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Stien en Ted v.d. Heuvel
19.5.1950 - 19.5.2000.

De plaats waar zij hem leerde
kennen was heel veilig en ver-
trouwd. Het was mei 1945, vlak
na de bevrijding, tijdens een
feestavond van de Haagse
Politie. En... het was liefde op
het eerste gezicht.
"Goed dat je er bent", zeggen ze

nog steeds na 50 jaar.

Stien kwam bij de ANWB in
dienst op 1 februari 1956 op de
afdeling Reisdokumenten in de
Parkstraat. De ANWB was nog
klein - 350.000 leden- die tijd

n en niet ()ntvangen.

Erich Fromm.

heeft ze dan ook altijd als gezel-
lig ervaren. Vervolgens verhuis-
de de ANWB naar de
Wassenaarseweg en kwam
Stien bij de Alarmcentrale
onder leiding van mejuffrouw
Van Lennep. Als een rots in de
branding zat ze achter haar
machine, ook al was het in de
zomer een heksenketel. De jon-
gens die af en aan liepen; de
telefoons die ratelden en de
telex die het amper aankon.
Maar ja. de post moest er uiu
liever gisteren dan vandaag. Op
1 maart 1982 heeft zij de ANWB
verlaten. Samen metTed genie-
ten ze van wat ze hebben
gezaaid. Van 19 mei hebben ze

een fijne dag gemaakt en dat
hopen ze nog vele jaren te kun-
nen doen. Dat wensen je ex-col-
lega's jullie ook toe.
Gelukwensen en bloemen
waren er ook van de VG-ANWB.

PEIUSIOEN PHUÉ

Jan en Bets Stoof
13.5.1960 - 13.5.2000

Vàn een huwelijk kómt een
huwelijk, zo zegt men. In dit
geval was het een stap verder:
van een kraambezoek komt een
huwelijk. Jan ging naar de baby
kijken van een kennis van hem.
ln dat jonge gezin werkte een
aardi ge kraamverzorgster, Bets.
Bovendien was ze ook nog eens
een zuster van die kennis. Zo is
het dus gekomen. Ze trouwden
in Zegveld op vrijdag de 13de
en gingen in Linschoten wonen
- nu al 391/z jaar - in Woerden in
een huis met het huisnummer
13. Hun eerste kind, een doch-
ter, was ook het 13de kleinkind
van hun ouders. Zo zie je daï 13

ook veel geluk kan brengen.
Behalve een dochter kregen Jan
en Bets twee zonen. De kinde-
ren zijn getrouwd en dus heb-
ben ze er nog drie kinderen bij.
lnmiddels aangevuld met 6

klei nki nderen.

In 1957 is Jan bij de Wegen-
wacht gekomen, ln de ruim 38
jaar dat hij het 'leed van onze
Ieden met raad en daad heeÍt
verzacht, was hij ook verant-
woordelijkvoor2 BSAs, 2

"Eenden, 1 Amie, 1 Renaut'
en 2 'Volkswagens Golf .

Op zijn 60ste is Jan met de VUï
gegaan. Vanaf 1986 begeleiden
ze de ANWB-Kampeerreizen
waardoor ze bijna geheel West-
en Oosteuropa hebben bezocht.
Een vakantie van maar liefst
twee maanden in Spanje heb-
ben ze juist achter de rug. Ware
vliegende Hollanders, dat zijn
ze. De jongste zoon van Jan en
Bets werkt ook al 12 jaar bij de
Wegenwacht. Hij is dus in de
voetsporen van zijn vader getre-
den. Met de paplepel in gekre-
gen wellicht; zelfs het wegen-
wachtnummer van vader en
zoon verschilt niet veel zo op
het oog. Jan had no. 99, z'n
zoon heeft no. 999.
Op 13 mei hebben ze gezellig
met zijn allen deze heugelijke
dag herdacht. DeVG-ANWB
heeft hierbij haar gelukwensen
en een bloemetje gevoegd,
waarvoor hun dank aan het
bestu u r.

Wij wensen jullie nog veel
gezonde en fijne jaren toe

Frankie

technieken". Het werd de
start van een breed scala
van zich verder ontplooien-
de activiteiten, veelal begín-
nend bij hemzelf en uit-
groeiende tot gespeciali-
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nieuw.
Kruis gebouw in
Daar was hij
plaatsvervangend
dant Rode Kruiskorps.
Tot 1993 was Bart dé
docent bij de ANWB
halve ook een zéér
ANWB-er voor

Zo kwarn er

Nieuwe leden
Wij verwelkomen de nieuwe leden:

C.E Heijman, Kastanjelaan 62,4241DE Arkel.
R.P van der Leij, Jessicagang 13,2719 CA Zoetermeer.
PA.E van Lit, Wilgentaan 81 , 4871VB Etten-Leur.

R. lJspeerd,Torenlaan 68, 7559 PB Hengelo.

25 februari.
J.J.
Ch,

J.Ubels,

Velen
aan herinneringen bewaren.



Carpe Diem

D ii het Centraal Station hadden we afgesproken: vijf van de

lílzes ex-vriendinnen uit de toenmalige examenklas. Naar
r - de zesde gingen we op weg. Riet heette ze en ze woonde

ver buiten de randstad, dus zouden we de trein nemen op onze
z.g. "vrij-reizen" dag, een douceurtje van de spoorwegen voor
het feit dat we de zestig gepasseerd waren.
Eigenlijk had ik niet veel zin in het uitje. Het was zeker twintig jaar
geleden dat we elkaar gezien hadden bij het 100-jarig bestaan
van onze school. We moesten toch weer eens gauw bij elkaar
komen werd er toen gezegd. Dat "gauw" duurde dus twintig jaar
en plotseling was daar dat telefoontje.
lk was toch wel een beetje nieuwsgierig wat ik aan zou treffen en

de stationshal in, richting bloemenstalletje, hèt trefpunt voor
'n ontmoeting. Er stond een groepje dames-op-leeftijd waarvan

er één enthousiast uitriep "Daar is ze, ik herken haar meteen".
Er volgde een kakelend welkom, waarna we ons naar de lntercity
begaven. ln de trein werd de kennis-
making vooftgezet. Met vele "weet-je-
nog's" en "en toen's". Flauwe bakvis
baldadigheden die meestal eindigden
in vellen straÍwerk, maar toch nog
beter waren dan waxinelichtjes en

bloemen. lk liet ze praten, zat een

beetje droom-kijkend te staren naar

het landschap, het jonge vee in de

wei, eigenlijk zonder werkelijk te zien.
"Vind je ook niet dat ze hard praten?"
Het wasTanja die naast me zat, en de

reunie had georganiseerd. Ze was net

terug uit Zuid-Afrika waar ze de laat-

ste jaren had gewoond.Weer op honk
ruggekeerd. zochÍ ze het Nederland

dat ze had achtergelaten. lk glimlach-
te. Het was me al opgevallen!
Zo naderden we onze bestemming.

"Even geduld hoor, het gaat niet meer zo gemakkelijk".
Langzaam ging de deur open. Ze stond in de hal, leunend op
krukken. SchuiÍelend liep ze voor ons uit.
We vielen stil, hadden dit niet verwacht. Passeerden de woonka-
mer waar al voor de lunch was gedekt, volgden naar het terras
waar de koffie klaarstond.
"Dat heeft mijn hulp nog even gedaan. lk kan nietveel meerzelf".
We vroegen niet. Het grote poÍtret van haar man op het bureau-
tje, een foto van twee honden aan de muur erboven. Het zei ons
genoeg,

Ze was al vijf jaar alleen, had nu nog hulp maar niet voor lang,
en wat dan? Ze veranderde abrupt van onderwerp, onherroepe-
lijk, en wij wisten: hierop moet niet meer worden doorgegaan.
We genoten van een heerlijke dag op het terras, luisterden naar
de verhalen vanTanja over de "Kaap", het mooie Zuid-Afrikaanse
andschap, de safari's, maar eindigende met "zie je die Hollandse

lucht, dat groen, die wolken, dat vind
je nergens zoals hier".
De lunch was zo verzorgd. Een heerlij-
ke soep, een plaatje van een salade,

dunne boterhammetjes, het stond
allemaal klaar in de keuken.

We brachten het binnen, bedienden
Riet die verzuchtte "Het is lang gele-

den dat ik zo aan tafel heb gezeten,

wat een genot".
We dronken buiten thee.

"Zet alles maar in de vaatwasser, dat
vindt mijn hulp morgen wel". De taxi
was keurig op tijd, We kusten Riet ten
afsch ei d.

"Je was een fantastische gastvrouw".
Aan het eind van de laan keek ik nog

even om naar een klein figuurtje op
krukken, zwaaiende bij het tuinhek.

(Foto Harry de Vré)

ln de treintaxi zaten we klem, de doos bonbons op schoot, het
veel te grote boeket bloemen in de lucht.
We reden door het dorp waar de tijd had stílgestaan. Huizen uit
de jaren dertig met opschriften als "Zonnehoekje , Nooit ge-

dacht", "Ons genoegen", 'Carpe Diem' = Pluk de dag.
Nu viel er hier wel het een en ander te plukken, Prachtig, die wei-
den, dat water, die ruimte aan de voorzijde en een bloeiende
boomgaard als achtertuin. Hoe heerlijk om hier te kunnen
wonen.
We waren benieuwd naar Riet, de sportiefste van ons allemaal;
had nog haar diploma sportlerares gehaald. Getrouwd met een

dierenarts. We wisten dat ze vroeger een dochterlje verloren had
en geen kinderen meer kon krijgen. Ze had haar verdriet ver-
werkt in eindeloze wandelingen met haar twee honden.
Het laatste huis van de laan. Rondom tuin. Een weelde van bloe-
sem. Een koperen bel galmde door het huis en daar was de stem
van Riet.

We waren opvallend rustig tijdens de terugreis.
We houden contact he?".

lk slingerde me in de tram, nog na-dromend over de ruimte en

het heer ijke huis van Riet.

Thuisgekomen stapte ik over een paar verdwaalde vuilniszak-
ken, raapte enkele lege bierblikjes van het Íietspad en repte me
de trap op, hetgeen niet meer zo vanzelfsprekend leek vandaag.
ln mijn slaapkamer klonk vanuit de kastanjeboom het gekwetter
van vogels. lk schopte mijn schoenen uit en liep naar het raam.
Het begon zachtjes te regenen. lk kon het beeld van Riet bij het
tuinhek niet van mijn netvlies krijgen.
Toen ik het venster sloot begon zacht de merel te zingen.
"Carpe Diem", dacht ik, want de volgende dag kan plotseling erg
veranderd zijn.

PUCK
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Foto -

wedstrijd

Dit gehele-jaar-door kunt u

deelnemen aan de BUITEN-
BAND-fotowedstrijd naar een
idee van Harry de Vré.
U kunt denken aan uw vakan-
tie in binnen- en buitenland.
Of dichter bij huis, straks tij-
dens de VG-ANWB-excursie
naar "De Hoge Veluwe".

Het begint altijd bij die winkel met de

standaard vol briefkaarten van het
land, de stad, het dorp waar u bent.
U koopt die kaart, en denkt: "dit
droombeeld moet ik met eigen ogen
zien en fotograferen".
Met de prentbriefkaart en uw camera
in de hand gaat u naar de plaats die de
kaart toont. U denkt er over na hoe u

"uw onderwerp" het mooiste op uw
foto krijgt. U let op het licht, de lucht,
en u vult uw persoonlijke interpretatie
in. Zoals Harry, in dit voorbeeld, de

kaart van de Engelse schilder D.L.

Cawthorne koos met moeder en kind
toen het nog wel eens echt sneeuwde,
en zijn foto van Willy de Vré die hen
doet denken aan hun frequente vakan-
ties in Schotland.
Wij ontvingen al inzendingen en kijken

belangstellend uit naar Íw deelname.
Neem ook uw camera mee op 16

augustus - de dag van de VG-ANWB-
excursie naar de HogeVeluwe. Uw
eerste inspiratie kunt u vinden op de
pagina's 6 en 7 in deze BUITENBAND

lnzenden tot 31 december

- de foto's mogen in zwart-wit en in
kleur. (Reproductie in de BUITEN-
BAND wordt uiteraard zwart-wit.)
Formaat minimaal 10 x 15 cm, groter
kan dus ook. Bewaar het negatief zelf
Foto's en negatieven blijven uw
eigendom.

- Stuur uw foto EN bijbehorende
prentbriefkaart naar het redactiese-

Willy de Vré

v-

cretariaat van de BUITENBAND, p/a

lVevrouw EJ. Noordervliet-va n

West, Paul Gabriëlstraat 1Z 2596V4
Den Haag. Sluit daar bij in een aan
uzelf geadresseerde, gef ra nkeerde,
enveloppe zodat wij na de wedstrijd
uw foto kunnen terugzenden.
Een onafhankelijke jury zal de inzen-

dingen beoordelen.
De eerste prijs wordt / 150,-. De

tweede prijs t' 75,-. De derde prijs

í 35,-.De troostprijs wordt een

foto-vergroting van 30 x 45 cm.
Wij hebben het voornemen de win-
nende foto s, samen met een selec-
tie uit de andere inzendingen, te
presenteren in de BUITENBAND van
maarl 2001 !

Voor nadere vragen kunt u naar
onze redactie bellen. I

?refitbriefkaart

tir'4,rr.'
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Er zijn een paar "regels":
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gaat me allemaal veel te snel. lk durf er
niet eens aan te zitten".
Nou daar weet het stel wel wat op.
"Dan ga je toch op cursus".
Dat was het laatste zetje. lk ben voor de
bijl gegaan. Gek gemaakt door het
jongvolk ("Wat je dan allemaal niet
kunt!, faxen, mailen, chatten, winke-
lenl!") en het klaroengeschal van het
Binnenhof. Want iedereen moet toch
straks digitaal. Van Kok en Jorritsma en
van Rick van der Ploeg, die ten "strijde
wil tegen aderverkalking en grijze staar,
Parkinson en Alzheimer", met de Home-
pc als reddend medicijn.
Zo ben ik gezwicht en op les gegaan.

Met een stelletje andere doorgegrijsde
muizen en aanstaande klanten van de
gerontologie. Marianne was onze juf en

onze souffleuse. Want als zij ons niet af
en toe had voorgezegd, zouden we er
een onontwarbare knoeiboel van heb-
ben gemaakt.
Als kinderen hebben we ons onderwor-
pen.Vooral als Marianne bijna letterlijk
op d'r hurken ging zitten.
"Wat is dubbelklikken?"
"Twee keer snel achter elkaar op de
muisknop drukken, juf".

"En wat mogen we dan niet doen?"
"De muis bewegen".
"Wat is de belangrijkste handeling voor
het maken van mappen en bestanden?"
"Selecteren, juf".
Vinden we dat leuk? Ja, we vinden het
leuk en we hebben de illusie dat we er
bij horen. Dat we mee kunnen praten
over microsoft en websites en van het
grote legioen van know-noÍs mogen
overgaan naar de selectie van de knows.
Ho maar. "Tot na de vakantie", groeten
we Marianne na de 10de les. Haar be-
moedigend advies nemen we ter harte:
"Thuis goed oefenen!"
Maar we missen onze souffleuse. We
klikken en dubbelklikken, we gaan word
in en uit. En dan is alles zwaft. De com-
puter crasht. Ik ben rijp voor het Riagg.
Als een kind dat z'n mooiste Pokémon-
kaarten kwijt is en in huilen uitbarst.
Sorry Guido, dat mailtje moet wachten.
lk ben er niet aan toe. Zie het als het
verschil tussen een amateur en een
beroeps. lk stel me maar in op deTV, op
het EK, op Frankie Rijkaard. Die weet
tenminste wat selecteren is. Toch...

*

VERZUCHTING

bij de drogist
of de bloemist
bij de supers zoals daar zijn
de Konmar of Albert Heijn
bij de sigarenzaak
gaat het vaak lukraak

niet bij de chique traiteur
of de culinair arrangeur
daar heerst een yuppengrandeur

zo rond klokke half zes

bij de loketten van de NS

en het komt dikwijls voor
bij het wijkpostkantoor

hoe ik ook speur en spied
de juiste keuze maken lukt me niet

want bij de stomerij of de bakkerij
bij de slagerij of de slijterij

ik sta altijd in de verkeerde rijl

Tine den Boer
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Stuur een mailtje aan Guido. Aan
"guido@anwb.nl".
Je hebt de oproep-wel gelezen in
lnzicht, de por gevoeld live van Guido,
bij ons in de Bijhorst. Vind je nu dat we
niet kunnen achterblijven? Dat we over-
stag moeten, in de slag met de derti-
gers en de veertigers op mod.com?
Gewikt en gewogen heb ik. Lang de

druk weerstaan van de wizzkids in
eigen familie. Die weten hun cyber-
weetje. Die staan met CD-roms op en
gaan ermee naar bed. Die hangen argu-
menten aan je oren als verkooppraatjes
waarmee Bill Gates multi-miljardair is

^èworden.
|Eou, doe ore ouoe zwan-wrt pc tocn

weg. Als je een beetje bij de tijd wil blij-
ven, dan koop je een moderne".
En dat wil zeggen meï Windows 98, een
lntel weet-ik-veel processor en een
harddisk met een hoeveelheid gígabites
die je in de benen van 't oranje-elftal
voor de EK zou wensen.
"Jongens", heb ik me verdedigd, "daar
kan opa niet meer mee omgaan. Dat



"Tot nut en genot det gemeenschap

hijeen gebracht"

Hélène Kröller-Miiller.

Op haar bescheiden bureau in het
Jachthuis St-Hubertus ligt een van
haar agenda's. Aan dit bureau schreef
zij in 1933 haar nota aan de regering,
ter inleiding tot haar kunstverzameling:
"De wordingsgeschiedenis dezer verza-
meling houdt te nauw verband met de
geschiedenis van mij zelf en is dus van
te intiemen aard, dan dat ik ze hier
nader uiteen zou kunnen zetten. Alleen
dit zou ik willen releveeren: mijn eerste
schilderijen, die nu ook deel uitmaken
van de collectie, kocht ik uit persoon-
lijke overwegingen, omdat zij mij fasci-
neerden, mij te denken gaven en
omdat ik ze gaarne in mijn nabijheid
wilde hebben".

De 5500 hectare bos, moerasland,
heide en zandverstuivingen waren
toen al verzameld. Zij vormen nu het
grootste natuurreservaat van
Nederland. Het thans internationaal
bekende Jachthuis werd tussen 1914

en 1920 gebouwd door de architekt
H.P Berlage in opdracht van de familie
Kröller-Mtlller. Het museum vindt zijn
oorsprong in de esprit en vasthou-
dendheid van Hélène Kröller-Mtiller die
in 1908 begon met het verzamelen van
moderne kunst. Haar nota aan de rege-
ring had succes. ln 1935 schonk zij

haar verzameling aan de Nederlandse
Staat. Er werd een speciaal museum
gebouwd waarin nu een wereldbe-
roemde verzameling kunst uit voorna-
melijk de 19e en 20e eeuw, waaronder
278 werken van Vincent van Gogh.
Aansluitend vormt de Beeldentuin de

ambiance van de werken van Auguste
Rodin, Henry Moore, Barbara
Hepworth, Richard Serra, Mario Merz,
Jean Dubuffet en Claes Oldenburg.

Museonder

Bijna 6000 hectare vormen een ideaal
rustgebied voor de wandelaars, de fiet-
sers, en gelukkig ook voor de flora en
fauna. Voor de avonturiers zijn er de
bekende witte fietsen waarvan het eer-

ste peloton destijds door de ANWB
werd geschonken.
Onze excursie bepaalt zich voorname-
lijk tot het centrum van het Park, waar
het restaurant "De Koperen Kop", het
bezoekerscentrum, de Landschappen-
tuin en het Museonder dicht bij elkaar
liggen. Vandaar is het bezoek aan het
Kröl ler-Mtil lermuseum een wandeling
van 1.2 km., wellicht kunnen daartoe

onze bussen worden benut.
Het Museonder is de meest recente
aanwinst van dit Nationale Park en

daarmee ook het eerste ondergrondse
museum ter wereld. Het ontstond van-
uit de gedachte dat het landschap
ónder het aardoppervlak ook museale
aspecten heeft. Daarom kunt u nu in
de koepel onder het wortelstelsel van
een 135-jarige beuk lopen, luisteren
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"[}e Hoge Veluw

naar sprekende stenen en spelen in het
waterlaboratoriu m.
Juist nu er - via de "intentieverklaring"
van de rijksoverheid en de provincie
Gelderland - wordt overwogen de
gehele Veluwe tot Nationaal Park te
ontwikkelen, met 100.000 hectare bijna
net zo groot als de andere zestien
nationale parken bij elkaar, gaan de
gedachten terug naar Hélène Kröller-
Mr-iller. ln hotel Meurice te Parijs

schreef zij in 1912: "Wij vonden van
Van Gogh La Berceuse, die vrouw die
de Fransche matroos zich 's-avonds,
's-nachts aan de boeg van zijn schip
zittend, droomt. Die hij al zijn gehei-
men toevertrouwt. De vrouw die hem
begrijpt. Dat voel je uit de diepte van
haar binnenleven, die zich openbaart
in een zeldzame rust".

Foto's met dank aan "De Hoge
Veluwe". Boeken, folders, etc.
verkrijgbaar op '16 augustus in
museu m en bezoekerscentrum
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À mene Ledenvergadering VG-ANWB
gehouden op I april 2000

Met een variant op de uitspraak van de hoofddirecteur
mr. Guido van Woerkom in het sociaal jaarverslag 1999:

"Het is leuk om bii de ANWB te werken", zou je kunnen zeg-
gen: "Het is ook leuk om bij de ANWB te werken én nu in die
beste stemming gepensioneerd te ziin",

Vandaar de grote belangstelling die er
bij de ANWB-gepensioneerden blijft
bestaan voor de moderne ontwikkelin-
gen die bij de ANWB plaatsvinden.
"ANWB-lNZICHT" staat bij ons nummer
1 in deTop 1000 van de bedrijfsbladen.
En een herkenbare constatering in het
ArboNed onderzoek is de grote mate
van betrokkenheid van de medewerkers
bij de organisatie. Ook voor gepensio-

neerden die zich heel duidelijk betrok-
ken blijven voelen bij "hun" ANWB is dit
goed om te horen en te weten.
Daarom werd de aanwezigheid van de

heerVan Woerkom op de ledenverga-
dering van onzeVG-ANWB hogelijk
gewaardeerd.Temeer omdat hij zijn fei-
telijk onderbouwde exposé over de

ANWB als dienstverlenende organisa-
tie aan de leden en daarmee aan ons
maatschappelijk bestel, in een helder
totaa l-overzicht samenvatte.
Bij de nieuwe strategie die de ANWB
in drie jaar wil bereiken, worden zoveel

mogel ijk medewerkers betrokken. Via

"lNZlCHT" zijn alle medewerkers uitge-
nodigd tot het inzenden van e-mail's
aan de hoofddirecteur. Er is een breed
managementteam - 80 medewerkers -

Koos Karman en ziin passie voor de
NVO G - pe n si o e nco m m i ssi e

ingesteld om de basis te
leggen voor nieuw beleid.
Van Woerkom:
"Belangrijk is dat er één

ANWB blijft. Niet alleen
naar buiten toe, maar ook
van-binnen. Die samen-
hang is nodig omdat wij
voor de leden één geheel

zijn en dit ook in de dienstverlening
willen terugzien. Die samenhang dient
tot uiting te komen in hetgeen de

ANWB wil uitstralen in de kernwaar-
den. Die zijn onder meer: betrouwbaar-
heid, bereikbaarheid en persoonlijke
dienstverlening ".

ln deze tijd, een gans andere dan "de

onze", was de aanwezigheid van de

hoofddirecteur een welkom gebaar, als
herkenning van de grote betrokken-
heid van de ANWB-gepensioneerden.

VG.ANWB

Voorzitter mevrouw J. DorPema-
Harmsen stelde vast dat het ledental
van onze vereniging een gestadige
groei vertoont; de toestroom van nieu-
we, jonge leden is noodzakelijk, uiter-
aard ook in het belang van die leden
en onze vereniging. Bij het beharligen
van de belangen van onze leden gaat

het om gestructureerde materiële
belangen, zoals pensioen, zorg en wel-
zljn, én ook om persoonlijke attentie,
contacten, medeleven en gezamenlijke

deelname aan evenementen, zoals de
jaarlijkse excursie; ditmaal op 16

augustus naar De HogeVeluwe.
Het netwerk van de 26 regio-contact-
personen, met veelal hun partners, is
nu operationeel. Ook de BUITENBAND
blijft u daaromtrent informeren.
DeVereniging voert uiteraard een kos-

tenbewust financieel beleid zodat ook
dit jaar de contributie niet hoefde te
worden verhoogd.

ZiektekostenveÍzekering ö
Bij de overgang van de collectieve
ziektekostenverzekering - dus voor
werknemers en gepensioneerden -
naar de Nationale Nederlanden is voor
de gepensioneerden een verschil ont-
staan ten aanzien van de nabestaan-
den van de gepehsioneerde medewer-
kers. Na het overlijden van deze mede-
werkers kunnen de nabestaanden nu

niet langer dan drie maanden na dato
verzekerd zijn bij de huidige collectieve
ziektekostenverzekeri ng die de ANWB
met de ziektekostenverzekeraar is over-
een gekomen. De nabestaanden die-
nen dan elders zelf een ziektekosten-
verzekering te sluiten. Dit geldt ook
voor de nabestaanden van de werken-
den. {D
De wijziging heeft onze vereniging
vorig jaar verrast omdat hiervan toen
geen sprake was. "Er zou voor de
gepensioneerden niets veranderen", zo

was destijds de verwachting.
De Ondernemingsraad ging indertijd
accoord met de nieuwe ziektekosten-
verzekering voor de werkenden, én

terecht vanuit de belangenbehartiging
van de werkenden. Want de OR heeft
uiteraard geen bemoeienis met de
gepensioneerden. Dit zou dus het
einde van het verhaal zijn, tenzij??. Na

het aantreden van de heerVan
Woerkom heeft het bestuur van onze

vereniging deze, hem voorgaande,
besluitvorming ter kènnis gebracht.

Over de termijnstelling van thans drie
maanden wordt nu met de hoofddirec-
teur gesproken.

EUtTilIBAND 2/2000
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Agenda

De notulen van de 20e algemene
ledenvergadering werden goedge-
keurd. Over het jaarverslag-1999 zijn
geen opmerkingen.
Naar aanleiding van het financieel
jaarverslag vermeldde mevrouw
J.lVl. Voorwerk-Jonkman, penning-
meester, dat zij niet overgaat tot het
automatisch innen van de contributie
omdat dit voor onze kleine vereniging
niet leidt tot financieel voordeel. De

leden zijn nu al trouwe contributie-
betalers. Het verslag van de kascom-
missie, opgesteld door de leden
H. Mast en M.J. Lemckert, werd toege-

Jt aoor de heer tVlast die de veroade-
Èl-ng adviseerde het bestuur decharge
te verlenen; dit geschiedde. De pen-
ningmeester werd nadrukkelijk gecom-
plimenteerd voor de uitstekend ver-
zorgde financiële administratie en de
deskundige beantwoording van de
ledenvragen. De heer H. Mast en
mevrouw H. Brehler zijn benoemd tot
leden van de kascommissie en de heer
R.E Veenendaal is reserve-lid.

De heer L.W.M. de Groot, vice-voorzit-
ter, meldde dat er in 1999 85 aanvra-
gen waren voor financiële bijstand,
waarvan 83 van medewerkers in actie-
ve dienst. Van Vutters en gepensioneer-

Hoofddirecteur mr. Guido van Woerkom: "Belangrijk is dat er één ANWB blijft'!

den waren er dus twee aanvragen. Van

de 85 aanvragen zijn er 76 gehonoreerd.

NVOG

DeVG-ANWB is lid van de NVOG, de
Nederlandse Vereniging van Organi-
saties van Gepensioneerden. De NVOG
telt 40 aangesloten verenigingen en
behaftigt de collectieve belangen van
ca. 100.000 individuele leden. Namens
deVG-ANWB is de heer J.[Vl. Karman
Iid van de Pensioencommissie-NVOG.
Samenvattend gaf de heer Karman een

De logistiek voor De Hoge Veluwe-
excursie op 16 augustus berust in veili-
ge handen bij Carolijn Jongsma

overzicht van de, naar zijn bevinding,
belangrijkste onderwerpen die in de
NVOG-pensioencommissie zijn behan-
deld.Te weten:

indexering van pensioenen o.a. het
initiatief wetsontwerp van Zijl heeft
geleid tot een diepgaande studie:
wat willen wij en wat moet de
Tweede Kamer. Een prijsindex voor
senioren is volgens de commissie
de beste optie.

[Vledezeggenschap voor gepensio-
neerden in deelnemersraden. Dit is
bij de meeste verenigingen niet
geregeld. Het mooie is dat de
ANWB reeds twee leden van deVG
in de Adviescommissie van het pen-

sioenfonds heeft.

Overschotten bij Pensioenfondsen;
hierbij komt de commissie tot de
conclusie dat indien alle zekerheden
bij een lange-termijn-visie zijn inge-
bouwd, er haast geen overschotten
zijn.

Rente-ontwikkelingen en de dalingen
door minder vraag naar kapitaal bij
de overheid. De Verzekeringskamer
waarschuwde voor verlaging van de
rekenrente in verband met het
afsluiten van nieuwe contracten.
Verzekeringsmaatschappijen (pen-
sioenfondsen) gaan hun beleggings-
beleid afstemmen op een basis van
de mix rendement/risico.

1.r,9 I
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voorgaa nde over
dachtsvelden van de NVOG

beperkt Korstjens zich tot het thema
"Zicht op de AOW".
Met de regelmaat van het elk jaar actu-
ele carnaval komt ook het AOW-pen-
sioen jaarlijks op de proppen. En ieder-

een doet mee aan het Schlagerfestijn.
De burger leest dan in de krant:
"65-plussers met een aanvullend pen-

sioen zou je, naar draagkracht, een bij-
drage kunnen laten betalen aan de

AOW".
Het is een voorstel van de

Wetenschapelijke Raad voor het
Regeringsbeleid. Die Raad bracht een

rapport uit over de maatschappelijke
gevolgen van de vergrijzing, en dus de

ontgroening, van de Nederlandse
bevolking in de komende vijftig jaar.

Daarbij wordt gesuggereerd dat de
solidariteit tussen de generaties, die
ten grondslag ligt aan de Nederlandse
verzorgingsstaat, onder zware druk
komt te staan. Minder jonge werken-
den die de lasten voor méér ouderen
moeten gaan dragen.
"Jullie kunnen het me doen, ik zorg zelf

wel voor mijn pensioen", hoor je wel.
En in een tijdschrift over de "AOW en

Jongeren" stond op volle pagina-

breedte de kop: "Oorlog tussen de
generaties".
ls het ONZIN wat deWetenschappelijke
Raad zegt??
NEE,

Want hun aanbevelingen gaan wel ver-

der, behoorlijk afgewogen en geva-

rieerd in de mogelijkheden de inder-
daad groeiende kosten te bePerken.

Dat kan, onder meer, door de staats-
schuld te verlagen en de arbeidsparlici-
patie te verhogen. (Jonge ouderen op
bij hen passende wijze bij het arbeids-
proces blijven betrekken). (Geen val-
reep-personeelsbeleid dus).

De regering dient een GENERATIE-

BEWUST beleid te voeren. De feiten:

- ln 1967 is er een AOW-fonds
gesticht.

- Daarin wordt GEEN geld weggezet.

- Alléén een bepaald bedrag voor toe-
komstige AOW-premies.

- Dat bedrag is er echter NIET

- Als het nodig wordt, moet het
komen uit de dàn lopende begro-
ti ng.

- Vrij-maken uit een begroting is

nooit eenvoudig; daar kunnen wij
over meepraten.

- Lenen is ook geen optie. Want onze

staatsschuld is nog fors boven de

grens die in de Europese Unie is
afgesproken.

- De kans bestaat dat het AOW-Pen-

sioen een tijdje wordt bevroren. En

dan krijgt de koopkracht een Ílinke
d reu n.

Er moet dus een Echt AOW FONDS

komen.
Waarom doet de regering dat niet? .

Een goede vraag.,.
Antwoord: De AOW-premie maakt deel

uit van de collectieve lasten. Als die

omhoog gaan, willen de werkenden
dat de lonen stijgen. En dat wil de

regering zo veel mogelijk vermijden.
(Vele werkgevers die kampen met een
personeelstekort vinden daar natuurlijk
wel wat op, buiten de CAO's om).
Maar dit facet van het regeringsbeleid
gaat ten koste van de 65-plussers die

wel meebetalen via de belastingen.
De NVOG, de Nederlandse Vereniging
van Organisaties van Gepensioneerden
- waar onze VG-ANWB lid van is - pleit
voorl

- Een beheersorgaan, dat de AOW-

regeling, en óok het Fonds moet
beheren. En dat de premies kosten-

dekkend moet vaststellen,

- Eén beheersorgaan dat NIET aÍhan-
kelijk is van de regering, welke dan

ook, in de toekomst.

Dan wordt helder wat de AOW ons
WERKELIJK kost.

Bestuur

Mevrouw J. Dorpema-Harmsen (voor-

zitter), mevrouw J.M. Voorwerk-
Jonkman (penningmeester), en de

heer L.W.tVL de Groot (vice-voorzitter)

blijven in hun respectieve functies lid
van het bestuur. Zij hadden zich her-
kiesbaar gesteld. Er waren geen nieu-
we kandidaten.

Excursie 16 augustus 2000

Mevrouw C.W.J. Jongsma, 2e secreta-
ris, herinnert aan de excursie naar De

Hoge Veluwe waarover alle leden een
persoonlijke uitnodiging met ruime
toelichting zullen ontvangen. De bus-
sen zullen vertrekken uit Den Haag en

natuurlijk vanuit het noorden en zui-
den van het land, nog nader te bePa-

len. Met onze bussen zullen wij ook
een tour door De HogeVeluwe rijden
met toelichting van Hoge Veluwe-gid-
sen. Zie ook pagina 6 en 7 in deze BUI-

TEN BAND. Meenemen: verrekijker
(wi 1d...), fototoestel (fotowedstrijd,
pagina 4), museumkaart hoeft niet.

AÍs lu itin g

Vragen en opmerkingen uit de leden-
krng worden door het bestuur in aar l

merking genomen, De notulen van 3
deze algemene ledenvergadering
komen in de volgende vergadering aan

de orde. Deze vergadering werd
gehouden in restaurant De Bijhorst te
Wassenaar. De muzikale bijdrage van
het lid van onze vereniging de heer
D. Th. Buys, genoot grote waardering,
ook al in bewondering voor zijn

Berliner Kailerkast, een orgeltje zoals

rond de eeuwwisseling in Berlijn werd
bespeeld.

Korstjens

Onze collga Buys komt eventueel bii u
thuis, als u hem belt: 070 - 3860346
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D eyl kn ots e rs
onderscheiden

Er gaat bijna geen BUITEN-
BAND voorbij of er blijkt
een langdurig-actief lid van
-rze VG-ANWB een belang-

Yekkende onderscheiding te
zijn toegekend. Kenmerkend
is dat men zich al sinds tien-
tallen jaren op verdienstelij-
ke wijze heeft ingezet voor
de gemeenschap; instellin-
gen of verenigingen.
Op 11 november reikte de

loco-burgemeester van
Wassenaar, mevrouwVan
Dijk-Staats, in het raadhuis

De Pauw de gemeentelijke
legpenning uit aan onze
oud-collega's en medeleden
Wim en AadTeeling en hun
trio-genoot Henk Verhey.
"Zij vormen al deftig jaar de
onmisbare schakels in de
Carnavalsvereniging De

Deylknotsen. Ook als leden
van de Raad van Elf, waarbij
WimTeeling zelfs de motor
van de vereniging wordt
genoemd', aldus de loco-
bu rgemeester.
De vereniging bezoekt ook
verzorgingstehuizen en

orgariseerl e k jaar uitstap-
jes r.,oor-oudere,r,

modelspoor-expositie.
Tegelijkertijd wordt het eve-
nement Modelbouw 2000
gehouden waarbij volwas-
senen en kinderen kennis
kunnen maken met de
modelbouwhobby.
lnlichtingen: Brabanthallen
Exploitatie Maatschappij,
t.a.v. Jan Korteknie,
postbus 403,5201 AK
's-Heftogenbosch,
tel. 073 - 6293911.

Legionella

Heeft u vragen over de
"veteranenziekte"? Hoe ont-
staat een legionella-besmet-
ting. Op welke plaatsen
loopt u wel of geen risico.
Wat is er tegen besmetting
te doen. De 25 meest gestel-
de vragen zijn gebundeld in
een brochure van de minis-
teries van VWS en VRM.
Verkrijgbaar bij postkanto-
ren, openbare bibliotheken,
gemeenten en provincies.
Of inlichtingen bij de infolijn
van de rijksoverheid,
Postbus 51 lnfolijn 0800-
8051.

Gezondheidstelefoon

l< rli! van huisarts verande-
rer,,,\,at moet ik doen?,
\"/at z ;n ie kosten van een

r,'grTgpg pgsflu is- en ver-
i eeghuis? , Bestaan er
reisbureaus voor ouderen?',
!!'e ke speiregels zijn er als
ik i,,an verzekeraar wil ver-
anderen?, Heeft u meer
informatie over de ziekte
van Parkinson?', 'lk zou
graag een traplift plaatsen,
kan dat? .

Dit is een greep uit de vra-
gen die aan de
Gezondheidstelefoon van de
Unie KBO zijn gesteld.
Voor vragen over de
gezondheidszorg, wonen en

welzijn kunt u terecht bij de
Gezondheidstelefoon van de
Unie KBO. Niet alle vragen
horen immers thuis bij uw
huisarts of apotheek. Eén

telefoontje is al voldoende
om te achterhalen welke

vraag waar thuishoort, De

Gezondheidstelefoon wijst u

de weg of zoekt het voor u
op. Twaalf oudére deskundi-
gen zitten iedere werkdag
van 09.30 tot 12.30 uur voor
u klaar bij de telefoon om al

uw vragen te beantwoor-
den. Het telefoonnummer
is: 0900 - 8212183
(22 cent per minuut).

0pen vrijwilligersdag
2000

De Open Vrijwilligersdag
wordt dit jaar voor de vijfde
maal gehouden en wel op
16 september 2Q0Q. Zij vindt
plaats in de lokale gemeen-
te en wordt georganiseerd
door lokale organisaties die
met vrijwilligers werken.
Alle sooften vrijwilligers-
werk nemen hieraan deel.
Vorig jaar deden ruim 1.850

organisaties mee, in 318
gemeenten.
Bij de Open Vrijwilligersdag
presenteert het vrijwi I ligers-
werk zich opnieuw aan het
publiek en zet eigen vrijwilli-
gers in het zonnetje. Soms
doet een organisatie dat
alleen, soms organiseeft
men activiteiten samen met
anderen; soms eenvoudig,
soms uitbundig. Een over-
zicht van de creatieve pro-
gramma's van vorige jaren

is opgenomen in de folder
die gratis - ook in aantallen
om te verspreiden - aange-
vraagd kan worden.
Wilt u als lid met uw vrijwil-
ligersorganisatie deel
nemen aan deze dag, dan
kunt u zich bij het onder-
staande adres opgeven.
Eind augustus ontvangt u

gratis vrijwilligerskranten en
posters. Verder promotie-
materiaal zoals spandoeken,
pennen en petjes is tegen
kostprijs verkrijgbaar.
Voor meer informatie, opga-
ve en foldermateriaal kunt u

contact opnemen met:
Open vrijwilligersdag,
Lindelaan 20, 1405 AK
Bussum.Tel.: 035 - 6910173,
fax: 035 - 6913408.

BUITENPOST

Uitrijsein op veilig vooÍ
Gé Willemse

Op woensdag 21 juni
neemt GéWillemse (ALB.

rr"Verkeersafdelino/
ïirkeerskunde) afscheid van

de ANWB. Ook oud-colle-
ga's zijn - mét eventuele
partner - tussen í6 en 2O
uur van hafte welkom in
het Nationaal Smalspoor -

museum Valkenburgse
Meer. ten westen van de
444, aÍriï.9 Leiden Zuid
(volg bewegwijzering).
Vanzelfsprekend rijdt de
stoomtrein (zelf rookt Gé

niet meer) en is het muse-
um open voor bezichtiging.
Gé hoopt meer tijd te krij-
gen voor de aanleg van zijn
Engelse modelspoorbaan
Albion Railway.
Wie daaraan wil bijdragen,
wordt op de hoogte gehou-
den van de vorderingen.

Komt u op de 21ste naar het
Valkenburgse Meer, wilt u
dat dan doorgeven - met
het aantal personen - aan
Gé, Bolinksweg 6,

7434 RM Lettele,
telefoon 0570 - 55 17 21,
telefax 551536.

RAIL 2000 in oktober

Van 6 Vm 8 oktober wordt in
de Brabanthallen te 's-Her-
togenbosch RAIL 2000 geor-
ganiseerd, de internationale
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00r dpuzzel Oplossing

Oplossing kruiswoordpuzzel
maart 2000.
Trefwoord: Albatros.

Horizontaal
1. aantal;7. vakant;12. laars;
13. agaau 15. op; 17. aak; 18. als;
19. nr;20. bourget;23. avegaari
25. luid; 26. la',27. zei 28. idee;
29. iller; 31. zelÍs; 32. ee;
33. nabrander;35. ft;36. tam;
37. an; 39. aanpraten; 43. gs;

45. bingo;47.biileni 49. soke;
50. In;51. et;53. page;

54. eboniet; 56. nestbol; 58. ne;

59. tea; 60. mia; 61. kl; 62. kerst;
64. opent 66. kansel;
67. dongen.

Verticaal
2. al;3. naarden; 4. raag;
5, arkel;6. ls;7 va;8. agave;
9. kale; 10. aasgier; 11. nt;
14. arresU 15. oblie; 16. poule;
19. naeff; 21. uil;22. taaftpunt;
23. azijnmaken;24. adl;30. ra;
31. ze;34. aar; 37 absent;
38. niobe;39, agenten;40. ao;
41. eb, 42. nijptang; 43. gegok;
44. snelle;46. nko;48. lab;
50. lease; 52. tempo; 55. iers;
57 sien;62. ka;63. tl;64. od;
65 te.

\,

1253 8 25 63

1. Krant. (7)

6. Delen van de dag. (7)

11. Rivier in Spanje. (4)

12. Kindergroet. (4)

13. Gat door een projectiel
gemaakt. (9)

15. Dikke vloeistof. (3)

18. Bovenste punt. (3)

19. Meisjesnaam. (3)

21. lnstituut voor lichamelijke
opvoeding (afk). (3)

22. Europeaan. (3)

23. Pukkel. (3)

24. Godin. (3)

25. Zoogdier. (3)

26. Plaats in Nederland. (3)

27 Stuk bagage. (7)

31. Controleur. (7)

35. Opdracht. (4)

36. Lied. (4)

37. Heldenkamp. (7)

40. Maaltijd. (7)

43. Engelse schrijver. (3)

44. Ten behoeve van (afk). (3)

46. Groet. (3)

47. Krediet. (3) -

48. Voornaam van een vr. film-
ster. (3)

49. Verliezen van haar. (3)

50. Plaats in Duitsland. (3)

51. Bloeiwijze. (3)

52. Jongensnaam. (3)

53. Meedoen. (9)

59. Plaats in Nederland. (4)

60. Aanspreektitel. (4)

61. Plaats in Nederland. (7)

62. Zeker onderricht. (7)

Co pyri g ht TO PP Softwa re 1 99 1.

1. Deel van het lichaam. (7)

2. Meisjesnaam. (3)

3. Lagerberoepsonderwijs
(afk). (3)

4. Lichaamsdeel. (3)

5. Artsen. (7)

6. Verloopstuk. (7)

7. Ton. (3)

8. Loflied. (3)

9. Zot. (3)

10. lmitator. (7)

14. Kleur. (4)

16. Plant. (4)

17. Niets negatiefs. (9)

19. Deel van een dier. (9)

20. Uitgestorven vogel. (4)

28. Sluis. (3)

29. Geheel de Uwe (afk). (3)

30. Automatische knipperlichtin-
stallatie (aÍk). (3)

32. Plaats in Nederland. (3)

33. Voorpensioen. (3)

34. Bij. (3)

v

37. Vruchten. (7)

38. Zuivelprodukt. (4)

39. Dagen. (7)

40. Berg in Azië. (7)

41. Directte betalen. (4)

42. Gidsen. (7)

45. Functie. (4)

53. Rivier in Engeland. (3)

54. Europeese organisatie (afk).
(3)

55. Plaats in Nederland. (3)

56. Meisjesnaam. (3)

57. Tijdperk. (3)

58. Meisjesnaam. (3)

Oplossingen vóór 1 augustus
naar:
mevÍouw C.W.J. Jongsma,
Van Kijfhoeklaan 46,

2597TD Den Haag.

Horizo I Verti I
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1 2 3 4 5 6 7 I I 10

11 12

13 14

15 16 11 18 19 20

21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31

39 40

32 33 34

35 36

37 38 41 42

43 44 45 46

47 48 49

50 51 52

53 54 55 56 51 58

59 60

61 62

Bij loting uit 16 goede inzendin-
gen werd winnares
mevr.ïEJ. de Freijtag in Borger.
Proficiat, de cadeaubon komt
naar u toe.
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