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n mijn lieÍste!

vrij naar Emily Dickinson.

dus tegen komen op 's Heeren
wegen. Maar ook erop uit met
de caravan en wandelen en fiet-
sen doen ze graag. Bovendien
zeÍIenze zich ook in voor hun
collega's. indien dat nodig
mocht zijn, als contactpersonen
van onze VG-ANWB gepensio-
neerden.
Wij wensen jullie nog veel
goede jaren in gezondheid toe.

Henk en Jopie Veldman
5.5.1961 - 5.5.2001.

Beiden zijn geboren in
Dedemsvaart; hij bij de boer en
zij bij de melkfabriek.
Het kon dus niet missen, die
twee behoorden bij elkaar.
Ze waren nog heel jong toen ze
elkaar ontmoetten op de kermis.
Henk doorliep de
Ambachtsschool en zocht een
baan als leerlingmonteur. Na
een korte periode lukte dat bij
een Ford-garage. Jopie werkte
in de textiel-industrie. En toen
riep de militaire dienstplicht:
elkaar dus niet meer dagelijks
zien. Na de dienstplicht kwam
hij weer bij zijn baas terug.
ln die tijd volgde hij verschillen-
de avondcursussen; werd eerste
monteur en haalde ook zijn
patroonsd iplo m a.
Het kon zo mooi worden... maar
toen verhuisde Jopie met haar
ouders naar Hengelo. Henk er
achter aan en gelukkig kreeg hij

t:

PHlVE
Gerrit en Aartje de Weerd
29.3.1961 - 29.3.2001

ln 1955 verhuisde Gerrit van Epe
naar Ede om te gaan werken bij
deANWB alsWegenwacht.
Voor zijn werk bereed Gerrit een
BSA-motorfiets. Die moest
natuurlijk gekoesterd en dus
gestald worden. Of haar oog nu
op de BSA-motor viel of op
Gerrit, dat vertelt het verhaal
niet. Zeker is dat hij de motor in
een garage stalde en daar heeft
hij Aartje leren kennen.
"De liefste en beste kameraad
en het mooiste beroep" zo zegt
Gerrit, in één klap binnen zijn
bereik. Ze trouwden op 29 maaÍt
1961 in een koetsje getrokken
door twee prachtige paarden.
Hij begon zijn werk in het toen-
malige rayon Planken Wambuis.
Op de motoren en in de auto's
heeft hij rond 1 miljoen kilome-
ters afgelegd om onze leden met
raad en daad bij te staan.
Ook als mentor werd hij alom
gerespecteerd.
Na zevenendertig dienstjaren is
hij in 1992 met deVUT gegaan.
Gerrit en Aartje hebben twee
zonen:Wim en Bert. Ze zijn bei-
den getrouwd en nu hebben
Gerrit en Aaftje vijf kleinkinde-
ren, vier jongens en één meisje.
Ze hebben nu alle tijd om van
deze kleinkinderen te genieten.
Daarnaast is hij trouw aan de
motor met zijspan. Je kunt ze

Fra nki e

Francien Hopman met vervroegd pensioen

daar een baan als eerste mon-
teur bij de Fiat-garage. Kort
daarop werd hij chefmonteur bij
een allround garage in Borne. Er
kon worden getrouwd. Dat
deden ze op 5 mei 1961 in het
juist heropende stadhuis dat
ook nog prachtig versierd was
in verband met Bevrijdingsdag.
Een heel mooi feest!
ln 1967 kwam Henk bij de
ANWB als Wegenwacht; de eer-
ste route was inTwente en de
Achterhoek met als standplaats
Diepenheim. Later werd hij
Stationswegenwacht en
Verkeerswacht in het nieuwe
station Markelo.Ten gevolge
van de reorganisatie bij de
Wegenwacht in 1992 kreeg hij
de functie van Meldkamer-
Coördinator bij de nieuwe

Op 16 maart 1969 opende de
ANWB een kantoor aan de
Noordstraat inTerneuzen, en trad
Francien Hopman als informatrice
bij de ANWB in dienst.
Op 1 maart nam zij afscheid, na
een dienstverband van ruim der-
tig jaar. Van meet af aan was zij
het gezicht van de ANWB, de
ANWB was Francien.
Zij heeft ontelbare leden op voor-
treffelijke wijze op weg geholpen.
Het heeft haar een enorme schat
aan eruaringen opgeleverd.
Meestal leuke.
Het zat uiteraard ook wel eens
tegen. Vol lof is ze voor de steun
van haar regio-manager Margreet
Albers en de voortreffelijke bege-
leiding door het bedrijfsmaat-
schappelijk werk van de ANWB
tijdens haar herstelperiode nadat
zij, nu ruim tien jaar geleden,
Iichamelijk letsel had opgelopen.
Francien trad nooit op de voor-
grond.Toch was ze, de rust zelve,
steeds nadrukkelijk aanwezig,
altijd daar waar haar hulp nodig
was.
Tijdens haar loopbaan heeft ze
veel nieuwe collega's opgeleid en
vertrouwd gemaakt met de
ANWB. "Voorwaar geen sinecu-
re':zegl Francien. "Het belang van
de leden stond bij mij altijd voor-
op. Nieuw personeel heb ik in die
geest getraindí
Het werk bracht de nodige stress
met zich mee. Zij hield echter het
hoofd koel.
Na ruim 30 jaar zette de ANWB-
medewerkster er voorgoed een
punt achter. De ANWB raakte een
ambassadrice kwijt waar men

Wegenwachtmeldkamer
"Noord" in Assen.
Henk en Jopre hebben eén
dochter die getrouwd rs en hen
verblijdde mei tw'ee klernkinde-
ren. Al vanaÍ 1984 hebben Gerrt
en Jopie ANWB-(a* o.è":ven
begeleid o.a. in lsraë en
Amerika. Dit doen ze nog
steeds.
ln 1996 ging Henk met de VUT
en vanaf dit jaar april is hij
gepensioneerd. De herdenking
van het 40-jarig huwelijk doen
ze door met kinderen en klein-
kinderen te gaan kamperen op
Safari en Speelland "Beekse
Bergen'l
Wij wensen jullie nog veel
gelukkige en gezonde jaren toe.

trots op kon zijn.
Francien stopt ook met de organi-
satie van de Landelijke Fietsdag
inTerneuzen. Jarenlang zette ze

met hulp van haar man Wil de
routes uit.
Francien heeft nu alle tijd om te
fietsen met haar man en te
recreëren in de stacaravan aan de
West-Zeeuws-Vlaamse kust.
Vervelen zal ze zich niet snel
doen: ze is secretaris van een ver-
eniging van huiseigenaren en
heeft voorts bemoeienis met ver-
zorgingstehuis De Vrrsche in
Axel-
ANWB regio-manager Margreet
Albers tenslotte: "Francien heeft
op haar eigen ka-a(tervolle wijze
de ANWB rrer i. eel respect
gediend. We zullen haar dan ook
node missen,''

Ko Dieleman

Als afschei ds he ri nneri ng boden
personeelsleden van het kantoor-
Terneuzen Francien een reis naar
het Disneypark in Parijs aan. Het

werd een groot succes, voor
Francien, (2e van links)

en kaar collega s.

Personalia
Nieuwe leden
Wij verwelkomen
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Overleden:
J.A. Pereira,Wegenwacht, Eindhoven, 1 maart.
lVlevrouw M.1' Stultiens, Reisdocumenten/adm., Den Haag,
13 maart.

collega's, ev.enluee!
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INZICHT kriigt nieuw gezicht
Ook gepensioneerden met e-mail
adres kunnen naar de nieuwe
ANWB-homepage van internet.

INZICHT-nieuwe stijl gaat op intranet. ln

een outfit die beter past bij de nieuwe
homepage van intranet.
ln INZICHT van mei jl. zegt Suzanne
Vrolijk: "lntranet stelt ons in staat ieder-
een sneller en dynamischer te informe-
ren. Nog voor de zomer, zodra de nieu-
we ANWB-homepage op intranet klaar
is gaan wij het net op. Dan vind je iede-
re dag een of meer nieuwtjes op de
homepage die een eigen naam krijgt.
De samenhang tussen INZICHT en intra-
net wordt belangrijk en zal het gebruik
van beide media stimuleren. Voor de
ANWB-collega's die (nog) niet over een

eigen pc beschikken blijft "Dingen van
de Dag" nog een poosje bestaan'i
Hoofddirecteur Guido van Woerkom
verwacht: "Wij kunnen daardoor betere
informatie beschikbaar stellen. Denk bij-
voorbeeld aan informatie over beleids-
plannen, arbeidsvoorwaarden, spaa r-

regelingen, pensioenen, enzovoort','

INZICHT-magazine

De eerste nieuwe INZICHT komt in sep-
tember, óm de maand, dus zes keer per
jaar. Het "magazine" zal berichten over
achtergronden van de actualiteiten en

het vervolg van het nieuws. Over een

aantal info-punten, zoals mutaties,
wordt nog nagedacht. Human interest
blijft belangrijk.

Ad Vonk:"onze man"
Op de dag van het verschijnen van het
INZICHT-meinummer belde Ad Vonk,
hoofdredacteur van INZICHï ons op
met de vraag: "Heb je INZICHT inmid-
dels gelezen? Kunnen wij even bij
elkaar komen, want ik wil wel graag
weten hoe wij de gepensioneerden kun-
nen blijven bereiken en via de nieuwe
media-ontwikkelingen nog beter kun-
nen informeren; en dat geldt natuurlijk
niet alleen voor de leden van de VG-
ANWB, maar voor àlle gepensioneer-
den'j
Ad wil de e-mail adressen van de
gepensioneerden graag ontvangen.
Voorts houdt hij ons op de hoogte van
hetgeen nog komen gaat.

U kunt uw e-mail adres aan hem opge-
ven.

aprii21101 : lSeisnrsn*§
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Geef uw e-mail adres op hii INZICHT
Ad Vonk, hoofdredacteur van INZICHT , kijkt met belangstelling uit naar de
e-mail adressen van de ANWB-gepensioneerden. Daarmee krijgen ook zij
toegang tot de nieuwe ANWB-homepage van internet.
U kunt, per brief, uw e-mail adres sturen naar:

ANWB.INZICHT
T.a.v. Ad Vonk
Postbus 93200
2509 BA Den Haag
of:
e-mai I: redactiei nzicht@ anwb.n I
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I ene vergadering VG-ANWB
Op 31 maart werd in Wassenaar de algemene ledenver-
gadering van de VG-ANWB gehouden. Bijgewoond
door onze gastspreker drs. W. de Lange, lid van de
hoofddirectie van de ANWB.
Kernpunten waren:
o De schaalvergroting van de NVOG, Nederlandse

Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden,
waarvan de VG-ANWB lid is.

o De businessvisie van de ANWB in de periode 2001-
2003.

o Opmerkingen van leden over de ziektekostenverze-
kering en de uitbetaling van het pensioen.

o Financieel verslag 2000. Begroting 2001. Jaarverslag
2000.

o Bestuursverkiezing.
o ExcursieVG-ANWB, 15 augustus.

0pening en NV0G

De voorzitter, mevrouw J.
Dorpema, opende de verga-
dering met het verzoek tot
het betrachten van een

moment stilte teneinde de
Ieden te herdenken die in het
jaar 2OQQ zijn overleden. Hun
namen werden in het

Jaarverslag gepubliceerd.
Vervolgens besteedde de
voorzitter ruime aandacht
aan de NVOG, behartiger van
de collectieve belangen van
gepensioneerden. De VG-
ANWB is lid van de NVOG.

De groei van de NVOG is
opzienbarend. Van 11 ver-
enigingen met 26.000 leden

in 1987 tot 56 verenigingen
met 125.000 leden op dit
moment.
Het bestuur van onze VG-
ANWB acht het lidmaat-
schap van de NVOG van
groot belang omdat,
zodoende, samen met de
a ndere ouderenorganisaties
het gemeenschappelijke en
centrale punt van belangen-
behartiging wordt gereali-
seerd. De NVOG speelt
daarbij als specialist in pen-

sioenontwikkelingen en -

vraagstukken een desku ndi-
ge rol van betekenis. Het

gaat om bijna 700.000 indi-
viduele leden van deze
organisaties.
De groei van het NVOG-
ledental vereist aanpassing
van de organisatie die
momenteel voor bijna 100%

functioneert op basis van

vrijwilligers die zich daartoe
aangetrokken voelen door
hun deskundigheid op per-
soonlijke deelterreinen. Het
huidige NVOG-bureau telt
twee gehonoreerde arbeids-
plaatsen.
Op basis van een interne
evaluatie beraadt de NVOG
zich thans op de toekomst-
gerichte ontwikkeling van
de organisatie.
Schaalvergroting en de toe-
nemende complexiteit van
de pensioenonderwerpen
zijn daarbij, op zichzelf, sti-
mulerende realiteiten.

Notulen en Jaaruerslag

De notulen van de algeme-
ne vergadering dd. 8 april
2000 werden goedgekeurd.
Over het jaarverslag 2000,
gepubliceerd in de BUITEN-
BAND van maart 2001 ,

waren geen vragen of
opmerkingen.

Financieel veÍslag

Mevrouw J.M. Voorwerk.
penni ngmeester, stelde het
door haar bij de vergader-
stu kken gepresenteerde
Financieel verslag 2000 en
de Begroting 2001 aan de
orde.
Daarbij wees zij op de bete-
kenis van de splitsing van
de ANWB-subsidie-1 en de
ANWB-subsidie-2. Dit is
voor alle duidelijkheid:

vervolg op pagina 6
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De ANWB is dan osk een "sterk
merkï om het business-jargon maar
even te volgen. En de ANWB is als
organisatie "zeer bekend'i Maar veel
minder bekend is de veelzijdigheid
van de ANWB. Die veelzijdigheid,
altijd al uniek, moet juist ook in deze
ICT-tijd, veelzijdig gecommuniceerd
worden, een opgave waaraan thans
hard wordt gewerkt. De ANWB heeft
sedert 1883 op vele kernpunten van
belangenbeharliging en dienstverle-

en voortrekkersro I vervu
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subsidie-1 ontvangt de VG-

ANWB altijd. Subsidie-2 kan

worden besteed; als het toe-
gekende bedrag wordt over-

schreden moet het verschil
worden bijbetaald.
De begroting-2001 was blijk-
baar helder en duidelijk; er

waren geen vragen.

Kascommissie

De Kascommissie -

mevrouw H. Brehler en de

heer H. Mast - hebben de

financiële jaarstukken in
orde bevonden. De commis-
sie complimenteerde de

penningmeester met de
"zeer verzorgde indruk die
de gehele financiële admini-
stratie gaf" en stelde de ver-
gadering voor het bestuur
decharche te verlenen. Dit

werd, in de richting van de

penningmeester, met een

hartelijk applaus door de

vergadering bekrachtigd.
Mevrouw H. Brehler en de

heer M.A.G. Bos werden
benoemd tot leden van de

kascommissie. De heer J.H.

Eijsenring tot reservelid.

Sociaal fonds

Vice-voorzitter, de heer
L.W.M. de Groot, bracht ver-

slag uit over het Sociaal

Fonds over de periode 1

januari - 30 september 2000.

Er waren 78 aanvragen.
Daarvan 74 v an personeels-

leden in actieve dienst, 1

van een WAO-gerechtigde, 2

van een weduwe/weduw-
naar, en 1 van een gepen-

sioneerde. Er zijn 68 aanvra-
gen toegewezen, 6 aanvra-

gen werden ingetrokken en

4 aanvragen zijn afgewezen

Bestuursverkiezing

lVlevrouw C.WJ. Jongsma,
2e secretaris, de heer
B. Druif, lid en de heer
N.J. Paardekooper. 1e secre-

taris, stelden zich herkies-
baar en werden door de

vergadering gekozen.

De heer PaardekooPer wil oP

termijn zijn werkzaamheden
als secretaris beëindigen.

De heer H. Mast is bereiC

deze taak oP zich te nernen,

De overdracht zal in de rooP

van dit jaar Plaatsvinden
Het secretariaat van de t'er-

eniging blijft tot nader
bericht:
Anemonenweg 63,2241 XJ

Wassenaar.

VG-ANWB excursie

Deze wordt gehouden oP 15

augustus. Doel: Avifauna en

Archeon, Alphen a,d, Rijn.

Keuze: boottocht oP de

Kagerplassen of Archeon.
AIle bussen komen bij

Avifauna. Vanuit Den Haag

veftrekken de bussen vanaf

het Centraal Station. Men

kan ook rechtstreeks naar

Avifauna gaan.

U ontvangt uitnodiging/
inschrijving op uw huisadres
Nadere vragen, voorzover
nodig, bij mevrouw C.W.J.

Jongsma, 2e secretaris.

Hondvraag

Een onzer leden ondervindt
al langere tijd problemen
met de ziektekostenverzeke-
ring op basis van de stan-
daardpakketpolis. Hij acht
de tandheelkundige zorg in
deze polis ontoereikend. Bij

vragen wordt hij door de

Nationale Nederlanden naar

de ANWB verwezen en bij
de ANWB naar de NN. Dat

schiet niet op.
Twee leden ondervinden
verlragingen in hun Pen-
sioen-uitbetaling. Deze zijn

van verschillende aard. De

heer De Lange, lid van de

hooÍddirectie, en nog steeds
op deze vergadering aanwe-
zig, biedt aan meteen con-
tact op te nemen oP het
noofdkantoor. Ook het
bestuur van de VG-ANWB
gaat het een en ander na bij
de Nationale Nederlanden.

Voor alle leden is het, nog-
maals, van belang te weten

dat men informatie kan krij-
gen over:
1. Pensioenen:

bij de ANWB, via Wilma
Reerink en Dennis de

Roos.
2. Verzekeringen:

via A.L.G. Klerks.
Ko
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'[)rtltlmheeld' tlp uw Íoto.

"Wanneer is uw droombeeld het

mooist op Íw folo?'i aldus intro-
duceerde onze onvolPrezen foto-
graaf, Harry de Vré, zijn idee voor
de fotowedstrijd in de BUITEN-

BAND van september 1999'

En de redactie was enthousiast
en vol verwachting. Je kon een

briefkaart kopen en dan denken:
"dit droombeeld moet ik met

eigen ogen zien én vervolgens
fotograferen. Er zouden nog vele
vakanties komen, ook VG-ANWB-
excursies. Kortom, de redactie

bleef het droombeeld - vele

inzendingen - aanwakkeren.
Er kwamen opmerkelijk goede

inzendi ngen. Jury-voorzitter
Harry de Vré: 'Alle inzenders
hebben met grote zorgvuldigheid
de wedstrijd-opdracht in hun Per-
soonlijk droombeeld fotografisch
weergegeven."
Er waren echter slechts 6 inzen-

dingen... Ua, zes).

Bij jury-besluit in meerderheid
werden verkozen tot winnaars
van de drie beloofde Prijzen:
1. Gerda Borsie, Den Haag, 1e

prijs voor haar foto van het

straatje in Bellagio aan het Lago

di Como. Boven, Iinks de kaart

en rechts de foto.
2. Miep Schmitz, Zoetermeer, 2e

prijs voor haar foto, rechts, van

het Echo Point met uitzicht oP de

"Three SistersT een beroemde

rotsformatie bij Katoomba in
New South Wales, Australië.
3. Els van Heck, Den Haag, 3e

prijs voor haar foto, rechts, van

het Mauritshuis in Den Haag met
de - op haar kleurenfoto - bloe-

menpracht in de Hofvijver.
(Vijftig procent van alle inzendin-
gen kon met een Prijs worden
beloond. Met die merkwaardige
gedachte troost de redactie
zich...)
De prijzen zijn resPectievelijk

f 150,-, f 75,- en Í 35,-.
Deze worden de winnaars toege-

zonden. Aan hen ook onze hafte-

lijke dankl

Foto Gerda Borsie

Foto Miep Schmitz

Foto Els van Heck

tïill8AilD 2/2801
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Bg,driggertigS van roozend,et

Het hele Verwenhuis staat op zijn kop.
Er is de laatste weken over weinig
anders gepraat. Nou ja, over Maxima
maar dat is logisch in een serviceflat,
waar de tongen zich al gauw over de
mikpunten van de roddelbladen rep-
pen. Maar goede tweede op de hitlijst
van de smiespelhoek is toch het gedoe
op de hoogste verdieping van het
gebouw. Ons aller penthouse, de
gebruiksvriendelijke openbare ruimte.
Nu helemaal onttakeld en leeggehaald.
Plafond eruit, vloer opgebroken.
Geruimd als een koeienstal in de MKZ-
driehoek. Er hangen nog net geen
zwarte wimpels van de bloot gemaakte
airco. Ook staan er geen protestborden
langs de kant. Maar de gemoederen
zijn er verhit genoeg voor. ledereen
heeft een mening met een klok en kle-
pel gehalte en werpt zich in het debat.
'Moet dat nou?'
'ls die zaal opeens niet goed genoeg
meer.'
'Geldverspilling, dat is het.'
'Waarom opeens allemaal nieuwe stoe-
len. Die oude kunnen nog jaren mee.'

'Waar moeten we nu bridgen?'
'Die verbouwing gaat drie maanden
duren, zegt de directeur.'
'Zitten wij al die tijd op schabbertje
bo n k.'

Neem een mens zijn vertrouwde speel-
tje af en hij begint te murmureren. ln
hun eigen flats hebben de bewoners
hun privacy. Daar hebben zij het alleen
te vertellen. Maar de elfde verdieping
is van allemaal. Daar zijn altijd mensen
in de weer. ln de biljaftkamer, waar je
voor elke carambole stil behoort te zijn.
Op de dinsdagmiddag als aan vijf, zes

tafels gebridged wordt met hooguit
wat gesteggel als iemand zit te slapen.
Aan de bar, waar behoorlijk wordt
geschonken voor een zeventigerjaren-
prijsje, maar nog nooit iemand onbe-
kwaam aan het lallen is geslagen.
Maar sinds 'de dag van de arbeid' is de
elfde étage voor de bewoners taboe. Er
zijn noodoplossingen gezocht en
gevonden. De vides op de negende en
de tiende zijn benut voor de senioren
gymnastiek en voor het zangkoor. Er is
een noodbar gemaakt in de pauzeruim-
te van het personeel. De activiteiten
kunnen zoveel mogelijk doorgaan.

Olie op de golven dus.
Maar met inbreuk op de gewoonte
hebben ouderen tussen de 70 en de
100 veel moeite. Van de week hoorde ik
iemand schamperen.'Megalomanie
van het bestuur.' Het woord had hij
vast 's morgens in de krant gelezen.
'De zaal moet zo nodig een multifunc-
tionele ruimte worden.' Ook al een
modewoord dat ergens opgepikt is en
onthouden. Maar inmiddels zijn de
plannen verder toegelicht: De bar
omgebouwd tot Grand café.Het podi-
um vergroot en afgerond met een
moderne uitstraling. Het zangkoor, de
bridgers, de biljarters krijgen chique
ruimten. En helemaal te gek: er komt
een internethoek voor de oma's en
opa's en hun wizzkids.
"t Kan toch heel mooi worden,' hoor ik
een protesteerder van het eerste uur
zeggen. l\4aar de zure mevrouw
Cornelia is niet tevreden: 'Straks moe-
ten we verjaardagen vieren in stijve,
rechte stoelen. Nou, gezellig hoor.'
Zij is het type dat van geen vrede wil
weten. Ze moet altijd iets te zeuren
houden.
Maar ook dat is uit het leven gegrepen.
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te veel
een neut. geen

voor de aardige
oud-collega's het gaf me
maar ik mis hem zo mijn
en ik zoek hem vruchteloos...
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T Yet was één van die kille, natte dagen aan het eind

l{ ,un de lente. Wij zaten rond de tafel met twee
I Ifogeus, nichtjes die de vakantie in de 'grote stad'
kwamen doorbrengen. Er was nog niet veel te beleven
geweest, want het weer zat erg tegen,
De radio stond aan en de stem van de nieuwslezerdrong de
kamer binnen: "Regen, een enkele onweersbui en te koud
voor de tijd van het jaarl'
"We gaan naar Frankrijkl" zei ik plotseling.
"Zo ineens?" vroeg mijn vader.
"Ja, waarom nietl'
"Pas de quoi'i zei hij, te pas en te onpas gebruikte hij de uit-
drukking, meestal verkeerd.
Mijn moeder keek geirriteerd met het gezicht van de 'Franse
gouvernante', maar mijn besluit stond vast, mijn nichtjes
waren enthousiast en de
boeking geen probleem.
Dus ik stond nu voor het
raam van het kleine appar-
tement en keek uit over het
dorpsplein waar omheen
een serene stilte hing.
Op één van de stoeltjes
voor het cafe soesde de
pastoor boven zijn pastis.

Onder de platanen speel-
den enkele mannen jeu de
boules.
Het korte, ijle gekets van de
boules was het enige
geluid.
De rook van gauloises krin-
gelde omhoog en gaÍ een

Frans tintje aan het geheel.
lk keek op mijn horloge. Er

moest nog voedsel gehaald
worden en snel ook, anders
was de markt weg.
lk liep naar het terras aan

lk slenterde tussen de krioelende menigte, langs de markt-

.kooplui die met schorre stemmen hun waren aanprezen en
werd bedwelmd door al die heerlijkheden; kocht kleine
kaasjes, verse kruiden, perziken,meloen. Liet me bij de vis-
man uitleggen hoe ik de rode visjes, volgens het woorden-
boek 'mul' geheten, moest bereiden en verslingerde me
aan een doos geconfijte vruchten. Nog wat stokbrood, een
bos bloemen en dan vlug even naar de boulevard.
Daar heerste een totaal andere sfeer. Die van elegant gekle-
de flaneurs. Een enkele verdwaalde toerist die met de korte
broek en het grote filmtoestel uitzonderlijk opviel.
Het seizoen was nog niet begonnen en er was nog plaats
genoeg op de terrasjes.Tijd voor een café noir had ik nog
wel.
lk zocht een plekje aan de rand van het terras.

Voor mijn ogen ontrolde
zich de perfecte aquarel.
Een roerloze turqoise zee,

waarover een zilverachtig
waas hing.
De warmte vertekende de
horizon en het zinderde in
de verte.
De ober bracht de koffie.
Heerlijk sterk en gloeiend
heet. Een piepklein glaasje
met een in cognac drijvend
dotje slagroom en een glas
water.
Holland was ver weg.
Jammer dat de tijd zo snel
voorbij ging. Het was later
dan ik dacht. Dus ik rekende
vlug af en repte me huis-
waarts.
lk begon juist het straatje
naar ons appartement te
beklimmen, toen ik achter
me hoorde "madame,

de achterkant. Beneden bij het zwembad van het complex
lagen mijn beide reisgenoten glimmend bruin te worden. lk
begreep dat ik daar weinig hulp van kon verwachten, greep
een rieten mand die aan een spijker in de kast hing, stopte
wat francs in mijn zak en begaf me naar het haventje waar
volgens de reisgids zich de markt moest bevinden.
Het verschil met het stille pleintje was enorm. Een gezellige
drukte rondom de kleine haven. Veel kraampjes vol met het
heerlijkste fruit, stapels aubergines, strengen knoflook, ber-
gen citroenen,
Dit was Frankrijk!

madame s'il vous plait!"
Een hijgende kelner rende achter me aan, de mand met
etenswaren in zijn armen. "Die heeft u op het terras laten
staaní
Mijn hemel, wat stom!
lk bedankte hem haftelijk, stond nog even te verzinnen of
het correct zou zijn hem daar geld voor te geven; hij had de
halve boulevard achter me aangerend, maar hij was al op
z'n schreden teruggekeerd.
"Mille fois merciel" riep ik hem nogmaals na.
"Pas de quoiï antwoordde hij.
lk glimlachte. Het kwam me bekend voor.

Puck

k'k §Y g\ -§'Y r §&§ ë : & §s S s* * ;'\ N§ry § § & & §s &§ §j N§ §jq §&&§*§tu&§

.0*
,4/l/rN'



Jowel de voormalige werkgever
I als de oeoensioneerde hebben

Lo.tungiil rr"t bestaan van een

vereniging van gepensioneerden. De

oud-medewerker heeft abrupt de rela-

tie verbroken met zijn of haar werk-
kring. Daardoor heeft hij/zij afstand
moeten doen van langjarige en veel-
vuldige contacten.Toch wil menig
gepensioneerde graag op de hoogte
blijven van de gang van zaken in de

organisatie, waar hij werkzaam was.

Ook een mogelijkheid van ontmoeting
van oud-collega's is een vaak uitge-
sproken wens.

De werkgever kan zijn medewerking
verlenen om aan deze wensen te vol-
doen. Daarmee wordt bereikt, dat
gepensioneerden enthousiast gehou-

den worden voor hun bedrijf oÍ organi-
satie. Dat leverl gratis publiciteit op en

de gepensioneerde kan gezien worden
als een sood ambassadeur voor zijn

anrseÍen

oude rverkgever. Door het onderhou-
den van een regelmatig contact met de

ergen gepensioneerden kan de werk-
gever in voorkomende gevallen een

beroep doen op hun medewerking.

De meest voor de hand liggende
oplossing is de oprichting van een ver-
eniging van gepensioneeerden, met
een bestuur dat eveneens uit gepen-

sioneerden bestaat, zoals deVG-
ANWB. De werkgever kan met het
bestuur van de vereniging overleggen
over onderwerpen van wederzijds
belang. Vaak worden aan gepensio-

neerden bepaalde faciliteiten toege-
kend. Hoe sterker het aantal gepensio-

neerden groeit, des te meer is het van
belang dat daarover goede afspraken
worden gemaakt. Vooral de pensioen-

rechten staan steeds meer in de
belangstelling.Tot voor kort hadden de

meeste gepensioneerden geen enkele
mogelijkheid van medezeggenschap in

hun pensioenfonds.

moeten gepensioneerden zich org

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VG-ANWB op 31 maart is
de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van

Gepensioneerden, ter sprake gekomen'
De NVOG is de overkoepelende vereniging van de aangesloten organisa-
ties, zoals onze VG-ANWB.
De VG-ANWB is lid van de NVOG.
De NVOG telt momenteel 56 aangesloten lid-organisaties met tesamen
125.000 individuele leden.
Omdat de NVOG en andere grote en aktieve ouderenorganisaties de

belangen van hun TOO.OOO leden behartigen en daarbij gecoördineerd
optreden, hebben wij op dit moment een kort overzicht van de doelstel-
ling en de uitvoering van de NVOG nuttig geacht.

t,t us
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Op 25 juni 1998 werd het lVledezeggen-
schapsconvenant gesloten tussen de
Stichting van de Arbeid (STAR) en het
Coörd inatieorgaa n Samenwerkende
Ouderenorganisaties (CSO). Dit conve-
nant is te beschouwen als een belang-
rijke stap in de richting van een vol-

waardige medezeggenschap van
gepensioneerden in pensioenfondsen

Op termijn zullen vertegenwoordigers
van de gepensioneerden tot bestuurs-
leden van pensioenfondsen en tot
leden van deelnemersraden worden

gekozen door en uit de verenigingen
van gepensioneerden.

Bij de ANWB maken twee gepensio-
neerden deel uit van de Raad van
Deelnemers en de Adviesraad.

NV0G-activiteiten

O De NVOG heeft als één van de belangrijkste doelstellin-
gen: "Het bereiken van medezeggenschap voor gepensio-
neerden in pensioenfondsen'i

O De NVOG bundelt deskundigheid op het gebied van pen-
sioenwetgeving en pensioenbeleid.

O De NVOG volgt de ontwikkelingen van de Europese pen-
sioenwetgeving op de voet en analyseeft vroegtijdig de
gevolgen voor de Nederlandse wetgeving.

O De NVOG stelt jaarlijks de resultaten van een enquète
over de verhoging van de pensioenen ter beschikking van
de aangesloten organisaties.

O De NVOG analyseert pensioenproblemen, die door de
aangesloten organisaties worden aangemeld en adviseert
over de te volgen procedures.

O De NVOG spant zich in voor het behoud van de netto
koopkracht van het AOW-pensioen.

O De NVOG signaleerl en analyseeft de ontwikkelingen, die
van invloed zijn op het pensioeninkomen, zoals belasting-
maatregelen, gemeenteta rieven, verzekeringspremies en
bijzondere heffingen.

O De NVOG toetst de maatregelen van de regering op de
gevolgen voor gezondheidszorg, welzijn en wonen voor
ouderen en schenkt bijzondere aandacht aan wetgeving
en kostenontwikkeli ngen.

O De NVOG geeft leiding aan projecten, die belangrijke
onderwerpen betreffen, in het bijzonder op het gebied van
pensioenen en medezeggenschap in pensioenfondsen.

O De NVOG brengt haar opvattingen onder de aandacht van
de regering, de politieke partijen en maatschappelijke
organisaties, met bijzondere aandacht voor de positie van
gepensioneerden en hun nabestaanden. Zo veel mogelijk
in samenwerking met de andere Iandelijke ouderenorga-
nisaties. verenigd in het CSO (Coördinatieorgaan
Samenwerkende Ouderenorganisaties).

O De NVOG draagt bij en bemiddelt bij de deelname aan
cursussen voor gepensioneerden, speciaal bestemd voor
leden van pensioenfondsbesturen en deelnemersraden.

O De NVOG geeft een kwarlaalblad uit het NVOG-NIEUWS,
waarin aftikelen van deskundigen verschijnen over pen-
sioen- en ouderenbeleid. Daarnaast worden de actuele
NVOG-activiteiten bel icht.

Het bestuur van de VG-ANWB wordt vertegenwoordigd in de
AlgemeneVergaderingen van de NVOG en frequent geïnfor-
meerd over de activiteiten van de NVOG. Voorts nemen
enkele leden van onzeVG-ANWB deel aan werkzaamheden
van de NVOG-commissies.
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oordputtel

@
1. Opslagplaats voor schepen,
13. Gedijen.
14. Hij mist een gehoororgaan.
15. Groet.
16. Deelgenoot.
18. Bargoens horloge.
19. Meisjesnaam.
20. Windrichting (afk.).

21. Rangtelwoord.
23. Militaire eenheid. (afk.).

24. Spoedig.
26. Soort rolschaats.
28. Wilde haver.
29. Leer van het heldendicht.
31. Jongensnaam.
32. Zin.
34. Soortelijk gewicht (afk.).

35. Slee.
36. Rivier in Nederland.
38. Familielid.
40. Uitroep van afkeer.)

42. Gehoorzaam.
44. Plaats in Nederland.
48. Deel van een kassa.
50. Een gleuÍ maken.
52. lk.
53. Brandgang.
55. Elektromotorische kracht

(afk.).

56. Zich goed voelend.
57. Spoorwegen (afk.).

58. Niet natte.
59. Amerikaanse soldaat (afk.)

60. Ten lange laatste (afk.).

62. Eenheid van kracht (afk.).

63. Boom.
65. Deel van een koemaag.
66. ïelwoord.
67. Deel van een mast.
68. Tijdseenheid.
70. Rivier in Nederland.
71. Soort liederen

1. Vlag.
2. Plaats in Nederland.
3. Oppervlaktemaat.
4. Eerwaarde heer iafk.)
5. Ogenblik.
6. Enig.
7. Draaide de haLs om,
8. Van.
9. Voegwoord.
10. Klomp gras,
11. Jong van een schaap
12. Voertuig.
17. Parï.
18. Europese hoofdstad,
22. Roodwild.
25. Verlaagde toon.
26. Strijdkracht (afk.).

27. Deel van de mast.
28. Houding.
30. Beleefdheid.
33. Voorzetsel.
37 Mesthoop.
38. Voegwoord.

Oplossing kruiswoordpuzzel

maart 2001.

Trefwoord: Scheveningen.

Horizontaal
1. tralievenster; 13. ikoon;
14. lemen; 16. ad; 18. kongolees;

20. aa;21. galei; 23. epe; 24. kisin;

25, amoreel; 27. buis;29, gr;

30, zes; 31. res;32. oen;33. ale;

34. ijs; 35. mijn; 36. lodge; 38. ec;

39. na; 40. keg; 41. va;42. re;

M, kalle; 47. spa;49. at; 50. ued;

52. cia; 53. bor;54. oft; 55. idioten;

57 okinawa; 58. me; 59. er;

60, kee; 62. saÍ; 63. tn;
64. n lversJm; 68. se; 69. socio;

70. eilar: 72. theeplantages.

Verticaal
2. ri; 3. akker; 4, looierij; 5. ion;

6. engels;7 elleboog;8. nee;

9. smeking; 10. tesis; 11. en;

12. magazijnruimte; 15. aan-

rechrtafel; 17 dames; 19. op; 20.

atg e:22. os; 26. een; 28. ued;

35. mak; 36. lee; 37. eva;
4C. klankvol; 43. eeden;
45, actrice; 46. lie;47. sok;
48. primula; 49. afwas; 51. di;

53, boeren; 54. oas;56. oehoe;
61. ee; 65, lip; 66, siU 67 mag;

69. sh;71, te.

tsrj oting werd winnaar: mevrouw
H. Loman te Apeldoorn.
Proficiat, de cadeaubon komt
naar u toe.

Er waren 16 inzendingen.

39. Familielid.
40. Verpakkingsmateriaal.
41. Politiemensen.
42. Soort onderwijs (afk.).

43. Brandstof.
45. Behoeftige mensen.
46. Draadloze telegrafie (Fr. afk.).
47. Plaats in Frankrijk.
49. Landbouwwerktuig.
51. Deel van een vogelprodukt.
54. Lichaamsdeel.
55. Ik.
61. Vloeibaar aardgas (Eng afk.).
62. Omroep (afk.).

64. Stampvol.
69. Rijksuniversiteit (afk.).

Oplossingen vóór I augustus
naar:
Caroliin Jongsma,
Van Kijfhoeklaan 46,
2597TD Den Haag.
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