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Van de voorzitter…
We kijken terug op een periode die anders was dan anders.
Corona heeft ons allemaal geraakt.
Veel activiteiten lagen stil of werden beperkt. Afscheidsfeestjes of
het vieren van een jubileum konden geen doorgang vinden. Veel
collega’s hebben NS verlaten zonder het traditionele afscheid in
Spoor 6.
Nu het merendeel is gevaccineerd ziet onze wereld er weer anders
uit, één met kansen.
Zo is het momenteel weer mogelijk om Spoor 6 te gebruiken met
iets grotere groepen. Echter is dit wel gebonden aan bepaalde
voorwaarden.
Dus heb je iets te vieren? Neem dan contact op met onze coördinator van Spoor 6, zie “bestuursleden” voor de contactgegevens.
Onze vrijwilligers staan klaar voor jou om jouw evenement te doen
slagen.
Vanaf september zijn de klaverjassers weer met hun kaartspel
begonnen. De afdeling bridge houd zich aan de richtlijnen van de
Bridgebond en gaan iets later van start. In november hopen we
onze oud collega’s weer te ontmoeten tijdens de Reünie.
Het bestuur heeft al digitale post gehad van Sinterklaas, ook hij
heeft zich al aangemeld om samen met de kinderen feest te gaan
vieren.
De hengelsporters laten weten dat
ze nog wel wat gezellige hengelaars
kunnen gebruiken. Voor de sportievelingen was er leuke wandeling
georganiseerd, dit jaar volledig
verzorgd.
De voetballers staan al te trappelen
voor het jaarlijkse toernooi in
Nijkerk, halen we dit jaar wéér de
eerste prijs?
Genoeg te doen dus.
Je te souhaite beaucoup de plaisir.
Leen Korstanje, Voorzitter.
Ps. Oh ja, de Franse les gaat binnenkort ook van start 😊

3

Wisseling van de financiële wacht !
In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie geïnformeerd over het
voornemen van Jan van der Meulen om te willen stoppen met zijn
bestuursfunctie als Penningmeester.
Op de ALV van 10 april was het eindelijk zover. Onder toeziend
oog van een klein aantal leden, dit i.v.m. de Covid beperkingen,
heeft de voorzitter van de PVSU, Leen Korstanje, onze scheidende
Penningmeester een reischeque overhandigd namens het bestuur.
Zijn echtgenote Livia heeft thuis een prachtige bos bloemen gekregen. Naast een sterke man staat uiteraard een sterke vrouw!
Tevens heeft het bestuur uit dankbaarheid gemeend Jan van der
Meulen tot Erelid van de PVSU te benoemen.
Jan is ruim 25 jaar naast zijn
Penningmeesterschap de drijvende
kracht geweest achter de PVSU.
Dagelijks actief, zijn inzet is meer
geweest dan je van een bestuurslid
mag verwachten.
Altijd present en aanspreekbaar,
altijd vriendelijk; een ware gastheer. Door zijn voortdurende alertheid en accuratesse is het zijn
verdienste geweest dat de PVSU
in financieel opzicht een uitermate
gezonde vereniging is.

Tineke de Vos is per 1 januari aangetreden als Penningmeester van
de PVSU. Wij wensen Tineke alle goeds toe en hopen dat zij net als
Jan met strenge doch rechtvaardige hand de kas zal beheren.
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Beste Leden en Donateurs
Toen ik gisteren een mailtje kreeg van de voorzitter of ik nog wat kwijt wilde
in de Nieuwsbrief heb ik gelijk ja gezegd en ben gaan schrijven om jullie allemaal te bedanken voor de 25 prachtige jaren als penningmeester van de
PVSU. Ik heb (financiële) dieptepunten gekend, maar vooral ook veel hoogtepunten. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar enkele opmerkelijke wil ik
jullie toch niet onthouden.
Bart Verkruijssen
Met Bart naar DE (Douwe Egberts) aan de Keulsekade geweest, want Bart
vond dat DE best nieuwe koffieapparatuur kon betalen en de PVSU niet.
Omdat ik toen ook een bestuursfunctie had bij de U.Ph.V. was de juiste persoon makkelijk te benaderen. Bart begon gelijk zijn betoog of de Directeur
Consumenten Verkoop wel wist hoeveel koffie en thee er in het personeelsverblijf Utrecht CS geschonken werd en ik gewapend met de inkoopcijfers
van Deli XL. Of de directeur ons gezanik zat werd of wat anders, we kregen
uiteindelijk wel wat we wilden en binnen 1 week stond er nieuwe apparatuur.
Ria Rijksen
Met Ria Rijksen naar Reaal op de Croeselaan, omdat ik vond dat er voor de
leden wat financieel gedaan kon worden om de lustrum festiviteiten te bekostigen. Ria en ik werden door de directie met alle egards ontvangen, totdat ze in de gaten kregen dat het maar om plm 450 leden ging en niet om
28.000 personeelsleden, zo stonden wij binnen no time op straat. We kregen
nog wel een telefoontje van hen dat we ons konden melden bij het filiaal Maliebaan. Kwam alles toch nog goed.
Als laatste Nico Kuipers
Met hem het lief en leed gedeeld met de onverwachte sluiting op 30 april van
Spoor 18 en de opening van Spoor 6 in 2008. Grote dank is de vereniging
hem verschuldigd met het tot stand komen van Spoor 6. Bijgebleven zijn de
gesprekken met Concern Huisvesting, dhr. Broekhuizen, die gewapend was
met een Blokker folder, waarin stond dat de frituurpannen in de reclame
waren. Humor !!. Dank is de vereniging ook verschuldigd aan Bjorn van Muilwijk, die geheel belangeloos een indeling maakte voor Spoor 6 met professionele apparatuur van Beuk BV. Ook vergeet ik niet het moment dat ik
's-nachts om 03:00 uur mijn bed werd uitgebeld, omdat de tegelzetters uit
Alkmaar voor de deur stonden om de achterwand te betegelen.
Allemaal mooie herinneringen, waarvoor ik jullie allemaal wil bedanken. Ook
de gesprekken met velen van jullie. Ook wil ik Livia, mijn echtgenote bedanken dat ze 25 jaar lang het lief en leed van de PVSU moest aanhoren. Ik zal
ze allemaal koesteren, deze memoires. We gaan elkaar beslist zien op een
reünie, dit jaar niet, omdat Livia en ik tot 10 januari 2022 in Roemenië verblijven. Ook de 2-maandelijkse postzegel dag van de NVSP zal ik samen met
mijn dochter blijven doen, zolang het kan.
Allemaal nogmaals hartelijk dank voor alles.
Het gaat jullie allen goed.
Jan van der Meulen

5

Klaverjassen (de vrijdagavond)
Na een langdurige noodgedwongen kaartpauze hoop ik dat een
ieder de corona-periode goed doorgekomen is.
Vanaf 3 september willen wij proberen een nieuw competitiejaar te
starten.
De geplande data zijn: 3 en 24 september, 15 oktober, 5 en 26
november, 17 december 2021,
7 en 28 januari, 11 februari, 4 en 25 maart, 15 april, 6 en 20 mei
2022. Dit alles onder voorbehoud.
Houd vooral het corona-nieuws vanuit het kabinet in de gaten en
de website van de PVSU. (www.pvsu.nl)
Nieuwe leden (en ook oud leden) zijn van harte welkom in Spoor 6
Het kaarten (Utrechts systeem) vangt aan om 19.30 uur.
Zaal open om 19.00 uur.
Inlichtingen bij Els van Veenendaal tel. 030-6889026.
FRANSE LES
De Franse les gaat weer starten
Op 4 oktober 2021 gaat de Franse les
weer starten. Heb je zin om in een
ontspannen sfeer de Franse taal te leren
dan ben je van harte welkom.
Om in de groep goed mee te komen is
het belangrijk dat je al een kleine basis
van de Franse taal beheerst.
De kosten zijn € 25,00 voor PVSU leden
en € 35,00 voor niet-leden.
We starten bij min. 8 deelnemers.
Je kunt je opgeven via email:
ria.rijksen@kpnmail.nl

La tour Eiffel á Paris

Het is op maandagavond van
19.00-20.30 uur.
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Bridge, nooit een brug te ver
Op 9 maart 2020 hebben wij voor het laatst gebridged. In september werden pogingen ondernomen voor een herstart, maar deze was uiteindelijk
niet haalbaar. Gezien de korte periode dat wij gespeeld hebben, konden
wij voor het seizoen 2019/2020 geen clubkampioenen huldigen.
In de periode sinds de vorige Nieuwsbrief zijn 2 van onze leden overleden,
wij zullen hen missen. Daarnaast waren er wat opzeggingen, deze houden
onder meer verband met de lange loopafstand vanaf het Jaarbeursplein
naar Spoor 6 en het ontbreken van een wachtgelegenheid aan de Jaarbeurs-zijde. In de winter betekent dat kou lijden in afwachting van de
regiotaxi.
Op dit moment telt onze club 21 leden, inclusief 2 nieuwe leden. We zullen
dus ons best moeten doen om nieuwe leden te werven en zo onze toekomst te waarborgen.
In april vorig jaar, rond Koningsdag, nam An Tap het initiatief om bij alle
leden een geschenk te bezorgen. Dit werd algemeen gewaardeerd.
Op 24 juni 2020 werd Emmy Goudsmit 100 jaar.
An verzorgde een cadeau in de vorm van een
soort “zak van Sinterklaas” en Mieke van Oostveen zorgde voor een mooi boeket bloemen.
Zie de bijgevoegde foto van Marianne van Dam.
Ik wil ook langs deze weg de mensen bedanken,
die voor het nodige transport
hebben gezorgd.
Ook het bestuur van de PVSU gaf "acte de
présence”. Voor Jan van Zanen, de scheidend
burgemeester van Utrecht, was het een van zijn
laatste plichtplegingen om de honderdjarige telefonisch geluk te wensen. Inmiddels is Emmy
101 jaar, maar geen lid meer.
Rond Kerstmis 2020 zorgde onze “feestcommissie” voor een wenskaart en
een pen met opdruk “Gelukkig & Gezond 2021 - Bridgeclub Spoor 6”. Ook
hierop werd positief gereageerd.
Ik weet niet wanneer deze Nieuwsbrief verschijnt. In beginsel gaan we
weer bridgen op 20 september. Mondkapjes zijn nog steeds verplicht op
het station.
Ik veronderstel dat alle leden zijn gevaccineerd. Op 17 september is er
weer een persconferentie van Mark Rutte & Co en ik hoop op een verdere
versoepeling van de regels, maar ik heb mijn twijfels daarover. Ik wil de
adviezen van de Ned. Bridgebond blijven volgen.
Guus Keijzers, 8 september 2021
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Beste mensen,
Op zaterdag 6 november 2021 zal er weer een Reünie
georganiseerd worden in Spoor 6.
Vanwege het 35-jarig jubileum van de PVSU zijn de kosten voor
deze dag dit jaar voor PVSU-leden slechts 3,50 euro per persoon.
Voor niet-leden is de bijdrage 12,50 euro per persoon.
U krijgt hiervoor koffie/thee met een petit four en een uitgebreide
lunch.
De dag begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Er zal ook een loterij plaatsvinden met mooie prijzen. Dit jaar
hebben we, vanwege het jubileum, een extra grote hoofdprijs.
I.v.m. de regels van het RIVM mogen er, zoals het er nu naar uit
ziet, maar 50 mensen aanwezig zijn, dus vol is vol.
Zie ook de bijlage bij deze uitnodiging.
U kunt zich nu alvast opgeven door het bedrag over te maken op:
Rek.nr. NL33 INGB 0004 1596 59 t.n.v. PVSU Utrecht,
onder vermelding van Reünie 2021.
Zie de bijlage voor overige informatie.
We hopen u in goede gezondheid te zien op 6 november!
Evert van Hillo en Lucy Vos.
tel.nr: 06 1688 3488
E-Mail: lucy.vos@ns.nl
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Bijlage bij de uitnodiging voor de Reünie 2021.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en dat betekent...
- Heeft u Covid gerelateerde klachten, blijft u dan thuis.
- Bij binnenkomst vindt er registratie plaats.
- U desinfecteert uw handen.
- U toont een geldig Coronatoegangsbewijs
(negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs).
- U toont een geldig identiteitsbewijs.
- Bij het verlaten van Spoor 6 meldt u zich af,
zodat duidelijk blijft hoeveel mensen er nog aanwezig zijn.
Naast de medewerkers van Spoor 6 mogen er 50 mensen toegelaten worden.
Op het moment dat 50 personen zich hebben opgegeven (betaald
hebben) wordt u op een reservelijst gezet en nemen we contact
met u op.
Bent u van plan om ná de lunch te komen dan loopt u het risico
dat u niet direct naar binnen kunt.
En houdt u vooral de website www.PVSU.nl in de gaten voor
de laatste stand van zaken en eventuele aanpassingen.
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Hengelsport

Ben jij lid van de PVSU?
Wij, (oud) collega’s gaan 10 keer per jaar vissen in de provincie
Utrecht.
We vissen om gewicht, elke wedstrijd valt er een prijs te verdelen
Aan het eind van het seizoen is er nog een jaarprijs te winnen.
Traditie getrouw sluiten we het seizoen af met een gezellige borrel
in Harmelen.

Wil jij meer informatie over het vissen?
Dan kunt je contact opnemen met mij.
Hopende jou straks te kunnen zien aan de waterkant.
Vriendelijke groet,
Ton Waslijah.
Tel. nr. 06-57180195
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Wandelen
Op 2 september werd er door PVSU-leden voor het eerst sinds ruim twee
jaar weer gewandeld. En het werd meteen nog een mooi succes ook!
De groep bestond uit een kleine twintig mannen en vrouwen. Het weer zat
mee. De zon was vooral in de middag vaak te zien, het was droog en de
temperatuur was voor velen prima om te wandelen. De tocht voerde ons
via Boxtel naar Best door het fraaie Brabantse coulisselandschap, afwisselend boerenland en stukken bos. De afstand was ongeveer veertien km.
Na de koffie met gebak in Spoor 6 werd de trein genomen richting Boxtel,
waar we om 11.09 uur aankwamen. De route was aangegeven als de
"edelhertroute". Deze dieren hebben we onderweg niet gezien, maar ze
moesten er natuurlijk wel zitten. De ervaring leert echter dat edelherten
zich vooral 's avonds en in de vroege ochtend vertonen.
Na een kilometer of vijf was het tijd voor de lunch en die genoten we in
een etablissement aan de rand van een bos. Er was Brabantse gastvrijheid. Achter het gebouw bevond zich een forellenvijver, waar je niet alleen
je eigen forellen kon vissen, maar ook een broodje met gerookte forel kon
nuttigen. En die smaakten prima! Natuurlijk waren er ook smakelijke
twaalfuurtjes en ook de soep van de dag was prima.
Na de lunch liepen we vooral door bossen, via vaak smalle paden. Omdat
er de laatste tijd niet veel regen was gevallen, was de kwaliteit van de
paden doorgaans goed, maar er waren toch een paar stukken, waar het
voor sommigen een flinke uitdaging was om door de modder heen te
komen. Het mocht echter de pret niet drukken, er staat een filmpje op de
site. Er waren ook enkele landhuizen en soms fraaie doorkijkjes te zien.
Tegen half vijf arriveerden we bij station Best en daar stapten we op de
boemel naar Den Bosch, waar we een kwartiertje later aankwamen. Deze
stad heeft fraaie stadsgrachten en onze organisatrice had een mooi gelegen etablissement uitgezocht om van de borrel en het diner te genieten.
Het terras keek uit over de stadgracht, het restaurant zelf maakte deel uit
van het oude stadsbolwerk en zo heette het ook ... Bolwerk.
We lieten ons de saté van de haas, de spareribs en andere zaken goed
smaken en togen vervolgens rond 20:00 uur richting het station, waar de
intercity na enkele minuten binnen rolde om ons vervolgens netjes in
Utrecht af te leveren.
Samengevat weer eens een leuke dag. En nu maar hopen
dat toekomstige virussen zich rustig houden, zodat we deze
jaarlijkse traditie weer in ere kunnen herstellen!
Informatie over volgende wandelingen?
Mirjam van Huet-Lindeman.
Telefoon: 06-1688 2315. Email: mirjamvhl@gmail.com
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Kans-klaverjassen
Hallo klaverjassers,
Wij hopen dat u de coronatijd goed hebt doorgebracht.
Als het goed is bent u inmiddels gevaccineerd.
In Spoor 6 volgen we de regels van RIVM.
Dat betekent dat u voor binnenkomst een Coronatoegangsbewijs
(vaccinatiebewijs of herstelbewijs of testbewijs niet ouder dan 24
uur) moet kunnen tonen.
De regels in acht nemende kunnen we dus met een gerust hart
weer aan de slag in Spoor 6, station Utrecht CS.
Als u denkt ik wil weer een leuke zaterdag middag, om te klaverjassen met een hapje en een drankje, kom dan uiterlijk om 12 uur
naar Spoor 6.
Het eerste kopje koffie is
gratis.
We spelen 3 x 24 partijen
Amsterdams met een pauze
voor een hapje en drankje.
Rond de klok van 4 uur is
het dan weer gedaan.
Laat even weten of u komt.
Wij wensen u dan veel plezier in Spoor 6.
Kijk ook voor de volgende
data op de website van de
PVSU: www.pvsu.nl .
De eerstkomende zijn:
30 oktober
27 november
18 december (kerst-klaverjassen)
Met vriendelijke groet,
Wim Smits
0345-572068
w.smits@hccnet.nl
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Sinterklaas
Lieve kinderen van de PVSU,
De Sinterklaascommissie mist jullie!
Wat hebben we een bijzondere tijd achter de rug.
Mede door het Corona virus konden we er afgelopen jaar geen
feestje van maken.
Maaaaaar, gelukkig hebben wij al contact weten te leggen met de
Sint en zijn pieten. Ze missen jullie enorm en willen dit jaar graag
weer terugkomen bij de PVSU.
Dit zal het gaan gebeuren op zondag 21 november, uiteraard bij
het inmiddels bekende Spoor 6.
We gaan er dan met z’n allen weer een fantastisch feest van
maken!
Jullie komen toch ook? Tot dan!
Groetjes, Teun en Jordy, Sinterklaascommissie PVSU
Zieken attenties
Vanwege de AVG-wet krijgt de PVSU geen overzicht meer van de
zieke collega’s. Op 1 oktober ga ik met RVU pensioen en kan ik
niet meer via de NS-kanalen zien wie er ziek is. De PVSU vindt het
belangrijk dat zieke collega’s een kaart of een bloemetje krijgen.
Mijn vraag aan jullie is: als je een collega kent
die ziek is, zouden jullie dat aan mij door
willen geven. Dit kan op tel.nr 06-16883505
of via de mail naar ria.rijksen@kpnmail.nl.
Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking!
Ria Rijksen
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Fotoclub
Tegenwoordig is er fotoapparatuur in de handel waarmee je ook
kunt bellen, reuze handig voor de snelle kiekjes. Alles gaat hier
automatisch, een chip ontwikkeld in een ver land bepaalt hoe jouw
foto eruit komt te zien. Maar het kan ook anders.
Twee keer per maand, op de eerste en derde dinsdagavond van de
maand komen we bij elkaar
in Spoor 6 tijden zijn van 19:00 h tot 20:30 h.
Fotograferen is eigenlijk schrijven met licht. Met een foto vang je
eigenlijk de tijd en zet je hem stil.
Samen bekijken en bespreken we de resultaten en motiveren we
elkaar hoe e.e.a. anders kan.
Periodiek is er een opdracht voor een Expositie, deze is te bewonderen in en om het personeelsverblijf van het rijdend personeel.
Em soms gaan we erop uit om de theorie in de praktijk uit te
voeren.
Wat wij hier samen leren is om zelf te bepalen hoe jouw foto eruit
komt te zien.
Leren omgaan met sluitertijd, diafragma, ISO waarden het kiezen
van de juiste compositie. Wanneer gebruik je wel en geen flitser.
De regel van de derden. Macrofotografie enz. De agenda bepalen
we met elkaar. Naast de serieuze momenten hebben we ook gewoon veel plezier met elkaar.
Doel is om in plaats van een kiekje een mooie foto te maken zo
eentje waarvan iedereen zegt: “wow, dat is gaaf”.
Ben je net zo nieuwsgierig
als Siem naar het resultaat
van deze foto?
Neem dan contact op met
Dirk van Zanten.
06-28584752.
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Organisatoren
Bridge

Guus Keijzers
a.keijzers2@kpnplanet.nl

030-2368811

Cursus Frans

Ria Rijksen
Ria.rijksen@kpnmail.nl

06-16883505

Fotografie

Leen Korstanje
leenkorstanje@gmail.com
Dirk van Zanten
Divaza53@gmail.com

06-46117690

Hengelsport

Ton Waslijah
tonwaslijah@live.nl

06-57180195

Jubilea

Tineke de Vos
06-16477370
Penningmeester.PVSU@Outlook.com

Klaverjassen (vr)

Els van Veenendaal-Post
pjvvels@kabelfoon.nl

030-6889026

Klaverjassen Kans

Wim Smits
w.smits@hccnet.nl

0345-572068

Reünie

Lucy Vos
Lucy.vos@ns.nl

06-16883488

St. Nicolaas

Jordy Jongerius
Jordy_jongerius@hotmail.com
Teun Kampert
teunkampert@live.nl

06-18931858

06-28584752

06-16887895

Verjaardagen

Hilly Wijnand
Hilly.wijnand@live.nl

06-14469620

Voetballen

Moreo Liefde
Moreo.liefde@ns.nl

06-16886037

Wandelen

Mirjam van Huet Lindeman
mirjamvhl@gmail.com

06-16882315

Ziekenattenties

Ria Rijksen
Ria.rijksen@kpnmail.nl

06-16883505
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