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Piet en Gerda Looij       

Onlangs werd ik 65 jaar. Fantastisch is
het om deze mijlpaal in je leven te
mogen ervaren. Bijzonder verrast werd
ik toen er op die dag werd aangebeld en
mij een prachtig boeket bloemen over-
handigd werd. Alstublieft van uw colle-
ga’s. Nou bedankt allemaal. 

Toen ik na de technische school in
1959 met twee diploma’s thuis kwam
kon ik kiezen, gaan werken als machi-
nebankwerker of als automonteur. 
Ik koos voor het laatste. De eerste drie
jaar heb ik in een voor die tijd heel
modern autobedrijf gewerkt. Dat was
een grote Forddealer in het Westland.
En dus ook de reden dat mijn eerste
autootje een Ford werd. Het was een
Ford Taunus 12M, eentje met zo’n
wereldbolletje in de grill. 
Met net 18 jaar was ik daar best trots
op. Na bij diverse andere bedrijven te
hebben gewerkt en al die jaren avond-
studies volgend, had ik na 17 jaar auto-
bedrijf, ik was inmiddels werkplaatschef
geworden, een nieuwe uitdaging nodig.
Ik was twee jaar getrouwd met Gerda
toen ik in het voorjaar van 1977 sollici-
teerde bij de ANWB voor de functie van
autotechnisch adviseur. Ik werd door de
heer Westen, chef van de afdeling
Technische Voorlichting, aangenomen. 
Daar kwam ik in een bijzonder collegi-
aal team terecht op de kamer bij Henk
Kroon, Jaap Groen en Hans van
Genderen. 
Het was het begin van een prachtige
tijd. Ik kon mij specialiseren in gehandi-
captenvervoer en autoaanpassingen. Op
de AutoRai in Amsterdam gingen wij
voor gehandicapten die van een rolstoel
afhankelijk waren, maar wel zelf een
auto wilde besturen, de toegankelijkheid
van auto’s met een automaat onderzoe-
ken. 
Ik verplaatste mij dan zelf ook in een
rolstoel. Dat leverde wel eens verbaasde
gezichten op als ik dan plotseling uit die
rolstoel opsprong om een auto te bekij-
ken en te meten of de rolstoel ook wel
in de auto paste. 
Na ongeveer 10 jaar voorlichting over
auto’s en gehandicaptenvervoer gege-

ven te hebben werd ik bij de afdeling
centrale inkoop de nieuwe technisch
inkoper. Dat betekende echter wel weer
een forse avondstudie van meer dan een
jaar. De belangrijkste interne klanten
voor mij waren de afdeling
Wegenwacht en de toenmalige afdeling
Algemene dienst. Er brak voor mij een
geweldige tijd aan waarbij niet één dag
dezelfde was. Door de vele gevarieerde
inkoopprojecten ontstonden er veel fijne
relaties, zowel extern als intern. 

Aan een plezierig werkzaam leven van
45 jaar kwam door intrede in de VUT
op 1 april 2005 een einde met een mooi
en gezellig afscheidsfeest. 
Ik werd door de Wegenwacht thuis
opgehaald in de nieuwste Wegen-
wachtauto. 

Na ruim 28 fijne jaren bij de ANWB zat
ik ineens thuis en las ik de ochtendkrant
in plaats van de krant 
’s avonds. 
Het was in 2005 een mooie zomer, dus
Gerda en ik konden van onze hobby
‘fietsen’ volop genieten. 

Sinds wij een prachtige kleindochter
Sophie hebben, ben ik samen met
Gerda oppas opa en oma geworden.
Prachtig is dat. 

Autorijden vind ik nog steeds een leuke
bezigheid. Onlangs ben ik samen met
mijn zoon Pascal naar Barcelona gere-
den om de stad te bezichtigen en de
Formule 1 mee te beleven. Dat waren
heerlijk dagen waarin je veel met elkaar
kan praten en nog nader tot elkaar
komt. 
Op het sociale vlak doe ik wat kerken-
werk in onze Hervormde gemeente van
‘s-Gravenzande. 

De meeste tijd besteed ik momenteel
echter aan het Westlands Mannenkoor.
Daarvan ben ik al meer dan 32 jaar
enthousiast lid en verzorg het secretari-
aat. Met dit geweldige koor dat 160
leden telt en ooit de titelsong van de TV
serie De Glazen Stad zong, heb ik al
veel mooie dingen beleefd. 
Het koor, dat tot de grootste koren van
ons land behoort, heeft waarschijnlijk
ook het breedste repertoire van al die
koren. Gerda en ik hebben met het koor
al vele mooie concertreizen beleefd
zoals naar Canada, Praag, Heidelberg,
Verona, Wenen, etc. 
Zoals u allen begrijpt verveel ik mij niet. 

Ik wens dat ook u in gezondheid nog
van een goede ‘herfst’ van uw leven kan
en mag genieten.

Groeten van Piet en Gerda Looij



Afbeeldingen buitenband

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat er onder-
werpen in de Buitenband staan waarbij foto’s worden
gebruikt die niet allemaal even scherp en soms
onduidelijk zijn.
Foto’s die door Leo Scheffer onze fotograaf worden
aangeleverd voldoen aan alle professionele- en tech-
nische specificaties.
Als er geen foto’s of digitaal beeldmateriaal voorhan-
den is, moet een beroep worden gedaan op ons aller
internet waar we een verscheidenheid aan materiaal
kunnen bemachtigen.
Echter, het beeldmateriaal is vaak van slechte kwali-
teit omdat internet van andere specificaties uit gaat
en nagenoeg niet is te gebruiken voor drukwerk. 
Er moet dan nog veel aan worden bewerkt hetgeen
de duidelijkheid niet altijd ten goede komt.
Om nu een einde te maken aan deze situatie, zullen
met ingang van dit nummer bij alle foto’s de fotograaf
worden vermeld en ook de bron van de foto als dit
om internetafbeeldingen gaat.

Chris Soudan
vormgever Buitenband

OPLOSSING PUZZELS ZOMER
Door een misverstand zijn de oplossingen van de
puzzels van de zomereditie weggevallen. Excuses
hiervoor.

Bij deze alsnog de oplossingen:
kruiswoordpuzzel:  BEWEGWIJZERING
cryptogram:  ALARMCENTRALE.
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van het ledensecretariaat
personalia per 21-10-2009
Nieuwe leden:  Regio

J. Benjamins, Schuineslootweg 158,
7777 SV  Schuinesloot, 
tel: onbekend                      23
D.C.C.M. Schrijvers, Houtwer 2, 
3433 DJ  Nieuwegein, 
tel: 030-6062389                           15
D.L. Barthen, Nesciohove 45, 
2726 BJ  Zoetermeer,
tel: 079-3518225 13

Verhuisd: 
L.F. de Winter, Spinozalaan 21a, 
2273 XB  Voorburg, 
tel: 070-7577225 5b
H.L. van Rooijen, Gorsplein 46, 
3435 CP  Nieuwegein 15

Mw. P. Duijvelshof-de Veij, Sam 
van Houtenstraat 215, 1067 JH
Amsterdam                   1

Overleden:
A. Veldstra, Wassenaar, 
22 september 2009 3 

Rectificatie:
Geen.

Opzegging: 
Mw. M. Nouwen-Walrave, Groene
Wetering 7, 3062 PB  Rotterdam     14
B.J.M. Voogt, Zwanenstrek 18, 
4844 SW  Terheijden 19b
Mw. A. Vonder-Mos, Straatkam-
pen 14, 9451 BX  Rolde 25

A. Veldstra, Hillenaarlaan 26, 
2241 HX  Wassenaar 3
Mw. T. Koning-Kroon, p/a
Zuidpoldersingel 125, 2645 LA
Delfgauw.                             6
Mw. P.L. Bakker-Bakker, de Nieu-
wenhof 19C, 7383 EX  Voorst 22a
Mw. Ch.M. Roozendaal-Willemsen,
Verpleeghuis, Amsterdam 25

Afgevoerd:
Mw. A. Pijpstra-van Diejen, Hooi-
markt 24-rd, 2011 JB  Haarlem  2                                    
Mw. J.A. Thijsse, De Genestet-
laan 212, 2522 LT  Den Haag 8

Correctie ledenlijst:
C.J. Wolf, Gelderseweg 99 
(i.p.v. 97), en telnr. 036-5223273
(i.p.v. 1973) 18

ingezonden

Sint verlinkt

Wim kreeg ze steevast uitgemeten
op de verjaardag van de Sint
hij had weer zoveel uitgevreten
wisten familie vrouw en kind

Wim hield van alcohol en vrouwen
daarom kreeg hij jaar op jaar
een rijm vol preken van die ouwe
stop dat versieren en bedaar

Wim mocht niet zo gigantisch drinken 
dat las hij jaarlijks in zijn rijm
Wim dacht ik ga de boel verlinken
En schreef toen diep in het geheim

een rijm waarin hij Wim ging prijzen
kocht voor zichzelf een leuk present
verdedigde zijn levenswijze
beschreef zich als een wereldvent

De kring familie zag water branden
wie had hen deze kool gestoofd?
wie gaf dit jaar geen reprimande?
wie had er boter op zijn hoofd?

Maar Wim kwam zelf niet tot bedaren
hij las: zo was het vroeger en ook thans
in zijn hand een jonge klare
Goede wijn behoeft geen krans.

Tine den Boer



Een blik in het verleden

Zomers en bijzonder gezellig

Bijzonder gezellig. Dat was de reactie
van velen na afloop van de excursie
van de VG-ANWB naar het Open-
luchtmuseum te Arnhem op dinsdag 
8 september. Welgeteld waren daar
151 deelnemers aanwezig. Wel hon-
derd minder dan twee jaar terug bij de
excursie naar Dordrecht. Maar eigen-
lijk viel dat – te oordelen naar opmer-

kingen van aanwezigen – niet op. 
Op de excursiedag werkte het weer
bijzonder goed mee. Het was welis-
waar warm, maar er waren vele scha-
duwplekken en in de gebouwen was
het koel. De deelnemers werden met
bussen uit Den Haag en Assen naar
Arnhem vervoerd. Iets meer dan een
derde (36%) was echter op eigen gele-
genheid gekomen. Jammer genoeg
waren uit de zuidelijke regio’s te wei-
nig deelnemers om daar vandaan één
of meer bussen te laten rijden. Hoewel
het programma officieel om elf uur pas
begon, meldden zich om kwart over

tien al de eerste bezoekers bij de ont-
vangstbalie van de VG-ANWB die in
de entreehal van het Museum was
ingericht. Achter de balie was het
‘aanpoten’. Er was eventjes geen tijd
voor een kopje koffie. Die was er wel
– met appelgebak – voor de deelne-
mers in het restaurant van de
Kasteelboerderij. Een gezellige ruimte
met kippen op hanenbalken en oude
attributen langs de zijkanten. De deel-
nemers pasten precies in die ruimte en
dat maakte het gemakkelijk om elkaar
te ontmoeten. En dat is goed gelukt. ‘Ik
heb al vijf oude collega’s gesproken en
de zesde heb ik gezien, maar van een
praatje is het niet meer gekomen’. Dat
was zo maar een reactie die aan het

einde van de dag te beluisteren was. 
De kans om elkaar te ontmoeten was
deze dag volop aanwezig. Het was
een dag vol ontspanning. Er was eigen-
lijk maar één zorg. ‘Op tijd bij
HollandRama zijn’. Voor een deel was
dat ook de taak van de acht rondlei-
ders van het museum. Alle deelnemers
hadden een kaartje gekregen met een
nummer voor de rondleiding en de
indeling – in twee groepen –voor het
bezoek aan HollandRama. Dat sys-
teem werkte prima en de deelnemers
waren keurig op tijd om het schouw-
spel van HollandRama zo’n twintig
minuten te bewonderen. In die tijd
werden de deelnemers vanuit hun
bewegende schouwburgstoel langs
allerlei beeldende verhalen geleid. 
Bij de rondleiding was het een kwestie
van zelf bewegen. De gidsen – waar-
van de één wat meer bewogen was
met de geschiedenis dan de ander –
leiden de deelnemers in kleine groep-

jes langs enkele bijzondere museum-
stukken. Ze werden van boerderij naar
bakkerij en smederij geleid en wat er
nog tussen ligt. Er was echter ook
volop ruimte om met behulp van de
uitgedeelde plattegrond zelf op ver-
kenning gaan. Als oud-ANWB‘er doet
het je dan deugd nog oude ANWB
wegwijzers tegen te komen. 
Zo rond een uur of vijf werd het tijd

voor de borrel in het restaurant. 
Op dat tijdstip sluit ook het park offi-
cieel, zodat in alle rust verder kon
worden gepraat. Keurig op tijd werd
ook het buffet geopend. Te oordelen
naar de reacties was dat prima ver-
zorgd. Een deel van de groep had nog
een dinertafel op het terras kunnen
vinden. Wel wat verder van het buffet,
maar ook wat luchtiger. Zowel binnen
als buiten had iedereen het prima naar
de zin. Op het geplande tijdstip van
zeven uur werden massaal vele han-
den geschud en werd de terugreis

aanvaard. 
Het was kortom een zeer geslaagde
dag. Vele oude contacten werden
weer aangehaald en vele oude verha-
len waren weer te horen. Verhalen
waar de ANWB mee groot is gewor-
den en tevens illustreerden dat er met
veel plezier werd gewerkt. Natuurlijk
zal het toen ook wel eens minder
goed zijn gegaan, maar op een derge-
lijke dag hoor je daar niet veel van. 
Op deze dag waren Jaap en Mary
Kuper eregasten van onze vereniging.
Hij heeft ons verzekerd, ontspannen
van de dag te hebben genoten. Dat
gold voor velen. Ook viel regelmatig
te beluisteren dat het museum leuker

4

jubileumexcursie



was dan gedacht. De opmerking ‘leuk
om nog een keer terug te komen met
de kleinkinderen’ werd vele keren
gehoord. Dat terugkomen zal waar-
schijnlijk niet gelden voor de
Australische tante van een lid, die als
introducé was meegekomen en volop
heeft genoten. 
Ook het personeel van het museum
deed er alles aan om het iedereen naar
de zin te maken. Eén serveerster toon-
de daarbij nog haar improvisatietalent
om met lijm en plakband een schoen
te repareren. Tenslotte is het bestuur

nog een paraplu rijker geworden. Als
een uitstekende beschermengel tegen
de regen heeft een deelnemer dat ding
in de loop van de dag in het restaurant
laten staan. Wel te begrijpen want er
was geen wolkje aan de lucht. Als er
een rechtmatige eigenaar is dan horen
we dat graag.

Annette Notenboom en Beno Koens
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Foto’s jubileumexcursie: Leo Scheffer
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pensioenmiddag
Pensioenmiddag in Utrecht,
een goed idee.

Op woensdag 28 oktober organiseerde
de VG-ANWB een bijeenkomst voor
ons leden om uitleg te geven over
onze pensioenvoorziening nu en wat
we te verwachten hebben in de toe-
komst. De aangewezen persoon om
hierover duidelijkheid te verschaffen is
Jaap Groen, directeur van ons Pen-
sioenfonds, die hiermee instemde.
Belangstellenden werd verzocht om
van te voren om schriftelijk vragen in
te dienen, zodat Jaap zich kon voorbe-
reiden.

De verwachting van het bestuur was,
dat er ongeveer 50 tot 60 belangstel-
lenden zouden zijn. Maar dat bleek
een grote misvatting, het werden er
uiteindelijk ruim 120. 
In de voorbereidingstijd naar deze
middag moest al om een grotere zaal
gevraagd worden zoveel belangstelling
was er, welnu deze zaal was dan ook
tjokvol.

In het hectisch jaar 2009, met zijn kre-
diet- en economische crisis, is er zo-
veel te doen geweest rond onze pensi-
oenvoorziening, dat er duidelijk be-

hoefte was aan een dergelijke informa-
tiemiddag.
Dat mag ook blijken uit de grote hoe-
veelheid vragen die werden gesteld.
Ruim 30 verschillende vragen werden
er ingestuurd. Hiervan lagen er een
aantal op het terrein van HRM, zodat
deze afdeling ook uitgenodigd werd
om acte de presence te geven. Dit ver-
zoek is gehonoreerd door de aanwe-
zigheid van Theo Joosse op deze bij-
eenkomst.

De ontvangst op de 7e etage van de
Beatrix- congresgebouw van de
Jaarbeurs was prima georganiseerd,
zodat op de afgesproken tijd onze
voorzitter de bijeenkomst kon openen.
In zijn openingswoord verwelkomde
hij ook een aantal niet-leden en gaf
voor hen in het kort uitleg over onze
vereniging en de doelstellingen. 
Daarna nam Jaap Groen plaats achter
het spreekgestoelte. Ondersteund door
een diapresentatie gaf hij eerst een
duidelijke uiteenzetting over wie aan
het ANWB-pensioenfonds deelnemen
en welke regelingen er zoal zijn. 

Hierbij ging hij vooral in op de rege-
ling A, die voor ons gepensioneerden
geldt. Uiteraard kwam hierbij ook de
financiële situatie van het fonds aan de
orde en de verschillende herstelplan-
nen die de revue zijn gepasseerd met
de consequenties van het laatst inge-
diende plan 4. (lees ook
Pensioenpraat) 

Na de pauze, waarin men in de foyer
over de zaken kon napraten kwam in
het tweede deel van de middag, het
beantwoorden van de schriftelijk inge-
diende vragen aan bod.

Deze vragen werden op heel begrijpe-
lijke wijze door Jaap beantwoord en
daar waar gewenst verder toegelicht.
Dit alles ondersteund door eveneens
een diaserie. Deze diaserie is door u
terug te vinden op www.pensioen-
fondsanwb.nl onder home waarin
onder het kopje pensioenmiddag VG-
ANWB de link naar de dia’s te vinden
is. Deze dia’s geven uiteraard een
beknopte weergave van de antwoor-
den. Daarom zal door het bestuur
gewerkt worden aan een leesbaar
document waarin deze informatie ver-
werkt zal worden.

Tot slot was er voldoende gelegenheid
om nog meer vragen te stellen, die
door zowel Jaap Groen als Theo Joosse
op duidelijke wijze en naar tevreden-
heid werden beantwoord.

Ook gedurende de borrel, die na
afloop werd gegeven, kwamen bilate-
raal nog verscheidene  problemen aan
de orde. De vereniging kan terugzien
op een nuttige en goed georganiseerde
middag, die door de aanwezigen erg
werd gewaardeerd en bij gelegenheid
voor herhaling vatbaar is. 

Wim

Foto’s: Beno Koens



OV -Chipkaart vervangt uw
papieren strippenkaart

Na jarenlang overleg wordt de OV-
chipkaart nu definitief in rap tempo
ingevoerd. 

Met de kaart, een soort bankpasje, is
het mogelijk zowel in de trein, tram,
bus als metro te reizen.

Er zijn drie soorten kaarten:
•Een persoonlijke OV-chipkaart op

naam met pasfoto
•Een anonieme, oplaadbare kaart
•Een anonieme wegwerpkaart

De eerste, persoonlijke kaart heeft als
voordeel dat de reiziger een machti-
ging kan geven om het saldo op de
kaart op peil te houden. Zodra het
saldo € 5,- of lager is, wordt het auto-
matisch opgewaardeerd. Men kan zelf
kiezen of dat met 10, 20 of 50 euro
per keer gaat. Alleen met een persoon-
lijke kaart wordt rekening gehouden
met kortingen voor 65 plussers. 

Ook speciale week- maand- of jaar-
abonnementen kunnen op een per-
soonlijke kaart worden gezet.

De anonieme oplaadbare kaart is han-
dig als algemene gezinskaart. U ge-
bruikt de kaart dan om beurten. Het
saldo op deze kaart is op te laden bij
de diverse oplaadpunten zoals op stati-
ons, maar ook bij postkantoren en ser-
vice balies van supermarkten. Wel
dient u er rekening mee te houden dat
u altijd per persoon over een kaart
dient te beschikken als u samen reist.
U kunt dus niet met een gezin of groep
samen op één kaart reizen. 
De wegwerpkaart is bedoeld voor toe-
risten of dagjesmensen. Er komen kaar-
ten waarop u 2 uur en 1 of 2 dagen
kunt reizen.

De OV-chipkaart werkt als volgt:
U stapt in de bus of tram en houdt de
kaart voor het scankastje dat bij de

bestuurder is geplaatst. Een piepje
geeft aan dat u bent aangemeld. Zodra
u de bus of tram verlaat moet u uw
OV-chipkaart opnieuw voor de scan-
ner houden. Deze staan ook bij de uit-
gangen van de bus of tram. Het ver-
schuldigde bedrag voor uw rit wordt
automatisch van uw saldo afgeboekt
en u kunt het resterende bedrag op de
OV-chipkaart aflezen. Vergeet nooit
uit te checken want anders wordt voor
een rit met bus, tram of metro automa-
tisch € 4,- en voor de NS treinrit € 20,-
afgeschreven van uw saldo.

Als u met de metro reist, houdt u de
kaart voor het poortje. De ov-chipkaart
opent het poortje en u kunt in de
metro instappen. Bij het verlaten van
de metro houdt u wederom de kaart
voor de scanner en opent daarmee het
poortje om de metro te verlaten.
De navolgende bedrijven doen voor
alsnog mee met de OV-chipkaart:
Arrvia, Connexxion, GVB, HTM, NS,
RET en Veolia.
De Randstad en de regio Arnhem-
Nijmegen lopen voorop met de invoe-
ring van de OV-chipkaart. 
Midden Nederland zal spoedig volgen
en later volgen ook de andere delen
van Nederland.

Is mijn strippenkaart nog geldig? 
Ja, tot een jaar na invoering van de
OV-chipkaart. In de metro van
Rotterdam kunt u uitsluitend nog met
de OV-chipkaart terecht.

De persoonlijke OV-chipkaart kost 
€ 7,50. Bestellen kan ook via internet
maar in dat geval dient u over een
digitale pasfoto te beschikken. Ook
vraagt men een kopie van uw legitima-
tiebewijs. 
Sommige bedrijven hebben een voor-
delig introductietarief voor de persoon-
lijke OV-chipkaart.

Nieuwe Kerk Amsterdam – 
Tentoonstelling over Oman
met vele kunstschatten

Van 17 oktober 2009 tot en met 18
april 2010 toont De Nieuwe Kerk in
de tentoonstelling Oman circa 300
topstukken uit verschillende museale
collecties in Oman: onder andere die
van het Ministerie van Erfgoed en
Cultuur, het Museum van de Sultans
strijdkrachten, het privémuseum Bait
Al Zubair in Muscat en het Museum of
the Frankincense land in Salalah. Ook
Nederlandse en andere internationale
musea en instellingen dragen met hun

bruiklenen bij, bijvoorbeeld de
Koninklijke Bibliotheek.

Ruime aandacht gaat uit naar de rol
van Oman als zeevarende natie en zijn
centrale ligging aan internationale han-
delsroutes, ook voor die van de VOC.
Oman sluit aan op de reeks succesvol-
le tentoonstellingen van De Nieuwe
Kerk over landen en culturen, zoals
Afghanistan, Marokko, Istanbul en
Mexico. 

Dankzij de gunstige handelslocatie is
Oman al eeuwenlang een sterke zee-
handelsnatie, net als Nederland. In de
tentoonstelling is de handel dan ook
een belangrijk thema, vooral die in
wierook en parfums. De relatie met de
zee komt op vele manieren aan bod:
oude zee- en landkaarten, manuscrip-
ten, archeologische vondsten, de bij-
zondere architectuur van de forten. De
rijkdom die de handel bracht, leverde
vooral het veelgeroemde Omaanse zil-
verwerk op: rijk gedecoreerde siera-
den, amuletten, wapens, ceremoniële
kostuums.

De tentoonstelling is elke dag van 10
tot 18 uur te bezichtigen en donderdag
tot 22.00 uur. Toegangsprijs is € 12,00
maar met museumjaarkaart gratis.
Bij de tentoonstelling is een speciale
Audio Tour verkrijgbaar die op een
sfeervolle manier meer informatie geeft
over de objecten uit de tentoonstelling.
Nederlandse editie. Te huur voor
slechts € 2,–. 

De Nieuwe Kerk ligt aan de Dam op 10
minuten loopafstand van het Centraal
Station. Alle trams vanaf CS (behalve
lijn 26) hebben een halte ‘Dam’.

7
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Een dagje Kerst shoppen
in Nederland

Je hoeft niet altijd naar het buitenland
om een kerstmarkt te bezoeken. 
Ook in Nederland is er tegenwoordig
op veel plaatsen een gezellige kerst-
sfeer te vinden. Hieronder een aantal
voorbeelden.

Kasteel De Haar in Haarzuilens

Hebt u nog goede herinneringen aan
Kasteel de Haar toen we daar het
ANWB jubileumfeest vierden? 
Van 25 t/m 29 november 2009 wordt
er rondom Kasteel de Haar te Haarzui-
lens de 12e editie van de Country &
Christmas Fair georganiseerd. Elk jaar
streven zij er naar om de belangrijkste
vaste waardes van de fair te consolide-
ren en daar interessante, nieuwe ele-
menten aan toe te voegen.

Het succes van de opening van een
‘coole’ schaatsbaan met echt ijs van
vorig jaar is een feit. Rede te meer om
dit tijdens de 12de editie van de
Country & Christmas Fair te continue-
ren. Met een uitbreiding van maar liefst
150 m2. wordt dit een podium van
totaal 450 m2. waarop klassiek zwie-
rende schoonrijders (wo.25 t/m vr.27
nov.) en professionele ijsdansers (za.28
& zo.29 nov.) demonstraties geven
waar jong en oud plezier aan beleven.
Een puur Hollandse ambiance die de
rijkelijk aanwezige, gezellige winterse
sfeer op de Country & Christmas Fair
‘on Ice’ een nog fraaier aanzien geeft.
De bezoekers kunnen ook zélf een wel
of niet verplicht figuurtje presenteren
op zelf meegebrachte kunst- en of ijs

8

hockeyschaatsen, of de schaatsen ter
plekke huren à € 3,50 per paar.

De Country & Christmas Fair 2009 ‘on
Ice’ heeft natuurlijk nog veel meer te
bieden. Honderden met kaarsen ver-
lichte vuurkorven en kerstbomen zor-
gen in de avonduren samen met kilo-
meters feestverlichting voor een werke-
lijk onvergetelijk schouwspel. 
Ruim 200 exposanten presenteren in
verwarmde standruimtes gesitueerd
langs verharde paden hun exclusieve
producten, waarbij mode, wonen en
uiteraard ook veel (kerst) accessoires
en de laatste decembernouveauté’s.
Bovendien is er in de Kapel een over-
zicht van 2,5 eeuw Wedgwood.
Tevens alle informatie van rozen kwe-
ken, zwarte truffels, edelsteenslijpen,
rondleidingen door het mooiste
Kasteel van Nederland, (€ 5,- i.p.v. €
8,-voor volw. & kinderen van 5 t/m 12
jaar € 3,- i.p.v. € 5,-) en natuurlijk tra-
ditiegetrouw de a capella koren en
nog heel veel meer.

Arrangement met overnachting
Speciaal voor de Country & Christmas
Fair heeft Hotel Breukelen een geheel
verzorgd arrangement samengesteld.
Welkomstdrankje, 3-gangen diner,
overnachting en uitgebreid life-coo-
king ontbijtbuffet. 
De kosten bedragen slechts € 89,50
p.p. (bij 2 personen). Daar zijn de kos-
ten voor de entree van de fair (€ 16,-

p.p.) en uw parkeerkaart (€ 5,-) al bij
inbegrepen.
Meer over dit arrangement leest u op
www.countrychristmasfair.nl

Openingstijden
Wo. 25 t/m za. 28 november van
11:00 tot 22:00  uur
Zondag 29 november 
10:00 tot 18:00  uur 

Toegangsprijzen:
Volw.: € 16,-  p.p.
65+: € 14,- p.p.
kind 12-16 jr.: € 9,- tot 12 jaar gratis
Parkeren: € 5,- parkeren de gehele dag

Voorverkoop:
Voor ANWB-leden geldt een korting
van € 3,- p.p. op de officiële entree-
prijs. I.p.v. 
€ 16,- p.p. betalen zij € 13,- p.p. 
Ga voor deze korting naar de dichtst-
bijzijnde winkel, of surf naar
www.anwb.nl
Ga naar www.countrychristmasfair.nl
en bestel uw tickets met IDEAL en ont-
vang € 2,50 korting p.p. 
U betaalt € 13,50 i.p.v. € 16,- p.p.

Voor meer informatie: 
Inventief evenementenorganisatie
T: 0251-209060 
www.countrychristmasfair.nl

Kerstmarkt en Winterland Maastricht

Vanaf eind november tot Driekoningen
wordt het Vrijthof in Maastricht weer
omgebouwd tot Winterland
Maastricht. Een groot en gezellig fes-
tijn met een ijsbaan, een grand carrou-
sel, een kersttreintje en vele kerstcha-
lets waarin men lekker winterse drank-
jes en hapjes serveert. Natuurlijk loopt
ook de 
Kerstman met zijn rendieren door
Maastricht. 
Niet alleen het Vrijthof is in kerstsfeer
maar ook de verlichte winkelstraten 

kerstmarkten in Nederland

Internetfoto

Foto: Country & Christmas Fair
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nodigen uit tot inkopen van uw kerst-
geschenken.
Hebt u zin om een nachtje te blijven?
Dat komt goed uit want Pharos reizen
heeft voor ANWB leden een 3-daags
kerstarrangement voor € 97, = per per-
soon. U overnacht 2 nachten in het
luxe NH hotel Maastricht (incl. ontbijt-
buffet) en heeft vrije toegang tot de
kerstmarkt in de Fluweelengrot in
Valkenburg.  

Spirit of Winter, Paleis’t Loo,
Apeldoorn

Van donderdag 19 t/m zondag 22
november kunt u dagelijks van 10.00
tot 17.00 uur in kerststemming komen
op Paleis ’t Loo. In de voortuin van het
paleis staan ruim 100 standhouders die
u helpen om ideetjes op te doen voor
uw eigen kerstfeest thuis.
Kookdemonstraties, bloembinders,
kerstgeschenken, muziek, en nog veel
meer.
De entree bedraagt € 15,00 inclusief
entree tot Paleis Het Loo.

Het Dickensfestijn te Deventer

Zaterdag 19 en zondag 20 december is
Deventer de stad van Charles Dickens.
In cafés kun je Engelse punch en
wafels halen, maar ook Deventer koek.
Je ziet Oliver Twist, schoorsteenvegers
en zwervers, maar ook de Christmas
Carol Singers. Het festijn is geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. Via de
Walstraat krijg je toegang tot het
Dickensfestijn.
Op zondag 20 december is het in
Deventer ook Kerstkoopzondag. 
Op de kerstmarkt De Brink zijn mooie
kerstdecoraties en kerstcadeautjes te
koop. In de kerken kunt u gratis luiste-
ren naar concerten van koren en mu-
ziekverenigingen uit Deventer en

omgeving.

Daarnaast is de kerstmarkt in de Grote
Kerk erg populair. Deze markt begint
op 17 december om 14.00 uur en sluit
pas ’s avonds om 21.00 uur. Op vrij-
dag is de markt van 10.00 tot 21.00
uur open en op zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur.

Wezup Kerstmarkt

In het Drentse dorp Wezup is elk jaar
een unieke kerstmarkt langs vele oude
boerderijen en schuren. In 2009 zal dit
op 11,12 en 13 december zijn. De
eeuwenoude rietgedekte boerderijen
en de nostalgische klinkerweggetjes
zullen in de avonduren sfeervol ver-
licht zijn. In de schuren kunt u aller-
hande artikelen kopen.

Kerststal Naarden Vesting

Op 12 december is op het Ruijsdael-
plein een kerstmarkt en een echte
kersttal te zien. Om 18.15 uur start het
Kerstspel. Een omroeper, begeleidt
door 2 herauten roept op tot de volks-
telling. Josef en Maria geven daaraan
gehoor en gaan op weg met de ezel
naar herberg De Doelen waar ze de
waard om onderdak vragen. De her-
bergier wijst hen naar de stal, waar het
kindje Jezus geboren zal worden.

Herders, die van de ge-
boorte hebben gehoord vertrekken met
hun schapen en ook de drie wijzen
gaan op pad met hun kamelen. 
Bij het paleis van de koning (het stad-
huis) zullen ze de Romeinse schild-
wacht Herodes vragen waar het kind is
geboren. 
Van 19.00 tot 20.00 uur treden diverse
koren op.

Kerstfair op Heerlijkheid Mariënwaardt

Van donderdag 10 december t/m zon-
dag 13 december kunt u op dit prach-
tige landgoed bij Beesd weer genieten
van een uitgebreide kerstfair.

Gouda bij kaarslicht

Op dinsdag 15 december 2009 wordt
Gouda bij Kaarslicht voor de 54e maal
georganiseerd.

Gouda staat bekend om zijn kaarsen
en de beroemde kaarsjesavond.
Om 18.30 uur start de samenzang op
de Markt voor het Stadhuis. Rond
19.00 uur wordt de ongeveer 20 meter
hoge kerstboom, een geschenk van de
Noorse zusterstad, ontstoken. De
straat- en winkelverlichting wordt
gedoofd en dit levert een bijzonder
schouwspel op. Achter alle ramen
rondom de Markt branden kaarsjes en
waxinelichtjes. De grote kerstboom
zelf is verlicht met 6000 echte kaarsen.

kerstmarkten in Nederland
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hoord door twee rechercheurs. Hij
wordt ervan verdacht enkele weken
ervoor een fietser te hebben aangere-
den die daarna is overleden. De
wagen waarmee dat gebeurde, stond
op zijn naam. Michael is verbijsterd,
want hij heeft helemaal niet zo’n merk
auto. De rechercheurs weigeren hem
te geloven en Michael moet in een cel
blijven. Hij is de afgelopen tijd in het
buitenland geweest voor zaken, wat
hem in de ogen van de politie extra
verdacht maakt. Er is maar één moge-
lijkheid: iemand anders heeft zich als
Michael Bellicher voorgedaan, heeft in
een auto gereden met zíjn kenteken-
platen. Iemand heeft kortom, Michaels
identiteit geroofd. Want het houdt niet
op bij het auto-ongeluk waarbij de
auto op Michaels naam blijkt te staan.
Michael wordt ook verdacht van het
plegen van een ramkraak op een juwe-
lier in de van Hoytemastraat in Den
Haag en er is op zijn naam een gigan-
tische hypotheek afgesloten op een
waardeloos tuinbouwbedrijf in het
Westland. Hij wordt toch vrijgelaten
nadat hij een agente heeft geholpen
die door een arrestant werd aangeval-
len. Hij mag echter niets over het
voorval vertellen en met hulp van een
hem toegewezen advocate, Guusje
van Donee, komt hij voorlopig vrij.
Die vertelt hem bij zijn vrijlating dat
de overleden automobilist de voorzit-
ter van een politieke enquêtecommis-
sie is en dat die zeer waarschijnlijk uit
de weg geruimd is. Dat is een eyeope-
ner voor Michael. Het is nu zaak uit
handen van de politie te blijven en
zijn identiteit terug te krijgen.
Daarmee begint een spannende zoek-
tocht waarvan de afloop niet bij voor-
baat vast staat.

Titel: De vrouw die met vuur
speelde.
Auteur: Stieg Larson

Toen Larsson op vijftigjarige leeftijd
aan een hartinfarct stierf, liet hij drie
voltooide maar nog ongepubliceerde
manuscripten na. Deze boeken had hij
voor zijn eigen plezier geschreven als
hij ‘s avonds thuis kwam van zijn
werk.
De Millenniumreeks bestaat uit drie
delen. Na zijn dood werd ook nog een
onvoltooid vierde boek aangetroffen,
evenals een samenvatting voor een
vijfde en zesde deel. Uit aantekenin-
gen van Larsson bleek dat er een plan
was om uiteindelijk 10 boeken te
schrijven.
Voor zijn werk ontving Larsson pos-
tuum verschillende literaire onder-

scheidingen. Twee keer werd hij 
bekroond met de Glazen Sleutel, een
prijs voor de beste Scandinavische
misdaadroman. Deze kreeg hij in 2006
voor “Mannen die vrouwen haten” en
in 2008 voor “Gerechtigheid”. Voor
“De vrouw die met vuur speelde” won
hij in 2006 de Prijs voor de beste mis-
daadroman van de Zweedse
Detectiveacademie en in 2008 de
ITV3 Crime Thriller Award for

International Author of the Year.
Het eerste deel van de reeks,” Mannen
die vrouwen haten”, werd in 2009 ver-
filmd. Deze film ging in augustus dit
jaar in ons land in première. Het twee-
de deel, ” De vrouw die met vuur
speelde”, is onlangs verschenen in
Nederland evenals het derde deel met
de titel “Gerechtigheid”.
Ook in dit boek zijn Lisbeth Salander
en Mikael Blomkvist weer de hoofd-
personen. Hij is een charmante man,
journalist van een kritisch tijdschrift
dat misstanden aan de kaak stelt. Zij is
een punkmeisje met een ongelukkige
jeugd ,sociaal slecht aangepast, lastig
maar soms geniaal en een vakkundige
computerhacker. 
Het tijdschrift Millenium staat op het
punt om met een opzienbarende ont-
hulling te komen over vrouwenhandel.
Dan worden de journalisten vermoord
die aan dit thema werkten. Alle ver-
denkingen gaan naar Lisbeth Salander.
Er valt nog een derde dode en weer
wordt haar naam in verband gebracht
met deze moord. Ze wordt nu gezocht
door de politie en dat betekent dat ze
ondergronds moet gaan.
Beetje bij beetje ontstaat er helderheid
over de moorden en het verband met
Lisbeth Salander.

Dit boek is een lijvige “pil” met bijna
600 bladzijden. Het boek blijft van
begin tot einde boeien. Je wordt er als
het ware naar toe gezogen. Een span-
nend boek dat voor meerdere dagen
leesplezier kan zorgen tijdens de don-

Titel: Cel

Auteur: Charles den Tex

Verschijningsdatum eerste druk: april
2008, aantal bladzijden: 378
Uitgegeven bij: De Geus te Breda

In deze rubriek bespraken we eerder
het boek “de Macht van meneer
Miller” van de schrijver Charles den
Tex. 
“Cel“ is de titel van zijn nieuwste lite-
raire thriller. Met dit boek wist de
auteur voor de derde keer de Gouden
Strop, de prijs voor het spannendste
boek van het jaar, in de wacht te sle-
pen. 

“Cel “ is een zeer spannende avontu-
renroman/thriller over iemand die zijn
identiteit kwijtraakt. Er gebeuren in
Michaels naam allerlei heel vervelende
dingen. Natuurlijk gaat de hoofdper-
soon op zoek naar degene die verant-
woordelijk is voor dit fenomeen.
Daardoor ontstaat een spannende en
met veel vaart geschreven boek. Ook
humor is de schrijver niet vreemd

Omdat het boek zich afspeelt in
Monster en andere plaatsen in het
Westland zal het voor hen die daar
wonen extra boeiend zijn dit boek te
lezen omdat zij veel plekken zullen
herkennen.

Michael Bellicher, de hoofdpersoon uit
“De macht van meneer Miller”, is
getuige van een auto-ongeluk met
dodelijke afloop in Staphorst. De
wagen slaat tegen de vangrail en het
wordt Michael duidelijk dat er geen
overlevenden zullen zijn. Hij belt 112,
raapt nog een pen op van een bij het
ongeluk betrokken persoon en laat de
situatie verder voor wat zij is. Hij is de
enige getuige. Enkele dagen later
wordt hij opgepakt en naar de plaats
Monster gebracht, waar hij wordt ver-

goed boek gelezen?
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kere dagen 
Laten we deze rubriek positief begin-
nen. De Buitenband wordt gelezen!
Sommigen zullen zeggen; ja, nogal
logisch. Maar hoe logisch? Hoeveel
verdwijnt er niet ongelezen op de sta-
pel oud papier met – hoop ik – nog
een gunstige eindbestemming via kerk
of sportvereniging. Overigens is mijn
onderzoek zeker niet representatief.
De bevindingen zijn gebaseerd op e-
mailtjes naar aanleiding van de oproep
over de pensioenmiddag en de excur-
sie. Wat dat laatste betreft hoorde ik in
Arnhem op de achtergrond luistervink
geluiden. In Bestuurspraat had men
gelezen dat er veel minder deelnemers
waren dan de vorige keer. Maar eigen-
lijk merkte men daar niets van.
Statistisch was het waar, er waren min-
der mensen, maar dat viel niet op. Het
was gezellig. Zie ook het verslag – met
de foto’s – elders in dit blad. 
Het bestuur beraadt zich nu op de
excursie voor 2010. Of misschien wel
twee. Eén daarvan zal wellicht een
boottocht worden en de andere iets
met een bezoek aan een stad, vesting
of iets wat daar op lijkt. Houd de
berichten daarover in de gaten.
De pensioenmiddag op 28 oktober in
Utrecht trekt een onverwacht hoog
aantal deelnemers. Op het pensioen-
front is het roerig. Het zit de ANWB
ook niet mee met de herstelplannen
om het ANWB Pensioenfonds weer
voldoende “body” te geven. Het eerste
plan werd door een vakbond verwor-

pen. Het tweede plan werd door een
andere vakbond verworpen. Het derde
plan haalde niet de eindstreep bij De
Nederlandsche Bank. In Pensioenpraat
lezen jullie er meer over. Inmiddels
zijn we bij het vierde plan. Dus veel
plannen, veel brieven, veel onzeker-
heid. Het vierde plan is ook niet met
veel onthaal ontvangen. Alles overwe-
gende komt de vraag of de verwerpers
van het eerste plan nog gelukkig zijn
met hun “nee”. 
Met alle pensioenzorgen, het omvallen
van banken, lagere beurskoersen,
hogere ziektekosten, het wegvallen
van zorg in huis of andere narigheid is
ook de kans groter dat medewerkers
en oud-medewerkers – tijdelijk – in de
problemen komen. Het is dan goed
om te weten dat er een Sociaal Fonds
bestaat waar medewerkers en oud-
medewerkers een beroep op kunnen
doen. Ons bestuurslid van het Sociaal
Fonds en coördinator voor de regio-
contactpersonen (rcp’ers)
heeft voor de rcp’ers een
handleiding geschreven om
hen meer wegwijs te
maken rondom het aanvra-
gen van ondersteuning.
Natuurlijk kunt u ook
rechtstreeks aan
HRM/Psycho Sociale
Dienst om hulp vragen,
maar als u hulp nodig heeft
kan de rcp’er in uw regio
misschien een handje hel-
pen.

Tot slot. Het wordt me steeds meer
duidelijk dat door het wegvallen van
Extranet de oud-medewerkers informa-
tie onthouden wordt. Niet alleen jubi-
lea, aanbiedingen en kortingen, maar
bijvoorbeeld ook HRM informatie,
waaronder het Sociaal Fonds. 
Dat vraagt om oplossingen.
Aan het einde van 2009 wens ik u
allen plezierige feestdagen en een
goede start van 2010. Ik hoop velen
van u op de nieuwjaarsrecepties te
ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
Beno Koens, voorzitter

bkoens@hetnet.nl

bestuurspraat

de oliebol

De lekkerste oliebol…
maakt u natuurlijk zelf! 

Hier een recept om u op weg te hel-
pen, er kan eindeloos op gevarieerd
worden door bijvoorbeeld, in plaats
van rozijnen, appel of ananas toe te
voegen.

Benodigdheden:
Voor ongeveer 70 overheerlijke olie-
bollen
1000 gram tarwebloem 
50 gram koningsgist 
10 gram zout 
1 liter lauwe (Soja)melk 
200 gram krenten 
200 gram rozijnen
rum of cognac 

Bereiding:
Was de rozijnen en laat de rum of de
cognac er 2-3 uur in trekken.
Was de krenten en laat ze 2-3 uur wel-
len met water. Neem een pan met een
ronde bodem. Doe hierin de gist en
een gedeelte van de lauwe melk en
meng dit goed tot de gist is opgelost.
Sojamelk geeft een iets bruinere en
krokantere korst. Voeg de rest van de
lauwe melk (ongeveer 40 °C) toe. 
Meng met een houten lepel de bloem
erdoor en klop het beslag goed glad.
Mengen kan ook met de kneedarmen
in de mixer, voeg dan een klein klont-
je boter toe. Voeg het zout en de van-
illesuiker toe wanneer ongeveer de
helft van de bloem in de melk is. Doe
nu de krenten, de rozijnen en de appel
in het beslag. Laat het beslag 1 uur op

een warme plaats rijzen. Het volume
neemt hierbij met 100% toe! 
Verwarm de olie tot 180 °C. Gebruik
hiervoor een pan met olie of een fri-
tuurpan. 
Doop de lepels in de olie om het
beslag makkelijk te lossen. 
Bak de oliebollen in 5 à 6 minuten
mooi bruin.    Eet smakelijk!
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een oud-collega wat aandacht nodig
heeft, neem dan contact op met uw
regiocontactpersoon. In de ledenlijst
staat voor uw naam een getal, waar-
mee u op pagina 3 uw regiocontact-
persoon kan vinden.

Maar terug naar de vergadering, waar
Beno vier nieuwe gezichten welkom
kon heten, die een aantal van de vaca-
tures vervullen. Het betreft hierbij
Ellen Haverkorn voor regio 5b, Dirk
Diepenhorst voor regio 5a, Joop
Schindler voor regio 1 en Peter 

Horvers voor regio 19b. Maar er zul-
len daarnaast nog een aantal vacatures
moeten worden gevuld, voor de
regio’s 15, 18, 19a en 21 wordt naar
kandidaten gezocht. Na deze oproep
werd de agenda verder afgewerkt.

Over het wel en wee van ons pensi-
oenfonds werd, doordat Marlène
Philippus niet aanwezig kon zijn, ver-
wezen naar de rubriek Pensioenpraat
in deze Buitenband. 

Leen den Dulk lichtte het een en ander
toe over de stand van zaken bij het
Sociaal Fonds ANWB. 
De Stichting Van der Linde van
Sprankhuizen Fonds (VdLvS Fonds)
participeert sinds kort als allerkleinste
in dit fonds waarin alle “onderdelen”
van de ANWB zijn ondergebracht,
voortaan Sociaal fonds te noemen.
Het VdLvS Fonds heeft daarin haar
vermogen van rond de € 4.700.000,-
belegd. Het jaar 2008 is qua beleggin-
gen geen positief jaar geweest. De
ANWB heeft het slechter gedaan dan
het gemiddelde in de markt. De conse-
quentie is dat het Sociaal Fonds aan
kapitaal heeft ingeteerd (€220.000).
Fiscale wetgeving maakt dat de kosten
voor individuele hulp uit het Fonds 

(veel) duurder wordt. Diezelfde fiscali-
sering maakt dat ook de kerstpakketten
veel duurder (totaal €70.000) gaan
worden. Per hulpverlening ben je bijna
een zelfde bedrag kwijt aan belastin-
gen! Het is om die reden dat er drin-
gend gekeken moet worden naar de
doelstelling en of het Sociaal Fonds
niet verder af van de ANWB moet
staan. Met andere woorden meer auto-
noom (ook bestuurlijk). 
Na deze inleiding presenteerde Leen
ook nog een handleiding voor de
Rcp’s wat het Sociaal Fonds zoal kan
betekenen voor onze leden.

Daarna was het de beurt aan Rolf van
der Loo om de activiteiten binnen het
ledensecretariaat toe te lichten. De
vereniging heeft op dit moment 751
leden, het ledenbestand is dit jaar
nagenoeg stabiel gebleven. Een dank-
bare activiteit blijkt vooral het toestu-
ren van een bloemetje te zijn op hoog-
tijdagen of bij ziekte van onze leden,
dit wordt zeer gewaardeerd.
De gedachtewisseling over wat nu
eigenlijk van een Rcp wordt verwacht
leverde eigenlijk niet veel anders op
dan dat een adviesrol zou moeten zijn
als collega’s daarom zouden vragen,
naast het fungeren als een contactpunt.
De overige agendapunten werden
daarna in rap tempo afgehandeld,
waarna een feestelijke borrel werd
genuttigd met als afsluiting een voor-
treffelijk buffet.

Wim

Bijeenkomst van de regiocon-

tactpersonen in De Bilt.

2e Lustrum

Op een bijna traditionele locatie, de
Biltsche Hoek in de Bilt, kwamen op
14 oktober 2009 een groot aantal
leden van het team regiocontactperso-
nen bijeen voor hun jaarlijkse vergade-
ring. Niet iedereen kon aanwezig zijn,
omdat door het met een maand ver-
vroegen van de vergaderdatum nog
een paar mensen met vakantie waren.
Het was heerlijk fris zonnig herfstweer
en er waren gelukkig weinig files,
zodat onze voorzitter de vergadering
op de afgesproken tijd kon openen.

Er viel in deze vergadering ook nog
iets te vieren, de organisatie van regio-
contactpersonen viert dit jaar haar 2e
lustrum.
Al weer 10 jaar vervullen uw collega’s
in hun regio de rol van contactpunt
tussen vereniging en leden. Dit kan
van alles zijn, het wegwijs maken in
moeilijke situaties, het fungeren als
vraagbaak tot het versturen van een
bloemetje aan langdurig zieken. Om
hun werk goed te kunnen doen moe-
ten zij natuurlijk wel de beschikking
krijgen over actuele informatie. Dus
als uzelf wat heeft of als u weet dat

verslag rcp foto’s leo scheffer
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Twente kreeg een mooie fles wijn en
alle deelnemers werden door de voor-
zitter verrast met een paraplu, die we
de volgende keer niet nodig hopen te
hebben.
Volgend jaar wordt de golfwedstrijd
weer georganiseerd en wordt met de
planning rekening gehouden met
andere activiteiten binnen onze ver-
eniging, zodat ook bestuursleden en
regionale vertegenwoordigers acte de
présence kunnen geven.
Tot volgend najaar.

Loes Edzes

Vertrek van lid van de 
hoofddirectie

Wietze van der Laan heeft aangegeven
de ANWB per begin december te wil-
len verlaten. Hij maakt sinds het
najaar van 2006 deel uit van de hoofd-
directie en was voordien enkele jaren
lid van de Groepsraad. De hoofddirec-
tie beraadt zich op een tijdelijke
opvolging; pas in een later stadium
wordt naar een definitieve opvolger
uitgekeken.
Als beweegredenen voor zijn vertrek
zegt hij in zijn weblog: “De rol die ik
momenteel heb, kun je het beste
omschrijven als een bestuurder. Grote
lijnen uitzetten en de leden van mijn
directieteam sturen en ondersteunen
bij de uitvoering van hun werkzaam-
heden en het beleid. Soms een heerlij-
ke rol, maar ook een rol die afstand
vereist. Ik ben me de laatste tijd gaan
realiseren dat ik een te grote afstand ga
krijgen van de praktijk en de mensen
daarin. Het wordt steeds moeilijker de
balans te behouden tussen besturen en
korte afstand tot het werk en de
markt.” Het artikel in Blik ‘Slim halen
en brengen vanuit Born’ sluit goed aan
bij zijn besluit om de ANWB te verla-
ten, dat hij in goed overleg en goede
afstemming met de Raad van
Commissarissen en zijn collega’s in de
hoofddirectie genomen heeft, zegt hij. 
De andere leden van de hoofddirectie
– Guido van Woerkom, Roland Wan-
ders en Mirjam Sijmons – respecteren
het besluit van Wietze.

Kerstpakket

In de loop van november zult u of
heeft u een brief ontvangen van de
ANWB, met de mededeling dat ook dit
jaar de ANWB aan het personeel en
gepensioneerden een kerstpakket zal 
schenken. Men kan zelfs een keuze 

Golfen met VG ANWB

Het was me een middagje wel: de eer-
ste golfwedstrijd voor leden van de
Vereniging van Gepensioneerden van
de ANWB. Werkelijk prachtig weer
voor oktober: zonnetje en geen wind.
De baan in Voorschoten lag er prach-
tig bij en was geheel voor ons gereser-
veerd.
Jammer dat dat laatste niet nodig was.
Het aantal deelnemers viel tegen, maar
voor een eerste keer dat zo’n activiteit
nog al plotseling is georganiseerd
mopperen we niet. Want twee onder-
delen van de ANWB waren vertegen-
woordigd: de Vestigingen (V&S) en de
vroegere afdeling European Public
Affairs. Het zal toch niet zo zijn dat dit
de enige bedrijfsonderdelen zijn met
inzet en arbeidsethos. 
Nee: volgende keer verwachten we
vele anderen uit ons bedrijf om mee te
spelen en bij te praten.

Dat konden we zeker ook deze keer.
Natuurlijk niet tijdens de wedstrijd,
want dan moet je immers geconcen-
treerd proberen je punten binnen te
halen. Dat viel wel mee: het was zeer
ontspannen en de drie flights liepen in
een gezellig maar voortvarend tempo
de 9-holes baan twee maal rond.
Na de wedstrijd was het een heerlijk
drankje drinken, waarbij ook onze
voorzitter even aanschoof, en daarna
een dineetje wat klonk als een klok.
Wat ook klonk waren onze stemmen:
wat een levendige discussie aan onze
gezamenlijke tafel en niet alleen over
onze broodheer.
Allen waren het erover eens: zeker
voortzetten, al was het maar met ons
zevenen.
De winnaar van de wedstrijd, Marcel

maken uit verschillende mogelijkhe-
den. De keus is net als vorig jaar: een
standaard 'verrassingspakket', of een
persoonlijke keuze uit vele geschen-
ken, of een schenking aan een goed
doel. De voorwaarde hiervoor is wel
dat u kenbaar moet maken of u dat
wenst. Door de Hoofddirectie is defini-
tief besloten, dat als men niet reageert
men géén kerstpakket krijgt. Overigens
heeft men bijna 2 maanden de tijd
voor de keuze, begin dec. - eind
januari. Hoe u dit kenbaar moet
maken staat in de brief, maar vooral
vergeet dat niet te doen.

van de redactie

Internetfoto

Internetfoto Wikipedia

Reserveer alvast in uw agenda, u 
krijgt de uitnodigingen apart 
toegestuurd:

Nieuwjaarsbijeenkomsten:

Den Haag
Vrijdag 8 jan.
15.30 - 17.30 uur
Assen
Woensdag 13 jan.
14.00 - 16.00 uur
De Bilt
Donderdag 14 jan.
14.00 - 16.00 uur
Eindhoven
Dinsdag 19 jan.
14.00 - 16.00 uur

Algemene ledenvergadering
Den Haag
Vrijdag 16 apr.
11.00 – 12.30 uur
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Een heerlijk feest
Het is 20 °C en de zon staat hoog in een fel
blauwe hemel. Nog twee dagen en ik moet de
kopij inleveren van deze column voor het
Kerstnummer.
Ik kan me met geen mogelijkheid voor de geest
halen hoe ik met ”dode” vingers in bevroren
wanten het ijs van mijn autoruiten schrap, noch
voel ik de kou in mijn botten bij het zien van
de rijp op de bomen.

Kerstmis! 
Het lijkt een eeuwigheid na een lange, warme
zomer.
“Zet een Kerst-CD op” raadt iemand mij aan.
Nou kan ik wel “de
herdertjes lagen bij
nachte”opzetten, maar
die lagen in de woes-
tijn dus daar kom ik
niet veel verder mee.
Ik zet mijn stoel een
paar tandjes achteruit
en staar in de lucht op
zoek naar inspiratie.
Twee spierwitte wol-
ken drijven voorbij.
Twee grote dotten
slagroom. Als de zon
er achter schijnt wor-
den ze zilver aan de
randen. “Every cloud
has it’s silver lining”. Ik droom weg. Flitsen van
diverse kerstdagen vliegen voorbij. De nachte-
lijke tocht op langlaufski’s in de bergen. Door
het donkere woud met alleen het schurende
geluid van de ski’s over de sneeuw. Om plotse-
ling op de, fel door een volle maan beschenen,
alm te staan onder een met sterren bezaaide
hemel. Zo majestueus, zo overdonderend. Later
bij de glühwein komen de tongen los om met
elkaar dat goddelijk moment te beleven.
Het plaatje verdwijnt en ik sta op Sint Maarten
in de volle zon. Het pleintje met de bomen ver-
sierd met gekleurde cellofaan strikken, kleine
kerstboompjes behangen met kransjes, snoepjes
en papieren engeltjes. Uit een radiootje klinkt
een schor “jingle bells”. Wij zijn in het
Nederlandse deel van het eiland en worden
gegroet met een “Vrolijk kerstfeest”, terwijl aan

de Franse kant het kleine pastoortje ons voorbij
gaat met een ”Joyeux Noël”. We lopen door de
haveloze straatjes. De armoede op dit gedeelte
van het eiland is duidelijk zichtbaar, maar toch
zijn de huizen versierd met bloemenkransen en
religieuze afbeeldingen voor de naderende
kerstmis.
Wij zoeken een terrasje. Sinaasappelsap onder
een grote parasol. Vrouwen passeren ons, lang-
zaam, gracieus, een mand met fruit op het
hoofd.
Dat fruit op het marktje! Fel oranje sinaasap-
pels, gel citroenen, donkergroen watermeloe-
nen. Een lust voor het oog. Ik denk aan de
gehaastheid in ons land. We rennen door de
straten bedekt met een gelig prut, wat eens

sneeuw was. Gehuld in
lange regenjassen,
regenhoedje met een
band onder de kin
tegen de striemende
windvlagen, nog even
de laatste inkopen
doen. Een groepje leger
des heilsoldaten speelt:
”Nu zijt wellekomen”.
We ploffen op een ter-
ras neer, bestellen
warme chocolademelk
en een appelpunt, ter-
wijl de sneeuw over-
gaat in regen en de
voorbijgangers een vei-

lig heenkomen zoeken. Maar de fijnste feestda-
gen zijn toch altijd vroeger thuis geweest. Lucht
van soep, vers gebakken brood, de hele familie
bij elkaar. De herinnering doet een beetje pijn.
Het is vredig, zo’n hechte band. Zo veilig op
moeders schoot en de verwondering als de
schuifdeur opengaat en de kerstboom met de
echte kaarsjes in al zijn glorie in de kamer
staat. Ik open mijn ogen. De zon is achter don-
kere wolken verdwenen en ik ga mijn kamer in,
die leeg is en stil. De reis door de tijd heeft mij
een beetje melancholiek gemaakt.
Wat zullen de kinderen van nu zich later nog
herinneren? Welke taal spreken ze, vieren ze
nog wel kerstmis of hebben ze daar iets anders
van gemaakt? Maar hoe dan ook.
Terugblikkend zullen ze allemaal zeggen: “Het
was een heerlijk feest.” 

Puck

pucktueel

Internetfoto
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Herstelplan 3 verworpen

De totstandkoming van het vereiste
herstelplan in verband met het dek-
kingstekort van het pensioenfonds van
de ANWB zit vol voetangels en klem-
men. Eind september 2009 heeft de
Nederlandse Bank (DNB) meegedeeld
herstelplan 3 niet goed te keuren.
Herstelplan 3 hield ondermeer in dat
gedurende vijf jaar een korting zou
worden toegepast op de pensioenop-
bouw. Het bestuur meent hiertoe
bevoegd te zijn op grond van de pen-
sioenreglementen van de ANWB. DNB
heeft echter vooral dit onderdeel op
technische gronden afgekeurd. Hoewel
de beslissing van DNB volgens het
bestuur aanvechtbaar is, heeft dit er
voor gekozen de afwijzing te accepte-
ren en een nieuw herstelplan op te
stellen. In dit herstelplan zal geen kor-
ting plaatsvinden op de opbouw van
de toekomstige pensioenen. Voor de
Vutters en stamgerechtigden is dit een
goede ontwikkeling, omdat vooral
degenen die al dicht tegen hun pensi-
oen aanzitten onevenredig zwaar zou-
den worden getroffen door de korting
van de opbouw.

Helaas zien de ANWB en het bestuur
van het pensioenfonds geen andere
mogelijkheden meer om te komen tot
een regeling waarin alle drie de groe-
peringen (werkgever, deelnemers en
gepensioneerden) hun bijdrage leveren
aan het herstel. Zonder medewerking
van de vakbonden is het niet mogelijk
een bijdrage te vragen aan de deelne-
mers. Bij de meeste pensioenfondsen
is de bijdrage van de deelnemers ver-
werkt in de pensioenregeling zodat
niet aparte toestemming van de bon-
den is vereist. Over het algemeen
gebeurt dat via een korting op de na-
indexering van de pensioenen bij een
middelloonregeling. 
Bij de ANWB hebben echter de deel-
nemers aan de middenloonregeling
(anders dan de gepensioneerden) een
onvoorwaardelijk recht op volledige
indexering. 

Herstelplan 4
In herstelplan 4 leveren de deelnemers
dus geen bijdrage. Echter, ook de
ANWB heeft zijn extra bijdrage fors
verminderd. Mede door andere effec-
ten zal de bijdrage van de ANWB in
totaal 18 mln. minder zijn. De overwe-
ging hiervoor is dat de ANWB een
evenwichtige regeling nastreefde. Nu
de deelnemers in het geheel niet bij-
dragen, zou de in de voorgaande drie
plannen voorgestelde extra bijdrage
van de werkgever onevenredig groot

zijn. De ANWB is van mening dat de
tekorten van het pensioenfonds niet
alleen voor risico van de werkgever
dienen te komen. Overigens heeft de
ANWB zeer zware pensioenlasten.
Door de lage rente is de premie in
2009 sterk gestegen. Dat kostte de
ANWB in 2009 14 mln. meer aan pre-
mie dan werd afgesproken. Ook voor
de komende jaren wordt een forse pre-
miestijging verwacht. 

Voor de gepensioneerden blijft gelden
dat tot en met 2013 geen indexering
van de pensioenen zal plaatsvinden.
Hieraan kan niet worden getornd
omdat indexering ingeval van onder-
dekking verboden is. In plan 4 wordt
wel de ondergrens van de staffel naar
beneden bijgesteld. Op grond van de
huidige staffel vindt geen indexering
plaats bij een dekkingsgraad van 110%
of minder. Volgens herstelplan 4 zal
nu worden geïndexeerd vanaf een dek-
kingsgraad van 105%. Dat betekent
dat voor de gepensioneerden na vijf
jaar ongeveer dezelfde verwachting
geldt als in het voorgaande plan. Zoals
ik in voorgaande afleveringen van
Pensioenpraat uiteenzette, zal pas bij
een dekkingsgraad van 130% volledig
worden geïndexeerd. Indien de dek-
kingsgraad minder is dan 130% vindt
een korting plaats. Bij een dekkings-
graad net boven het minimum kan die
korting oplopen tot 95%. Het maxi-
mum van 130% is niet naar beneden
bijgesteld. Dit wordt overigens wel
voor de toekomst overwogen.

Gevolgen voor het herstel van
het fonds
Herstelplan 4 is ongunstiger voor het
herstel van de dekkingsgraad van het
pensioenfonds dan de drie voorgaande
plannen. Op grond van Herstelplan 4
zal volgens de prognose in 2013 een
dekkingsgraad van 105% worden
bereikt. Dat is minimaal, maar voldoet
wel aan de eisen van DNB. In het
voorgaande plan zou na vijf jaar een
dekkingsgraad van 111,4% worden
bereikt. Het eerste plan zou nog veel
gunstiger zijn geweest voor het pensi-
oenfonds omdat daarin werd uitgegaan
van een voorzichtige prognose (een
rendement van slechts 5%) en een her-
steltermijn van vier jaar. In herstelplan
4 wordt evenals in plan 3 uitgegaan
van een verwacht rendement van
5,8% per jaar. 

Het is duidelijk dat een pensioenfonds
met de minimaal vereiste dekkings-
graad, kwetsbaar is. Iedere tegenslag in
het rendement of de ontwikkeling van
de rente kan opnieuw voor een dek-

kingstekort zorgen. Voor de gepensio-
neerden maakt het op de korte termijn
niet uit welk plan geldt, maar op de
langere termijn is het laatste “uitgekle-
de” herstelplan ongunstig voor de
gepensioneerden, omdat het langer zal
gaan duren voordat er weer een dek-
kingsgraad wordt bereikt met voldoen-
de buffer om volledig te kunnen index-
eren. 

Negatief advies
Deelnemersraad
Op 8 oktober 2009 werd Herstelplan 4
voor advies aan de Deelnemersraad
voorgelegd. Hoewel de
Deelnemersraad begrip kan opbrengen
voor het standpunt van de werkgever,
is plan 4 vanuit het oogpunt van de
continuïteit van het pensioenfonds
geen goede ontwikkeling. De
Deelnemersraad heeft daarom het
bestuur van het pensioenfonds meege-
deeld dat zij niet positief kan advise-
ren over plan 4. Wat het gevolg is van
dit negatieve advies staat op het
moment van het schrijven van deze
aflevering nog niet vast.

Het bestuur kan een negatief advies -
gemotiveerd - naast zich neerleggen
en herstelplan 4 toch vaststellen.
Indien de ANWB als werkgever blijft
bij zijn voorgenomen standpunt, kan
het bestuur de ANWB niet dwingen
een hogere bijdrage te leveren. De
ANWB is verplicht de premiebijdrage
te leveren die is vastgelegd in de CAO.
Indien de overeengekomen premie niet
voldoende is, is de ANWB verplicht
een kostendekkende premie te betalen.
Dat gebeurt ook. Indien het fonds een
dekkingstekort heeft, is de ANWB niet
verplicht dit tekort aan te zuiveren. Er
zal in zo’n geval in overleg met de
bonden een herstelplan moeten wor-
den overeengekomen. Zoals gezegd, is
dit keer helaas geen overeenstemming
met de bonden hierover bereikt.

De dekkingsgraad was ten tijde van de
vergadering op 8 oktober 2009 rond
de 100%. De ANWB heeft echter al
pro rata de hoge bijdrage volgens plan
3 betaald. Dit zal op grond van her-
stelplan 4 worden teruggedraaid. De
dekkingsgraad zal in dat geval minder
worden. 

Marlène Philippus

pensioenpraat
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Horizontaal

1 Sleeën 6 als in de winter 12 bevestigingsmiddel 14 winter-
groente 15 deel van een ziekenhuis (afk.) 17 internationale
vereniging 18 warme stof 20 lidwoord 21 bridgeterm(afk.)
22 stierenvechter 25 gat 28 stel 29 belasten 31 adem 
32 rund  33 boom 35 fooi 36 zijne majesteit 37 opberg-
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pees land 44 aldaar (Lat. afk.) 46 zintuigen 48 soort tapijt 
51 geheel 53 United Nations (afk.) 54 insect 56 Japans
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69 dierengeluid 70 deel van een boom 72 maanstand (afk.)
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(Fr. afk.) 61 tot afscheid (afk.) 63 gewicht (afk.) 65 edelsteen 
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