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Van de redactie
Alweer een jaar voorbij zonder 
noemenswaardige collectieve coronaproblemen, 
waarin de boosters naar je gevoel al heel lang 
geleden geprikt werden. Corona is verdrongen 
door een serie andere crises als de oorlog in 
Oekraïne, de huizenhoge inflatie, de uit de pan 
rijzende energieprijzen en het WK voetbal in 
Quatar. En we maken ons nu druk over het wel 
of niet dragen van een Love-band en het povere 
spel van het Van Gaal Collectief (op het moment 
dat ik dit schrijf moet de wedstrijd tegen Quatar 
nog beginnen).

De voorzitter opent met het positieve nieuws, 
dat de pensioenen van bpfBOUW met een 
fors percentage zullen worden geïndexeerd. 
Vervolgens blikt hij met tevredenheid terug 
op het (bijna) afgelopen jaar, waarin VBG na 
twee coronajaren weer volop bezig kon zijn 
met haar kerntaken. De Activiteitencommissie 
kon weer schitteren met het organiseren van 
boeiende activiteiten en veel leden wisten dat te 
waarderen.

De penningmeester, volop doende met het 
opstellen van de jaarstukken voor 2022 en de 
begroting voor 2023, geeft vast een inkijkje in 
de financiële wetenswaardigheden van onze 
vereniging. Het onontkoombare zal geschieden, 
maar het blijft gelukkig ver binnen de perken. 
Van belang is wel dat het aantal leden op peil 
blijft en daartoe is een actie bedacht, die elders 
nader wordt toegelicht.

Vanuit de Sociaal Economische Commissie 
(SEC) wordt gerapporteerd over de 
ziektekostenverzekering en het Nieuwe 
Pensioenstelsel (NPS). De behandeling in 
de Tweede Kamer maakte al duidelijk dat de 
wet op zich en de invoering daarvan niet zo ’n 
eenvoudige zaak is. En vanzelfsprekend wordt 
stilgestaan bij de lang uitgebleven indexatie van 
de pensioenen.

De Activiteitencommissie kan terecht verheugd 
zijn over het verloop van de activiteiten in 
het jaar 2022 en is al enige tijd drukdoende 
met de voorbereidingen van die in 2023. In 
het licht van de forse prijsstijgingen is dat 
een ambitieuze opgave en moet men zich de 
nodige inspanningen getroosten om de kosten 

aanvaardbaar te houden. Wij wensen ze daar 
veel succes mee.

Meer dan terecht wordt Bert de Groot, op één 
na het langst lid van onze vereniging, in het 
zonnetje gezet. Ondanks zijn respectabele 
leeftijd is hij nog steeds een trouwe bezoeker 
van onze activiteiten.

Ook Jean Muijtjens verdient ter gelegenheid van 
zijn 25-jarig contactpersoonschap (en al 18 jaar 
officieel als duo-contactpersoon met zijn vrouw 
Elly) bijzondere aandacht voor zijn bijdragen aan 
VBG. We leren hem (nog) beter kennen.

Het initiatief om in BAMformatie aandacht te 
besteden aan opmerkelijke hobby ’s van onze 
leden krijgt zijn vervolg in de persoon van 
Cokky van Leersum. In de vorige BAMformatie 
besteedden we aandacht aan de hobby’s van 
haar echtgenoot Gerard van Leersum. Je kan 
het zo gek niet bedenken, of Cokky weet er iets 
creatiefs mee te doen.

Natuurlijk ontbreken de verslagen niet van ons 
bezoek aan de Floriade Expo in Almere, het 
Wouda-gemaal in Lemmer en de Ochideeën 
Hoeve in Luttelgeest. Ook vanaf deze plaats 
dank aan de verslagleggers en de interviewers.

Timmerman mag ook in deze editie niet 
ontbreken, dit keer met zijn autorijervaringen. 
Tuinman (Hans Jansen) verhaalt over zijn 
eigen moestuin, waarin hij het hele jaar actief 
is en de nodige ervaring heeft opgedaan. Zou 
ook zo maar in onze hobby-serie passen. 
En Cor Cornelisse laat zich in verschillende 
schrijfgedaanten wederom van zijn goede kant 
zien.

Tenslotte vanzelfsprekend BAM Actueel en 
Personalia.

Veel leesplezier. 
Eric van Baarsel

 
Kopij voor BAMformatie  
2023-1 graag inleveren bij de 
redactie vóór 4 maart 2023
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Van het bestuur
De dag begon vandaag (23 november) goed 
met het nieuws, dat bpfBOUW per 1 januari 
2023 onze pensioenen met 14,5% indexeert. 
Nog nooit eerder heeft het pensioenfonds 
zo’n grote verhoging doorgevoerd. Voor alle 
deelnemers in het fonds is dit een welkome 
meevaller in deze economisch zware tijden met 
een hoge inflatie. 

Als bestuur kijken we met tevredenheid terug 
op het bijna afgelopen verenigingsjaar, waarin 
gelukkig alle activiteiten doorgang hebben 
kunnen vinden. Dit in tegenstelling tot de twee 
daaraan voorafgaande jaren 2021 en 2020 
door de Coronapandemie.

Inmiddels zijn we bezig om het 49-ste jaar van 
de bestaansgeschiedenis van de Vereniging 
BAM Gepensioneerden (VBG) af te sluiten en 
ons voor te bereiden om het 50-ste jaar van 
onze vereniging gestalte te geven.

Intussen stapelen de vele maatschappelijke 
problemen zich meer en meer op, hetgeen 
ook zijn weerslag heeft op onze vereniging 
in de vorm van hoge inflatie, waardoor alles 
duurder is geworden. Dat heeft ook effect 
op de begroting 2023, waarmee wij druk 
bezig zijn. Vooruitlopende op de definitieve 
opstelling daarvan heeft het bestuur besloten 
om de contributie licht te verhogen. Elders in 
dit blad doet de penningmeester daar verdere 
mededelingen over.

De opeenstapeling van maatschappelijke 
problemen zal u ongetwijfeld ook op vele 
andere manieren raken. Het ongeremde 
opinielandschap van de sociale media 
draagt voor een groot gedeelte bij aan de 
spanningen en dilemma’s die dit veroorzaakt 

in de maatschappij. Het lijkt er zelfs op, dat 
er in het dagelijks leven niets meer goed 
gaat. Het bestuur hoopt dat het voorgestelde 
activiteitenprogramma voor 2023 hier 
verlichting in brengt. 

Op 3 november rapporteerde de Koninklijke 
BAM Groep voor de eerste negen maanden 
van 2022 een bruto (EBITDA) winst van € 281 
miljoen. Dit is inclusief de boekwinst van €52 
miljoen op de verkoop van Wayss & Freytag.  
 
Met een solide orderportefeuille van € 10 
miljard als basis en het feit dat het wereldwijde 
macro-economische klimaat is verslechterd, 
verwacht de Raad van Bestuur het jaar af te 
kunnen sluiten met een bruto marge van ten 
minste 4%, exclusief de boekwinst van € 52 
miljoen op de Wayss & Freytag transactie.

Met rasse schreden naderen we het einde 
van het jaar 2022, het jaar waarin Rusland de 
wereld op zijn kop zette door een oorlog op het 
Europese continent te ontketenen en waarvan 
we nog geen idee hebben wanneer en hoe die 
zal aflopen. Laten we hopen dat in 2023 het 
gezonde verstand zegeviert en er een einde 
komt aan deze verschrikkelijke invasie. 

Het bestuur wenst u en uw naasten goede en 
gezellige Kerstdagen toe en alle goeds voor 
het jaar 2023. We hopen u in 2023 weer vele 
malen in een goede gezondheid te ontmoeten 
tijdens de door VBG georganiseerde 
activiteiten.

Nico Dirkzwager 
Voorzitter
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Van de penningmeester 
 

Afgelopen jaar zijn we steeds vaker tot de 
ontdekking gekomen, dat de prijs die we voor 
iets betalen, is gestegen. Soms een beetje, 
maar helaas, vaak veel meer. Voorbeelden 
te over: gas, elektriciteit, benzine of diesel, 
boodschappen en de lijst is nog veel langer. 
De roep om compensatie van die gestegen 
prijzen klonk dan ook steeds luider en is 
gelukkig doorgedrongen tot onze regering. 
Die verlaagde de prijzen aan de pomp, kwam 
met een energietoeslag en als het meezit met 
een maximale energieprijs en een verhoging 
van de AOW. Misschien nog wel belangrijker 
voor ons gepensioneerden is het feit, dat 
door de gestegen rente de pensioenfondsen 
over grotere reserves beschikken. Dat 
maakt de weg vrij voor verhoging van de 
pensioenen. De aangekondigde verhoging 
van het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw 
per 1 januari komend jaar is met ruim 14 
procent hoger dan die van andere grote 
pensioenfondsen.  

Ook bij de Vereniging BAM Gepensioneerden 
hebben de prijsstijgingen van het 
afgelopen jaar hun uitwerking niet gemist 
en wordt er over 2022 inmiddels een 
tekort op de exploitatie verwacht. Tegen 
deze achtergrond van gestegen prijzen 
en gedeeltelijke prijscompensatie in de 
vorm van overheidssubsidies en hogere 
pensioenuitkeringen heeft het bestuur besloten 
om de leden toch om een contributieverhoging 
te vragen.          

 

 
 
 
Gelukkig zijn de Corona beperkingen volledig 
verdwenen en zijn alle activiteiten dit jaar weer 
gewoon doorgegaan. De organisatie hiervan 
brengt uiteraard ook hogere kosten met zich 
mee en het bestuur heeft dan ook besloten om 
de € 6 korting op de contributie vanwege het 
niet doorgaan van activiteiten in 2020 en 2021 
met ingang van komend jaar te laten vervallen.                                                                  
Daarnaast heeft het bestuur besloten om – na 
jaren de contributie niet te hebben verhoogd – 
dit met ingang van komend jaar wel te doen. 
De normale contributie voor een BAM-lid van 
€ 17,50 gaat omhoog met € 2,50 naar € 20 per 
jaar en de normale contributie van een partner-
lid van € 14,50 gaat ook met € 2,50 omhoog 
naar € 17 per jaar.

VBG-leden van 85 jaar of 
ouder zijn vrijgesteld van 
contributiebetaling. Tot op 
heden luidt de regel dat zijn 
of haar partner – ongeacht 
zijn of haar leeftijd – dan 
ook werd vrijgesteld van 
contributie. Die regel wordt losgelaten. Partner-
leden krijgen vanaf 1 januari volgend jaar 
vrijstelling van contributiebetaling nadat ze 85 
jaar zijn geworden. Partner-leden die nog geen 
85 jaar zijn maar nu al een vrijstelling hebben, 
behouden die vrijstelling.

Elders in dit nummer kunt u lezen over het 
besluit om vanaf volgend jaar nieuwe leden 
het eerste jaar na hun aanmelding vrijstelling 
van contributie te geven. Voor leden die zich 
op of na 1 januari 2023 aanmelden, betekent 
dit dat de eerste contributie betaling pas 
12 maanden na de datum van aanmelding 
plaatsvindt en niet per 1 januari van elk jaar, 
zoals gebruikelijk voor de bestaande leden. 

Tot slot nog dit. Nadat rond half januari 
de jaarafsluiting achter de rug is, zal de 
automatische incasso van de nieuwe 
contributiebedragen worden uitgevoerd in de 
vierde week van januari.

Jan Brouwer

Contributie 2023
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Van de Sociaal  
Economische Commissie
Ziektekostenverzekering 
Voor VBG-leden is het mogelijk gebruik te 
maken van de collectieve zorgverzekering die 
BAM heeft afgesloten bij VGZ. In november 
moet VGZ de premie voor het volgende 
jaar bekendmaken. Wie al bij VGZ zit, krijgt 
persoonlijk bericht. De collectiviteitskorting was 
tot twee jaar geleden 10%. Toen bijna iedereen 
collectief verzekerd was, begreep de regering 
dat dit geen korting was. De verzekerden, die 
niet in een collectief zaten, betaalden gewoon 
10% te veel. Dus werd de korting in twee 
stappen afgeschaft. Dit jaar was de korting nog 
5%. In 2023 mag geen korting meer worden 
gegeven. Dat geldt overigens alleen voor het 
basispakket.

Op de aanvullende pakketten mag 
de verzekeraar ook in 2023 een 
collectiviteitskorting geven. Daarmee blijft 
een collectieve verzekering in veel gevallen 
goedkoper dan individueel verzekeren. 

Het Nieuwe Pensioen Stelsel 
Eerst was er het Pensioen Akkoord. Een 
akkoord tussen minister, vakbonden en 
werkgevers. Dat werd in een wet verpakt: 
Het Nieuwe Pensioen Contract (NPC). Om 
mij onduidelijke redenen voldeed deze naam 
niet. Intussen spreken we over Het Nieuwe 
Pensioen Systeem (NPS).

Carola Schouten, Minister van Pensioenen 
 
Nu kan je het beestje wel telkens een nieuwe 
naam geven, maar het is en blijft een lelijk 
ding. De minister probeert (als ik dit schrijf) de 
Tweede Kamer te overtuigen. Dat kost moeite.  

 
 
 
 
 
Er is veel meer weerstand dan verwacht. 
Vooral Pieter Omtzigt heeft felle kritiek op het 
wetsontwerp. Het is volgens hem onvoldoende 
uitgewerkt. Het zal de koopkracht niet 
verbeteren. En het is niet uit te leggen. Maar 
de minister rekent op een meerderheid in de 
Tweede Kamer en doet geen concessies. 
Wel wordt verwacht, dat de Verenigingen 
van Gepensioneerden het recht om gehoord 
te worden krijgen en dat de positie van 
gepensioneerden in de pensioenfondsbesturen 
versterkt wordt.  
 
Op de vraag of er een kans is dat het voorstel 
door het kabinet wordt ingetrokken, is het 
antwoord nee. Hoewel de coalitie geen 
meerderheid heeft in de Eerste Kamer, zal de 
wet daar vermoedelijk niet sneuvelen omdat 
de PvdA en Groen Links hun steun hebben 
toegezegd. Als de Nieuwe Pensioenwet in de 
Eerste Kamer toch misloopt, is er geen plan B.

Moderne IT-infrastructuur

Het volgende probleem is dat alle 
pensioenfondsen hun IT-infrastructuur moeten 
aanpassen. De beschikbare IT-capaciteit om 
alle pensioenfondsen binnen de wettelijke 
tijd de omslag te laten maken, wordt nog 
een probleem. Ook De Nederlandse Bank 
kan nog een struikelblok worden. Zij moet de 
transitieplannen van de ruim tweehonderd 
fondsen toetsen. Het ziet er naar uit dat we niet 
voor 1 januari 2027 overgaan op de nieuwe 
systematiek.
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De indexatie 
Pensioenfondsen zijn voorzichtige beleggers. 
Ze beleggen ons pensioengeld vooral in 
vastrentende waarden zoals staatsleningen 
en obligaties. Door de lage rente in de laatste 
jaren konden de pensioenfondsen weinig 
rendement op hun beleggingen maken. En wie 
weinig inkomsten heeft kan weinig uitdelen. 
Dus werden de pensioenen niet verhoogd. Zo 
simpel is dat. Nu stijgt de rente. De fondsen 
maken weer winst op hun beleggingen. En dus 
kunnen de pensioenen worden verhoogd. 

bpfBOUW heeft heel goed belegd en kan per 1 
januari een toeslag van 14,52 % geven. Dat is 
ongekend veel, maar altijd nog minder dan de 
inflatie, die de 17% nadert. Voor onze collega’s 
die bij BAM Rail werkten zal de toeslag in de 
eerste week van december op de website 
van het pensioenfonds Rail & OV staan. De 
collega’s met een PMT-pensioen moeten 
helaas genoegen nemen met 4,2%. Dit fonds 
had minder succes met haar beleggingen. 

Intussen hebben de pensioenfondsen in de 
achter ons liggende jaren zo’n 10 tot 15% 
achterstand opgelopen in de toeslagverlening.  
 
Oorzaak is het strenge beleid van De 
Nederlandse Bank. De Bank verlangt dat ruime 
reserves worden aangehouden. De achterstand 
mogen de fondsen - als het kan - weer inlopen. 
Of dat nog gaat gebeuren en wanneer blijft de 
vraag.

Frits Scheublin 

Van de Activiteitencommissie
 
Eindelijk na twee jaar zonder recreatieve 
activiteiten, hebben we in 2022 het hele 
programma uit kunnen voeren. Voor een deel 

met de telkens uitgestelde bezoeken aan al 
vastgelegde locaties. Het aantal deelnemers 
is wat teruggelopen, wellicht nog door 
coronavrees maar zeker ook door krimp van 
ons ledental en een lichte vergrijzing. 

Van de najaarsbijeenkomst met het bezoek aan 
de Floriade Expo in Almere en de rondleidingen 
staat het verslag in deze BAMformatie. Met 
dank aan Marcel Estourgie en foto’s van 
Jan Brouwer. Over de najaarsexcursie naar 
het Wouda Stoomgemaal in Lemmer en de 
Orchideeën Hoeve in Luttelgeest maakte Simon 
Roelofs een interessant verhaal.

In eerdere BAMformaties van dit jaar stond een 
verslag van Arie van Eijk met foto ’s van Wim 
Beukers over de twee geplande dagen van ons 
bezoek aan Hellevoetsluis.

Over ons bezoek aan het Openluchtmuseum 
met ALV schreef kersvers lid Ton Stehouwer 
hoe hij de dag beleefde, met name over het 
weerzien van oud-collega’s, met foto’s van 
Wim Beukers en Jan Brouwer. Helma de Vries 
deed dat over de geslaagde Petanque-middag 
in Gouda. Volgend jaar gaan we weer. Piet 
Grutters maakte de foto’s en vertelde over zijn 
ervaringen als nieuw AC lid. Over de golfdag 
klom Eric van Baarsel weer in de pen. Hij 
maakte ook de foto’s.

Nog een vriendelijk verzoek om in het 
vervolg op het machtigingsdeel van onze 
aanmeldformulieren het lidnummer in te 
vullen. Dat staat links boven de aanhef van de 
uitnodigingbrieven. 

Ladies first

Activiteitencommissie

Op onze oproep voor opvolging en versterking 
van de Activiteitencommissie komen helaas nog 
geen reacties. Er zullen toch wel, met name 
vrouwelijke leden zijn, die ons team willen 
versterken? Probeer ter kennismaking een keer 
mee te doen met onze programma-invulling en 
locatiebezoeken!  
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Zoals beloofd hierbij het programma voor het 
komende jaar 2023. In het voorjaar, medio april, 
bezoeken we ‘eiland’ Urk met een vaartocht 
over het IJsselmeer, ontvangst en lunch 
aan boord en in de middag een Stegentocht 
door het stadje Urk. Het voornemen om de 
voorjaarsbijeenkomst met ALV in Naturalis 
in Leiden te houden, is gezien de recent 
ontvangen prijsopgave niet haalbaar. We zijn op 
zoek naar een andere passende locatie.

In het najaar in september gaan we dan 
eindelijk ‘s-Hertogenbosch bezoeken.

Naast ontvangst, lunch en diner, kunnen we 
kiezen uit een stadswandeling, een bezoek aan 
de St. Janskathedraal, het bezoeken van het 
Jeroen Bosch Art Center of een boottocht door 
en onder de stad over de Binnendieze. Voor 
de najaarsexcursie gaan we naar het nieuwe 
Vrijheidsmuseum in Groesbeek, daarna met de 
bus naar Nijmegen waar we een boottocht over 
de Waal maken met lunch aan boord van de 
Pannenkoekenboot. Veel ruimte dus om elkaar 
weer te ontmoeten en te spreken.

Op vrijdag 21 juli gaan we weer voor de 
Petanque-middag naar Gouda en op 17 
augustus gaan we golfen en organiseren we 
een golfclinic in Lieren bij Apeldoorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Dag van de Bouw is op zaterdag 17 
juni 2023. Per mailbericht wordt u tijdig 
geïnformeerd over welke BAM-projecten in de 
diverse regio’s meedoen.

Bij de voorbereiding op het programma van 
2023 krijgen we te maken met kostenstijgingen. 
Ook bij de te bezoeken locaties gaat inflatie 
een rol spelen. Wij ontkomen er niet aan om in 
het komende jaar de eigen bijdragen voor onze 
recreatieve dagen licht te verhogen.

In gesprek met verzekeraar Aon is ons 
aangeraden om voor onze recreatieve 
dagen geen Evenementenverzekering maar 
een Groepsreisverzekering af te sluiten. 
Aangezien wij ons beperken tot het regelen 
van bezoeken aan bestaande locaties 
en niet zelf evenementen organiseren, 
is dit een voordeliger en meer passende 
verzekeringspolis met een uitgebreide dekking. 
We kunnen volstaan met het opgeven van de 
namen en geboortedata van onze deelnemers.

Namens de Activiteitencommissie, fijne 
feestdagen en tot volgend jaar!

Wim Beukers, Jan Vissers, Joost Lobach, Piet 
Grutters en Cor Cornelisse

Den BoschUrk

Vrijheidsmuseum Groesbeek Pannenkoekenboot
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Ledenwerving en voucher
In het kader van een goede ledenwerfactie 
hebben wij nagedacht over de manier, 
waarop wij in contact kunnen komen met 
aspirantleden, zij die met pensioen zijn 
gegaan. Omdat wij, onder de druk van de 
Privacywet, geen informatie van de werkgever 
krijgen welke medewerkers met pensioen 
gaan, kunnen wij als vereniging onszelf bij 
de aanstaande pensioengerechtigden niet 
presenteren en promoten, dat zij lid kunnen 
worden van onze mooie vereniging.

Hoe dan wel? Het antwoord is: via onze 
website. 

Daar staat een voucher voor een gratis 
lidmaatschap van een jaar voor één persoon. 
Ook kan men een lidmaatschap voor zichzelf 
en de partner aanvragen, dan is de gratis 
periode voor elk een half jaar. Het werkt heel 
eenvoudig. Op de website van de vereniging; 
https://www.bam.com/nl/werken-bij-bam/
vereniging-bam-gepensioneerden staat een 
button met het woord “voucher”. Als men 
daarop klikt volgt er een invulscherm en maakt 
men zich bij ons bekend. Daarna neemt onze 
ledenadministratie het over en die gaat ervoor 
zorgen dat de juiste papieren ontvangen 
worden en men verdere informatie krijgt over 
de vereniging. Ook kan er (tegen dezelfde 
kosten als de leden betalen) deelgenomen 
gaan worden aan onze activiteiten.

Wij hopen op deze manier in contact te 
komen met “jong” gepensioneerden en zo het 
ledenaantal van onze vereniging weer te laten 
groeien.

Reinier Schuring

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als oud-medewerker van BAM wordt u hierbij een gratis lidmaatschap aangeboden van de 
Vereniging BAM Gepensioneerden voor de duur van één jaar.

Ga naar de website www.bam-gepensioneerden.nl en klik op “voucher”

Vereniging BAM Gepensioneerden

Vou
che

r

Cor  Reinier  Frits  Willem  Nico    Jan       Eric

vbg
Het bestuur wenst jullie mooie en gezellige 

Kerstdagen en een vredige en vrolijke 
jaarwisseling toe met een voorspoedig en vooral 

gezond 2023
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Ing. Bert de Groot, 92 jaar  
en nog altijd in voor onze uitjes
Wij zijn op bezoek bij ing. A.H. de Groot, maar 
voor ons is hij gewoon Bert. Samen met zoon 
Rob ontvangt hij ons in zijn ruime flat aan de 
rand van Waddinxveen, vierhoog met mooi 
uitzicht op de omgeving. Zijn echtgenote Coby 
is dementerend met nauwelijks nog heldere 
momenten en wonend in een verzorgingshuis 
in Gouda. Verdrietig om dat te horen. Velen 
zullen haar nog wel kennen, want ze kwamen 
altijd samen. 

Als we Bert tegenkomen op onze recreatieve 
dagen zegt hij altijd: “volgens mij ben ik het 
langst lid van de vereniging”. Dat zochten we 
uit en hij heeft bijna gelijk. Eén lid meldde zich 
nog een jaar eerder aan. Geboren in 1930 
als kerstkind (25/12) is hij met zijn 92 jaar wel 
de oudste trouwe deelnemer die nog steeds 
meegaat. Tegenwoordig vergezeld van zijn 
zoon of allebei de zonen. Laatst bij ons bezoek 
aan de Floriade was hij er met zijn andere 
zoon en een kleinzoon en liet hij zich lekker 
voortduwen in een rolstoel. 

Wie is Bert de Groot 
eigenlijk en wat heeft hij 
allemaal gedaan. Zijn 
vader was uitvoerder 
bij HBM, dus misschien 
logisch dat hij die richting 
uitging. Op de HTS 
aan de Dongestraat 
in Amsterdam volgde 
hij de studie Weg & 
Waterbouw en ook nog 
een succesvolle  
vervolgopleiding tot betonconstructeur. In 
1952 begon hij bij Rijkswaterstaat in Utrecht, 
gevolgd door een baan bij Gemeentewerken 
in Aalsmeer, waar hij werkte aan de lokale 
infrastructuur. Toch meer een doener 
verkaste hij naar aannemer Hillen & Roosen 
in Amsterdam, eerst in de calculatie en 
werkvoorbereiding en daar begon zijn carrière 
in de bekistingen. Mooie projecten zijn het 
stuwcomplex in Hagestein met zijn betonbogen 
en de Coentunnel in Amsterdam.  
 
 

 
 

Als bekistingspecialist begon Bert in 1962 bij 
BAM in Den Haag om al snel betrokken te 
raken bij het nieuw opgerichte dochterbedrijf 
Matab. Een commercieel bedrijf om het 
Amerikaanse Uni-Form bekistingssysteem te 
promoten en te verkopen. Over die periode, 
een hoogtepunt in zijn loopbaan, staat zijn 
eigen verhaal in BAMformatie 2022-2. Hij had 
toen vele internationale contacten in Europa. 
Zijn gevoel voor talen hielp hem daarbij. Hierna 
nog even bij Nederhorst in Gouda en in 1973 
begonnen bij HBM in Den Haag, later bij HBW 
in Gouda, ook weer als bekistingspecialist. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, nu tijdelijk zetel van 
het Parlement

We noemen nog een paar bekende, in 
het oog springende projecten waarvoor 
Bert in al die jaren het bekistingsadvies 
verzorgde en begeleidde. De IJ-tunnel, 
de kernenergiecentrales in Dodewaard 
en Borsele, Westeinde Ziekenhuis in Den 
Haag, kantoor Sijthoffpers in Rijswijk, het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (nu tijdelijk 
het regeringscentrum) in Den Haag en het 
stadshart in Zoetermeer. Daarnaast bracht hij 
zijn kennis van bekistingstechnieken over als 
docent in het volwassenenonderwijs. Onder 
auspiciën van Stichting Vakopleiding Bouw van 
de Betonvereniging gaf hij in de avonduren les 
door heel Nederland. Die lessen schreef hij 
zelf. Het harde werken eiste zijn tol. Hij kreeg 
last van reuma en dat maakte dat hij in 1987 
moest stoppen met werken en in de WAO 
belandde.  
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In november van dat jaar is hij lid geworden 
van de Vereniging Oud Medewerkers (VOM) 
van HBG, de voorganger van onze huidige 
vereniging.

Zijn vrouw Coby was actief op de school van 
de kinderen. Oudercommissie, schoolreisjes, 
schoolkranten. Samen waren ze actief in 
de Vereniging Openbaar Onderwijs met 
scholendamtoernooien, avondvierdaagsen en 
raakten ze geïnteresseerd in de lokale politiek.

Het tijdelijk in huis nemen van pleegkinderen 
kon er ook nog wel bij. Na een cursus 
Chiropodie (voetzorg) begon Coby een 
pedicurepraktijk aan huis, studeerde ze 
podotherapie in Rotterdam en zelfs aan 
de Universiteit Brussel. Ze slaagt als 
Podotherapeut met een van staatswege 
erkend diploma. De praktijk verhuisde in 
1989 naar een praktijkruimte in Gouda en 
werd daar een groot succes. Dat kwam goed 
uit, want Bert kon haar daarbij helpen als 
administrateur en afsprakenbureau. In 1995 
werd ‘avontuurlijke’ Bert onrustig. 

Er is meer op de wereld dan geld verdienen  
en hij wilde gaan reizen. De praktijk werd 
verkocht aan een van hun medewerkers en ze 
gingen genieten.

Boeiend wordt het als Bert begint te vertellen 
over die vele reizen. Als jongeman van 
amper 17 jaar, liftte hij al in zijn eentje naar 
Stockholm. Hij hield van avonturen beleven. 
Ook zijn werk als Matab/Uni-Form bekisting-, 
Self-Lock steiger- en Peiner drager-expert 
bracht hem al overal in Europa op vakbeurzen 
en bij klanten. Het toont Bert als ondernemend 
mens met een ontwapenende, vaak gespeelde 
naïviteit, die tot grenzen gaat en soms 
eroverheen. 

In 1974 kocht hij zijn eerste camper en maakte 
met zijn gezin gelijk maar een rondreis van 
vijf weken door Turkije. Er volgden meer van 
dit soort onvergetelijke vakanties. Na 1995 
kwamen de GROTE reizen. In 1996 tien 
weken tot in Koerdengebied in Turkije, in 1997 
tien weken naar Zuid-Afrika, in 1998 vijftien 
weken op pad: via Griekenland, Turkije, Syrië 
en Jordanië naar Israël en via de boot terug 
via Cyprus en Italië naar Waddinxveen. In 
2000 nog Noorwegen, naar de Noordkaap en 
de Lofoten eilandengroep. Vaak genoeg werd 
het ‘wild’ kamperen, om kosten te besparen en 
soms waren er helemaal geen campings. Als 
dat geen avonturen zijn!  

Later nog weer verder in Spanje en Portugal, 
maar ook naar Argentinië en Thailand. 
Een mooie hoedenverzameling hangt als 
herinnering aan de wand in zijn woonkamer. 
Inmiddels heeft hij zijn vijfde en laatste 
kampeerauto, de VW LT 28, verkocht. Hij 
kreeg voor deze 33 jaar oude camper, 
ongelogen, nog € 5.000. Gespeeld verongelijkt 
vertelt hij: “Ik had er wel € 8.000 voor 
gevraagd”.

VW LT 28

Alleen, maar niet eenzaam. Bert heeft, 
samen met zijn Coby, een mooi en boeiend 
leven geleid, heeft ontelbaar veel mensen 
ontmoet, is in veel werelddelen geweest en is 
daar dankbaar voor. Helaas lijdt hij aan een 
kwaadaardige tumor met uitzaaiingen, gelukkig 



11

nog zonder pijn. Toch blijft hij actief, hij rijdt 
nog auto waarmee hij, vaak vergezeld van 
een overbuurvrouw, op pad gaat, bijvoorbeeld 
naar een matineevoorstelling in de Doelen in 
Rotterdam. We nemen afscheid en wensen 
hem het allerbeste toe. Hopelijk kunnen we 
hem nog een tijdje blijven ontmoeten op 
komende VBG-bijeenkomsten.

Simon Roelofs en Cor Cornelisse

 
Jean Muijtjens  
25 jaar contactpersoon
 
In oktober 2022 was Jean 
Muijtjens 25 jaar actief als 
contactpersoon voor onze 
vereniging. Wonend in 
Rozenburg, onder de rook van 
Rotterdam, heeft hij de Kring 
Rotterdam-Zuid 1 en Vlaardingen onder zijn 
hoede. Aanvankelijk alleen maar sinds 2004 
‘officieel’ met zijn vrouw Elly aan zijn zijde.

Bij gelegenheid hiervan hebben Rob Kuipers 
(contactpersoon van de Kring waarin Jean en 
Elly wonen) en Reinier Schuring (bestuurslid 
met portefeuille contactpersonen) een bezoek 
gebracht en onder het genot van koffie met 
vlaai de levensloop van Jean besproken.

Jean is geboren en getogen in het 
Limburgse Nuth, zoon van een chemicus 
bij de Staatsmijnen, in een gezin met zeven 
kinderen, zes jongens en een meisje. Jean 
was de oudste en bleek al jong de chemie-
genen van zijn vader gekregen te hebben. 
Na de lagere school via het Gymnasium 

en de HBS naar de HTS in Heerlen, waar 
hij Chemische Technologie studeerde. Na 
zijn afronding van zijn stagejaar bij o.a. de 
Staatsmijnen en een Amsterdams laboratorium 
en zijn verplichte militaire diensttijd in Oirschot, 
kwam Jean bij GULF Oil te werken alwaar 
hij zich opwerkte tot procesengineer. Via 
bedrijven als Oxirane en ICI kwam hij bij 
Tebodin in dienst. Vele Tebodinkantoren en 
-projecten zijn Jean bekend, want hij werd met 
grote regelmaat gedetacheerd.  
 
Ook kreeg hij volop gelegenheid om naar het 
buitenland te gaan, maar daar lag Jean zijn 
hart niet. Alleen een paar ‘korte’ projecten in 
Brussel, Italië en Engeland, maar verder niet. 

Jean leerde Elly kennen op een feestje in 
Limburg en na een paar jaren heeft Elly 
besloten om met Jean mee te gaan naar 
het verre ‘Holland’. De Limburgse genen 
hebben ze nog duidelijk in het bloed, maar de 
arbeidsvoorwaarden waren nu eenmaal in het 
westen aanzienlijk beter dan in Limburg.  
 
Jean en Elly hebben twee dochters gekregen, 
een schoonzoon en vier kleinkinderen. Daar 
genieten ze van met volle teugen. In 2019 
hebben zij hun gouden huwelijk mogen vieren. 

Hoewel Jean de buitenlandse projecten aan 
hem voorbij liet gaan, gingen ze wel vaak met 
vakantie naar buitenlandse bestemmingen. 
Toen de kinderen nog klein waren, trokken ze 
met de vouwcaravan naar de stranden van 
voormalig Joegoslavië of naar Zuid Frankrijk. 
Jean en Elly hebben ook jaren op de tandem  
door Europa getrokken. 

 
 
Fanatiek lid van de tandemvereniging werden 
er, naast hun eigen vakanties, ook jaarlijkse 
trektochten door Nederland en Europa 
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georganiseerd. Zelf organiseerde ze ook 
mooie lange fietstochten, zoals naar Rome en 
Santiago de Compostella in Noord Spanje.

De laatste tandem, met trapondersteuning, 
is dit voorjaar verkocht. (In de BAMformatie 
2022-1 werd hij te koop aangeboden).

Ook is Jean een fervent wandelaar. Twee keer 
de Nijmeegse vierdaagse, maar dat vond hij 
wel erg massaal worden. Dus ‘overgestapt’ 
naar de vierdaagse van Apeldoorn, die hij een 
keer of tien heeft gelopen. En natuurlijk ook 
de Limburgse Heuvelland vierdaagse en lange 
afstandswandelingen. Het Pieter pad, het 
Grote Rivieren Pad en vele anderen staan op 
hun lijstje. Lekker puzzelen hoe je terugkomt 
op je vertrekpunt als je van A naar B gelopen 
hebt.  

Pieterpad  
 
“En heb je nog meer hobby’s?” vroeg 
Reinier. Nou die had hij zeker, want stilzitten 
is er bij Jean niet bij. Sinds 1964 is hij 
kerkzanger en tegenwoordig zingt hij in het 
Rozenburgs Mannenkoor. Ook zingt hij in 
een gelegenheidskoor dat is gestart met de 
repetities voor de Mattheuspassion.  
 
Naast kerkzanger is hij ook al vele jaren koster 
en lekenvoorganger in de kerk bij gewone 
vieringen en begrafenissen. Wel heeft Jean 
besloten zijn kosterschap per einde jaar te 
beëindigen. En als hij dan nog tijd over heeft, 
mag hij ook graag een Sudokupuzzel of 
legpuzzel oplossen. Hij vindt het wel jammer, 
dat er eigenlijk (te) weinig tijd overblijft om  
een mooi boek te lezen. Maar ja, dat is dan 
maar zo.

Rozenburgs Mannenkoor

Dan de eigenlijke reden van ons bezoek, 
de functie van contactpersoon voor onze 
mooie vereniging. Jean herinnert zich nog 
het eerste bezoek aan de familie Lambregts 
uit Puttershoek. Dat was best spannend zo’n 
eerste keer.  
De meeste bezoeken legde hij samen af 
met Elly en in 2004 werd zij ook ‘formeel’ 
contactpersoon. 

O ja, de jaarvergaderingen werden altijd 
goed bezocht in die tijd. Bijna alle leden 
waren dan aanwezig. Vanuit het hele land 
vertrokken ’s morgens vroeg, door het 
bedrijf gehuurde, bussen naar het centrale 
punt waar de vergadering werd gehouden. 
En ’s avonds werd je ook weer netjes 
thuisgebracht. Dat waren grootse en mooie 
bijeenkomsten. We hadden wel eens discussie 
over de opstapplaatsen, maar het waren net 
schoolreisjes en de gezelligheid begon al in 
de bus. Als je deze functie al zoveel jaren 
doet, dan bouw je wel een band op met de 
leden van jouw kring. Je deelt lief en leed en 
Jean en Elly werden soms ook uitgenodigd op 
familiefeesten bij gelegenheid van een 80ste 
verjaardag of een 50 jarig huwelijksjubileum. 

Je moet er wat voor doen, maar je krijgt er ook 
veel voor terug, zegt Jean. Mensen zijn altijd 
blij met aandacht, altijd een ‘bedankt voor het 
bellen’, ‘bedankt voor de leuke kaart’, ‘bedankt 
voor je bloemetje’ of ‘bedankt voor je bezoek’. 
Mooi werk dus.

Jean, gefeliciteerd met dit zilveren jubileum.

 
 

Rob Kuipers  

Contactpersoon 
Kring Rotterdam-Zuid 
II 

Reinier Schuring  
 
Bestuurslid 
Portefeuille 
Contactpersonen
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De hobby’s van Cokky van 
Leersum
In het dubbelinterview bij de familie Van 
Leersum in ‘die mooie zomer’ van dit jaar 
(interview met Gerard geplaatst in de vorige 
BAMformatie) kwamen we alles te weten over 
de hobby’s van Cokky van Leersum.  
 
Eerst iets over Cokky zelf.  
Van jongs af aan was 
knutselen een tweede natuur. 
Haar handen moesten en 
moeten nog steeds altijd bezig 
zijn. En dan gaat het niet over 
breien, haken of achter de 
naaimachine zitten, al doet 
ze dat allemaal ook. In haar 
werkkring (ze was jarenlang directeur van de 
Volksuniversiteit Gouda) kwam haar creativiteit 
goed van pas. Betrokken bij het organiseren 
van cursussen, het daarvoor vinden van 
docenten en het zoeken van lesruimtes. Alles 
om de ‘creatieve en lerende mens’ nuttig bezig 
te laten zijn, net zoals zij zelf.

Handen worden aangestuurd door de geest. 
In haar geval een bonte stroom aan ideeën, 
onderwerpen, mogelijkheden, in ieder geval 
altijd verrassend. In de jaren zeventig was 
het maken van ‘holly hobbie-poppen’ erg 
populair. Zij heeft er zelf wel honderd gemaakt, 
veel op bestelling. Kinderkleertjes maar ook 
theaterkleding en als voorbeeld noemt ze de 
outfit van amateur musical Troje. Voorwaarde 
voor Cokky is dat het steeds recycled 
materiaal van goede kwaliteit moet zijn. Altijd 
ideeën genoeg te zien aan haar huidige 
bezigheden. 

Boeken lezen is niet haar ding. Televisie kijkt 
ze niet maar ze luistert TV met af en toe een 
snelle blik, terwijl ze doorgaat met waar ze 

op dat moment mee bezig is. Zo kwam ze op 
het idee om van afgedankte analoge horloges 
sieraden te maken, vooral halskettingen. De 
horloges worden netjes ‘gesloopt’ al moet 
soms de bankschroef eraan te pas komen. 
Radertjes, veertjes, wijzerplaatjes en meer 
worden kunstzinnig aan elkaar verbonden en 
samen maken ze een uniek sieraad om te 
dragen. De foto maakt veel duidelijk. Juweliers 
kennen haar inmiddels als die mevrouw die 
oude horloges komt halen. Bekenden helpen 
ook mee.

 
Sieraden van analoge horloges 

Ook haar idee om lipjes van drankblikjes te 
gebruiken om zelfgemaakte leren tassen en 
brillenetuis mee te decoreren. Het leer komt 
van oude kleding of van ‘gevilde’ bankstellen. 
De lipjes haalt ze van de blikjes, vervolgens 
haalt ze de scherpe uitsteeksels weg, buigt 
de randjes om en slijpt ze bot waar dat nog 
nodig is. Het blijkt dat elk soort blikje zijn eigen 
unieke lipje heeft, ongelofelijk maar waar. 
Alleen al het zoeken, uitzoeken en sorteren 
op gelijkheid is een uitdaging op zich. Voor 
het decoreren van een tas ben je zo wel even 
bezig. Het resultaat is uniek en ze verkoopt er 
nogal wat, wel voor een zacht prijsje. 

Lipjestassen

Vriendinnen en bekenden nemen op hun 
wandelingen alvast plastictassen mee om 
onderweg blikjes te verzamelen. Via kennissen 
heeft ze een heel leger aan bewoners uit 
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een bejaardencentrum in Scheveningen aan 
het werk en die tassen vol verzamelen op 
het strand langs de pier en de boulevard. De 
mensen hebben er lol in, komen weer buiten, 
zijn in beweging en houden het zand schoon. 
Wat wil je nog meer.
 
Hippe tassen maken van autogordels. Elke 
gordel heeft standaard een lengte van 3m. 
De meeste zijn zwart of grijs maar er zijn ook 
camel- of blauwgekleurde gordels. In duurdere 
sportieve automerken zijn ze geel zoals in 
Alfa Romeo’s of rood bij Porsche. Aan elkaar 
gestikt met gebruik van diverse kleuren gordels 
naast elkaar krijg je een aanlokkelijk product.

Bij beschadiging of na ongevallen moeten 
autogordels vervangen worden en dat gebeurt 
vaker dan u denkt. Garagebedrijven kennen 
Cokky inmiddels en bezorgen haar genoeg 
materiaal om deze hobby vol te houden. Ook 
deze tassen zijn gewild in haar klantenkring. 

Gordeltassen

Sinds kort beleeft ze veel plezier aan het 
maken van ‘muizenhuizen’. Geïnspireerd door 
de boeken met schitterende afbeeldingen en 
bijpassende verhalen van Karina Schaapman.

Poppenhuizen 
worden ‘verbouwd’ 
en naast het maken 
van de verschillende 
muisfiguren wordt 
een heel interieur 
verzonnen en ingevuld 
met op schaal 
nagemaakte elementen. 
Boekenkasten met mini-
mini boekjes met echte 
bladzijden, kroonluchters 
van gordijnhaken, 

toiletpotten van oude telefoonstekkers met 
deksel, barkrukken van fotorolbusjes en 
kroonkurken, om maar wat te noemen.

Juist het ‘vertalen’ van op het oog waardeloos 
materiaal naar passende gebruiksvoorwerpen 
in het muizeninterieur is heel knap en heel 
verrassend.   
 
Het grote voordeel van deze hobby’s van 
Cokky is dat het haar geest levendig en 
jong houdt en dat ze haar fijne motoriek blijft 
trainen. En dat naast het grote genoegen dat 
ze eraan beleeft. 

Ouder foldermateriaal van de beroemde 
Goudse glazen verknipt ze totdat ze voldoende 
kleurrijke stukjes heeft om er vogeltjes van 
te fabriceren en met een stukje boomtak als 
sokkel zijn ze in trek bij de winkel van het 
Gouds Museum. Haar tassen en sieraden 
worden er ook verkocht.

Het kan zijn dat u na lezing bedenkt: 
“Misschien heb ik nog oude analoge horloges 
ergens in een la liggen”. Cokky zal er blij mee 
zijn.

Vindt u nu ook dat u een bijzondere,  
niet alledaagse hobby heeft, laat het ons 
weten en wij komen bij u langs om uw verhaal 
op te halen.

Cor Cornelisse

Autotuur
Is het niet heerlijk om met de auto te gaan in 
plaats van de fiets? Je komt warm en droog 
aan en in goede conditie. 

Na afloop weer de Rijksweg op naar huis, wil 
de auto voor het stoplicht ineens niet verder. 
Geen lampje dat meer brandt, een week na de 
beurt.

De file bouwt zich op en ik bel met laatste 
prik de 112. Het is wachten tot een 
vrachtwagenchauffeur opduikt. Die begint 
bij rood licht mij de kruising over te duwen. 
Een tweede vrachtwagenchauffeur, die Muizenhuis
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hem bijspringt. Dan komt Rijkswaterstaat 
aangereden, wil zijn werk beginnen maar wordt 
ter verantwoording geroepen door een fietser, 
die hem de les wil leren in plaats thuis zijn 
eigen piepers te gaan schillen. De politie komt 
aangesneld en raakt ook betrokken. Ik vraag 
naar fietsers naam en functie, maar die wil hij 
niet geven. Hij spreekt dreigend verder. De 
berger rijdt weg, de Wegenwacht verschijnt.

Die volgt mij naar huis, 22.00 uur. Zou die het 
morgen toch niet doen mijnheer, belt U ons 
opnieuw. De dealer heeft de volgende dag 15 
wachtenden voor mij en 3 weken wachttijd. 
Vier uur ‘s middags is de plaatselijke garagist 
weer terug met mijn herstelde auto, vraagt mijn 
mailadres, stuurt zijn karige rekening. Met veel 
dank voldaan.

Timmerman

 
Ons bezoek aan de  
Floriade Expo in Almere op  
13 september 2022
Het bezoek aan de Floriade was voor mij een 
inspirerende dag, maar bovenal een dag vol 
ontmoetingen.

Al rondlopend over het uitgestrekte Floriade 
terrein in Almere, op deze stralende 
septemberdag tezamen met 170 oud-
medewerkers van Groen Oranje, voerden 
twee gedachten bij mij de boventoon: “een 
geweldige dag vol groen, architectuur 
en cultuur” én “afstand zowel in tijd als 
geografisch verzwakt geenszins de onderlinge 
band en vriendschap”.

Hartverwarmend om te zien hoe de leden  
van de VBG Activiteitencommissie (Wim 
Beukers en Cor Cornelisse) en het bestuur 
zich gezamenlijk inzetten om een en ander te 
initiëren, te organiseren en in goede banen 
te leiden. Onze dankbaarheid en waardering 
daarvoor is groot.

Het thema van deze Floriade, “Growing Green 
Cities”, kwam tot uiting in een veelheid aan 
attracties en speciale routes. Gidsen leidden 
ons ’s ochtends kundig rond over het immense 
Floriade-terrein en vertelden interessante 
wetenswaardigheden en achtergronden. 
Onze verwachting vooraf was dat we veel 
smaakmakende bloemen en planten zouden 
zien, een en ander gebaseerd op een eerdere 
ervaring dertig jaar geleden tijdens de Floriade 
in Zoetermeer. 

Het was bij de rondleiding aanvankelijk even 
wennen, dat er hier een accent lag op vele 
non-florale toekomstige ontwikkelingen in het 
algemeen. Maar ook dat bleek een boeiend 
gegeven. We genoten, naast bloemen en 
planten, van architectuur, verticale tuinen, 
duurzame innovaties, schone energie-
ontwikkelingen, cultuur en groene kunst. Al met 
al een inspirerend geheel. Ook het prachtige 
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uitzicht over het zeven meter diepe Weerwater 
op de skyline van Almere City, blijft een mooie 
herinnering. 

De start met koffie en appelgebak ’s morgens, 
het gezamenlijke diner ’s avonds en de zelf 
in te vullen middag-verkenningen leenden 
zich uitstekend voor het aanhalen van oude 
contacten. Herinneringen, roddels, markante 
gebeurtenissen en heldendaden kwamen weer 
ruim aan bod. Het voor eenieder verschillend 
leven na de pensioendatum laat mooie en 
gevarieerde eigen invullingen en bezigheden 
zien. 

De gepensioneerden kwamen van heinde en 
verre. Van Eijsden in het zuiden van Limburg 
tot Newcastle in het noorden van Ierland. 
Aan trouwheid aan onze Groep geen gebrek. 
Met mijn meer dan 50 jaar Groen Oranje was 
het bijvoorbeeld een uitermate aangename 
verrassing om uitgerekend in Almere een 
charmante Ier te ontmoeten met wie ik 40 
jaar geleden zo fijn mocht samenwerken op 
St-Maarten, het bovenwindse eiland in het 
Caribisch gebied.

Helaas ging één onzer, na een meer dan drie 
uur durende reis per trein om op tijd aanwezig 
te zijn, door oververmoeidheid onderuit. Wat 
een warm gevoel gaf het om te zien, hoe 
hij meteen goed werd opgevangen door 
diverse oud-gedienden. De zorg werd snel 
overgenomen door de VBG organisatie die 
de man per taxi weer veilig thuis liet brengen. 
Later die week vernamen wij gelukkig dat hij 
het weer goed maakte.

De reis langs de landenpaviljoens op deze 
Floriade met 30 internationale deelnemers 
deed terugdenken aan de zeventiger en 
tachtiger jaren, toen ons aller bedrijf in maar 
liefst 73 landen wereldwijd actief was. Een 
prestatie die wij niet licht zullen vergeten en 
waar we nog altijd vol trots op terugkijken. 
Als onderdeel van de BV Holland toentertijd, 
samen met onder andere bedrijven als Shell, 
Unilever en Philips, was dat een krachtig 
internationaal verkoopaspect.

Ook denken we met veel plezier terug aan wat 
details die onze dag extra opfleurden:
• de tocht met de kabelbaan die op 35 meter 

hoogte een prachtig overall uitzicht bood 
over het gehele expo terrein.

 
 

• de wederhelft een onzer (ik noem geen 
namen, maar haar voornaam begon 
met een H en eindigde op ette) die alle 
boerenkoolplanten van de gehele Floriade 
wilde bezoeken.

• de opvallende plant Kniphofia Papaya 
Popsicle, een ware vuurpijl.

Als basis voor onze ontmoetingsdag was de 
Floriade alleszins de moeite waard, in weerwil 
van voortdurende negatieve berichtgeving 
in de media over budgetoverschrijding en 
het aanvankelijk niet tijdig gereed zijn van 
diverse onderdelen. De twee moeilijke 
coronajaren waren hier vast debet aan. De 
negatieve publicaties zorgden er indirect 
voor dat slechts 1/3 van het aantal verwachte 
bezoekers (700.000 versus twee miljoen) ook 
daadwerkelijk zijn opwachting maakte. Daar 
het hier ook handelt om een soort laboratorium 
voor de toekomst van ons land, moet een 
budgettair tekort niet uitsluitend terechtkomen 
bij de gemeente, maar worden afgedekt door 
provinciale- en vooral landelijke overheden. 
Wij hebben in ieder geval volop genoten, mede 
dankzij het zonnige weer.
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Na een heerlijke dag en het dankwoord 
van de voorzitter aan Cor en Wim van de 
Activiteitencommissie “moesten” allen 
huiswaarts keren. Bussen zouden ons naar 
de parkeerplaats brengen, een paar kilometer 
verderop. Het wachten daarop duurde bijna 
drie kwartier, hetwelk voor de diehards onder 
ons aanleiding was om het populaire liedje 
“busje komt zo” ten gehore te brengen om de 
moed erin te houden. Het busje kwam toch 
en bleek een grote bus. Iedereen is veilig 
thuisgekomen.

Bijeenkomsten als deze zijn zeker voor 
herhaling vatbaar.

Marcel Estourgie

Marcel Estourgie, geboren in 1944, begon na 
de TU Delft zijn loopbaan bij de Hollandsche 
Beton Maatschappij. Hij is er nooit meer 
weggegaan. In 1973 werd het Interbeton 
waarvoor hij werkte 
en woonde in Chili, de 
Antillen, Nigeria, de VS, 
Saudi Arabië, Venezuela 
en vanaf 1984 als 
area directeur van de 
Amerika ’s. Daarmee 
is hij waarschijnlijk één 
van de HBG-ers die voor 
langere tijd in het verre 
buitenland vertoefden. 
Vervolgens nog hoofd Business Development 
Holding HBG en directeur van de Hollandsche 

Staalbouw Mij. (HSM) en Hollandsche 
Constructie Groep (HCG).

Het meest trots is hij op zijn bijdragen aan een 
megaproject in Saudi Arabië, het King Khalid 
Military City, een speciale stad gebouwd voor 
militairen en hun families, het ontwerp en de 
bouw van de Maeslant Kering in de Nieuwe 
Waterweg, het sluitstuk van de Deltawerken 
en de Offshore locatie F3-FB1, een olie- en 
gasproductieplatform met verblijfmodule 
midden in de Noordzee ten noorden van 
Nederland. Tegenwoordig nog actief als fietser 
en zwemmer om te blijven bewegen.

Op rustiger momenten leest hij graag 
historische boeken over de geschiedenis in 
andere tijden.

Activiteitencommissie 

Mijn bezoek aan Floriade: kort 
van duur, maar warm van hart
Zeer verheugd ging ik op 13 september op 
weg naar Almere. Het was een hele reis uit 
het uiterste zuiden van Limburg. En de reis 
wilde niet vlotten. Vertragingen en het uitvallen 
van de trein zorgden ervoor, dat de reis nog 
eens anderhalf uur langer duurde. Ik had de 
organisatie gemeld dat ik later zou zijn. Zij 
stonden dan ook nog bij de ingang op mij te 
wachten. Ik werd hartelijk welkom geheten. 
Ook was er nog koffie met taart voor mij.

Vervolgens ben ik aan de bezichtiging van de 
Floriade begonnen. Echter, ik kwam niet ver. 
Al bij het eerste paviljoen werd ik niet goed. 
Ik ben gaan zitten en binnen de kortste tijd 
was er al iemand van de EHBO bij me. Die 
heeft met me gepraat. Bij toeval passeerden 
twee VBG-ers, Marcel Estourgie en Eric van 
Baarsel. Marcel is met het EHBO-karretje 
met mij meegereden naar een plek om bij 
te komen. Ondertussen zocht Eric contact 
met de organisatoren Cor Cornelisse en 
Wim Beukers, die zich vervolgens over mij 
ontfermd hebben. Zij hebben toen gezorgd dat 
ik vervoerd werd naar de EHBO-post. Daar 
werd ik goed ontvangen en op een bed gelegd. 
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Ondertussen was Cor flink in de weer om een 
en ander te overleggen. Er werd toen besloten 
mij met een taxi naar huis te laten brengen. 

Een heel vriendelijke chauffeur heeft die hele 
tocht (toch zo’n 230 km) mij beziggehouden 
en thuis afgezet. Ondertussen had Cor contact 
opgenomen met mijn vrouw. Dus die stond me 
al op te wachten.

Nog dezelfde avond kreeg ik weer een 
telefoontje van Cor hoe het met me ging. Het 
ging al een stuk beter. Na een bezoek aan 
de dokter bleek het een zomergriepje te zijn.          
De dag er na werd ik weer gebeld door Cor 
met een opwekkend praatje. Weer een week 
later belde hij nog eens. Toen kon ik melden 
dat ik helemaal opgeknapt was.

Van de Floriade heb ik niet veel gezien. Maar 
de liefdevolle verzorging en begeleiding heeft 
me een heel warm hart bezorgd. Daarom wil ik 
langs deze weg de organisatie van het bezoek 
aan de Floriade bedanken voor hun inzet.

Wiely Philippens

Een eigen moestuin
Inleiding 
Het echte tuinieren begint al in je jeugd. Het 
is vaak aangeboren. Je kunt het eigenlijk niet 
leren, maar als het in je zit, kun je het wel 
blijven ontwikkelen. 

Als kind was ik er al vroeg mee bezig. Door 
omstandigheden trokken mijn ouders in 
Brabant in een nieuw huis met een ruim 
stuk land eromheen. Dat moest in het begin 
natuurlijk omgespit worden en ingezaaid. 
Daar hielp ik als kind van 11 al mee. En te 
veel boontjes en andere groente was toen 
nog geen probleem. Wat niet meteen werd 
geconsumeerd, belandde in een weckpot. 

Zo was dat in die tijd. Het was tien jaar na 
de oorlog en iedereen had de tekorten aan 
voedsel aan den lijve meegemaakt!

Maar tuinieren kun je later verder ontwikkelen. 
Door er elk seizoen mee bezig te zijn, leer je 
de seizoenen kennen met voorspoed en ook 
tegenslagen. Wanneer je moet planten/zaaien, 
welke bemesting nodig is, het water geven 
en soms ook het gevecht met de vogels en 
insecten. Je bent nooit uitgeleerd.

Huur van moestuin 
Na mijn pensionering had ik ineens wat meer 
tijd. De huurtuintjes van 30 m2, die ik daarvoor 
had gehad, waren te klein geworden. Ik 
schreef me in bij een amateurtuinvereniging 
(vroeger volkstuinvereniging geheten) 
en huurde een tuin van 200 m2, met een 
blokhut erop (met stromend water en toilet en 
zonnepaneel) met een overdekt terras. Maar 
de achtergelaten tuin was verwilderd, vol met 
struiken en grasveld en veel betontegels. Wel 
waren er aan twee zijden poldersloten. Dus 
voor bomen en struiken water genoeg. 
 

Eerste spotwerk

Voorbereiding en inrichting 
Dat moest anders. Er kwam een kleine kas 
bij met twee automatisch openende ramen. 
Ik wilde een grote moestuin en vooral veel 
fruitbomen! Daarvoor werd het grasveld 
omgespit. Ik groef een diepe greppel en alle 
tuinresten en gras gingen hierin. Ook werd 
een grote zilverspar gekapt en de wirwar aan 
struiken werden met veel moeite en geduld 
uitgegraven en afgevoerd.

De bomen plantte ik verspreid over het terrein 
heen op plekken zodat de schaduw veelal 
op de blokhut viel. Langs het toegangspad 
plantte ik leibomen. Er werden appelbomen, 
pruimenbomen en kersenbomen geplant. En 
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ook nog een moerbeiboom. Toen kwamen de 
aalbessen, bosbessen en kruisbessen.

Na een grote snoeibeurt rondom ons woonhuis 
had ik ineens allerlei buxusstekjes. Die heb ik 
laten groeien en na anderhalf jaar had ik ca 
200 meter buxushaag erbij, uitgeplant rondom 
het hoofdpad en langs de zijkanten.

Jaarschema                                                                      
Elk jaar begin ik met een vast werkschema in 
drie perioden. Eerst wordt de composthoop 
omgezet en de verteerde compost over het 
land uitgespreid. Eind Februari begin ik met 
het zaaien in de kas: spinazie en radijs. 
Daarnaast koop ik bloemkoolplantjes, sla en 
andijvie. Meestal in tuincentra in de buurt van 
het Westland. Ook aardappelen. Deze laat ik 
vooraf kiemen in een koele kamer. Die gaan 
ook voor Pasen in de grond! Tot Pasen zaai 
ik de tuinbonen en peultjes voor. Ook voor 
Pasen gaat het allemaal de grond in. Want 
met Pasen gaan we meestal 5 weken naar ons 
vakantiehuis in Frankrijk.

Maar het seizoen gaat door. En de snij- en 
pronkbonen waar we dol op zijn, zaaien we 
in Frankrijk voor. In een bakje, op een nat 
papiertje, voor de verwarming. Als er een paar 
blaadjes aan verschijnen doen we ze in potjes. 
4 plantjes per potje.

Half mei zijn we weer terug in Nederland. 
IJsheiligen zijn dan ongeveer voorbij en dan 
vriest het niet meer. Dus de snijbonen meteen 
de grond in. En natuurlijk de stokken erbij. Elk 
potje, met 4 plantjes, bij een staak.

Dan, na een tijdje, oogsten we de tuinbonen 
en peulen. Ook de kersen worden rijp. De 
aalbessen volgen. Wel afgedekt met netten! 
Intussen hebben we in Frankrijk allerlei 
huurders in ons huis. 

Alles moet in onze tuin gedaan zijn, want begin 
augustus gaan we weer terug naar Frankrijk.

Frankrijk 
Daar wacht ons weer een nieuwe oogst. 
Er is geen moestuin maar er staan wel 
kersenbomen en pruimenbonen en er staat 
een perzikboom. Van die laatste boom 
hebben wij veel vruchten te oogsten. Van 
pruimenbomen nauwelijks. Hangt samen 
met vorstperiode. 
Vroegbloeiende bomen 
hebben daar last van. 
En kersen zien we ook 
nauwelijks. Netten erop 
helpt niet, want vogels zijn 
altijd slimmer, vooral als je er niet bent! Maar 
perziken volop. 

En eind augustus komen de vijgen. Daar is niet 
tegen te eten, zeiden onze huurders soms. De 
vogels pikken de vijgen aan bovenkant. Maar 
genoeg blijft erover voor ons. Het teveel aan 
vijgen wordt in potten gedaan, gepasteuriseerd 
en op sap. Blijft nog jaren goed.

Nederland 
In september terug naar Nederland. Dan 
begint de appeloogst. Van de valappelen 
maken we moes of compote. Ook in potten 
om te bewaren. Rest is voor kinderen/
kleinkinderen. Goudrenetten, James Grieve, 
Notarisappel, Lombard Calville, Cox en Elstar. 
Allerlei soorten, want de oogst wisselt soms 
per soort.
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Zicht vanaf de vijver

Maar tussentijds ook natuurlijk de oogst van 
courgettes, boerenkool, sla en andijvie. En in 
de kas veel tomatenplanten en komkommers.

In oktober gaan we weer naar het buitenland. 
Dan is alles geoogst. De rest is voor de 
buurvrouw die alles in de gaten houdt. En 
af en toe een bloemetje plukt. Want langs 
het hoofdpad moet er een siertuin worden 
aangelegd, omdat de hoofdpaden van het 
tuincomplex vrij wandelgebied zijn en voor de 
wandelaars moeten er ook veel bloemen en 
sierplanten te zien zijn. Heggen zijn verboden, 
want die belemmeren het uitzicht! Bij ons staan 
er dahlia´s, rozen, Cornus, pioenrozen, boeren 
jasmijn en azalea’s. Genoeg te zien dus, met 
doorkijkjes naar snijbonenstokken en sla.

Zoals jullie zien: met een moestuin heb je 
nooit rust. In de winter, als het niet vriest, een 
snoeiperiode en eind februari begint het weer 
van voren af aan. En elk jaar weer andere 
problemen en wisselende oogst. Maar dat 
maakt het juist zo leuk. De stand van de zon 
geeft de groeiperiode aan. 

Tuinman

 
Techniek en ontspanning,  
onze reis naar Lemmer  
en Luttelgeest
Op 11 oktober jl. vertrokken wij ‘s morgens al 
vroeg voor ons laatste VBG-uitje dit jaar. De 
reis ging eerst naar Lemmer voor een bezoek 
aan het Ir. D.F. Wouda gemaal. Later op de 
dag naar Luttelgeest voor een bezoek aan de 
Orchideeën Hoeve. 

Het was prachtig weer en na een lange reis 
vanuit Gouda zagen we de kenmerkende 
hoge schoorsteen van het gemaal boven het 
vlakke land uittorenen. Na ontvangst met 
koffie met Oranjekoek en het bijkletsen met 
de verschillende oud-collega’s werden wij 
opgewacht door een viertal gidsen. Die namen 
ons mee naar de filmzaal en expositieruimte 
of gelijk mee naar buiten om het gemaal te 
bezichtigen. Deze deelnemers mochten na de 
rondleiding naar de film kijken. 

Het Ir. D.F. Woudagemaal

In een wat geromantiseerde film zagen we 
hoe, als gevolg van dagenlange regenval 
en door wind opstuwend water, het gemaal 
werd opgestart om uit Friesland het water in 
het IJsselmeer te pompen en zo overlast te 
voorkomen. Het speelde zich natuurlijk af in 
2020, net voor de viering van het 100-jarig 
bestaan van het gemaal. Koning Willem-
Alexander was al uitgenodigd.

De eerste plannen dateren uit 1913, nog in het 
stoomtijdperk. De bouw begon in 1916, waarbij 
al het materiaal met echte paardenkracht werd 
aangevoerd. Alles vergde veel handwerk en 
mensen. Het ontwerp is van hoofdingenieur 
Dirk Frederik Wouda, de uiteindelijke 
naamgever van het gemaal.  
 
 
Onder zijn motto ‘wie slagen wil, die slagen 
kan’ deed hij dat met zijn team zonder 
computergeweld! Bij kolen verbranden hoort 
een schoorsteen, in dit geval eentje van 
60 meter hoog. Het zat de metselaars niet 
mee. Na het pannenbier om dit hoogtepunt 
te vieren sloeg bij een hevige onweersbui 
de bliksem in met als gevolg scheuren in 
het nog verse metselwerk. Jammer, want 
daardoor was er nog geen bliksemafleiding 
aangebracht. Uithuilen en opnieuw beginnen. 



21

De schoorsteen werd steen voor steen 
afgebroken, stenen afgebikt en omhoog maar 
weer, nu gelijk met de aarding. In oktober 1920 
werd het stoomgemaal feestelijk in bedrijf 
gesteld door Koningin Wilhelmina. Saillant 
detail: de bouwsom van fl. 1,8 miljoen werd 
fl. 2,8 miljoen. Toen waren er ook al forse 
budgetoverschrijdingen. Het gemaal was 
hard nodig, omdat de afvoer van overtollig 
water door sluizen en watermolens niet 
meer voldoende was om Friesland ‘droog’ te 
houden.

Het Woudagemaal is het grootste ooit 
gebouwde stoomgemaal ter wereld. Naast 
Rijksmonument staat het sinds 1998 op 
de UNESCO werelderfgoedlijst. Tot 1996 
fungeerde het als stoomgemaal met vier 
stoommachines, die elk twee 2-zijdig vacuüm 
aanzuigende centrifugaalpompen konden 
aandrijven. In 1955 werden vier vlampijpketels 
geïnstalleerd, die in 1967 werden omgebouwd 
voor zware stookolie. De capaciteit is ruim 
4000 m3 per minuut. Het gebouw zelf is een 
voorbeeld van het zogeheten rationalisme, 
een voorloper van de Amsterdamse School, 
naar de ideeën van architect Berlage. Het 
gebruik van bakstenen en sierelementen 
geven het een strak en sober karakter. 
Van binnen zorgen de stalen dakspanten, 
natuursteen, eikenhout, uitgekiende kleuren 
en veel sierranden voor een unieke, prachtige 
uitstraling. 

In 1967 werden de taken overgenomen door 
het J.L. Hoogland gemaal in Stavoren, met 
elektrisch aangedreven schroefpompen en 
een capaciteit van 7300 m3 per minuut. 
Het Woudagemaal wordt tegenwoordig 
gemiddeld eenmaal per jaar ingezet bij 

extreem hoog water. Daarnaast wordt het nog 
wel tweemaal per jaar in werking gezet voor 
trainingsdoeleinden.

Na het bezoek aan Lemmer hadden we ruim 
de tijd om in Luttelgeest te komen. In het 
restaurant van de Orchideeën Hoeve genoten 
we eerst van een traditionele broodlunch 
met soep en natuurlijk de VBG-kroket. Na 
de lunch namen de gidsen ons mee voor de 
rondleidingen. 

De Orchideeën Hoeve 
De oorsprong van dit familiebedrijf ligt in 
Aalsmeer. Op een in 1919 aangekochte akker 
werd begonnen met het telen van anjers, 
chrysanten en seringen. In 1930 kwam er 
een eerste kasje, waarmee de basis voor de 
Orchideeën Hoeve ontstond. In 1957 begon 
men met het kweken van orchideeën en in de 
jaren erna werd in de orchideeënwereld naam 
gemaakt.  
 

 
 
De kwekerij verhuisde in 1979 naar de huidige 
locatie in de Noordoostpolder. In 1984 besloot 
men de kwekerij als ‘de Orchideeën Hoeve’ 
open te stellen voor betalend publiek om vanaf 
1989 helemaal een recreatieve bezoeklocatie 
te worden. In de jaren daarna is het bedrijf 
uitgebreid met verschillende tropische 
thematuinen die zich richten op de combinatie 
van flora en fauna.
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Natuurlijk is er de Orchideeëntuin met 
waterval en vijver vol koi-karpers. Het 
Amazone Regenwoud met mini-aapjes 
en een waterstroom waar enorme 
roodstaartmeervallen in rondzwemmen.
De tropisch hete Vlinder Vallei, waar je 
betoverd raakt door duizenden prachtig 
gekleurde vlinders in een magische wereld 
met steile rotswanden, beekjes en vijvers. 
De ‘Zwevende’ Bloementuin vol met kleurige 
bloesems, bloeiend boven je hoofd zover het 
oog reikt. Het Mangrove Speelbos voor jong 
en oud(er). Ook heeft men ruimte gecreëerd 
voor stokstaartjes, flamingo’s, ringstaartmaki’s, 
alpaca’s en mini-ezels. In de Citruslaan zie je 
hoe tropische fruitbomen groeien. Alles even 
prachtig en met aandacht uitgevoerd, een lust 
voor het oog. Enige hilariteit ontstond in de 
Lorituin waar clowneske papegaaitjes op onze 
handen, armen en hoofden landen om uit de 
ons aangereikte cupjes zoetigheid te drinken, 
elkaar verdringend met een hoop gekrijs.

Na de rondleiding was 
er tijd voor snacks en 
een drankje en konden 
we nog enige tijd 
gezellig napraten met 
oud-collega’s. Hierna 
werden de organisatoren 
bedankt en iedereen 
een behouden thuisreis 
gewenst. Het was weer 
een goed georganiseerde en geweldige 
excursiedag.

Simon Roelofs    

Simon Roelofs en zijn vrouw Joke zijn al 
13 jaar lid van onze vereniging en samen 
contactpersonen voor de leden van Kring 
Gouda II. In zijn werkzame leven was hij, na 
een korte carrière als assistent-uitvoerder bij 
Heijmans, van 1987 tot zijn prépensioen in 
2009, inkoper bij Interbeton, HBM, later HBG 
en BAM, van Regio Amsterdam. Simon heeft 
menig project in de regio Amsterdam voorzien 
van materialen en geschikte onderaannemers, 
steeds in nauwe samenwerking met en volle 
waardering van projectleiders en uitvoerenden.

Op 4 oktober 2022 was de eerste geplande 
excursiedag die ook gezegend werd met 

mooie weersomstandigheden en gidsen die 
er zin in hadden om veel te laten zien en 
erover te vertellen. Interessant om twee unieke 
locaties te bezoeken die al meer dan honderd 
jaar bestaan.

Activiteitencommissie

 
Vaarwel Floriade
Komt er over 10 jaar weer een Floriade? 
Na Rotterdam in 1960 aan de voet van 
de Euromast, volgden in 1972 en 1982 
Amsterdam, in 1992 Zoetermeer, daarna 
Haarlemmermeer in 2002 en Venlo in 2012. 
Almere sluit aan of sluit de rij af in 2022.Over 
belangstelling had de Floriade Expo Almere 
niets te klagen of juist wel. Merendeels was er 
negatief nieuws. Huilende wethouders stonden 
voor de nieuwscamera’s te klagen over het 
tanende bezoekersaantal en de uit de hand 
lopende kosten. Een heel college van B&W 
stapte op. De burgermeester is nu minister. 
De directeur was al vertrokken. Een Floriade 
Fiasco?

Deze Floriade viel samen met het moment 
dat het beeld van de toekomst, zelfs de 
nabije toekomst, radicaal verandert en verder 
moet veranderen. In plaats van nieuwe 
spullen en meer consumeren, moeten er 
dingen af, consuminderen. De inzendingen 
voor deze wereldtuinbouwtentoonstelling 
zijn voorbeelden. Waar op andere 
plekken in de wereld de ooit opgetuigde 
tentoonstellingsgronden wegkwijnen, kan 
deze Floriade met al haar houten, niet reuze 
spectaculaire paviljoens echt duurzaam 
worden afgebroken. Na afloop zal het een 
fraaie, groene woonwijk worden. Er staan 
al meerdere blijvende innovatieve en fraai 
vormgegeven gebouwen. Haastig en vaak 
fantasieloos afgewerkte paviljoens vind je op 
alle wereldtentoonstellingen. Alle slogans, altijd 
weer in het Engels en voor veel geld opgesteld 
door marketingbureaus, spreken niet echt 
aan. Het maakt het contrast tussen de soms 
klungelige inzendingen van de mens en de 
schoonheid van de prachtige natuur op het 
Floriadeterrein alleen maar sterker.  
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Wij senioren, het gros van de bezoekers, 
kunnen best genieten van de groene weelde. 
Het was trouwens ook heerlijk dat er niet te 
veel mensen liepen.

 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekende Duitsers kunnen trots zijn op 
hun grote inzending. Groot-Brittannië, Spanje, 
Oost-Europa, Verenigde Staten, niet gezien. 
De toonaangevende Wageningen Universiteit, 
ook niet aanwezig! De Verenigde Arabische 
Emiraten waren er wel met een strak paviljoen 
met ontzettend vriendelijke gastvrouwen en 
-heren uit de VAE zelf. Hetzelfde bij Qatar 
en het ging nu eens niet over de Formule 1 
of het WK voetbal. M.-museum door Studio 
Ossidiana was met Natur Ally: Wild Futures 
een pareltje. De landen met een minder 
ontwerp waren weer inhoudelijk de moeite 
waard: India, Soedan en Suriname vooral 
met een aantal mooie video’s en heerlijke 
sotosoep.

Het bedrijfsleven, de wetenschap en de 
culturele sector roepen vaak dat er meer 
inclusie moet komen en dat ze dichter bij de 
samenleving willen staan. Op dit uitgelezen 
platform waren ze er niet. Als de core business 
van een wereldtentoonstelling bestaat uit het 
tonen van een visie, dan blijkt dat ons land 
wordt bestuurd met weinig oog voor visie en 
te bieden perspectief. Daarmee houdt deze 
Floriade ons misschien wel een spiegel voor. 
 
Een volgende Floriade in 2032 
bezoeken? Waarschijnlijk zal de huidige 
Activiteitencommissie dit niet meer gaan 
organiseren. Voor hen geldt zeker: Vaarwel 
Floriade.

Cor Cornelisse

Rotterdam 1960

Amsterdam 1972 en 1982

Zoetermeer 1992

Haarlemmermeer 2002

Venlo 2012
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 Actueel      

Wanneer het waterpeil op de Waddenzee 
te hoog is en de golven op de Afsluitdijk 
slaan, gaat straks de nieuwe keersluis 
bij Den Oever dicht om de schutsluis en 
het achterland te beschermen. De bouw 
van de keersluis bij Den Oever is bijna 
gereed: de deuren zijn ingehangen en 
de technische installaties en besturing 
aangebracht. Voordat de keersluis 
echt gebruikt kan worden, vinden er 
verschillende testen plaats.

De volgende fase van het 
moderniseringsprogramma van de British 
Antarctic Survey begint met een bouwseizoen 
van zes maanden bij het Rothera Research 
Station. Het station is het grootste Antarctische 
onderzoeks- en operatiecentrum van het 
VK. De sterke samenwerking tussen British 
Antarctic Survey, BAM, Ramboll, Sweco en hun 
uitgebreide toeleveringsketens is van cruciaal 
belang voor het succes van projecten in de 
meest barre omstandigheden ter wereld.

De Environment Agency besteedt 
aandacht aan het Clifton Ings Flood 
Alleviation-schema in York, dat wordt 
uitgevoerd door BAM. Grote stap 
voorwaarts voor overstromingsplan 
om gemeenschappen in York beter te 
beschermen. Het project van £ 21 miljoen, 
dat BAM uitvoert voor de Environment 
Agency, zal 135 huizen beter beschermen 
tegen overstromingen en bescherming 
bieden aan lokale bedrijven.

Gebiedsontwikkelaar AM heeft recent het 
officiële startsein gegeven voor de realisatie 
van het deelplan Quartier III (fase 1) binnen 
de gebiedsontwikkeling Quatrebras in 
Badhoevedorp. Het aanbod in deze eerste 
fase bestaat uit 65 energiezuinige en 
toekomstbestendige woningen, waarvan 64 
inmiddels zijn verkocht. Quatrebras wordt 
een hele mooie wijk en dit is weer een 
stap in de goede richting, aldus wethouder 
woningbouw Jurgen Nobel.
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Personalia
 
Van 06-09-2022 tot 29-11-2022:

Wij verwelkomen de  
nieuwe leden:

P.A.J.M. Klerks
Brakenstraat 12
5151 GM  DRUNEN
Tel.: 06 21318875

C.J.M. Machielsen
De Wouw 8
4761 XT  ZEVENBERGEN
Tel.: 06 53177602
 

De volgende leden  
verhuisden naar:

A.M.G. van den Akker
Hellingbaan 209
4381 NN  VLISSINGEN
Tel.: 06 24463858

H.M. Colsen
Oostsingel 178-D
2612 HL  DELFT
Tel.: 015 2131344 
(ongewijzigd)

J.B. Fortuin
P/a mw. M. Fortuin
Johan Braakensiekhof 2
1068 KK  AMSTERDAM

A. Geubbels
Pieter Vreedeplein 93
5038 BW  TILBURG
Tel.: 06 22822425 
(ongewijzigd)

P.J. de Heij
Leeuwerik 33
2451 WH  LEIMUIDEN
Tel.: 0172 509674 
(ongewijzigd)

A. van der Heijden
Oranje Nassaustraat 58
4191 ED  GELDERMALSEN
Tel.: 0345 574207 
(ongewijzigd)

Mw. C.L. Heuvelink-Eerhart
Kratonkade 574
3024 EW  ROTTERDAM
Tel.: 010 4774339 / 06 
20406132 (ongewijzigd)

H.A. de Jager
P/a dhr. R.F.A. de Jager
Hyacinthenstraat 39
2161 XN  LISSE

Mw. J. Schram-Helmer
P/a dhr. W.P. Schram
Westerdijk 12
2451 VA  LEIMUIDEN

De volgende leden  
hebben hun lidmaatschap 
opgezegd:

Mw. G. Geurts-Jans
Burg. van Hultenstraat 22
5443 AR  HAPS

G. Pladdet
Ooststraat 33
9961 BOEKHOUTE
België

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met leedwezen geven wij  
kennis van het overlijden 
van:

25-05-2022:
H. Blokland
Zorgcentrum Goezate
Raadhuislaan 4
4251 VS  WERKENDAM

12-09-2022:
S.J. de Haan
Adigestroom 60
2721 AK  ZOETERMEER

06-11-2022:
Mw. C.T.J. Jacobs-van der 
Hoeven
Mercatorlaan 17
3204 BK  SPIJKENISSE
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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


