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Van de redactie
De optimistische gevoelens over het verloop 
van de coronapandemie zijn fors bijgesteld nu 
het aantal besmettingen een recordhoogte heeft 
bereikt. Het kabinet, met het in laten gaan van 
versoepelingen ook gedreven door het nodige 
optimisme (en door het sparen van de kool en de 
geit), is met strenge maatregelen gekomen die 
onder andere de horeca en de voetbalsupporters 
treffen. En er is meer op komst (als ik dit half 
november schrijf) in de vorm van het 2G-beleid: 
alleen toegang als je volledig Gevaccineerd 
bent dan wel Genezen bent verklaard van een 
coronabesmetting. Een negatieve test is dan 
onvoldoende. 

Ongetwijfeld laait de discussie over tweedeling 
in onze maatschappij weer op, maar er lijkt toch 
geen andere keus om het aantal besmettingen 
terug te dringen. En nu maar zo snel mogelijk de 
boosterprik voor de meest kwetsbaren.
Het is te hopen dat de extra maatregelen van de 
regering het hoogtij van de coronabesmettingen 
doet keren, opdat wij volgend jaar toch 
onbekommerd onze geplande activiteiten kunnen 
uitrollen. Onze voorzitter is realistisch en geeft 
aan de ontwikkelingen op de voet te volgen. In 
december buigt het bestuur zich er weer over.

In een “In memoriam” staat de voorzitter ook stil 
bij het overlijden van twee ereleden, de heer Cees 
van de Kerk en mevrouw Joop Visser-Doeve. Zij 
hebben beiden een belangrijke rol gespeeld in 
onze vereniging.

De penningmeester heeft in een brief aan de 
leden aangekondigd, dat er gekozen is voor een 
nieuwe opzet van de ledenadministratie en dat 
in dat kader aan de leden nieuwe machtigingen 
zullen worden gevraagd voor het afschrijven 
van de contributie. Die brief is reeds bezorgd en 
gevraagd wordt om het machtigingsformulier tijdig 
terug te sturen.

In het vervolg zal in onze berichtgeving over 
pensioenen en zorgverzekering geen onderscheid 
meer worden gemaakt tussen “Van de Sociaal 
Economische Commissie” en “Van de Koepel 
Gepensioneerden”. Veel onderwerpen, die tot 
nu toe besproken werden onder de Koepel 
Gepensioneerden, komen ook bij de SEC aan de 
orde. Daarom wordt volstaan met “Van de Sociaal 

Economische Commissie”.
Actuele informatie wordt gegeven over de 
pensioenen, de koopkracht, de zorgverzekering 
(VGZ is weer terug) en het Manifest 
Ouderenbeleid.

De Activiteitencommissie blijft optimistisch over 
het in 2022 kunnen laten doorgaan van het 
activiteitenprogramma. Het programma voor 2022 
is op hoofdlijnen toegelicht en kent weer bijzonder 
interessante onderdelen. We hopen van harte 
voor zowel de leden als de Activiteitencommissie 
dat hun optimisme niet wordt gelogenstraft. 

Een lid met een bijzondere hobby wordt door 
Contactpersoon Marielle Jansen in het zonnetje 
gezet. En Cor Cornelisse en Timmerman hebben 
weer hun bijdrage geleverd. Cor blikt terug op zijn 
oude wintersportervaringen en voegt een artikel 
over witwassen toe aan zijn belastingreeks.

Door omstandigheden is het helaas niet gelukt 
om tijdig een foto van het bestuur te maken 
met de nieuwe penningmeester. Vandaar de 
noodoplossing op het eerste blad.

Tenslotte ook nog aandacht voor een aantal 
projecten van BAM in BAM Actueel en natuurlijk 
de Personalia.

Veel leesplezier.

Eric van Baarsel

Kopij voor BAMformatie 
2022-1 graag inleveren  
bij de redactie vóór  
7 maart 2022.
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Van het bestuur
Op het moment van dit schrijven wordt er 
door het kabinet een verscherpte lockdown 
aangekondigd voor de duur van drie weken, 
vanwege het hoge aantal van 16.000 dagelijkse 
nieuwe besmettingen. Inmiddels is dit 
opgelopen tot meer dan 20.000 besmettingen 
per dag en krijgt het publiek voorlopig geen 
toegang tot evenementen en sportwedstrijden. 
De lege tribunes zijn weer terug.                                                                                                               

Tijdens onze laatste bestuursvergadering 
op 24 september hebben we het 
activiteitenprogramma voor 2022 vastgesteld. 
Uiteraard vraagt het bestuur zich inmiddels af 
wat de impact van deze onverwachte Covid-
19 ontwikkeling kan zijn op het programma. 
In onze eerstvolgende bestuursvergadering 
op 10 december zal dit verder aan de orde 
komen. Het eerste gevolg is in ieder geval 
dat het geplande afscheidsdiner voor ons 
gewaardeerde bestuurslid Peter Grotenhuis 
moest worden uitgesteld.
 
Na een lange periode van twee jaar zijn we 
eindelijk weer eens in staat geweest om met 
het voltallige bestuur een vergadering in 
levenden lijve te hebben met contactpersonen 
en commissieleden op 15 oktober jl. Helaas 
kon de bijeenkomst niet plaatsvinden in de ons 
zo vertrouwde omgeving van de BAM-burelen 
in Gouda of Bunnik vanwege de door BAM 
ingestelde corona beperkingen. Het bestuur 
vond de vergadering dermate belangrijk dat 
we zijn uitgeweken naar het Postillion Hotel 
in Bunnik, hetgeen de contactpersonen en 
commissieleden hebben gewaardeerd.
In totaal waren we met 45 leden bij elkaar en 
hadden levendige discussies. Opvallend was 
dat alle contactpersonen weer verlangden naar 
het contact in levende lijve met hun kringleden 
en niet alles meer af te doen per telefoon.                                                            
                                                                                        

Er werd ook stilgestaan bij het overlijden 
van twee van onze ereleden Cees van de 
Kerk en Joop Visser-Doeve. Elders in deze 
BAMformatie leest u er meer over.
 
Tevens kwam aan de orde het teruglopend 
ledenaantal, hetgeen vanzelfsprekend ook 
de aandacht heeft van het bestuur. Sinds het 
begin van de coronacrisis in begin 2020 is 
het ledenaantal met 76 teruggelopen. Enkele 
suggesties van de aanwezigen om deze 
neergang te verminderen, zal het bestuur 
meenemen. Uiteraard werd ook stilgestaan 
bij het wel en wee van onze leden die 
gezondheidsproblemen ervaren.
De bijeenkomst werd afgesloten met een 
lunch en een zeer interessante voordracht van 
Freek Schaap van BAM Advies en Engineering 
over de bouw van de Zalmhaventoren in 
Rotterdam, die met zijn 215 meter het hoogste 
woongebouw van Nederland is.

Zalmhaventoren, Rotterdam

 
De Koninklijke BAM Groep rapporteerde op 
4 november voor het derde kwartaal een 
gecorrigeerde brutowinst van € 66 miljoen en 
handhaafde de winstverwachting voor het jaar 
2021, zijnde een brutowinst van 3,5% met een 
solide orderportefeuille van €13,5 miljard.
Het derde kwartaal liet een sterke prestatie 
zien van Bouw en Vastgoed in Nederland. De 
prestatie van de Nederlandse infra-activiteiten 
bleef opnieuw achter.
 
Met de nieuwe strategie wordt goede voortgang 
gemaakt, waarbij risicovermindering hoog in 
het vaandel staat. Inmiddels is in dit kader de 
verkoop van BAM Deutschland afgerond in 
oktober. 
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Als deze BAMformatie bij u op de deurmat valt, 
staat de Kerstperiode voor de deur en sluiten 
we spoedig daarop het jaar 2021 af. Laten we 
hopen dat het jaar 2022 gekenmerkt wordt door 
bruisende activiteiten die u van VBG gewend 
bent en waarbij we elkaar weer fysiek kunnen 
ontmoeten.

Het bestuur wenst u en uw naasten  
fijne Kerstdagen toe en alle goeds voor  
het jaar 2022.

En………blijf gezond!
 
Nico Dirkzwager
Voorzitter
 

In memoriam Cees van de Kerk 
en Joop Visser-Doeve
In de afgelopen periode zijn ons twee ereleden 
van onze vereniging ontvallen; te weten de 
heer Cees van de Kerk en mevrouw Joop 
Visser-Doeve. Beiden hebben een hoge leeftijd 
bereikt van respectievelijk 93 en 88 jaar.

Cees van de Kerk
De heer Cees van 
de Kerk wordt door 
velen beschouwd 
als de grondlegger 
van Interbeton, 
de internationale 
constructiepoot van 
HBG, die destijds 
uitsluitend buiten 
Europa werken 
uitvoerde. Hij was toen directeur. De 
succesvolle herstart van Interbeton begon in 
het Caribisch gebied in het begin van de jaren 
zeventig met onder andere de aanleg van een 
oliesteiger voor Shell in Curaçao. Spoedig 
daarna spreidde het werkveld van Interbeton 
zich onder zijn leiding uit over Zuid-Amerika, 
Afrika en het Midden-Oosten en later naar 
andere delen van de wereld. In het begin van 
de jaren tachtig sloot Havenwerken zich aan 
bij Interbeton. 

In 1953 begon hij zijn loopbaan bij HBM 
(Hollandse Beton Maatschappij) en in 1972 

stapte hij over naar Interbeton, waar hij tot 
1985 in dienst was. Hierna werd hij benoemd 
tot lid van de Raad van Bestuur van HBG, 
welke functie hij heeft bekleed tot 1990. Toen 
ging hij met pensioen na dus in totaal 37 jaar 
bij HBG te hebben gewerkt. Bij zijn afscheid 
van zijn werkzame leven werd hij door Hare 
Majesteit de Koningin benoemd tot Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Degenen die met Cees van de Kerk hebben 
samengewerkt, hebben hem ervaren als een 
markante persoonlijkheid die koppig kon 
zijn maar ook doortastend kon optreden. Hij 
kon ook goed doorvragen als er ergens een 
probleem was op een project waardoor je 
het als projectmanager benauwd kreeg. Als 
het goed ging kreeg je overigens zelden een 
compliment van hem.
Hij kon niet stil blijven zitten en bekleedde 
na zijn pensioen diverse commissariaten 
waaronder bij baggerbedrijf Van Oord 
en Madurodam. Ook was hij actief in de 
Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis.
Zijn loyaliteit naar HBG onderstreepte hij door 
na zijn pensioen voorzitter te zijn van onze 
vereniging van 1993 tot 2003. Hij werd lid in 
maart 1992. 

Cees van de Kerk overleed zes weken nadat 
zijn vrouw was overleden.

Joop Visser-Doeve
Mevrouw Joop Visser-
Doeve is werkzaam 
geweest als secretaresse 
bij HAM (Hollandsche 
Aanneming Maatschappij) 
en was getrouwd met 
Herman Visser, die bij HBM  
werkte.
 
Zij werd op 1 december 1975 lid van onze 
vereniging. In 1984 werd ze contactpersoon 
van de kring Noordoost met als assistent-
contactpersoon de heer Pillekers. Zij heeft 
de kring destijds overgenomen van de heer 
Emmer. 

Joop Visser-Doeve was een heel bijzondere 
contactpersoon. In 1994 stopte de heer 
Pillekers en vanaf dat moment diende 
zij samen met haar echtgenoot de kring 
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Noordoost. In 1993 werd de kring gesplitst 
in de kring Twente en de kring Noord en 
IJsselstreek en bestierden zij twee kringen. 
In 2000 legde zij na zestien jaar haar functie 
neer.

In het reguliere contact ging zij zover dat 
zij kringleden zo nodig begeleidde en 
ondersteunde wanneer de situatie daarom 
vroeg. Denk daarbij aan rolstoelbegeleiding 
naar arts of ziekenhuis. Contact onderhouden 
met haar kringleden kreeg bij haar dus een 
veel bredere betekenis.

Daarnaast was ze actief voor de vereniging 
en schreef ze onder andere artikelen voor 
BAMformatie.

Aan zowel Cees van de Kerk als Joop Visser-
Doeve heeft VBG veel te danken.
Vanaf deze plaats wenst het bestuur hun 
familieleden veel sterkte toe om het verlies te 
verwerken.

Nico Dirkzwager
Voorzitter

Oproep van de penningmeester
 
Onlangs heeft u een brief ontvangen over het 
omzetten van het echtparenlidmaatschap in 
twee zelfstandige lidmaatschappen, elk met 
een eigen contributie. Bij die brief was ook 
een machtigingsformulier gevoegd met de 
vraag dat te controleren en indien akkoord te 
ondertekenen. Mocht het niet akkoord zijn, 
dan was het verzoek om de correcties aan te 
brengen en het formulier niet te ondertekenen. 

In beide gevallen werd u verzocht om het 
machtigingsformulier met de bijgesloten 
Antwoordenvelop terug te sturen naar VBG 
vóór het eind van dit jaar. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  
 
Jan Brouwer
penningmeester

Van de Sociaal  
Economische Commissie
Over pensioenen
Wie weet hoeveel informateurs we dit jaar 
al hebben zien komen en gaan? Jorritsma, 
Ollongren, van Ark, Koolmees, Tjeenk Willink, 
Hamer, Remkes en weer Koolmees. Dat 
zijn er acht op het moment dat ik dit stukje 
schrijf. Mogelijk kunnen de oplettende lezers 
deze lijst inmiddels alweer aanvullen met 
nieuwe namen. De Koepel Gepensioneerden 
heeft het er druk mee. Bij iedere nieuwe 
informateur melden ze zich met een pleidooi 
voor hervatting van de indexering van onze 
pensioenen. Het demissionaire kabinet brandt 
zijn vingers hier niet aan en of Rutte 4 vóór 
2022 van start gaat en tijdig een besluit neemt, 
betwijfel ik. Dit schrijf ik medio november. De 
lezer weet inmiddels meer.

 
De formatie duurt voort

Voor deelnemers in het Bouwpensioenfonds 
is er nog hoop. De dekkingsgraad 
stond eind derde kwartaal op 122% De 
beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over 
de laatste 12 maanden) stond op 116%. Het 
gaat dus best goed met BpfBouw. Blijft de 
dekking op dit niveau dan mag BpfBouw 
beperkt indexeren. Maar het moet niet. Het 
fonds zegt te overwegen om bij 123% volledig 
te indexeren. BpfBouw heeft daarnaast 
de ambitie om de 11% aan in het verleden 
misgelopen indexeringen binnen 10 jaar in te 
lopen. Of we dat nog gaan beleven is zeer de 
vraag. 
 
Heb je een pensioen van PME (Metaal en 
Elektra) dan zijn de vooruitzichten minder 
goed. De beleidsdekkingsgraad stond daar na 
het derde kwartaal op 100,6 %. Bij die stand 
mogen we blij zijn als de minister beslist dat 
niet gekort hoeft te worden. 
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Over Koopkracht
Het CBS heeft de koopkracht in Nederland 
geïnventariseerd. Dit leidde tot krantenkoppen 
zoals: “Koopkracht in 40 jaar met 60% 
gestegen”. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar 
één groep deelde niet in de feestvreugde. U 
raadt het al: dat zijn de gepensioneerden. Over 
de afgelopen tien jaar daalde de koopkracht 
van ouderen met 5%. Oorzaak daarvan is 
uiteraard dat de pensioenen gedurende die 
periode niet of nauwelijks zijn verhoogd. Voor 
vele duizenden ouderen is het pensioen zelfs 
verláágd. Een troostrijke gedachte is dat 
de meesten van ons niet al veertig jaar met 
pensioen zijn. We hebben dus ook een deel 
van die 60% stijging meegemaakt.

Over de Zorgverzekering
We hebben het op deze plaats vaker over de 
collectieve zorgverzekering van BAM gehad. 
Een bron van zorg. De verzekeraar had 
onvoldoende zorgverleners gecontracteerd en 
dat gaf ons wel eens reden tot zorg. Die zorg 
is nu achter de rug. 
Het lopende zorgcontract eindigt op 1 januari 
2022. De vraag was verlengen of een ander 
zoeken. BAM heeft met een enquête de 
mening van werknemers en gepensioneerden 
gepeild. De response van onze leden was ruim 
50%. Dat is veel. BAM raadpleegde vervolgens 
VBG en de Centrale Ondernemingsraad. 
Ja, we worden serieus genomen. BAM heeft 
inmiddels een nieuw zorgcontract afgesloten 
met VGZ. Een oude bekende. In het verleden 
heeft BAM ook met VGZ gewerkt. Maar ja, 
BAM hield vier jaar geleden een aanbesteding 
waar Aevitae als goedkoopste uit kwam. 
En wij - ervaren aannemers - weten dat 
aanbestedingen niet altijd tot de beste deal 
leiden. We zijn blij dat VGZ terug is. VGZ zal 
ieder van ons persoonlijk benaderen met een 
aanbieding.

 

Manifest Ouderenbeleid
De Koepel Gepensioneerden maakt zich sterk 
voor een beter ouderenbeleid. Samen met 
andere ouderenorganisaties publiceerden ze 
het Manifest Ouderenbeleid. Kern van dat 
manifest is dat er méér aandacht moet komen 
voor de positie van senioren in ons land. 
Méér waardering ook voor de belangrijke rol 
die ouderen in onze samenleving vervullen. 
Zonder hun inzet storten bijvoorbeeld 
mantelzorg en vrijwilligerswerk zo goed als in. 
De belangrijkste aanbevelingen zijn: Maak na 
alle studies en plannen nu harde afspraken 
over woningen voor senioren, investeer fors 
in preventieve gezondheidszorg en geef 
pensioenfondsen meer ruimte voor indexering 
van pensioenen.

Lees meer op Koepelgepensioneerden.nl. 
“Naar een integraal ouderenbeleid”. 

Frits Scheublin                                                                                                                              
Voorzitter Sociaal Economische Commissie

Van de Activiteitencommissie
We zijn nog niet van het coronavirus af. Ons 
was beloofd dat na de vaccinaties alles weer 
normaal zou worden. Helaas is de praktijk 
anders, maar we blijven optimistisch.
 
Als het allemaal weer kan dan ziet ons 
programma voor 2022 er als volgt uit.
Na twee jaar hopen we eindelijk met de 
voorjaarsexcursie een bezoek te gaan brengen 
aan Hellevoetsluis. We gaan het droogdok 
Jan Blanken en het ramschip Buffel bekijken. 
Voor de liefhebbers bieden we facultatief 
een wandeling over de stadswallen aan, af 
te sluiten met een diner in een fraai gelegen 
restaurant. U krijgt hiervoor weer opnieuw een 
uitnodiging. Natuurlijk houden we rekening met 
de deelnemerslijsten uit 2020.
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Na vier keer doorschuiven gaan we 
dan op donderdag 19 mei 2022 de 
voorjaarsbijeenkomst met de Algemene 
Ledenvergadering beleven in het 
Openluchtmuseum te Arnhem.
 
De klapper van het jaar wordt medio 
september 2022  het bezoek aan de Floriade 
in Almere. Op deze najaarsbijeenkomst 
kunnen we de gehele dag genieten en elkaar 
spreken in een groene en interessante oase. 
Het is dan alweer tien jaar geleden dat we op 
de Floriade in Venlo waren, een mooie traditie.

 
Floriade-terrein, Almere 
 
Voor de najaarsexcursie hebben we opties 
voor een bezoek aan het nog werkende 
Wouda stoomgemaal in Lemmer, wellicht 
in combinatie met een boottocht op het 
IJsselmeer. Ook is een bezoek aan het geheel 
gerenoveerde Paleis Het Loo een aantrekkelijk 
doel. BAM is hier ook bij de realisatie 
betrokken geweest.

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

Wij wensen u virusvrije feestdagen.

De Activiteitencommissie                                                                                                                 
Wim, Jan, Joost, Piet en Cor
 
 
 

Een middag op stap met  
René Serno
Ik wist niet goed wat me te wachten stond toen 
ik op een mooie herfstmiddag bij René voor de 
deur stond. René is lid van de BAM-familie via 
Wilma, woont in de regio Gorinchem en ik ben 
al een tijdje zijn contactpersoon. 

Ik haalde René op, want 
hij had me een middagje 
spoorzoeken beloofd. Of 
schatgraven. Of zo. We 
zouden op zoek gaan 
naar een voorwerp. Het 
begon met spoorzoeken, 
want we moesten eerst 
uitvinden waar we heen 
moesten. Even wat 
theorie. Iedere plek op 
aarde is gedefinieerd door coördinaten. Zo 
ligt Amsterdam op 52 graden, 22 minuten en 
22 seconden Noorderbreedte, en 4 graden, 
53 minuten en 37 seconden Oosterlengte. Op 
school leerden we dat bij Aardrijkskunde. Nooit 
gedacht dat me dat nog eens op deze manier 
van pas zou komen. Maar nu: vind maar 
eens een klein voorwerp met behulp van de 
coördinaten!

René wist welk klein voorwerp hij wilde vinden, 
dus ik wilde al vrolijk op pad met m’n telefoon 
om bij de juiste coördinaten te komen. Maar 
nee, zo makkelijk was het niet! We moesten 
eerst het spoor zoeken! Het begon met een 
brailletekst die René vond als aanwijzing. 
Die brailletekst moest vertaald worden, want 
mijn braille-kennis is te verwaarlozen. Maar 
natuurlijk is daar een vertaalprogramma voor. 
Vervolgens verscheen er een tekst die ik niet 
begreep, maar die René wist over te zetten 
naar cijfers. En via die cijfers vonden we, 
jawel, de coördinaten die we nodig hadden!

Op pad dus. En de coördinaten waren zó 
precies dat we uitkwamen bij de voordeur van 
een bibliotheek. Het voorwerp dat we zochten 
zou zich moeten bevinden in een boek. Zoek 
maar eens een boek in een bibliotheek! René 
ging verder zoeken in zijn aanwijzingen en hij 
vond: ‘In de buurt van Gereserveerd’. En ja, 
in de buurt van de balie was een kast waar 
‘Gereserveerd’  boven stond.  
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Daar stonden weliswaar heel wat boeken in 
maar er was er één die nogal afwijkend was. 

 
Dat was een boek dat eigenlijk een doos bleek 
te zijn, deksel open, er zat een trommeltje in. 
En jawel!!!!, Daar was het logboekje waarnaar 
we op zoek waren. René schreef zijn naam in 
het boekje en ik was er erg trots op dat ik had 
geholpen om deze cache te vinden!!
Want dat was wat we die middag deden: Geo 
caching! Je spreekt het uit als geo kesjing. Het 
is schat zoeken, spoorzoeken, puzzelen, alles 
tegelijk. Lekker in de buitenlucht, vaak in de 
natuur, en het enige dat je ervoor nodig hebt 
is een app op je telefoon en die vind je in de 
appstore.

Het is echt een avontuur! Je kunt een gratis 
account aanmaken bij geocaching.com en 
dan begint het feest. Op je telefoon zie je al 
meteen waar bij jou in de buurt de schatten 
verstopt liggen. En als je net met dit avontuur 
begint, hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn als 
René had bedacht op die herfstmiddag. Vaak 
krijg je meteen de coördinaten en loop je met 
je telefoon in de hand naar de betreffende 
plek. En daar wordt het dan even zoeken. 

Ik probeerde het meteen de volgende ochtend 
en zag dat er vlak bij mijn appartement een 
cache lag! Op stap dus en ik eindigde bij een 
bankje aan de vijver naast het appartement. 

Eerst maar eens van het uitzicht genieten. 
En dan een beetje om het bankje heen 
kijken. Rechts, links, achterkant, niks te 
vinden. Uiteindelijk maar op de knietjes en 
ja hoor, onder het bankje was een kokertje 
vastgemaakt en daarin een logboekje (meer 
een logblaadje) waarop ik mijn naam kon 
schrijven. Nu alleen nog even op de site 
invoeren dat ik hem had gevonden en mijn 
eerste officiële cache was een feit.
Ben je wat verder en wil je spannender 
schatzoek-avonturen, dan neem je voor  
€ 29,50 per jaar een abonnement (betalen 
per creditcard). Dan zijn er veel meer caches 
beschikbaar en ze zijn ook avontuurlijker, zoals 
onze braille-spoorzoeker. 

René is met zijn 3052 caches een 
doorgewinterde geocacher. Hij weet er dan 
ook mooie verhalen over te vertellen. Een 
wel heel bijzonder voorbeeld: de coördinaten 
brachten hem naar een bepaalde plek in een 
bos. Hij ging op zoek naar iets afwijkends 
en ja hoor, op een oude dikke boom zat een 
deurbel. Dat kun je wel afwijkend noemen! 
Okee, hij drukt op de bel en hoort die ergens 
anders overgaan. Op zoek naar de plek waar 
het geluid vandaan kwam……  en daar vond 
hij een lijkkist. Ook wel bijzonder in een bos! 
De lijkkist kon open, een skelet ging rechtop 
zitten met in zijn handen een trommeltje en 
daarin, jawel, het logboekje.

Gebruikelijker is een kokertje in een holle 
boom, een verstopte trommel tussen struiken, 
een kokertje in de wal van een sloot, onder 
een bankje of aan een hek. Ze hebben 
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allemaal gemeen dat het een heel goed gevoel 
geeft als je hem gevonden hebt.

Wees niet bang dat er bij u in de buurt geen 
caches verstopt zijn. Er zijn er 4 miljoen over 
de hele wereld. 

Terwijl we zo aan het wandelen waren viel het 
me op dat René wel heel erg vaak gegroet en 
aangesproken werd. Bij een kopje thee, na 
de zoektocht, vroeg ik aan hem waar dat over 
ging: Iets met stamppot en een kraampje voor 
kantklossen?

Toen vertelde René me over zijn streven om 
de armoede en de eenzaamheid in zijn buurt 
uit te bannen. Daarvoor heeft hij een Stichting 
opgericht die van alles en nog wat doet. 
Inderdaad een maandelijkse stamppotavond 
voor mensen die net niet in aanmerking komen 
voor de voedselbank, een Sinterklaashotel 
waar 350 kinderen een cadeautje kunnen 
komen ophalen, een seniorendag op het 
Plein met (daar is ze) een kantklossende 
dame en nog veel andere kraampjes en 
een kom erwtensoep voor wat ouderen die 
iedere middag op een bepaald bankje zitten 
te keuvelen. Hij benadrukt dat dit allemaal 
alleen maar lukt door de financiële steun van 
de gemeente, de ruimhartige medewerking 
van de plaatselijke middenstand en allerlei 
vrijwilligers die graag bereid zijn in te springen. 
Hij is ook trots op het ‘Armoedefonds’, helaas 
heel noodzakelijk in deze tijd. Uit het fonds 
worden onder andere schooltassen bekostigd, 
op drie punten in de stad kan men gratis 
menstruatieproducten afhalen en senioren 
krijgen bonnen voor allerlei dingen die ze 
zelf niet kunnen betalen. Dat kan een kop 
koffie zijn met gebak, maar ook een tas vol 
verzorgingsproducten of iets lekkers met de 
feestdagen. 
 

De initiatieven vliegen me om de oren en ik 
vraag René of armoede in zijn gemeente dan 
zoveel voorkomt. ‘Maak je geen illusies’, zegt 
hij, ‘het komt ook voor in  

de gemeente waar jij woont en ook  
in jouw buurt. Alleen, je ziet het vaak niet.  
Het blijft verborgen’.

Het was een heel leerzame middag. Ik neem 
me voor de komende tijd eens goed om me 
heen te kijken en op te letten. En niet alleen 
vanwege verborgen schatten.

Meer weten?

www.geocaching.com
www.geocaching.nl
Apps in de appstore
Samen voor Sliedrecht

Marielle Jansen
Contactpersoon Gorinchem en Utrecht 

Wintersportvakantie?
In 1977, we waren nog met z’n tweeën, 
moesten wij ook nodig eens op skivakantie. 
Naast de zomervakantie was de 
wintersportvakantie in opmars. Een al wat 
oudere collega bezat sinds een paar jaar een 
appartement in een skigebied in Oostenrijk. 
Voor een schappelijke prijs, vond hij zelf, 
mochten wij het een weekje huren. Als 
voorbereiding hadden we allebei een soort 
van wintersportkleding gekocht. In mijn geval 
in een schreeuwende kleur groen met hier en 
daar witte strepen voor de sier. Geen ronkende 
naam erop, dat kwam later pas in zwang. 
Schoenen en ski’s konden we daar wel huren. 
Natuurlijk gingen we ook ski-les nemen. Het 
was trouwens al half februari!
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Vol goede moed stapten we op zaterdag 
in de blauwe Opel Kadett om via de Duitse 
autobanen richting Salzburg te rijden en 
vervolgens naar Kirchberg bij Kitzbühel in de 
Oostenrijkse alpen.

Kirchberg, Oostenrijk 

 
Het appartement lag op 1½ km. van het 
centrum en na enig zoeken - TomTom was 
er nog niet - arriveerden we er rond zes uur 
‘s avonds. De volgende dag vol goede moed 
naar de oefenpiste of ook wel Idiotenhügel 
genoemd. Het was ‘plaatjes’ weer en dat bleef 
het de hele week. Wat volgde was een eerste 
aanslag op de portemonnee. Voor een immens 
bedrag konden we ski’s, stokken en schoenen 
huren met daarbovenop het lesgeld voor 
een week oefenen onder begeleiding. In de 
ochtend van tien tot twaalf, in de middag van 
twee tot vier uur. Goed geregeld voor de lokale 
horeca. Ruim de tijd voor een stevige lunch en 
na vieren voor de après-ski.

Met een groep van zo’n tien mensen, een 
klasje, leerde je de grondbeginselen. De een 
wat sneller en beter dan de ander, maar met 
even veel plezier. Iets door de knieën, voor 
bochten het gewicht overbrengen op de ski 
in de bedoelde richting, afremmen met de 
latten in V-vorm, u kent het misschien wel. 
Op een rijtje dwars op de helling op de latten 
met kleine stapjes naar boven bewegen, de 
hoogste dan met een ruime bocht weer onder 
aansluitend. Helaas voor mijn eega ging het 
daar tegen vier uur op de eerste lesdag mis. 
Ze viel hard achterover, klaagde over pijn 

onder in de rug en kon de volgende ochtend 
nauwelijks overeind komen. Wat nu te doen. 
Naar een dokter? Neen dus. Een verpleegster 
hè, dus eigenwijs! Ook niet naar huis, want dat 
vond ze sneu voor mij. In de ochtend reed ik 
naar de ski-les en zij wandelde (strompelde) 
later naar het centrum waar we elkaar troffen 
op een, gelukkig zonnig, terras. De drank later 
bij de après-ski verzachtte de pijn. 

Zelf maakte ik 
vorderingen. We 
gingen al met een 
sleeplift naar hogere 
startposities. Iemand 
kreeg de vraag waar 
zijn vriendin toch altijd 
bleef. Volgens hem 
was ze veel tijd kwijt 
om steeds geld te 
wisselen om de skilift 
te kunnen betalen. Ik voelde met hem mee. 
Het bleef zonnig weer en de zon kreeg al 
kracht. Het gevolg was: of harde sneeuw of 
wat papperig, waar de ondergrond doorheen 
kwam. Op zeker moment na wat capriolen op 
zo’n stuk piste, maakte ik wat vaart. Enigszins 
overmoedig zag ik aan de late kant een 
soort verlaging verschijnen. Geen tijd om te 
stoppen en met enige bravoure waagde ik 
een heuse sprong. Dat lukte maar ik ging wel 
recht op een eenzaam boompje af dat zijn 
verdorde bladeren nog bij zich droeg. Net 
op tijd kon ik mijn ene ski aan dezelfde kant 
van het boompje brengen als de andere ski, 
anders brrr…. was een toekomstig vaderschap 
wellicht lastiger geworden. Wel schampte ik 
de boom die prompt al zijn bladeren liet gaan. 
Voordat ik een komende diepere ‘afgrond’ 
moest overwinnen, liet ik mij zo elegant 
mogelijk vallen. Voor die hele actie werd 
spontaan geapplaudisseerd door andere 
aanwezige skiërs. Dat dan weer wel. 

De volgende zaterdag ging het weer op huis 
aan. Over de stillere autobanen, het was 
carnavalsweekeinde. Onderweg met natte 
sneeuwbuien zag ik de brandstofwijzer akelig 
richting ‘leeg’ gaan. Alle tankstations waren 
gesloten. Net over de grens bij Maastricht 
leek er in de verte licht te branden bij een 
benzinepomp. Inderdaad net op tijd met 
de laatste druppels benzine. Op mijn vraag 
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waarom hij tijdens carnavalsavond toch open 
was, kwam het antwoord dat hij geen vierder 
was en dus maar open bleef, genietend van de 
rust. Hij werd onze redder in de nood.
De verdere reis naar huis was toen geen 
probleem meer.
 
Thuis naar de huisarts die bij mijn vrouw een 
gebroken staartbeenbotje vaststelde. Ze heeft 
nog maanden op een luchtring gezeten om het 
te laten genezen.

Winterberg, Duitsland

 
Dat was dus ons hele wintersportavontuur. 
Het is er nooit meer van gekomen en enige 
aandrang om nog een keer te gaan skiën 
heb ík nooit gevoeld. Trouwens, ook niet 
voor langlaufen, een soort Nordic Walking 
in de sneeuw. Pas op mijn zestigste stond 
ik weer eens op de lange latten. Na een 
succesvol jaar van bouwen gingen we toen 
met een managementuitje een weekeinde 
naar Winterberg in het Duitse Sauerland. 
Ongelofelijk maar dat ging eigenlijk best 
goed. Zelfs mijn toen zeer origineel ogende 
groene skipak paste, na al die jaren in de 
kast, nog wonderwel. Kennelijk verleer je het 
niet helemaal, net als zwemmen, schaatsen, 
fietsen en uiteindelijk lopen. Je wordt er alleen 
steeds minder bedreven in.

Gingen we ook nog met zomervakantie? 
Jawel, naar Noorwegen of Engeland. Na enig 
overleg werd het Engeland. Het was daar al 
wekenlang schitterend weer geweest maar 
tijdens onze overtocht van Oostende naar 
Dover sloeg het weer om. Kwamen we aan 
in het lange weekeinde van Queen’s Jubilee, 
vergezeld van stromende regen. Dat duurde 
maar twee weken met één dag mooi weer, 
toevallig in Londen. In Noorwegen scheen de 
zon uitbundig. Wij moesten een keer uitwijken 
naar een hotel om op te warmen en de tent 
en spullen droog te krijgen. Om drie uur in de 
nacht ging daar het brandalarm af. Iedereen in 

paniek, maar ‘loos alarm’. Toen maar besloten 
naar huis te gaan. In Oostende ging de zon 
weer schijnen. Geweldig toch!

Skidôme in Rucphen

Mijn laatste ski-ervaring was in het Skidôme 
in Rucphen met een bouwteam ter afsluiting 
van een project. Maar dat kun je eigenlijk 
met goed fatsoen geen skiën noemen. De 
echte liefhebbers wens ik alvast “Hals- und 
Beinbruch” en “Grüss Gott”.

Cor Cornelisse

 
Nachtverblijf
Tijdens een prille nachtrust ging de  
telefoon twee keer, die ik met moeite tot 
zwijgen kon brengen. Wist die niet hoe laat 
het was? Een lagere schoolvriend kon zijn 
huis niet in, legde hij mij uit. Zijn vraag laat 
zich raden en op mijn akkoord volgde zijn 
opmerking, dat hij zijn auto niet kon rijden 
zonder sleutel. OK, dan kom ik je halen. 

Heb je een bed, nou dat komt wel goed.  
Achter het stuur gezeten ging opnieuw de 
telefoon. De autosleutel was gevonden en ik 
hoefde hem niet te halen. Hij kwam gewoon 
zelf, met een halve fles wijn in zijn buik. De 
auto weer teruggezet, het buitenlicht aan, 
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wachtte ik af. En ja, na enige tijd kwam er een 
auto om de hoek, die ik zijn plaats wees in de 
straat. Samen weer naar binnen. 

Waar dan? Daar op de bank met die deken. 
Boven haal ik nog even een paar handdoeken, 
een als laken en een voor de douche. Ik laat 
de deur van het nachtslot voor als je spijt krijgt.
’s Morgens om 7 uur lag hij er nog, maakte ik 
thee, en was hij weer gevlogen. 
Tot de volgende keer zei hij nog.

Timmerman

De witwascarrousel 
In het verlengde van ontwijking en ontduiking 
van belastingen ligt het witwassen van geld. 
Op kleinere schaal tref je het aan in de 
dienstverlening, waar nog veel met cash geld 
wordt gewerkt. In de taxibranche, autogarages, 
horeca, maar ook bij kappers komt het voor. 
Meestal gaat het dan over enkele duizenden 
tot tienduizenden euro’s. Het serieuzere werk 
vindt plaats op een veel grotere schaal.  
 
Hierbij worden honderden miljoenen van een 
valuta wit gewassen, meestal in dollars of 
euro’s. 

Opvallend is dat het Verenigd Koninkrijk en 
met name Londen een centrale rol speelt 
als draaischijf van ‘s werelds vuile geld. 
Het wordt besteed aan anoniem vastgoed 
met als voorbeeld Regent’s Park in hartje 
Londen. Besteed aan het luxe materiële en 
immateriële leven dat je er kunt leiden en 
verder doorgesluisd naar veilige oorden. 
Alles met hulp van een deel van de financiële 
dienstensector die niet al te fanatiek 
achtergrondchecks uitvoert. Het is bovendien 

simpel om voor dat doel nieuwe bedrijven in te 
schrijven: het kan online! 

Witwassen werkt ook ondermijning in de 
hand. Sportclubs worden ondersteund door 
‘suikerooms en -tantes’. Aangekocht vastgoed 
wordt meerdere malen doorverkocht voor een 
steeds hoger bedrag. Projectontwikkelaars 
starten dubieuze plannen. Dat alles vaak 
ondersteund door louche notarissen en 
juristen. Kinderen uit criminele milieus laten 
zich opleiden tot advocaat of notaris om het 
spel mee te spelen. Jaarlijks belandt circa 
20 miljard aan crimineel geld in onze eigen 
economie.  

Volgens de Italiaanse “John van den Heuvel” 
is Nederland dé witwasserij van Europa. 
Dankzij ons financiële systeem hebben 
misdaadgroepen, fiscalisten en soepele 
adviseurs zover kunnen komen. Wij zouden 
al het mogelijke geld laten binnenstromen en 
witgeld van zwartgeld onderscheiden en de 
herkomst traceren, is nagenoeg onmogelijk.  
 
 
 
 
 
 

Banken verzuimen vaak hun 
‘poortwachtersfunctie’ uit te voeren die bij 
wet verplicht is. Soms zijn buitenlandse 
dochterbedrijven daarbij betrokken. Vaak ook 
via Baltische banken of filialen van Turkse 
en Russische banken. Geld wordt veelvuldig 
overgeboekt naar weer andere bv’s of cv’s met 
algemene omschrijvingen als “voor goederen”, 
“voor bouwmaterialen” of “adviezen”.
Tussenschakels zijn brievenbusfirma’s in 
belastingparadijzen die geen jaarrekeningen 
en eigenaargegevens hoeven te publiceren. 
Voor veel belastingparadijzen een 
verdienmodel. 
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Zowel ING als ABN AMRO hebben voor 
astronomische bedragen vervolging afgekocht. 
Over het structureel gebrek aan 
witwassignalering ontstond een golf van 
maatschappelijke en politieke 
verontwaardiging. Het gevolg was dat er 
plannen zijn om de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft) aan te passen. Banken mogen dan 
uitgebreid informatie uitwisselen over hun 
klanten. Ze werken samen aan de oprichting 
van een ‘Ken Uw Klant’ instantie waar 
cliëntonderzoek zal plaatsvinden.  
 

 
 
Hier worden dossiers van klanten opgeslagen 
die door alle banken kunnen worden 
geraadpleegd als een nieuw klant zich 
aanmeldt. Niet elke klant hoeft zo opnieuw 
gecheckt te worden, hoewel klanten hier wel 
zelf toestemming voor moeten geven. In de 
toekomst gaan banken alle transacties 
gezamenlijk monitoren. Criminelen verspreiden 
hun overboekingen veelvuldig, hetgeen dan 
meer gaat opvallen.  
 
Onopgemerkt overstappen van bank naar 
bank wordt lastig, aangevuld met een lijst met 
‘foute klanten’ met een vermoeden van 
witwassen. Dat kan nog jaren duren.  
 
Verouderde interne systemen moeten 
vernieuwd worden met inzet van kunstmatige 
intelligentie en gemonitord.
                                                                                                                                                      
Het net sluit zich verder als ook 
Burgerservicenummers (BSN) mogen worden 
uitgewisseld en het UBO-register, dat de 
uiteindelijke eigenaars van bedrijven bevat, 
toegankelijk wordt. Hier is nog wel een 
toetsing van de privacywaakhond Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) voor nodig.
De AP verwacht dat de nog aan te nemen 

datakoppelingswet WSG tot nieuwe “toeslag 
affaires” kan leiden.

Wat wellicht gaat helpen is het beperken van 
contante betalingen van goederen en diensten 
tot een bedrag van 3.000 euro. Via websites 
als Marktplaats is dat nog wel toegestaan. Het 
wordt zo voor criminelen lastiger om hun geld 
te besteden aan luxegoederen zoals juwelen, 
jachten, patser-auto’s en vakanties. Andere 
landen kennen soortgelijke regels. Een 
Europese wetgeving om tot één limiet te 
komen zou hierbij helpen. Het gebruik van 500 
eurobiljetten wil men ook aan banden leggen. 
Ze gelden nu nog wel als wettig betaalmiddel. 
De ECB is in 2019 gestopt met het drukken 
van deze 500 E-biljetten. Een volgende stap is 
om ze ongeldig te verklaren. Het misbruik is 
zelfs zo groot dat ze niet meer worden geteld 
maar gewoon gewogen! Alles bij elkaar is dat 
geen goed nieuws voor eerlijke particulieren 
en privacyvoorvechters. 
 

Witwassen met bitcoins is nog niet zo 
makkelijk. Criminelen en dan speciaal de 
cybercriminelen gebruiken het vaak als hét 
betaalmiddel. Anoniem, niet traceerbaar, 
buiten het zicht van bemoeizuchtige banken en 
opsporingsinstanties. Maar hoe maak je van 
een cryptomunt smetteloos geld om écht te 
kunnen gebruiken? Bij bitcoins wordt gewerkt 
met wallets, de digitale portemonnee op de 
computer. Je kunt precies zien naar welke 
wallet ze heengaan. De hele geschiedenis is 



14

te volgen. Weet je wie de eigenaar van die 
wallet is, dan weet je ook naar wie de bitcoins 
zijn gegaan. Ondanks het gebruik van stapels 
wachtwoorden is er nog steeds van alles af 
te lezen aan transacties. Voor het handelen 
op een ondergrondse markt op internet moet 
je een bijbehorende portemonnee nemen. 
Dat is ooit bedacht om oplichting tegen te 
gaan! De crimineel moet dus actief z’n sporen 
uitwissen. Tegen hoge tarieven kan van een 
‘mixer’-dienst gebruik gemaakt worden. Die 
‘knipt’ de bitcoins in stukjes en wisselt ze 
voor andere stukjes. Opsporingsdiensten 
herkennen echter mixergebruik en daarmee 
komt de verdenking van witwassen. Ook een 
mogelijkheid is om de bitcoins om te zetten 
naar een andere digitale munt, waarbij de 
links naar illegale marktplaatsen worden 
uitgewist. Probleem is daarbij dat er voor het 
omzetten naar cash of giraal geld vaak alleen 
bitcoindiensten bestaan. Dat laatste blijft een 
gevaarlijk moment voor criminelen. Banken 
zijn nu hyperalert op grote sommen geld die 
van handelsplatformen als Bitonic, Paypal of 
Western Union komen. Uitbetalen kan ook, 
maar dan zitten ze met pakken bankbiljetten. 
Briefjes van € 500 zijn dan sowieso verdacht. 
Zo zijn we weer terug bij ‘gewoon’ witwassen.

Uit al die gegevens, die internationaal 
opererende Onderzoekscollectieven 
boven water halen en publiceren, komt 
een ontluisterend beeld naar voren. Via de 
Panama Papers (2016), Paradise Papers 
(2017) en recent de Pandora Papers zien 
we hoe ongelooflijke hoeveelheden geld 
worden onttrokken aan noodlijdende landen 
en economieën. Welvaart en zelfs een redelijk 
bestaan wordt aan grote bevolkingsgroepen 
onthouden. Niet verwonderlijk dat ze afreizen 
naar rijke landen. 

 
Kunnen al die verontwaardiging en 
maatregelen een einde maken aan het 
witwassen? Dat zal een illusie zijn. Er zullen 
nieuwe wegen gevonden worden, ondersteund 
door fiscale adviseurs. Het virus van fout geld 
krijg je nooit weg. Uiteindelijk betaalt de klant, 
u en ik, hiervoor. Het “foute geld’ dat toch 
wordt geconfisqueerd, kan worden gebruikt 
om al die maatregelen, onderzoekskosten 
en opsporing te betalen. Wellicht gaat de 
witwasser zijn eigen ondergang financieren.

Cor Cornelisse
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 Actueel      

Bij de jaarlijkse uitreiking van de 
prestigieuze Cobouw Awards in Leusden is 
BAM onderscheiden als meest duurzame 
bouwbedrijf van 2021. Carla Rodenburg, 
directievoorzitter van BAM Infra Nederland, 
nam de prijs in ontvangst. Cobouw en 
PwC hebben de aanmoedigingsprijs voor 
het meest duurzame bouwbedrijf ingesteld 
om de aandacht voor duurzaamheid 
sectorbreed te vergroten.  

Op woensdag 10 november bereikte de 
65 appartementen bij Anna’s Hoeve in 
Hilversum het hoogste punt. Reden voor 
een feestje! Dudok Wonen organiseerde 
een lunch voor de bouwvakkers van BAM 
Wonen op de bouwplaats. “We zijn trots 
dat we in de tijd van woningmarktcrisis 
in deze mooie nieuwe wijk woningen 
kunnen toevoegen voor de vele 
woningzoekenden”, zegt bestuurder Harro 
Zanting van Dudok Wonen. De oplevering 
van het project zal najaar 2022 zijn.

Op 5 november 2021 is Depot Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam officieel 
geopend door Koning Willem-Alexander 
in het bijzijn van honderden mensen. Na 
een feestelijk openingsspektakel met 
muziek, verticale dans tegen de gevel van 
het depot en toespraken, kreeg de Koning 
een rondleiding langs onder meer het 
schilderijendepot, een restauratieatelier, 
studiezalen en een particuliere collectie. 
Het depot is open voor publiek. 

Aan de Rose Fitzgerald Kennedy Bridge 
is in het kader van de “Structural Awards 
2021” de prijs voor de categorie ‘Vehicle 
Bridges’ toegekend. BAM Civil Ltd en 
Dragados Ireland Ltd zijn verheugd de 
hoofdaannemers van dit project te zijn 
geweest. De 887 m lange brug met negen 
overspanningen steekt 36 m boven het 
water uit en geeft toegang tot de haven 
van New Ross in Ierland. De structuur is 
indrukwekkend van schaal en slankheid. 
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De door BAM Contractors Ltd gebouwde 
nieuwe waterzuiveringsinstallatie bij Vartry 
Reservoir is begin november officieel 
geopend. De verbeteringswerken ruimte 
voor aan het Vartry-plan omvatten de 
nieuwe zuiveringsinstallatie, een nieuw 
overdekt reservoir in Stillorgan en de 
bekleding van de oude stenen tunnel van 
Vartry naar Carrowhill. De openig is een 
cruciale mijlpaal in het veiligstellen van de 
watervoorziening voor de Greater Dublin 
Area in de komende decennia. 

BAM Ireland heeft het Design & Build-
contract (D&B) voor vier nieuwe nationale 
scholen in Dublin en Cork verworven in een 
joint venture met Glasgiven Contracts. BAM 
heeft een bewezen staat van dienst op dit 
gebied en heeft de afgelopen jaren twaalf 
scholen opgeleverd via het Irish Schools 
PPP Program. Deze projecten omvatten het 
ontwerp, de bouw, de financiering en het 
onderhoud van alle scholen, verspreid over 
elf locaties met ruimte voor ongeveer 8.850 
leerlingen en met een totale kapitaalwaarde 
van € 175 miljoen.

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG heeft 
het contract gekregen voor de bouw van 
de verlengde schil van het derde blok 
voor het gebruik van thermisch afval in 
de afvalenergiecentrale Rothensee in 
Magdeburg, Duitsland. De contractwaarde 
bedraagt € 30 miljoen (waarvan 50 procent 
voor Wayss & Freytag Ingenieurbau).
De bouw is gestart in oktober 2021 en 
de oplevering vindt plaats in het voorjaar 
van 2024. Wayss & Freytag Ingenieurbau 
bouwde ook de eerste twee blokken.

Hardt Hyperloop, het Nederlandse bedrijf 
dat werkt aan de ontwikkeling van de 
hyperloop, heeft € 15 miljoen ontvangen 
van de Europese Commissie. Het is de 
eerste keer dat een hyperloopbedrijf 
zo’n financiële steun uit Brussel krijgt. 
Deze bijdrage toont aan dat de Europese 
Commissie de hyperloop erkent als een 
belangrijke sleutel tot het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen van Europa. 
BAM ondersteunt de ontwikkeling van de 
hyperloop.
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Personalia
Van 05-09-2021 tot 16-11-2021:

Wij verwelkomen de  
nieuwe leden:

E. Beek (BAM International)
Schoenerkade 13
2725 EV  Zoetermeer
Tel.: 06 22909258

Mw. K.M. Hemmes (HAM)
Elvis Presleylaan 83
4462 BK Goes
Tel.: 06 27857256

H. Scholte 
Oude Apeldoornseweg 4
8171 LW Vaassen
Tel.: 06 22182767

De volgende leden  
verhuisden naar:

J. van Beek
Molensloot 30
2635 BP  Den Hoorn
Tel.: 06 53706644

Mw. R.M. Dinkelaar-de Bruin
Bartiméus, Rozemarijn app. 
0.13
Paul Krugerweg 43
3851 ZH Ermelo
Tel.: 0341 495395

Th.J. Sanders
Leidenweg 40/70
6843 LD Arnhem
Tel.: 026 3815239

 

 
 
 
M.A.J. Snellaars
Korfoepad 309
3958 XD Rotterdam
Tel.: 06 26222172

Met leedwezen geven wij 
kennis van het overlijden 
van:

09-08-2021:
Mw. J. Visser-Doeve
P/a Huize “De Klaarbeek”
Scheperstraat 101
8162 WR Epe

16-09-2021:
C. van de Kerk
Kon. Julianaweg 3
3155 XB Maaslamd

29-09-2021:
G. Ouwehand
Bleekhofstraat 144
7543 EB Enschede

18-10-2021:
Mw. Y.E. van Mook-Leppens
Wederiktuin 8
4824 PB Breda
 
 
 
 
 

 
 
 

23-10-2021:
Mw. E. Groeneveld-Jongsma
Linthorst Homanlaan 31
4908 DL Oosterhout

23-10-2021:
E.J. Vromen
Godfried Bomansstraat 96
2353 LA Leiderdorp
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Informatieadres
Vereniging BAM Gepensioneerden
H.J. Nederhorststraat 1
2801 SC Gouda
Telefoon (0182) 59 04 05
E-mail vbg@bam.com

De vereniging is aangesloten bij de  
Koepel Gepensioneerden


