorstel van de AC heeft het bestuur
besloten de verhoogde bijdrage bij excursies
voor introducés (€ 10,-) te laten vervallen.
10. Rondvraag
De heer Grutters meent zich een richtlijn
te herinneren waarin geregeld is, dat leden
die niet in staat zijn de Algemene Ledenvergadering te bezoeken een presentje
krijgen. Voor zover hij weet wordt dit niet
gedaan. Het bestuur is hiervan niet op de
hoogte maar kijkt dit na en komt met een
reactie.

Verder is besloten dat het bestuur en
Els Oosterlaken toegang krijgen tot alle
persoonsgegevens en de contactpersonen
6

11. Bestuurszaken
Cor Cornelisse is
aan de beurt om af te
treden. Hij stelt zich
herkiesbaar en dat is
goed nieuws.
Tegenkandidaten
(artikel 12 der statuten)
hebben zich niet gemeld. Het bestuur
stelt voor Cor wederom voor drie jaar te
benoemen. De vergadering gaat unaniem
mee in dit voorstel, sommige leden willen er
zelfs dertig jaar van maken. Cor wordt van
harte gefeliciteerd.

“Al weer een jaar voorbij, de tijd gaat snel,
geniet ervan en zo te zien doet u dat”, waren
zijn eerste woorden. Hier en daar in de zaal
was een instemmend gemompel waar te
nemen.
Vervolgens benadrukte hij dat veiligheid
de medewerkers van BAM zeer bezig
houdt, nu en in de toekomst. Onder het
motto “Your Safety is My Safety” wordt
succesvol gewerkt aan het verbeteren van
de veiligheidsprestaties, omdat het belangrijk
is dat iedereen aan het eind van de werkdag
weer veilig en gezond thuiskomt.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de
voorzitter allen voor hun aandacht en
inbreng, wenst hij een ieder een smakelijke
lunch en een interessante en gezellige dag
toe, en sluit vervolgens de vergadering.
Willem Aberson
secretaris

Project De Zalmhaven, Rotterdam

Vervolgens lichtte Rob de op 9 mei jl.
uitgebrachte eerste kwartaalresultaten toe.
Het gecorrigeerde kwartaalresultaat vóór
belastingen bedraagt € 17 miljoen en BAM
handhaaft de winstverwachting voor het
gehele jaar. De omzet is ten opzichte van vorig
jaar met 11% toegenomen, met name door
een stijging van 20% in Bouw en Vastgoed.
Hoge Nederlandse woningverkopen (in
eerste kwartaal ruim 900 woningen verkocht
ten opzichte van meer dan 500 woningen in
2018) lagen daaraan vooral ten grondslag. De
resultaten in Infra bleven achter. BAM heeft
zich uit de aanbestedingen voor onder meer
de infraprojecten A15 en de A9 teruggetrokken
vanwege onaanvaardbare risico ’s die bij de
aannemers werden gelegd. En de PubliekPrivate Samenwerkingsprojecten (PPS) blijven
een goede bijdrage leveren aan het resultaat.

Toelichting op gang van zaken
bij BAM
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
heeft de CEO van BAM, Rob van Wingerden
volgens traditie zijn licht laten schijnen op de
gang van zaken bij BAM. Hij deed dat aan de
hand van een ondersteunende Power Point
presentatie.

Een belangrijke focus ligt ook op de
versterking van de balans en met name op het
werkkapitaal, waar sprake is van verbetering.
Ter illustratie van een risicovol werk stond Rob
kort stil bij de aanleg van de nieuwe zeesluis
in IJmuiden. Dit is voor de bouwcombinatie
een groot verlieswerk en dat is pijnlijk, omdat
7

er technisch hoogstaande prestaties worden
verricht. Bij de minister van Infrastructuur
en Waterstaat is aangekaart, dat voor dit
soort werken een gezonde markt en een
evenwichtige risicoverdeling nodig zijn en
inmiddels is duidelijk dat de overheid aan deze
oproep gehoor geeft.

met een COO (Chief Operating Officer)
voor Bouw en Vastgoed (Joost Nelis) en
een voor Infra (Roel Vollebregt). Daarnaast
maken voor de staftaken een Chief Business
Excellence Officer (Simon Finnie) en de
Chief HR Officer (Sven Van de Wynkele)
deel uit van het Executive Committee (met
excuus voor alle Engelstalige begrippen).
Het Executive Committee neemt – onder
eindverantwoordelijkheid van de raad van
bestuur – besluiten over strategische kwesties
en stelt Groepsbreed beleid vast op basis van
inbreng vanuit de werkmaatschappijen en
stafafdelingen.

Voor 2019 wordt een omzet verwacht van
circa € 7 miljard met als doel een gecorrigeerd
resultaat vóór belasting van 2 tot 4%.
Vorig jaar was dat 2,1%. Er is sprake van
nervositeit in de bouwsector met ook de
nodige gevolgen voor de aandelenkoersen.
“Op één dag verdampte € 160 miljoen aan
aandeelhouderswaarde” aldus de CEO.

Met deze organisatorische verbetering wordt
beoogd veel beter de bestaande kennis en
schaal te kunnen benutten. Als voorbeeld
noemt Rob het onderbrengen van ICT bij één
persoon, zodat men zich niet zelf meer zorgen
moet maken over eigen IT. Dat vraagt een
andere mindset in de Groep.
In het Executive Committee zijn geen vrouwen
benoemd. “We hebben enorm ons best
gedaan vrouwelijke kandidaten te werven,
maar het is helaas niet gelukt”, aldus Rob.

Coal Drops Yard, Londen

Een overzicht van een aantal belangwekkende
projecten wereldwijd illustreerde de diversiteit
aan opdrachten en de onmisbaarheid van
digitalisering voor ontwerp en uitvoering. De
revue passeerden Coal Drops Yard in Londen
(winkelcentrum in stadsontwikkelingsproject
Kings Cross), de 3D-print faciliteit van BAM
Infra in Eindhoven (in samenwerking met
de TU), project de Zalmhaven in Rotterdam
(appartementen in 215 m hoge woontoren
met een koopprijs van circa € 700.000 voor
130m2), meerjarige onderhoudscontracten
op Schiphol (BAM Bouw en Techniek en
BAM Infra), diverse projecten voor British
Antartic Survey (onder meer een kademuur
op Antartica, waarbij ook dit project eerst
digitaal in BIM is gemaakt), de Skibbereen
Community School (Cork, Ierland) en tenslotte
het Museum of the Future (Dubai; ook hier
was digitaal construeren een voorwaarde voor
succes en uitvoerbaarheid).

Vanzelfsprekend werd even stilgestaan bij het
150-jarig bestaan van BAM. In 1869 is het
begonnen en afgelopen 13 mei bestond BAM
officieel 150 jaar. Overigens weet men deze
datum niet precies. In het kader van het 150jarig bestaan laat BAM 150.000 bomen planten
en zijn medewerkers en VBG-leden verblijd
met een duurzame BAM150-jas.
Zoals al bij vorige ALV ’s gemeld, is het
adagium voor de BAM-strategie 2016-2020
“Building the present, creating the future”.
Onder meer door jonge mensen aan te trekken
die op een andere manier naar de wereld en
BAM kijken, hoopt men te bereiken dat BAM
in 2020 wordt gezien als een innovatieve en
duurzame partij. Rob: “We moeten dingen
beter doen, we moeten betere dingen doen

Om het doel “Eén BAM” dichterbij te brengen
is een Executive Committee gevormd dat
bestaat uit de raad van bestuur (CEO Rob
van Wingerden en CFO Frans den Houter)
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en we moeten nieuwe dingen doen”. Bij het
laatste wordt vooral ingezet op digitalisering
(projecten eerst digitaal construeren) en
bedrijfsinnovatie (innovatieve voorstellen voor
projectaanpak). Met het eerst digitaal bouwen
van de constructie worden onvolkomenheden
voortijdig onderkend en kunnen die worden
opgelost. Ook augmented reality (kijk door
een speciale bril en je ziet de toekomstige
situatie voordat die is gebouwd) biedt
aanknopingspunten om tot een beter product
te komen. “We make it before we make it”,
aldus Rob van Wingerden.

reageert Rob instemmend. Hij zit regelmatig
met collega-bedrijven vanuit Bouwend
Nederland bij de minister en de DirecteurGeneraal van Rijkswaterstaat aan tafel om van
gedachten te wisselen.
Als laatste de vraag hoe het staat met de
claimsituatie inzake de sluisdeur in IJmuiden.
“Het ligt voor de tweede keer bij de rechter
en eind september wordt het door de rechter
behandeld”, aldus Rob.
De voorzitter dankt Rob van Wingerden
voor zijn mooie en informatieve presentatie,
hetgeen met luid applaus van de aanwezigen
wordt onderstreept.
Eric van Baarsel

Van de NVOG
In de nieuwsbrieven van de NVOG stond weer
veel interessant nieuws. Ik maak een selectie:

Museum of the Future, Dubai

Om de ongewijzigde doelstellingen voor 2020
te halen zal de geweldige schaal aan kennis
en ervaring optimaal moeten worden ingezet
om verbeteringen te bewerkstelligen. Bij
aanbestedingen zal ervaringsdeskundigheid
vanuit de gehele Groep worden ingezet en zal
de focus van de werkmaatschappijen liggen
op de uitvoering. Leidraad wordt: doe zoveel
mogelijk hetzelfde waar het hetzelfde kan en
doe verschillend waar verschillend moet.

Rijbewijzen
Ben je de 75 gepasseerd en moet je
rijbewijs worden verlengd, dan heb je een
gezondheidsverklaring nodig. Dat kan best
wat tijd kosten. Het CBR adviseert om 5
maanden voor het verlopen van je rijbewijs
zo’n gezondheidsverklaring aan te vragen. Ga
naar www.cbr.nl/75plus. Daar zie je stap voor
stap wat je moet doen.
Zorgtoeslag
Wisten jullie dat 2/3 van alle huishoudens
in aanmerking komt voor zorgtoeslag? Bij
een inkomen van minder dat ca 30.000
euro voor alleenstaanden of 38.000 euro
voor 2-persoonshuishoudens kom je in
aanmerking voor zorgtoeslag. Je kunt de
toeslag aanvragen op www.belastingdienst.
nl/toeslagen. De overheid betaalt ongeveer 4
miljard per jaar aan deze toeslag. Laat jouw
aandeel niet ongebruikt liggen.

Tenslotte werd een aantal vragen uit de zaal
door Rob beantwoord. Of het eerder inzetten
van BIM wellicht de problemen bij de zeesluis
in IJmuiden of de parkeergarage op Eindhoven
airport had kunnen voorkomen. Volgens Rob
zou BIM in Eindhoven niet hebben geholpen,
omdat destijds de constructieve tekortkoming
in de voeg van de breedplaatvloer nog niet
bekend was. De problemen bij de zeesluis
zouden met BIM mogelijk eerder zijn
onderkend, maar bij aanbesteding is een
dergelijk project niet volledig uitgewerkt.
Daardoor komen zulke problemen pas in een
later stadium aan het licht.

Pensioenakkoord
Als ik dit schrijf heeft de minister met de
sociale partners een akkoord bereikt over een
concept pensioenakkoord. De vakbonden
moeten hun leden nog over dit akkoord
raadplegen. Wie dit leest weet inmiddels

Op de vraag of bouwondernemingen
gezamenlijk in groter verband aan de slag
gaan om de contracten verbeterd te krijgen,
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wat daar uit is gekomen. Wil je weten wat
er in het akkoord staat? De SER heeft een
publieksversie gemaakt. Ga naar www.
gepensioneerden.nl en klik op “Pensioenen”
en daarna op “Publieksversie”.

mooie omgeving een paar extra dagen aan
vast te koppelen.
Met bezoeken aan het Museum Beeld en
Geluid op het Mediapark in Hilversum op
donderdag 7 en woensdag 20 november a.s.
is ons activiteitenjaar 2019 weer compleet.
Inmiddels is de opzet van de al eerder
gemelde AC enquête gereed en besproken
binnen het bestuur. De enquête zal eerst onder
de kringcontactpersonen worden verspreid. Zij
hebben daar ook mee ingestemd. Met wellicht
hun verbeteringen en suggesties verwerkt,
verwachten wij u eind dit jaar te kunnen
enquêteren.

Dat was het voor deze keer,
Frits Scheublin
Voorzitter Sociaal Economische Commissie

Kort bericht van de Activiteitencommissie
Elders leest u de verslagen van de
excursies naar de in aanbouw zijnde
Nieuwe zeesluis in IJmuiden en de
voorjaarsbijeenkomst met ALV in het
Aviodrome in Lelystad.

Activiteitencommissie

Verslag van bezoek aan Nieuwe
Zeesluis in IJmuiden

Wij maken de golfspelers onder u nog attent
op de VBG Golfdag op donderdag 22 augustus
a.s. op het fraai gelegen terrein van “De
Scherpenbergh” in Lieren bij Apeldoorn. In
deze editie ook een uitvoeriger aankondiging.

Donderdag 21 maart 2019 was de eerste
van wel vier bezoeken aan de bouw van
de Nieuwe Zeesluis in IJmuiden. Er was
door onze weerspecialisten voorspeld dat
het zonnetje in de loop van de ochtend zou
gaan schijnen. Helaas bleef er bijna de hele
dag een hardnekkige zeemist hangen tot
halverwege het land. De foto’s van deze
dag zijn een beetje grijzig, maar ook dat
behoort tot ons normale weerbeeld. Gelukkig
waren de meesten van ons erop gekleed. Uit
voorbedachte rade?

Kasteeltuinen in Arcen

Op donderdag 12 september a.s. bezoeken
we de Kasteeltuinen in Arcen met voor de
liefhebbers nog een bezoek aan de ook in
Arcen gelegen Brouwerij van Hertog Jan en
de graanstokerij De IJsvogel. De uitnodiging
hiervoor kunt u medio juli tegemoet zien.
Tegelijk ontvangt u per mail een overzicht van
hotels in de directe omgeving. Dit is bedoeld
ter informatie, indien u besluit om er in de

BAM International aan de koffie

We werden bij aankomst in het Rabobank
IJmuiden Stadion te Velsen-Zuid (op de grens
met de Gemeente IJmuiden) getrakteerd
op een kop koffie met een ‘sluisje’, het
plaatselijke heerlijke gebak. Het was weer
een geroezemoes en geklets van jewelste
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tussen ons gepensioneerden. Om kwart over
tien gingen de in twee groepen verdeelde
gasten op pad. De ene groep naar het SHIPinformatiecentrum om ‘voorgelicht’ te worden.
De andere groep ging te water voor de
rondvaart op de Koningin Emma, een prachtig
motorscheepje.

In de maquettehal kregen we een goed
overzicht van de grootte van het hele complex.
En dan de innoverende technieken bij de
sluishoofden. Gebouwd als caissons zonder
dak, je moet er maar op komen. Helaas voor
de ‘centjes’ hebben we bij deze innovatie
kennelijk wat te zuinige aannames gedaan.
In kranten en op het nieuws is hier al ruim
aandacht aan besteed.

Zelf ging ik mee met mijn BAM-Internationalgroepje dat eerst naar SHIP, het informatiecentrum mocht.

Gelukkig schijnen deze verliezen bij beide
bouwpartners al genomen te zijn en inmiddels
verwerkt in de cijfers. Ook indrukwekkend
zijn de sluisdeuren met afmetingen van
een flatgebouw. Ik kan het me nauwelijks
voorstellen als ik denk aan mijn tekening van
een stalen sluisdeur op de HTS, eind jaren
zestig. Afijn, gelukkig zijn we niet stil blijven
staan.

Vlakbij met het pontje eerst over het
Noordzeekanaal. Daarvoor moest er druk
“gepooled” worden, want het is maar een klein
pontje voor lokaal verkeer. Het grote verkeer
gaat immers door de beide tunnels.
Met mooie films over de geschiedenis van
de zeesluizen in IJmuiden werden we op
de hoogte gebracht over het ontstaan en
noodzaak van de sluizen bij de aanleg van het
nieuwe Noordzeekanaal in de 19e eeuw. Bij
de bouw van de eerste sluis wist men al dat
die te klein zou zijn. Hierbij werd nog Engelse
ingenieurshulp ingeroepen omdat men toen
in Engeland met de bouw van zeesluizen al
eerder ervaring had opgedaan. Daarna hebben
we hen snel ingehaald!
Met de tweede sluis (nu Middensluis) uit
1896 met zijn afmetingen van 225 m lang,
25 m breed en 10 m diep en de derde sluis
(Noordersluis) uit 1928 met zijn afmetingen
van 300 bij 50 bij 15 meter, hadden we al een
tijdje de grootste zeesluis ter wereld. Bij deze
vierde sluis met afmetingen van 500 bij 70 bij
18 meter, hebben we opnieuw de grootste sluis
ter wereld. Daar mogen we best trots op zijn.
Samen met de 2de Maasvlakte in Rotterdam
tonen we als samenleving toch wel visie te
hebben. Nu nog Schiphol verplaatsen naar de
Noordzee !?

Oostelijke deurcaisson

Vervolgens mochten we dit allemaal in het echt
gaan zien. Zoals we al in de uitnodiging konden
lezen, zat een rondleiding met de geur van
staal en beton op de bouwplaats zelf er niet in.
De bouwplaats met zijn beperkte werkruimte is
daar niet voor ingericht. Een vaartocht door de
huidige Noordersluis zou teveel tijd kosten. We
moesten het met vergezichten van bouwkranen
in de mist doen. De voorlichting in het SHIP
had ons toch al wel een goed beeld verschaft
van het totale project.
Als het complex helemaal klaar is in 2022, zou
een nieuwe excursie naar dit Nederlandse
bouwicoon misschien op zijn plaats zijn. Een
tip voor de Activiteitencommissie, wie weet?
De rondvaart in de havens en zeker het stuk
buitengaats op zee blijft altijd een belevenis.
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De AC-leden Jan Vissers en Joost Lobach
werden door Eric van Baarsel namens ons
allen hartelijk bedankt voor de zeer goede
organisatie, ook vanwege de logistiek die
deze keer toch beslist niet eenvoudig was. Het
cateringpersoneel van het stadion werd hierbij
niet vergeten.
Zo rond de klok van drie uur in de middag ging
ieder weer zijns weegs, gezond moe, gezellig
bijgepraat en voldaan terugkijkend op een
leuke dag.
Westelijke deurcaisson

Emile Bretz

Met de optrekkende mist toont onze kustlijn
een verbazend mooi vergezicht.

Op 28 maart en 3 en 4 april jl. waren de
weersomstandigheden een stuk vriendelijker.
Het vervoer met de pont werd nu
gecombineerd met een rit door de
Velsertunnel, hetgeen in tijd niet veel
uitmaakte. Alleen op 4 april blokkeerde een
tractor de pont. Na zijn overtocht wilde hij niet
meer starten. Een deel van de ‘pontploeg’ was
daardoor te laat voor de boottocht. In overleg
met de SHIP gidsen werd het programma
aangepast en konden ze mee met de tweede
vaartocht, heel gezellig met een grotere groep
gepensioneerden. Dit keer was er echt koffie
aan boord. Het verhaal van de kapitein op de
eerste excursie dag werd nu verteld door een
gids. Deze man is al vanaf 2005 betrokken
bij het project en hij kon dus nog veel meer
vertellen over de voorbereiding en de bouw
met alle bijkomende technische details.

De deining op de boot gaf goed weer wat voor
dempend effect de lange zeepieren hebben
toen we weer terug waren in de havenmond.
Op de rondvaartboot misten we wel de koffie.
Of moesten we die zelf halen?
Na afloop van de rondvaart was het nog
steeds vochtig koud, dus gauw de pont weer
op. Dit keer werd dat een wat langdurige
gebeurtenis, waarschijnlijk door de
ploegwisseling op de pont.
Een beetje kleumig ‘vielen’ we aan op ons
‘verdiende loon’ in het Telstar voetbalstadion
met de officiële naam Rabobank IJmond
Stadion. Een goed verzorgde lunch met een
lekkere kop tomatensoep, een overheerlijk
broodje kroket met mosterd en een grote
variëteit aan belegde broodjes met keuze uit
meerdere dranken. Ondertussen trainde de
Telstar jeugdselectie op het speelveld.

De Activiteitencommissie

VBG Golfdag 22 augustus 2019
Op donderdag 22 augustus aanstaande
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.
Vanaf 10.30 uur bent u welkom voor koffie
en cake en om 12.00 uur is de start van de
wedstrijd.
De lunch, inclusief drankje, wordt verzorgd in
de baan.

Lunch en nabespreking
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Wegenwacht

Om 17.00 uur is het borreltijd en aansluitend
is er gelegenheid tot opfrissen en omkleden,
waarna een drie gangen diner wordt
geserveerd en de prijsuitreiking plaatsvindt.
Om circa 20.30 uur is het einde van de golfdag
voorzien.

Toen ik mijn laatste fiets kocht, bleek mijn
vrouw het volstrekt niet met mijn keuze eens.
Zij vertelde mij toch al jaren dat ik een lage
instap moest kopen, zoals zij ook had gedaan.
Nu zijn heren geen dames - dat wist zij ook
wel - maar dat ik uitgerekend met een MTB
zou thuiskomen! Dat was snel uitgelegd, de
reparatie van mijn oude fiets zou een fortuin
hebben gekost. En toen ik daarover nog liep te
ijsberen vond ik deze nieuwe fiets in de winkel,
voor minder dan de helft van zo’n lage instap.
Met meer dan drie keer zoveel versnellingen,
een echte derailleur. Ik mocht hem wel even
proberen en dat beviel zo goed, dat ik die mee
naar huis nam in plaats mijn oude te laten
repareren. Je kunt er bovendien stoepranden
mee de baas.

Het clubhuis

Tijdens mijn oefenrondes merkte ik dezer
dagen dat er iets niet in orde was, maar dat is
geen reden om met een vijf jaar nieuwe fiets
naar “zo’n fietsenmaker” te gaan. Ongeveer
600 meter van huis ging het plotseling echt
mis; de ketting zat vast in de derailleur,
niet meer voor- of achterruit te krijgen en
bovendien geen slot mee om mijn fiets aan
een lantaarnpaal vast te zetten. Mijn vrouw
was niet thuis, de fietsenmaker wilde hem niet
komen halen. De Wegenwacht nam op, die
kon wel komen als ik mijn lidmaatschap wilde
uitbreiden voor fietsen en dat wilde ik wel.

Het idee 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 ball).
Alle leden hebben inmiddels een brief met
een aanmeldingsformulier ontvangen. Dat
dient vóór 31 juli a.s. ingestuurd te worden.
Deelnemers ontvangen dan de indeling van de
flights. De eigen bijdrage bedraagt € 70,00 per
persoon inclusief koffie/thee, lunch, borrel en
drie gangen diner.
De lunch in de baan wordt verzorgd door onze
trouwe sponsor Gildeslager Van Egmond uit
Arnhem.
De drank tijdens het diner is voor eigen
rekening.
Vergeet niet het aanmeldingsformulier zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk 31 juli 2019 toe
te sturen naar:
VBG per adres:
Jan Vissers, Bellevue 76 6561CZ Groesbeek
Of per mail: jan-marian.vissers@planet.nl

Toen de gele bus er aan kwam, loodste ik die
de stoep op. Wat is er aan de hand meneer, ik
kom niet voor u. Nee, maar wilt U misschien
even de ketting uit mijn fiets knippen? Dat
kon, dat wil zeggen zagen en daarna wilde
hij mij naar huis brengen. Dat wilde ik niet,

De golfcommissie
Dries Kemps, tel. 0342 471 476
Jan Hazeleger, tel. 06 538 812 08
Jan Vissers. tel. 024 397 33 98
of 06 536 001 36.
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ik vond dat ik best kon lopen. Niet naar “zo’n
fietsenmaker” natuurlijk, maar naar die in een
volgend dorp. Nu is alles weer gemaakt en heb
ik besloten weer vijf jaar lang van mijn nieuwe
fiets te genieten.

te knipperen, vertelde dat we onderweg last
kregen van turbulentie met luchtzakken. En
even later vielen we gezellig met z’n allen
honderd meter naar beneden. Niets aan de
hand dus! Jammer genoeg werkte het weer
niet mee. Volop regen en wind wat volgens
het hotelpersoneel maar ‘een keer in de eeuw’
voorkwam. Ja, ja dat zal wel. In ieder geval
geleerd dat zo’n vakantie niets voor mij is.
De relatie bleef nog net in stand, nu al weer
negenenveertig jaar trouwens.

TIMMERMAN

Vakantievreugde?
Vakantie, ik zal het niet ontkennen; ik ben geen
echte vakantieman.
In mijn kindertijd gingen we op de fiets vanuit
onze woonplaats Zutphen naar Putten op
de Veluwe. Naar een gehuurd huisje dat
eerder dienst had gedaan als kippenhok.
Na een flinke onweersbui leek het meer op
een omgekeerde vergiet. Mijn moeder zette
dan overal pannen en potten op strategische
plekken om serieuze waterstralen op te
vangen. Vaak genoeg was het mooi weer en
‘moesten’ we mee bosbessen plukken voor
de inmaak. Toen waren er kennelijk nog geen
valse teken, wel van die grote bijtende rode
bosmieren. Mooie tijd wel.

Toch op vakantie en dan maar met een tent.
We kochten van een opzichter voor fl.75,- een
enkeldoekstent met inbouwframe. Eerst een
weekeinde proefkamperen in Putten op de
Veluwe en toen gelijk maar naar Noorwegen.
Het voordeel van zo’n simpele tent is dat
we maar een kwartier nodig hadden om
op te bouwen of af te breken. Goed voor
mooie rondreizen in Noorwegen, Duitsland,
Oostenrijk, Frankrijk, Engeland. Vaak wel koud
maar we hielden elkaar warm en het bakken
van pannenkoeken op een spiritusbrandertje in
de tent hielp ook.

Vanaf een jaar of dertien werden het
fietsvakanties met vrienden, eerst in
Nederland, later naar het aangrenzende
buitenland. We aten en sliepen in
jeugdherbergen. Nou ja slapen, het was meer
keet schoppen, kussengevechten houden en
tegelijk muggen doodslaan. Tot dat de ‘vader’
ons tot de orde riep. In de nacht werden nog
wel de ergste snurkers vakkundig uit hun bed
gekieperd. Fietsen werden brommers en later
auto’s met tenten mee. Dan is het al de tijd
van de Rolling Stones met hun ‘I can get no
satisfaction’, nou dat viel bij ons wel mee. Een
leuke en vooral leerzame tijd vol plezier en
ontdekkingen.

Hierna wel een grotere buiten-binnentent
gekocht, groot genoeg voor drie maar toch
te klein voor inmiddels vier personen. Een
collega raadde mij toen aan om voor de twee
nog kleine kinderen een eigen puntdaktentje
te kopen. Een schot in de roos, de kinderen
vonden het geweldig. Moeders moest wennen
aan het idee dat de kinderen ‘buiten’ sliepen.
De uitleg dat de afstand van 50 cm. tussen
twee dunne tentdoeken akoestisch niets
voorstelde, werkte overtuigend. Later kregen
ze allebei een steeds grotere eigen tent die ze
zelf konden en moesten opzetten en inpakken.
Jong geleerd..., u kent het wel.

Na de studietijd en het dragen van de
wapenrok gingen we aan het werk. Inmiddels
een vriendin die met haar vriendinnen altijd
vakantie vierde ergens aan een Spaanse
kust. Volgens haar was dat pas leuk en
zoiets moesten we ook gaan doen. Wij dus
vijftien(!) dagen naar Dubrovnik in wat toen
nog Joegoslavië heette. Voor het eerst in een
‘groot’ vliegtuig. Een enge belevenis, vooral
toen een stewardess, zonder met haar ogen
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Na de tent geen caravan maar toch iets
met meer comfort; een vouwwagen. We
besloten er eerst een te huren. Het werd een
asymmetrisch uit te klappen uitvouwtent in een
bak met wielen en een partij losse stokken
erbij. Bij het proefopzetten op een veldje in
een vlakbij gelegen bosgebied bleek het vooral
een onhandige constructie. In de volle zon
lukte het absoluut niet om er een bruikbaar
verblijf van te maken. Volgens mij lag het aan
de verkeerde stokken. De kinderen leerden
een hele serie nieuwe woorden die ze van mij
nog nooit gehoord hadden, waarbij ik af en
toe weer opdook van onder onwillig tentdoek.
Door de transpiratie leek ik rechtstreeks onder
de douche vandaan te komen. Uiteindelijk, na
uren zwoegen en lang nadenken, lukte het
toch nog. Ook op de vakantieplek lukte het
weer en al met al viel het niet tegen. Een jaar
later, zo tegen de vakantie gingen we op zoek
naar een tweedehands vouwwagen. Via kleine
krantenadvertenties (Marktplaats bestond nog
niet) zijn we diverse adressen langs geweest.
Het aangeboden vouwwagenpark stelde
telkens zeer teleur, wat een droefenis. Via een
tip lukte het een week voor de vakantie toch.

ons ook geen gemotoriseerd huis op wielen
(camper), veel te duur en ook geen sleurhut
(caravan), ook te duur en te gevaarlijk. Een
hotelarrangement kan, maar drie dagen is
dan wel genoeg. Gelukkig is mijn echtgenote
dezelfde mening toegedaan.
Twee cruiseschipreizen waren interessant als
ervaring, maar hebben van mij geen cruiseadept gemaakt. Trouwens, die vakanties zijn
ook behoorlijk prijzig.
De kinderen gaan overigens nog steeds met
de tent op pad. Tegenwoordig kies je de plek
waar je wilt staan, maakt een knoopje los en
floep de tent veert overeind. Dan alleen nog
zes tentharingen in de grond en ‘hij staat’. Of
ik zelf dan al die tijd chagrijnig op vakantie
was? Neen, natuurlijk niet. De wereld is niet
zwartwit, ook niet grijs maar gekleurd met een
eigen invulling, dus heb ik ook veel genoten.
Maar ik was altijd weer blij als we naar huis
gingen.
Toch wens ik u een hele fijne vakantie, op wat
voor manier dan ook. Ik pas wel op de boedel
thuis.

Een Alpenkreuzer in verrassend goede staat,
met alles erop, eraan en erbij voor fl.1.250,-.
Hiermee zijn we een aantal jaren in binnen- en
buitenland ‘comfortabel’ op pad geweest.

Cor Cornelisse

Verslag Voorjaarsbijeenkomst in
het Aviodrome te Lelystad
Het was een stralende ochtend. Eerst nog
even een oud-collega ophalen in Gouda. Het is
gezelliger samen te rijden en je helpt het milieu
weer een beetje. Wel waren er wat files vanuit
de Randstad, maar we waren ruim op tijd in
Lelystad.

Mijn kampeercarrière duurde toch nog van
1972 tot en met 1997. Op mijn vijftigste vond
ik dat ik voldoende had afgezien. Als je op de
dag van aankomst al af gaat tellen wanneer
je weer naar huis gaat, geeft te denken.
Ervaring genoeg als je tent echt ‘onder water
staat’, als een net genezen rugblessure weer
vrolijk opspeelt, liggend op de opblaasmatras
op de koude grond en als de pan macaroni
onverklaarbaar in het gras beland. Voor
15

Eerst melden bij het ontvangstcomité,
onze parkeerkaart geruild voor een gratis
uitrijkaart en toen door naar het terras voor
een welverdiende kop koffie met een heerlijk
Lelystads Lekkerding. Veel oud-collega’s
mogen ontmoeten en zo her en der een
praatje gemaakt. Fijn altijd weer die vrienden
te zien. Omdat ik altijd bij de Internationale
bloedgroep heb gewerkt, ken ik natuurlijk
ook de echtgenotes. Aangezien we soms
jaren op dezelfde locatie hebben gewoond
in het buitenland, zijn het meer dan collega’s
geworden. Er ontstond zo een heel hechte
vriendengroep. Men was toch veelal op elkaar
aangewezen.

vleugels, het bespannen met doek en
daarna het lakken. Veel uitleg over de
diverse vliegtuigen zoals de Spyker V.2, de
Douglas DC-2 (de Uiver), de Douglas DC-3
(Doornroosje) en de Noorduyn Norseman.
Indrukwekkend om de snelle en grote
ontwikkelingen in de luchtvaart zo te zien.

Na de koffie op naar de VBG Algemene
Ledenvergadering in de ruime filmzaal. Eerst
de presentatie van onze BAM CEO Rob van
Wingerden. Dat was zeer indrukwekkend
en informatief met een goed beeld op de
fantastische ontwikkelingen bij BAM.

Vervolgens over het buitenterrein langs
de diverse vliegtuigen met uitleg over de
bijzonderheden en de verschillen. Zoals de
voorruitverwarming van de Russische Mig
straaljager en de overzichtelijke ruimte voor de
piloot in een Saab jager. Vervolgens langs de
Fokker F27 Friendship en de Fokker 100. Daar
heb ik zelf veel en graag in gevlogen in onze
tijd in Nigeria en later, toen ik veel voor mijn
werk naar Noorwegen heen en weer moest.

Over zijn verhaal en de vergadering zelf leest
u het verslag elders in deze BAMformatie.
Het programma liep iets uit, dus werd het hoog
tijd voor de lunch. Maar die was dan ook weer
voortreffelijk. Keurig buffet, voldoende eten en
drinken. En ja hoor, met de traditionele kroket.

En tot slot een originele Boeing 747
Jumbo Jet. Vooral van buiten bekeken met
informatie over brandstoftanks, gewichten,
typen, vermogens etc. Moeilijk te begrijpen
dat vier motoren zo’n enorm gewicht de
lucht in krijgen. Snel nog even langs bij de
nostalgische luchtverkeerstoren uit 1928,
waar een interessante beeldpresentatie de
ontwikkelingen van het vliegveld Schiphol liet
zien.

Daarna was het tijd voor de rondleidingen
door het Luchtvaart Themapark Aviodrome.
Ik was een van de deelnemers voor de
buitenrondleiding. En dat is toch wel lekker
op zo’n mooie dag. Onze groep had een
enthousiast vertellende vrijwilliger, een
voormalig luchtmachtpiloot. We gingen eerst
op weg naar de T2 Hangar uit 1940. Een
modulaire hal, welk type in het verleden
door de Engelsen veel werd gebruikt. In de
hal verdere uitleg gekregen over het vele
restauratie werk en de daarbij komende
technieken. Het construeren van de houten

Imposant landingsgestel 747

Na afloop van de rondleiding ben ik zelf nog
even naar de binnen-expositie gaan kijken.
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Hier staat ook het beroemde passagiers
vliegtuig, de Lockheed Constellation (de
‘Conny’) opgesteld. Velen van u zullen die
bij een tripje Schiphol in de jeugdjaren wel
hebben gezien.
Het was verder een beetje rommelig door de
inrichting van een nieuwe expositie. Maar er
was wel heel veel te zien. Heel interessant
vonden een paar collega’s en ik de grote
fotoplattegrond van de omgeving Den Haag/
Leiden uit de oorlogsjaren. Lopend over de
glazen vloer was de getoonde omgeving voor
ons nog heel herkenbaar. Ook heeft een van
ons nog in de straaljagersimulator gezeten.
Maar dat eindigde in eerste instantie in een
heuse crash, dus toch meer iets voor de jeugd.

bijeenkomst namens alle aanwezigen hen voor
de geleverde prestatie.
Het was rond zevenen dat we voldaan naar
huis terugreden. Het was een prachtige dag.
Rob Kuipers

Lintje voor Piet Colpaart
Op 26 april jl. heeft het Zijne Majesteit Koning
Willem Alexander behaagd om Piet Colpaart,
onze contactpersoon van VBG Kring Zuid I, te
benoemen tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. Hij was een van de vijf inwoners van
de Gemeente Goirle die dit jaar een Koninklijke
onderscheiding kreeg.

De zon

Aan het eind van de middag was er tijd voor de
geanimeerde borrel, heerlijk buiten in de zon.
Met andere oud-collega’s gesproken, nieuws
uitgewisseld en mooie herinneringen gedeeld.
Het aansluitende voortreffelijke buffet met
een prima variëteit aan eten maakte de dag
compleet. Mijn complimenten.

In het cultureel centrum Jan van Besouw in
de gemeente Goirle waren de genodigden
allemaal op tijd binnen, in afwachting van hun
te onderscheiden medeburgers. Deze werden
met de meest uiteenlopende ‘smoezen’ naar
de bijeenkomst gelokt, geheel onwetend
wat hun te wachten staat. Voor Piet en zijn
echtgenote Marijke was verzonnen dat
kleinzoon Timo, die een opleiding volgt aan
de Middelbare Hotelschool in Tilburg, een prijs
had gewonnen. Uiteraard moesten ook opa en
oma bij de uitreiking op 26 april 2019 aanwezig
zijn. Gelukkig slaagde de truc, niemand sprak
zijn mond voorbij.
Een aantal jaren eerder was tijdens een
verjaardag het ontvangen van een lintje al
eens een keer ter sprake geweest. Piet zei
dat hij dat best wel leuk zou vinden. Marijke
maakte toen de opmerking dat hij dan eerst
maar een lintje thuis moest verdienen. Nu
kunnen ze er smakelijk om lachen.

De borrel

De Activiteitencommissie heeft weer goed
werk geleverd. Met speciale dank aan de
dag-organisatoren Wim Beukers en Rijk van
Tongeren, bij de ontvangst geassisteerd door
Maaike van Tongeren met de gewaardeerde
hulp van Yvon Alebregtse. Voorzitter Nico
Dirkzwager dankte aan het eind van deze

Piet is geboren en getogen in Kloosterzande
in Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens zijn
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Bouwmaatschappij in Rotterdam nog vele
mooie projecten mogen realiseren.
Naast zijn werk zette Piet zich in voor
allerlei organisaties en verenigingen. Vanaf
de jaren ’70 was hij bestuurlijk actief voor
de belangen van voetbalscheidsrechters
(KNVB). Behalve scheidsrechter was hij
voorzitter van de Centrale Organisatie van
Voetbal Scheidsrechters (COVS) in Tilburg
en omgeving en later als vicevoorzitter van
het landelijk bestuur, mede op aanbeveling
van Leo van der Kroft en Dries van
Leeuwen, voor ons senioren nog bekende
topscheidsrechters uit die tijd. Tevens was
hij betrokken bij de oprichting van Stichting
NL-Sport Arbitrage, had verschillende
functies bij de KNVB waaronder rapporteur,
waarnemer en lid hoofdcommissie
scheidsrechterszaken AV. Daarnaast nog
praktijkbegeleider scheidsrechters. Dat alles
in het amateurvoetbal. Sinds 1969 is hij al
lid van FNV Bouw. Voor Midden Brabant is
hij vanaf 2009 actief als kaderlid en sinds
2015 voorzitter van de werkgroep Lokaal
Sociaal Beleid. Er was nog tijd over, dus was
Piet via de Stichting Programma Uitzending
Managers Netherlands senior experts (PUM),
betrokken bij het versterken van het middenen kleinbedrijf in ontwikkelingslanden en
heeft hij zich ook ingezet bij vier missies in
Indonesië, Burkina Fasso en Haïti. Voor de
lokale en regionale samenleving was Piet lid
van de Participatieraad in de gemeente Goirle,
bestuurder-contactpersoon voor SIR-55 en
actief voor de Loopgroep Goirle. Niet alleen
als hardloper maar ook als voorzitter, trainer
en bij de sponsor- en sportparkcommissies.
Sinds 2009 heeft Piet ook nog even negen
Marathons gelopen. Wie doet hem dat na?

schoolperiode viel al op dat hij van sporten
hield en daar ook goed in was. Steeds
werd hij opgenomen in schoolteams, of het
nou tafeltennis, dammen of volleybal was,
Piet deed mee en hielp ook mee met de
organisatie. Hij was toen al actief voor de
gemeenschap met o.a. de oprichting van de
wandelvereniging Hontenisse, die trouwens
nog bestaat.
Het gesprek bij hem thuis gaat ook
over zijn werk en hierin is hij al net
zo bevlogen. Hij heeft altijd aan grote
woningbouw, fabriekshallen en utiliteitsbouw
projecten gewerkt. Eerst als uitvoerder
en na aanvullende studies en een
managementcursus, als projectleider. Al vrij
in het begin van zijn loopbaan kreeg hij de
kans om naar projecten in het ‘buitenland’
te gaan. Het werden mooie werken op
Aruba en Curaçao. Zijn maatschappelijke
betrokkenheid bleek toen al. In het jaar
1977 kwam de toenmalige topman van HBG
ir. Bijl op bezoek, mede om daar de viering
van het 75-jarig bestaan van het bedrijf op
te luisteren. In de voorbereiding kwam het
geven van een passend cadeau aan de
orde. Piet stelde hem voor om een bedrag
van fl. 75.000,- voor het leerlingstelsel op
Aruba te doneren. Een fantastisch idee
dat in dank werd overgenomen. Terug in
Nederland moest hij zich wel enigszins
aanpassen. Op de buitenlandse projecten
was hij gewend om als verantwoordelijk
leidinggevende zelf beslissingen te nemen en
zaken te regelen. Het handelen van Piet, nu
in Nederland, gaf nog weleens wat wrijving
met zijn superieuren. Na HBG/Intervam o.a.
vanuit kantoor Eindhoven en een uitstap
naar Remmers Bouw heeft hij vanaf 1995
tot aan het vroegpensioen in 2008 bij Volker

Wij kennen hem als zeer betrokken
contactpersoon van onze vereniging in het
gebied vanaf Breda tot voorbij Tilburg in
Noord-Brabant, waar hij samen met Marijke
onze leden bezoekt en contacten onderhoudt.
Daarnaast ondersteunt hij tegenwoordig
Marijke bij haar activiteiten voor de Nationale
Vereniging De Zonnebloem, afdeling Goirle.
Na bewezen betrokkenheid en bekwaamheid
gaat hij mee als rolstoelbegeleider tijdens
vakanties en als vrijwilliger bij andere door De
Zonnebloem georganiseerde activiteiten.
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samenwerkt, met respect moet benaderen.
Vanuit je eigen besef van normen en waarden,
maar ook met begrip voor het feit dat
mensen vanuit een andere cultuur of sociale
achtergrond, dingen anders kunnen zien
en beleven. Samenwerken, samenleven en
integreren moeten niet van één kant komen.
Al vanaf eind april zijn er mensen bezig een
aanvraag voor een onderscheiding te regelen
voor het volgende jaar. Het bestuur van de
VBG heeft hiervoor in juni 2018 graag een
aanbevelingsbrief gestuurd naar mevrouw
Peti Stevens, de zeer betrokken initiator. Zij
heeft iedereen benaderd en alles verzameld
voor de aanvraag. Haar inzet heeft gezorgd
dat burgemeester Mark van Stappershoef, na
een leuke speech vergezeld van beelden uit
het leven van Piet, bij hem de versierselen kon
opspelden. In de spotlights met naast hem zijn
trotse en lieve vrouw Marijke.

Piet heeft in zijn leven als leidraad dat je de
mensen waar je mee omgaat, waar je mee

Cor Cornelisse

Personalia
Van 13-03-2019 tot 04-06-2019:
Wij verwelkomen de nieuwe
leden:
W.H. Bredewolt (BAM
Wegen)
Tremolietdijk 10
4706 TT Roosendaal
Tel.: 06 558 65 600
H.J. Burema (BAM Wegen)
Van Wassenaar
Obdamstraat 4
7731 BR Ommen
Tel.: 0529 451 563

H. van Diggelen
Van Goghstraat 51
8072 JW Nunspeet
Tel.: 06 546 97 362
H.J. Dogger (BAM Wegen)
Dijkweg 400
1619 JN Andijk
Tel.: 06 539 32 451
R.J. Dubelaar (BAM AAM)
Boekweitdonk 24
1112 JJ Diemen
Tel.: 06 532 66 781

F. Copier (BAM Woningbouw)
Ds. Magendansstraat 5
4128 CK Lexmond
Tel.: 06 244 24 037

B. Duijts (BAM Infra)
Meijsberg 12
4861 BP Chaam
Tel.: 0161 778 430

A.M.H.J. Corstjens (Wilma)
Schoolstraat 42
6017 CZ Thorn
Tel.: 06 229 64 372

R. Dijkstra (Kon. BAM Groep)
Hammerdijk 26
8373 EE Blankenham
Tel.: 06 538 42 659

19

Mw. E. Hanraets-Heerings
(BAM/Wilma)
Stogger 17
5988 AD Helden
Tel.: 077 307 67 22
P.J.B. van der Heijden
(Kon. BAM Groep)
Bovenover 31
6812 AT Arnhem
Tel.: 06 513 42 951
R.A. Hollander (Bredero/
NBM-Amstelland)
Geest 8 A
2513 VB Den Haag
Tel.: 070 361 43 65
P.H.M. Kerckhoffs (Wilma)
Rijndijk 1
6686 MR Doornenburg
Tel.: 0481 423 595
P.J. Klaase (BAM Infra)
Leeghwaterstraat 16

2012 GD Haarlem
Tel.: 06 518 49 364

5768 AM Meijel
Tel.: 077 466 29 59

H.A. de Kort (Wilma)
Lagezandschel 58
5171 TG Kaatsheuvel
Tel.: 06 506 76 609

C.M. van Soelen (NBM/
Amstelland/BAM)
Xaverijstraat 48
2562 NJ Den Haag
Tel.: 070 346 25 29

H. Kruizenga (BAM Infra
Ned.)
Zernikelaan 10
8024 ZZ Zwolle
Tel.: 038 337 99 39
W. Kuyvenhoven (AM)
Max Euweweg 115
2553 PR Den Haag
Tel.: 070 888 29 98
H. Lomans (BAM
International)
Mooienhof 87
7512 EE Enschede
Tel.: 06 522 44 167
R.J.W. Muller (NBM)
Grote Kattendijk 5
7792 VC Venebrugge
Tel.: 06 532 76 219
J.W. Nieuwenhuis (Wilma)
Pas-Buiten 5
5271 GD St. Michielsgestel
Tel.: 06 458 88 053
E.A.M. Ohms (BAM
Materieel)
Meidoorn 17
8141 SW Heino
Tel.: 0572 392 574
F.A. Perdijk (Kon. BAM
Groep)
Welgelegenstraat 17
2548 SE Den Haag
Tel.: 070 394 46 77
S. Prins (NBM)
Bredase Dijk 65
5124 PT Molenschot
Tel.: 06 532 90 817
Th.P.G. van Rijt (NBM/
Amstelland)
V.d. Steenstraat 86

C. v.d. Stad (BAM Infra
Telecom)
Dunantstraat 60
2851 CA Haastrecht
Tel.: 0182 502 343
D.G. Tiekstra (AM)
Enkweg 16
6881 MA Velp
Tel.: 026 362 81 36
J.P.C. Verberne (NBM)
Gertrudisboulevard 8
4615 MC Bergen op Zoom
Tel.: 0164 233 009
P.J. Zijlstra (NBM)
1 Boxtree Cottages,
Sinderland Lane
Dunham Massey, Altrincham
Cheshire U.K. – WA 145SU
De volgende leden
verhuisden naar:
A.J. Hensen
Wilhelminastraat 101
3901 DB Veenendaal
Tel.: 06 255 51 398
H.C.W. Kunzler
Residentie Gennep
Herman Gorterlaan 382,
11e etage
5644 SR Eindhoven
Tel.: 06 373 22 870
H. van Meeteren
Jansstraat 7
2011 RT Haarlem
Tel.: 023 531 54 71
P. Pellegrom
Herman Kuijkstraat 17 b
4191 AH Geldermalsen
Tel.: 06 131 23 901
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R. van Tongeren
Bloemendalsweg 13 F34
7429 AL Colmschate
Tel.: 06 302 97 504
F.H. van der Weerdt
Academiesingel 22
4811 AB Breda
Tel.: 06 547 24 564
De volgende leden
hebben hun lidmaatschap

opgezegd:
J. Hamers
Lucas van Leijdenstraat 32
5171 AK Kaatsheuvel
Mw. H. KooremanTimmerman
Godfried Bomansstraat 84
2353 LA Leiderdorp
Mw. B.A. Tiben-Koomen
Geldelozeweg 190
1625 NC Hoorn
Met leedwezen geven wij
kennis van het overlijden
van:
08-10-2018:
M. van Hilten
Vaarwerkhorst 39
7531 HK Enschede
21-01-2019:
J.H. van der Torren
Woonlocatie Waalsdorp
Jan Muschlaan 69
2597 TS Den Haag
15-04-2019:
F. Jansen
Ds. Allendorpstraat 35
2988 BZ Ridderkerk
16-04-2019:
Mw. R.A. van der Putten-van
der Sande
Julianastraat 52
3291 BM Strijen

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

