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BestuurVG-ANWB
Ad res b e stu u rs se c reta ri a ot
Bestuur VG-ANWB
Maurits de Brauwweg 20
2597 KD 's Gravenhage
se creta ri a at@ vg-anwb. nl
tel.070-354 71 55

Beno Koens, voorzitter
voorzitter@vg-a nwb.n I

Helma Lippmann, secretaris

Dick van Werkhoven, penningmeester
pe n ni ng m e este r @ vg-o nw b. nl
girorekening 38L6027
ten name van VG-ANWB te Gouda

Mieke Geursen, ledensecretariaat
I e d ensecreto ri oat@ vg-o nwb.nl

Annette Notenboom, activiteiten
o ctiv iteÍte n @ v g - a nw b. n I

Jan van Veldhoven, regiocontacten
re gi o co nta ct @ v g - o n w b. n I

Ledensecretariaat/berichten
Ad re s Iede nsecreta ri a ot
(voor alle mutaties en ledencontacten)
Ledensecretariaat VG-ANWB
Koninginnelaan 49
2281 HB RijswUk (ZH)

tel.070-3992077
I ede n secreto ria at @ v g-o nwb. n I

Rolfvan der Loo
Mieke Geursen
Hans Middelraad

WebsiteVG-ANWB
www.vg-anwb.nl
Chris Soudan, webmaster
vo rmgevi ng-bb @ vg-onwb. n I

NVOG
De VG-ANWB is lid van de NVOG

www. ge pe n si o neerde n. nl

Redactie Buitenband
Henk van Loon, eindredactie
hoofd red a cte u r-bb @ vg-o nwb, nl
r e d a cti e se cr eta r i a ot- b b @ v g -o n w b. n I

Annette Notenboom, activiteiten
a ctiv ite i te n @ v g - a nw b. n I

Leo Scheffer, fotografi e

fotog r afi e - b b @ v g -o nw b. n I

Chris Soudan, vormgeving
vormg evi ng-bb @ vg-onw b. nl

Fotoverantwoording
Leo Scheffer en anderen

(opijvolgend nummer
uiterlijk voor 20 juli 2013
naar het redactiesecretariaat:
r e d a ctí e s e c reta ri o ot-b b @ v g - o nw b. n I

Druk Buitenband
De Boer, Zoeterwoude

ffi__=Secretarraat

Hebe ltr,...
ook zo'n zin in de lente... die zo lang op zich heeft laten wachten? Of gaat u meteen door
naar de zomer?

Personalia per I rnei 2,0ag
Nieuwe leden:
Mw. M.J.J. Peerdema n-Scholma n, Zwa nebloem 47, 2417 MP
Bodegraven, tel: 0172-611898
Dhr. l.lJ. van Duyn, Groen van Prinstererlaan 1,2243 BR Wassenaar, tel: 070-5114864

Regio
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Uw Ledensecretariaat en u vast ool! keek smachtend naar de cover van de vorige Buiten-
band die met de leuke lammetjes de belofte van een mooie lente inhield. Schijn bedriegt,
dat is maar weer eens bewezen. Terw'rjl we dit stukje schrijven hebben we gisteren net de
eerste mooie lentedag met 22 graden mogen beleven. Ongekend maar verheugend.

Weet u wat wij ook ongekend en verheugend vinden? De ledenopkomst b'rj de Krokusbij-
eenkomst (i.p.v. de afgelaste Nieuwjaarsb'rjeenkomst) Gilze-Rijen op 25 maar:t j,l. en de Alge-

mene Ledenvergadering op 5 april j.l.

We hadden u gevraagd u tevoren voor de b'ljeenkomsten aan te melden zodat, zowel voor
de zaalruimte als de catering, daarmee rekening kon worden gehouden. Natuurl'tjk'houden
wij altijd rekening met een aantalextra plaatsen en de daarbij behorende kopjes koffie (en

meer!). Maar wij verbaasden ons toch nog over het aantal spontane onaangemelde aanwe-
zigen op beide bijeenkomsten. W'rj vragen ons dan ook af, hoe dit grote verschiljn aantal
mogel'rjk is geweest. Komen de e-mail aanmeldingen nietgoed door; werkt het formulier op
de website niet goed of raakt toch het schriftelijke aanmeldingsformulier zoek terw'rjl u

denkt dat u het ieeds hebt verstuurd? Laat het ons (Ledensecretariaat) eens weten; ook w'rj

z'rjn nog niet te oud om te leren.

Onder het motto "hoe meer zielen, hoe meer vreugd" willen we u nogmaals vragen of u nog

oud-collega's kent, die nog geen lid zijn en die dat misschien toch wel zouden willen worden.
W'rj (en onze voorzitter vooral)'willen het komende jaar zo graag de magische grens van 800
leden (nu 785!) proberen te bereiken. Een handje hulp b'tj de ledenwerving kunnen w'rj dus
best gebruiken ! Uw beloning is onze eeuwige en welgemeende dank! !

Rolf en [Vieke

Verhuisd:
Mw. G. van Nieuwenhuizen-Blo( Brinkstraat!8.2,3881 BR Putten, tel: ongew. 55
Mw. E.M. Welten-v.d. Vaart, Woonzorgcentrum De Ganshoek,
Ds. Jamesstraat 18, kmr. 718c,4926 BK Lage Zwaluwe, tel: ongew. 7t
Mw. E.M. Verheijen-Nootebos, Arnhemse Bovenweg 78 84, 3708 AE Zeist, tel: ongew. 59
Dhr. C.J. Woll De la Reylaan 328,2806 DC 'Gouda, tel: ot82-765026 32
Mw. J.H. van den Hoek-van Nugteren, Rotterdamsewegt3T b,

3332 AE Zw'rjndrecht nieuw tel. nr: onbekend 53
Dhr. B.H. Derks, Frans Strouxstraat 55, Kmr. 111, 6039 GJ Stramproy, tel: ongew. 74
Dhr. P.C. Witteveen, Vlagheide 3, 5482 NM Eerde (gem. Schijndel) tel:047-3289744 74

Overteden:
Mw. J.M.G. Nulle, Leidschendam, 11 maart 2013 50
Mw. A.L. Westd'rjk-Steenwinkel, Den Haag,2l maart 2013 4t
Mw. J. van Dixhoorn, echtgenote van Dhr. J.A. Boeie, Grijpskerk, 3 april 2013 62

W'rjziging regio:
Dhr. C.J. Wolf, van regio 88 naar regio 32 32
Dhr. P.C. Witteveen, van regio 62 naar regio 74 74

Pensioenfonds ANWB
www. pe nsioe nfo ndso nwb. nl
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Van de

Met de VG-ANWB gaat het goed. De buitenwereld ziet er som-
berder uit, Maar optimistisch als ik ben zie ik daar de toekomst
ook zonniger in. Er zijn signalen dat de grootste economische
depressies ons land zullen gaan verlaten" De sh"jging van de dek-
kingsgraad naar 100 procent is daarvan een voorbeeld. Nu maar
hopen dat we die stijging kunnen vasthouden"

ln januari moest de nieuwjaarsbijeenkomst in Gilze worden af-
gezegd vanwege het bijzonder slechte weer. Deze bijeenkomst
werd eind maart alsnog gehouden. Tot veler verrassing waren
er veel meer personen dan verwacht. Dat zou er op kunnen w'rj-

zen dat een krokusbijeenkomst misschien beter aansluit bij de
wenseR van de leden dan een nieuwjaarsbijeenkomst" Tijdens
de algemene ledenvergadering, begin april in Den Haag, werd
gevraagd hoe de aanwezigen dachten over eeR verschuiving. ln
grote meerderheid werd gekozen voor de nieuwjaarsb'rjeen-
komst. Kortom, een dilemma" Het bestuur denkt echter de op-
lossing te hebben gevonden met de gebruikel'rjke
nieuwjaarsbijeenkomst in Den Haag en krokusb'rjeenkomsten in

de regio. We leggen het idee nu alvast in de week, zodat u er
over kunt nadenken. lk hoorgraag uw reactie"

Deze Buitenband heeft een andere hoofdredacteur. Marijke
Jansen heeft de wens geuit om te stoppen als hoofdredacteur.
ln april 2010 heeft ze de redactie van Wim de Graaf overgeno-

Na ruim 30 jaar in het Westland woon ik vanaf 1999 weer in
Den Haag en sinds 200L met een lieve echtgenote die echter
nog tot 2020 zal moeten werken, Bij elkaar opgeteld hebben we
vier prachtige dochters en vijf leuke kleindochters"
Als hobby houd ik me bezig met muziek en motorrijden. Daar-

naast ben ik secretaris, barman en techneut van Toneelvereni-
ging Mimicri te Wassenaar, waar mijn vrouw acteert en zingt.

Dit zomernummer valt mogelijk wat later bij u op de deurmat
dan u had verwacht. Dat is omdat we graag een verslag van de
excursie naar het Spoorwegmuseum wilden meenemen. En als

het goed is heeft Bram Visser inmiddels deel 7 van zijn ervarin-
gen bij de Bond op papier gezet. lk wens u veel leesplezier.

Henk van Loon

men. In de afgelopen drie jaar heeft ze vooral het accent gelegd

op de eindredactie,
Binnen de redactiecommissie Ís Henk van Loon bereid gevon-

den om de taakvan hoofdredacteur overte nemen. Henk is
vanaf eind 201L betrokken bij de Buitenband en heeft al meer-
dere bijdragen geleverd. Het bestuur kijkt dan ook met vertrou-
wen uit naar de samenwerking met Henk.

ln de Algemene Ledenvergadering is Dick Kooman verkozen tot
bestuurslid, H'rj zal binnen de vereniging het accent leggen op de

belangenbehartiging. Daaronder vallen ook de contacten met
HRM over faciliteiten etc. Voor wat betreft die faciliteiten blijkt
telkens weer dat communicatie van wezenlijk belang is. Duide-
lijkheid kan veel problemen voorkomen. Een voorbeeld is de
premie voor aanvul lende verzekeringen bij Aevitae. Sommige
Ieden kregen die premie nog steeds gratis, ondanks het feit dat
ze gepensioneerd waren of met prepensioen. Verschuívingen
met de ingangsdatum, automatische incasso en moeilijk terug
te leiden premiebedragen maakten de zaak extra gecompli-

ceerd en lieten het vertrouwen sterk dalen. Met meer informa-
tie vooraf was er minder schade geweest.

Tenslotte nog de mededeling dat de VG-ANWB er mee heeft in-
gestemd dat gepensioneerden, vutters en stamrechthouders
geen brief meer krijgen als een actief personeelslid is overleden.
Die informatie zalwel op de website www"vg-anwb"nl komen te
staan" lnmiddels beschikt een kleine 70%van de leden over de
mogelijkheid om de digitale informatie te ontvangen" Voor HRM
betekent dit een kostenreductie, die in deze tijd van bezuinigen
welkom is.

Beno Koens

voorzitte r @ vg- o nw b. nl

Buitenband 1 .ur", 3

a
Of ik Marijke iansen wilde opvolgen als hoofdredacteur, was de
vraag. Daar moest ikwel even over nadenken, want zo'n taak
moet je niet te licht opvatten. De afgelopen anderhalf jaar heb
ik echter ondervonden dat iedere Buitenband die het licht ziet
het resultaat is van goede samenwerking door meRsen die ik al

heel lang ken, dus doe ik het graag.

Marijke gaf dan wel te kennen dat ze het tijd vond om te stop-
pen, maar ze komt er niet zómaar mee weg. Want ze is meteen
aan de beurt voor het eerstvolgende interview.

tk zal me even voorstellen, lk ben 68 jaar heb van 1961- tot 2005
in totaal 44 jaar bij de ANWB gewerkt in allerleifuncties" Daarna

werhe ik tijdens m'n vut drie jaar als redacteur van de week-
krant De Nieuwe Loosduinse Krant. Dat was hard werken, maar
heel leuk en leerzaam.

Bestu u rs
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Op 5 april 2013 werd de Algemene Ledenvergadering van de

VG-ANWB op het hoofdkantoor gehouden" Doorgaans waren er
in vorige jaren 85 leden, maar dit jaar waren er met 76 leden

iets minder. Overigens meer dan zich hadden opgegeven. Ook

bij de krokusbijeenkomst in Gilze bleek dat er relatief veel spijt-
optanten waren. Zij hadden zich niet aangemeld, maar kwamen

wel. Gelukkig wel, maar voor zaken als de catering en het aantal

stoelen is het soms wat lastig.

Mecledelingen
De vergadering was weer zeer geanimeerd. Bij de mededelin-
gen werd bericht dat Mar"rjke Jansen graag zou zien dat er voor
het hoofdredacteurschap van de Buitenband in 2013 een ander
zou worden gevonden. Binnen de redactiecommissie werd die

ander al snel gevonden in de persoon van Henk van Loon, die al

redactiesecretaris was. Voor de functie van redactiesecretaris

zal voorlopig niet naar een opvolger worden gezocht. Henk blijft
die taak er vooralsnog bij doen.

Voorts werd bericht dat Marlène Philippus inmiddels is be-

noemd tot bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds ANWB,
Het is voor het eerst dat een pensioengerechtigde, met banden
naar de Vereniging van Gepensioneerden ANWB, in het bestuur
zit. Formeel moeten nu de statuten van het Pensioenfonds wor-
den aangepast.
Dat zal in de loop van 2013 gaan gebeuren. Marlène heeft aan-
geven voorlopig niet langer dan twee jaar in het bestuur te bl'tj-

ven" De officiële zittingstermijn is vier jaar"

Bij het Verantwoordingsorgaan vaR het Pensioenfonds, waar
twee gepensioneerde leden van de Deelnemersraad in zitten,

heeft Loek Schouten aangegeven per 1 juli te stoppen" Deze

stap heeft hijgenomen in verband met z'rjn afscheid uit de Deel-

nemersraad aan het einde van 2013. Bij het Verantwoordingsor-
gaan zal Beno Koens samen metTon Groenewege de
gepensioneerden vertegenwoordigen.

De informatiemiddag over testamenten zal dit jaar nog herhaald
worden, maar in een goedkopere locatie. De dag is gepland op 6
november - inderdaad precies een jaar later - maar nu bij Van

der Valk in De Bilt" Eerder was gedacht om de bijeenkomst in
junite houden, nadat eerdere plannen voor maart/april misluk-

ten. Bij navraag bleek de belangstelling voor juni zeer gering.

Het is dan vakantietijd voor veel van onze leden.

De controle van de kascommissie werd uitgevoerd door Bram

Visser en Wim de Graaf. De commissie sprak de complimenten
uit voor de wijze waarop Dick de financiën verzorgde. Alles was

zeer inzichtelijk. De commissie stelde de vergadering dan ook
voor om het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar
2012,waarmee de vergadering onder applaus akkoord ging.

Verkiezing Bestrrrrrsleelen
De bestuursleden Annette Notenboom en Jan van Veldhoven
zijn respectievelijk voor een derde en tweede periode van twee
jaar herbenoemd. Als nieuw bestuurslid is Dick Kooman be-

noemd. Dick zal zich richten op belangenbehartiging, waaronder
de faciliteitenregeling. Dick is ook de beoogde opvolger van

Loek Schouten als deze per 31- december 20L3 de Deelnemers-

raad van het Pensioenfonds moet verlaten, Met het vertrek van

de voorzitter in2014 blijft er dan een directe relatie tussen be-

stuur en Deelnemersraad.

Secretaris Helma Lippmann is reglementair aftredend. Haar drie
periodes van telkens twee jaar zitten er op. Haar taak als secre-
taris had ze al aangepakt voordat ze officieel benoemd werd
omdat de toenmalige secretaris lang in het buitenland verbleef.
Het bestuur had reeds een opvolger op het oog, maar door on-
verwachte omstandigheden kon dat helaas geen doorgang vin-
den. lnmiddels zijn er nieuwe kandidaten, Om het bestuur de
gelegenheid te geven de procedures zorgvuldig af te wikkelen is

Helma bereid nog een h"jdje secretaris te bl'ljven, De vergadering

kan instemmen met de verlenging.

Rondrrraag
B'lj de rondvraag kwamen de zittingsterm'rjnen van het bestuur
ter sprake" Drie keer twee jaar is misschien toch wat te krap.

Binnen het bestuur is daar al eens over gesproken. Een variant
van drie jaar voor de eerste periode en dan twee periodes van

twee jaar kwam daarbij ter sprake. Maar er was onvoldoende
aanleiding om daarvoor de statuten te gaan wijzigen. Het on-
derwerp blijft echter onder de aandacht.
ln de vergadering kwam ook de wat moeizame gang van zaken

met Aevitae aan de orde. De recente ervaringen rondom de
premie voor de aanvullende verzekeringen hebben veel onrust
veroorzaakt. Het bestuur zal de perikelen met HRM gaan be-
spreken.

4 Buitenband I zomer

Financiën
Dick van Werkhoven gaf als penningmeester een toelichting op

de financiële stukken. De informatiebijeenkomst over testa-
menten, pensioenen en zorgverzekeringen op 6 november in
Utrecht hebben voor een groot deel bijgedragen aan het nega-

tieve saldo van €2050,74 over 201-3. Dat bedrag komt ten laste

van de algemene reserve. Ook de excursies kostten iets meer
dan begroot en de kosten werden onvoldoende gecompen-

seerd door de bijdragen van de deelnemers. Voor 2013 z'tjn de

inkomsten van de excursies iets hoger begroot. Dat wil zeggen

dat van de deelnemers iets meer zal worden gevraagd.
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Voorts werd gevraagd of de VG-ANWB bij de NVOG nog wel lid
moet blijven. Dit in verband met het feit dat er een tweede ver-
eniging is opgerich! namelijk KNVG" Deze vereniging is in zekere
zin een afsplitsing van de NVOG, nadat er bestuurlijke proble-
men waren ontstaan.
Om een oplossing te vinden voor de bestuurlijke problemen is
destijds bij de NVOG een commissie gevraagd om met adviezen
te komen. De commissie bestond uit een drietal platformvoor-
zitters, waarvan Beno Koens er een was"

De perikelen bij de NVOG hebben in20t2veel aandacht ge-

vraagd. Helaas was een afsplitsing niet te vermijden. De KNVG is

echter geen lid van CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenor-
ganisaties). CSO is de officiële gesprekspartner in 'Den Haag' bij
de ministeries, de ministers en het Parlement. Juist die contac-
ten in Den Haag zijn van belang, zodat het bestuur er de voor-
keur aan geeft om lid te blijven van NVOG. Daarbij blijft de hoop
dat na verloop van tijd de afsplitsing ongedaan zal worden ge-
maakt.

Tot slot deed Bert Nollen nog het goede bericht dat de dek-
kingsgraad naar verwachting eind maart gestegen was tot 100"
Voor de toekomst zijn de verwachtingen echter onzeker.

bloeide in Gilze Rijen

Op 15 januari 2013 was de Nieuwjaarsbijeenkomst in Gilze ge-
pland. Op die dag werden echter filerecords gebroken en zag

het bestuur van de VG-ANWB zich genoodzaakt om de bijeen-
komst af te gelasten. Dat was een lastig besluit. Voor zover m'rj

bekend was het ook de eerste keer dat de VG-ANWB een derge-
lijk besluit moest nemen. Met de moderne communicatiemid-
delen en met hulp van de regiocontactpersonen is het ook
redelijk gelukt om iedereen tijdig te informeren.

Van diverse kanten werd er op aangedrongen om de b"rjeen-

komst op een later trJdstip alsnog te gaan houden. Het bestuur
stond wel achter dat idee, maar er waren vragen over de op-
komst. Nieuwjaarsbijeenkomsten kenmerken zich door het ver-
schijnsel dat iedereen het leuk vindt om na de jaarwisseling

elkaar even te zien en om op de hoogte te komen van de ont-
wikkelingen in het afgelopen jaar, gecombineerd met de plan-
nen voor het nieuwe jaar, In maart is het jaar al weer een stuk
op glee en is er dan nog behoefte aan contact?

Het bestuur besloot dat op 26 maart bij Van der Valk in Gilze de
bitterballen opnieuw in de frituur zouden worden gelegd, Alleen
bleef de vraag; hoeveel? Om meer inzicht te krijgen in de moge-
I'rjke opkomst werd dit keer gevraagd om aan te geven of men
zou komen en zo ja met hoeveel. Alle leden beneden de grote
rivieren kregen een brief met de aankondiging en het aanmel-
dingsformulier, Weldra bleek dat de animo groot was. De eerste

Duik in de historie
Voorafgaand aan de vergadering hield Hans Buiter, Vereniging
Historicus bU de ANWB een inleiding. Het thema was: visionair
en bruggenbouwer Edo Bergsma" Voor zijn inleiding was veel
aandacht. Er werd ook gevraagd of er al het een en ander op
schrift stond. Maar dat is nog niet het geval. Edo Bergsma was
voorzitter van de ANWB van 1884 tot L937. Naast voorzitter
was hij echter ook een tijd hoofdredacteur van de Kampioen.
De heer Bergsma had een brede maatschappelijke belangstel-
ling" Hij was voorvechter van een groot aantal zaken. Als ANWB-
er was hij actief betrokken bij het eerste Nederlandse
Wegencongres dat in L920 werd gehouden" Maar daarnaast
was hij ook een pleitbezorger voor het behoud van de natuur"
AIs burgemeester van Enschede stond hij aan de wieg van de
Iuchthaven Twente en ook de aanleg van het Twentekanaal had
z'rjn grote aandacht. Edo Bergsma was burgemeester van En-

schede van L896 tot L932.

Hans bracht met woord, beeld en geluid de historie weer tot
leven. Het was ook de tijd dat de ANWB grote manifestaties
hield, Het was inspirerend om te zien dat Edo Bergsma in zijn
leven zoveel tot stand heeft kunnen brengen"

Beno Koens

zorg van het bestuur werd daardoor weggenomen, Vervolgens
bleek dat Cruyff weer eens gelijk had. Elk nadeel heeft zijn voor-
deel, De opgave van te voren gaf al een grote opkomst aan,
maar ter plekke moesten er stoelen worden aangesleept. Er

kwamen namelijk nog veel meer bezoekers. Voor de horeca bij
Van der Valk was het even snel omschakelen" Maar gelukkig
lukte het prima met de koffie en het gebak en even later gingen
er ook voldoende bitterballen in de frituur.

De b'rjeenkomst werd door het grote aantal bezoekers - in to-
taal waren er 59 personen - zeer geanimeerd, Bovendien
werkte het weer nu wel mee. Het voorjaarszonnetje deed zijn
best om de sneeuw en de kou te doen vergeten" En eerl'rjk is

eerl'rjk, voor de aanwezige bestuursleden was het nu ook veel
plezieriger om de rit naar Gilze te maken dan midden in de win-
ter. Een krokusb'ljeenkomst biedt dus diverse voordelen.

Door de voorzitter werden leden en partners bijgepraat. De in-
formatie bij de nieuwjaarsb'rjeenkomsten vormde de basis, maar
recente ontwikkelingen waren er in verwerkt, zodat het zeker
geen oud nieuws was. De perikelen rondom de aanvullende ver-
zekeringen bijAevitae gaven er zelfs een zeer actueel tintje aan.
Voorts waren er weer diverse bilaterale gesprekken tussen be-
stuursleden en de bezoekers over levende vragen. Juist het con-
tact met de leden maakt dit soort regionale bijenkomsten zo
waardevol, Het feit dat er nu in 201-3, L7 bezoekers meer waren
dan op de nieuwjaarsbijeenkomst in20t2, onderstreept dat ook
leden de bijeenkomsten waardevolvinden. De toename is ook
een signaal dat krokusbijeenkomsten in maart misschien de
voorkeuren verdienen boven een nieuwjaarsbijeenkomst. Maar
misschien geldt ook hier het spreekwoord dat één zwaluw nog
geen zomer maakt,

Beno Koens

6 Buitenband I zomer
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Zo gezond ziin
asperges
UlÍat rr rnoet rareten orreÍ
'het uvilÍe gorrd'

Het aspergeseizoen is begonnen en tot
eind juni zullen ze weer volop verkrijg-
baar zijn" Hoe verser asperges zijn, hoe
lekkerder! Maar hoe weet u of asperges
vers zijn? Hoe gezond zijn asperges? En

waarom gaat uw urine er anders van rui-
ken? Wat u moet weten over asperges.

Hoe verser, hoe lekkerder, maar hoe weet
je of asperges vers zijn? Dat kun je horen !

Door twee stengels tegen elkaar te wrij-
ven. AIs je een piepend geluid hoort, is het
goed. De asperges zijn dan heerlijk vers"

passen door hun vochtafdrijvende werking
ook goed in een dieet"

Urine
Als je asperges gegeten hebt, kan je urine
anders gaan ruiken dan normaal, Bij onge-
veer de helft van de mensen die asperges
eten is dit zo. Deze geur ontstaat doordat
er zwavelhoudende sporen in de asperge-
plant zitten. De lever zet dit om in methyl-
mercapta nen, vluchtige
zwavelverbindingen die via de urine ons li-
chaam verlaten,

l(raraliteit
Asperges van AA-kwaliteit zijn de beste as-
perges. De stengels hebben een door-
snede van 20 à28 mm en een gemiddelde
iengte van 19-22 cm. De kop van de as-
perge is gesloten, de steel is recht, de
kleur lelieblank en glanst licht.

tot L6.00 uur een Japans festival op land-
goed Clíngendael. De toegang is gratis. Tij-
dens het festival kunt u de bijzondere
relatie tussen Japan en Nederland horen,
zien en proeven" U kunt zich ondermeer
cultureel en culinair laten verrassen door
een Japanse fluitist en Japanse tromme-
laars, Japans zwaardvechten (Kendo), de-
monstraties door de bonsaiclubs en de
Nederlandse lkebana vereniging, Hortus
Botanicus en museum Naturalis uit Leiden,
Ook kunt u een oosterse stoelmassage on-
dergaan of leren hoe u sushi moet maken.
Geschiedenis
De Japanse Tuin is in het begin van de
20ste eeuw aangelegd door de toenmalige
eigenares van het Iandgoed Clingendael,
Marguerite M. Barones van Brienen (1871--

1939), ook wel freule Daisy genoemd. Per
schip heeft zij een of meer reizen gemaakt
naar Japan. Zij heeft toen enkele Ian-
taarns, een watervat, beeldjes, de brugge-
tjes en mogelijk ook het paviljoen naar
Nederland verscheept. Het is de enige Ja-
panse Tuin in Nederland van rond 191"0 en
heeft een hoge historische waarde.
Plaats voor rust en bezinning
De tuin heeft een heel eigen en verras-
sende sfeer, mede veroorzaakt door de
schitterende moslaag. De tuin bevat veel
stenen lantaarns met een grote variatie
aan vormen. Ook z'rjn er twee waterva-
ten. Het ene watervat heeft vier afbeeldin-
gen van Boeddha's. Het andere watervat
heeft de vorm van een lotusbloem. Het
mooie paviljoen is een populaire plek om
van daaruit de tuin te bewonderen. Tot
omstreeks 1940 bevonden zich schuifpa-
nelen in het paviljoen. Deze panelen zijn in
2009 teruggeplaatst met de medewerking
van Japanse architecten. Het erfgoed van
freule Daisy is nu voor de bézoekers van
de Japanse Tuin een plaats van serene rust
en bezinning.

Het landgoed Clingendael met daarin de
Japanse tuin ligt direct naast het hoofd-
kantoor van de ANWB aan de Wassenaar-
seweg. Met bus L8 stopt u b'rj het
toegangshek.

Openingstijden
De Japanse Tuin is vanwege
zijn kwetsbaa rheid jaarlijks
slechts een korte periode ge-

opend"
Voorjaa rsope ning: 27 a pri I tot
en met 9 juni 2013, dagelijks
van 9.00 - 20"00 uur.
Najaarsopening: L4 tot en
mel27 oktober 2013, dage-
lijks van l-0,00 - l-6.00 uur"

I

$

Japanse QÈn
loQ[6;p.r

Verschillende soorten
Er zijn twee soorten asperges: groene en
witte. De witte asperges zijn de
wortels van de aspergeplant, het deel dat
onder de grond groeít. Groene asperges
zijn dezelfde stengels maar groeien boven
de grond.

Gezond
Asperges, ook wel 'het witte goud'ge-
noemd, zijn onder meer r'rjk aan het ami-
nozuur asparagine,
Uit onderzoek is gebleken dat asparagine
de nierfunctie stimuleert. Ook heeft aspa-
ragine een positief effect op leverstoornis-
sen, chronische reuma en jicht. Asperges

De Japanse Tuin is het pronkstuk van land-
goed Clingendael" Hier zijn prachtige en
zeldzame bomen en planten te zien. De
tuin is heel kwetsbaar. Daarom is de Ja-
panse Tuin slechts zes weken in het jaar
geopend.

ln 20L3 bestaat de Japanse Tuin L00jaar
Daarom is er zaterdag 27 april van 10.00

Buitenband I zomer 7



Het Sneker
sk0tsie
ln 2013 bestaat het skotsje de Sneker Pan

L00 jaar, Als regerend SKS kampioen 20L2

wordt dat gevierd met een heus open-
luchtspel in samenwerking met Teater

Snits. Wat een spektakel zal dat gaan wor-
den aan op het Sneekermeer in juni 2013!

Het unieke script kent drie verhaallijnen.

Ten eerste het verhaal over hoe een sk0t-

sjeskipper anno 1913 door de tijd komt
met een grote huishouding, een proble-

matische vrouw en een skOtsje met veel

schulden. Ook het verhaal over het leven

van Dicky van der Werf, de man die van

alles doet om overal bij te horen, maar

aan het eind van zijn leven met lege han-

den achterblijft, zal verteld worden. En als

derde het verhaal over de commissie
Sneek die met van alles en nog wat bezig is

om eindelijk een keer een prijs te winnen,
maar die zich tevreden moet stellen met
derde, vierde en vijfde plaatsen. Tijdens de

voorstelling bent u getuige van scènes die

al deze verhalen vertellen en een sfeer op-
roepen van de beroepszeilerij, de wed-
strijdzeilerij en de Sneker Middenstand"

De voorstelling vertolkt een armoedig be-

staan op een skOtsje anno l-91-3 en u bent
getuige van drie zeilwedstrijden die drie

totaal verschillende uitvoeringen kennen.

Als het eind van de voorstelling nadert en

de mens nietig wordt, gebeurt het onvoor-
stelbare!
Verzekert u van een plaats op de tribune
en bestel kaarten via www.panteater,nl.
Kijk op www.desnekerpan.nlvoor meer in-

formatie"

Voorstellingen:

Til«fout in uliegticket
"Eerder dit jaar heb ik bij vliegmaatschap-
pij Emirates via internet een ticket naar

Kaapstad in Zuid Afrika geboekt. Daarb'tj

heb ik een fout gemaakt. lk krijg geen geld

terug, waarom krijg ik geen gelegenheid

mijn fout te herstellen?
lk had m'rjn initialen ingetikt en dat had

mijn voornaam moeten zijn. Het blijkt dat
ik dat alleen kan corrigeren door een

nieuw ticket te kopen. De prijs voor het

oude ticket krijg ik dan niet terug. lk kan

het risico nemen dat men mij op Schiphol

laat passeren, maar misschien merken ze

het. Dan sta ik daar.,. wat kan ik nu het
beste doen?"

Tikfouten in online vliegtickets komen heel

veel voor" Een (tik)fout in de naam bete-

kent dat het ticket niet meer geldig is. De

maatschapp'rj mag de passagier dan weige-

ren. Dat heeft natuurlijk te maken met de

scherpe veiligheidsmaatregelen, die ver-
plicht zijn op luchthavens" De gegevens in

het ticket moeten precies overeenkomen
met die in het paspoort.

Enraring rrerschilt
Volgens Vliegwinkel.nl, waar dagelijks dui-
zenden tickets geboekt worden naar aller-

lei bestemmingen, gaan de vliegmaat-
schappijen verschillend om met foutjes op

tickets.

,,De kosten om het te corrigeren variëren
van een administratieve boete tot het to-
taalbedrag van het ticket. Als online reis-

agent nemen we in dit soort gevallen vaak

contact op met de luchtvaartmaatschap-
prj, om te bespreken ofde kosten beperkt
kunnen worden. Helaas is dat geen garan-

tie dat het zonder kosten goed komt", ver-
telde een woordvoerster.

U doet er het beste aan opnieuw contact
op te nemen met Emirates, om een oplos-
sing te zoeken" lk zou in uw geval niet de
gok wagen dat het foutje op Schiphol on-
opgemerkt blijft.

B'rj de KLM, waar heel veel Nederlanders

online boeken, krijgen passagiers die een
fout maken, de kans die binnen 24 uur
gratis te corrigeren. Daarna moeten ze 50
euro extra kosten maken. Maar vlak vóór
de vlucht is corrigeren om praktische rede-

nen moeilijk" Het is dus heel belangrijk zo

zorgvuldig mogelijk te boeken. Kijk het for-
mulier wel drie keer na, voor het te verstu-
ren!

(première)

Dinsdag 4 juni
Woensdag 5 juni
Dinsdag LL juni
Vrijdag 1-4 juni

Aanvulling op Bram blikt terug 6

ln de vorige Buitenband was bij het artikel

van Bram Visser helaas geen ruimte
om onderstaande foto te plaatsen.

Hierbij alsnog de foto,

Wedstrijdplaats Waar het beste te volgen?

-7^
Ld.

[\/a.

Di.

Wo.

Do.

Vr.

Za.

[\4a.

Wo.

Do.

Vr.

20-01-2013

?2-07-2013

23-01-2013

24-07-2013

25-01-2013

26-07-2013

27-01-2013

29-07-2013

31 -07-201 3

01 ,08-201 3

02-08-201 3

Grou

De Veenhoop

Earnewàld

Terherne

Langweer

Elahuizen

Stavoren

Woudsend

Lemmer

Lemmer

Sneek

Bijde Tijnje

Bij lesicht

Bij het Zandmeer

VanaÍ de pier

VanaÍ het strand van het dorp

Langs de oever voor het dorp

Vanaf de lJsselmeerdijk

Vanaf de lndyk

Vanaf de pier bij het strand

Vanaf de pier bij het strand

Vanaf het Starteiland

Datum

a Buitenband I zomer

Vrijdag 31 mei 2013
Zaterdag 1 juni
Vrijdag 7 juni
Zaterdag 8 juni
Woensdag 12 juni

Zater.dag 15 juni
vlnr BromVisser, Ad von Oosten (odviseur) en Stoos

. deWijs, Chef CM
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Velen van onze leden, 76 personen, heb-
ben op woensdag t7 april genoten van het
bezoek aan het Spoorwegmuseum in
Utrecht. Rond 10.00 uur arriveerden de
eerste deelnemers per auto of per pendel-

trein op het Maliebaanstation. ln de oude
stationshal ontvingen we ons toegangsbe-
wijs en konden we tevens de Koninklijke
Wachtkamer, maar ook de Wachtkamers
Le en 2e Klasse bewonderen. Zelfs de toi-
letten, met aan de muur de originele te-
geltjes uit de Koninklijke trein en de
houten wc brillen, waren een beziens-
waardigheid !

Lopend langs het spoor bereikten we de
centrale hal waar de koffie met appelge-
bak al klaar stond, Daarna gingen we in
kleine groepjes met onze gidsen mee, die
ons alle fijne details over de diverse rijtui-
gen veftelden, Het leuke is dat zij beschik-
ken over de sleutels van de rijtuigen zodat
wij het privilege hadden om plaats te
nemen op de pluche banken van de 1e

klasse, maar ook konden voelen dat de
houten banken in de derde klasse minder
comfortabel zaten. Zelfs mochten we in de
fauteuiltjes in het rijtuig van Anna Pau-
lowna plaatsnemen.

Na ruim een uur veel prachtige treinen te
hebben bewonderd was het tijd voor de
lunch. We lieten ons de soep, broodjes,
kroket en het vers fruit goed smaken. Dat
zijn ook de goede momenten om weer
eens met wat oud-collega's een gesprek
aan te knopen.

De rest van de middag hebben we ons
laten vermaken in het theater, hebben we
zelf een op hol geslagen trein mogen be-
sturen in De Vuurproef en konden we een
oud dorpje bezoeken via een mijnschacht"
Fanatici onder ons konden hun hart opha-
len in de winkel of in de oude bibliotheek.
Al met al een geslaagde dag.

Was u niet in de gelegenheid aanwezig te
zijn? Op 1-0 juligaan we naar Delft en op
21 augustus naar Heusden en Woudri-
chem" De uitnodigingen hiervoor zult u

eind mei per post ontvangen"
Ook kunt u tegen die tijd zich via onze
website voor deze uitstapjes opgeven.
Zie www.vg-onwb.nl

Wilt u liever sportief?
Op 4 september zal weer een golfclinic en
een golfwedstrijd worden georga niseerd,

Buitenband ; .n*", 9
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Alle foto's zijn te zien op www.vg-anwb.nl
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Starlsrarandeling Delft
op woensdag 1O iuli

Willem van Oranje in Delft vermoord

10 juli L584 is een gewone werkdog voor Willem von

Oronje. Na een long gesprek met de burgemeester
von Leeuworden in het Prinsenhof te Delft begeeft hij
zich noor de eetzoolvoor de lunch. Wonneer hijom
twee uur de zaal weer verloot en vio de hol noor de
trop goot, komt plotseling Bolthosor Gerords uit een

donkere nis tevoorschijn en vuurt twee pistoolscho-

ten of" Deze treffen de prins in moog en middenrif.
Volgens de overlevering zijn Oronjes laotste woorden
(in het Frans):'Mijn God, ontferm U over mijn zielen
over dit orme volk'. De prins wordt de eetzool inge-
drogen en op een bed gelegd. Enkele ogenblikken
loter bloost Willem von Oronje de laatste adem uit.
De moordenoor wordt no een wilde ochtervolging
gegrepen.

10 juli is een historische datum voor Delft, zoals u

ziet. Daarom zullen we op deze datum voor de Íeden
van de Vereniging Gepensioneerden een excursie
naar deze belangrijke stad organiseren.
We starten op de Markt, met uitzicht op het Stadhuis
en de kerk. Hier zullen we u graag ontvangen met
koffie en gebak in Grand Café Willen van Oranje.
Vanaf de Markt zullen we onder leiding van onze
stadsgidsen een wandeling door de stad maken en
ook een korte rondvaart maken door de grachten,
Tijdens de wandeling is er ook een bezoek ingepland
naar een van de volgende bezienswaardigheden: Het
Prinsenhof, waar men de kogelgaten in de muur kan
zien waar Willen van Oranje is vermoord, de Nieuwe
Kerk, waar de koninklijke familie haar graven heeft,
of het Vermeer Centrum met schilderijen van Johan-
nes Vermeer.

ln restaurant De Prinsenkelder zullen we de lunch ge-
bruiken en ter afsluiting van de middag hopen we in
de romantische binnentuin van dit restaurant nog
het glas met u te heffen,

BoolÍocht Heusden -
Ulíorrelrichenr

Op woensdag 21 augustus
zullen we vanuit Heusden een boottocht
over de Beneden Maas maken met als

eindpunt het historische stadje Woudri-
chem.

Buitenband lzomer ll
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Slot Loerrestein Golfelag

woensdag 4 september 2O13
golfen met de VG-ANWB

Dit jaar zal het golfevenement wederom
plaatsinden bij Golfclub Duinzicht te Den

Haag. Dit keer staan er een clinic en een

9-holes wedstrijd op het menu.
En vanzelfsprekend is er een lunch.

Herrsclen

Heusden Vesting is van l-968 tot 1988 in

zijn geheel gerestaureerd, zodat u ook
over de vestingwallen kunt wandelen en

genieten van het ruime uitzicht. Heusden

Vesting geniet de status van Beschermd

Stadsgezicht, maar is niet veranderd in een

openluchtmuseum" ln het centrum vindt u

het Bezoekerscentrum, dat zeven dagen
per week geopend is"

Ons schip Columbus zal vanaf 10.30 uur
voor u aangemeerd liggen aan de Molen-
steiger. Het is echter de moeite waard iets

eerder in Heusden aan te komen zodat u

nog een korte wandeling door dit prach-

tige vestingstadje kunt maken en wellicht
in het bezoekerscentrum de maquette
kunt bewonderen.

lllíorrdrichern

Woudrichem, inmiddels ook bekend van

de tv serie dokter Tinus, heeft een leuk vis-

serijmuseum dat u die middag kunt bezoe-

ken, Maar u kunt ook onder leiding van

een stadsgids een wandeling door het his-

torische stadje maken. Of bezoekt u liever

het Slot Loevestein?

12 Buitenband I zomer

Slot Loevestein is meer dan een middel-
eeuws kasteel met spannende ridderver-
halen. ln de 17e eeuw was het een kille
gevangenis, waar politieke dissidenten en

religieus andersdenkenden werden opge-

sloten. Maar het was ook een levendig sol-

datendorp, een stoere vesting in de

Hollandse Waterlinie" Slot Loevestein is

een schatkamer vol verhalen over ridders,
gevangenen, soldaten en heel gewone

mensen díe woonden en werkten binnen

de stevige muren.
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0pbezoekbij We&

Het is een koude winderige ochtend in april
en bij een appartementeneomplex aan de
rand van de duinen bel ik aan bij Marijke
Jansen" Even later komt Leo binnen en

maakt alvast wat sfeerfoto's, terw'rjl Mar'rjke
gastvrij koffie en vlaai op tafel zet"

Al snel komt het gesprek op haar werkende
jaren bij de ANWB, de rechtenstudie die ze

in deeltijd volgde en met name haar werk
voor het juridisch vakblad Verkeersrecht.

Daar hield ze de bijnamen "Mevrouw Ver-
keersrecht" en "Mevrouw Smartengeld" aan

over, Zoveel indruk maakte ze op haar colle-
gae dat bij haar afscheid in 2009 een fraai af-
scheidsboekje werd gedrukt met de titel
"Dat doe ik wel". Een veeizeggende titel!
Maar Marijke heeft nog meer gepresteerd"

Ze werd vijf keer Nederlands tenniskam-
pioen, in 1968, 1969, 1971,,1973en1974,
zodat ze de wisselbeker mocht behoudenl

Een prestatie die bij mijn weten nooit is ge-

evenaard. Maar wie bij haar thuis een flinke
prijzenkast denkt aan te treffen heeft het
mis. Alle bekers en trofeeën zijn keurig uit
het zicht opgeborgen.
ln 197L bereikte ze tussendoor ook de halve
finale op Roland Garros in Parijs, maar ver-
loor daar eervol van de beroemde Grand
Slam recordhoudster Evonne Goolagong.

Maar dat is nog niet alles. Marijke zong22
jaar in het Residentie Bachkoor, een kwalita-
tief hoogstaand koor dat meerdere tournees
door Europa maakt.
ln de muziek is Marijke nog steeds actief als
penningmeester van de stichting Muziek in

de Gotische Zaal van de Raad van State.
De Raad van State organiseert namelijk van
september tot en met juni iedere tweede en
vierde woensdag van de maand gratis lunch-
pauzeconcerten in het fraaie pand aan de
Paleisstraat 1 (ingang tegenover Paleis

Noordeinde).
Tussendoor laat ze zich ontvallen dat ze ook
nog een tijdje hobo speelde en prompt
raken Leo en zij in een gesprek over embou-
chure, het op de juiste wijze blazen van het
instrument.
Ën dan was er - naast het moederschap -

ook nog tijd voor het inspreken van luister-
boeken voor blinden en slechtzienden, wat
ze ook jarenlang deed.

Enfin, Marijke
is inmiddels
gestopt bij De

Buitenband,
maar wat
gaat ze nu
doen? Golfen,
is het ant-
woord. Daar-
b'rj is ze

tevens hoofd-
redacteur van
het blad Golf-
Iengte dat
drie keer per
jaar bij golfers
op de deurmat valt. En wat haar ook pretlig
bezighoudt is haar taak bij de Nederlandsche
Golf Federatie, als lid van de commissie die
golÍbanen beoordeelt. Kortom, buitenlucht
zal Marijke de komende tijd niet tekort
komenl

Henk van Loon

"'k3Ë,É1 g-o
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De roerige periode
begin jaren 8O
Deze keer niet een concreet project maar
een verslag over de periode begin jaren

80, waarin een aantal externe en interne
ontwikkelingen aan de orde waren die het
voortbestaan van de ANWB in gevaar

brachten.

Mannetjes;rrrlter
We sehrijven begin jaren '80, Blankert was
met pensioen gegaan, evenals Backer en

Van der Knoop. Blankert werd opgevolgd
door lJntema als hoofddirecteur, een man-

netjesputter afkom-
stig van Unilever.
De verhalen deden al

vooraf de ronde, dit
was echt een harde
professionele hoofd-
directeur. Blankert
had iemand als opvol-
ger uitgezocht die de
wind er onder zou

houden. Een man van
"afspraak is afspraak"" ln de eerste b'rjeen-

komsten die ik met lJntema meemaakte,
o.a. bij de ontwikkeling van het nieuwe
magaz'rjn in Voorschoten, gaf hij inderdaad
die indruk, Hijstelde kritische vragen, zei

verder niet veel, maar we gingen er vanuit
dat we onze toezeggingen snel waar
moesten maken"

Trrrbrrlentie
Maar er was stevige turbulentie op komst
voor de ANWB op verschillende fronten.
Frits Bom pakte de ANWB stevig aan in zijn

W-programma, de VARA-ombudsma n.

Het was volgens hem niet langer meer die
betrouwbare en behulpzame vereniging
voor iedereen, maar de ANWB werd
vooral getypeerd als een puur commerci-
eel bedrijf dat vooral op eigen belang uit
is. Deze uitzendingen deden het ANWB-

Frits Bom

imago behoorlijk schade. Maar was het
een hetze van Frits Bom ofwas het echt zo
geworden?

Ook intern begon het daardoor te romme-
len binnen de ANWB. Er was onderling on-
duidelijkheid over de strategie, waardoor
de verschillende tegenstrijdige belangen
binnen de ANWB duidelijker zichtbaar
werden: zijn we nu een autoclub of een

milieuclub? Een hulpverleningsorganisatie
of een verzekeringsmaatschappij? Een

kwalitatief hoogstaand reisbureau of een

bulkreisbureau? Een belangenorganisatie
of inderdaad gewoon een commerciële
organisatie? Een informatieleverancier of
een detailhandel? Er was behoefte aan

duidelijke keuzes"

Onze nieuwe hoofddirecteur werd direct
flink op de proef gesteld met deze proble-
men.
lk zal in het kort schetsen wat ik er in die
periode van pakweg 5-6 jaar van heb mee-
gemaakt, zij het op enige afstand,

Vreermcle benoerningen
Cees Massier, mijn nieuwe baas bij de or-

ganisatie-afdeling,

was in die tijd bezig

om een moderne or-
ganisatiestructuur
voor de ANWB te
ontwikkelen, in nauw
overleg met Van den
Hazel (directeur Cen-

trale afdelingen) en Engelen (directeur
Toerisme). Het moest een echte matrix-or-
ganisatie voor de gehele ANWB worden,
althans dat was het plan.

Maar het werd al

snel beperkt tot het
"prodLrcten"-deel van
Jaap Engelen, direc-
teurToerisme, dat
toen omgedoopt
werd in ILS/P (hoe

verzinnen ze het:
lndividuele Ledenser
vice/Producten).

De bestaande productgroepen zoals rei-
zen, kaarten/boeken/gidsen en informa-
tieverstrekking werden aangestuurd
vanuit drie invalshoeken;
Productmanagement (PM),

Productie (P)

en Distributie (Dis)

Tot ieders verbazing (althans wel tot m'rjn

verbazing) werd mijn baas Cees Massier
tot Hoofd PM (HPM)benoemd en mijn
collega Theo Versneltot Hoofd P (HP).

Beide hadden ze vol-
gens mijgeen echte
ervaring op die vak-
gebieden! Aad Kooy-

man werd na enig
gesteggel benoemd
tot Hoofd Dis (HDis),

terwijl h"rj die functie
eigenlijk al had als

Chef Bijkantoren,
Door deze merk-

waardige benoemingen werd al enigszins

duidelijk dat de gezagsverhoudingen op di-
rectieniveau niet al te helder en strak
waren.

Reisbrochures op kran-
tenpapier
Cees Massier en Theo Versnel zaten vol
bruisende ideeën, vooral over hoe je de
goede naam van de ANWB nog beter kon

benutten om meer winst te maken (dat

kwam toen ook alvoor...). Eén van die
plannen was het aanbieden van goedkope

bulkreizen naar Spanje en Griekenland, Dit
werd gerealiseerd door als touroperator
de tussenpersonen/reisbureaus uit te
schakelen en door op heel grote schaal en
scherp in te kopen. Deze reizen werden
rechtstreeks aangeboden aan onze leden
via de vesilgingen. De reisbrochure was
gemaakt van krantenpapier, waar de klant
nog voor moest betalen ook, En dat alles
werd georganiseerd in het strengste ge-

heim, zodat de concurrent niets door had,

onder hoge tijdsdruk en door eigen men-

laap

Bob lJntema
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sen. Massier en Versnel konden hierbijvrij
hun gang gaan, gedekt door Jaap Engelen.

Want inmiddels was duidelijk geworden
dat onze nieuwe hoofddirecteur zijn men-
sen behoorlijk de vrije hand gaf.

Onrrrst in de tent en
grote verliezen
Door het ontbreken van een duidelijke
strategische keuzes bloeide het hobby-
isme weer op, de milieujongens deden
meer aan het milieu, de autojongens meer
aan de auto en de commerciële jongens

gingen nog meer de commerciële kant op,

En verzekeringen ging gewoon zijn eigen
gang in Hoogeveen. Er kwam minder sa-

menhang tussen de verschillende afdelin-

8en,

Zoals velen verwachtten werd het Spanje-

Griekenland verhaal een groot debacle,
het product werd niet gesteund door de-
genen die het moesten verkopen ("het is

niet ANWB-waardig") en er ontstonden
fl inke fi nanciële verliezen.

Niettemin probeerde

Olland daarnaast ook
op ANWB-niveau nog
te redden wat er te
redden viel. Samen

met mijn collega John

Buijk ondersteunde ik
hem om alsnog een

andere organisatie-

John Buijk structuur voor de

ANWB te ontwikke-
len, waarin weer naar synergie gestreefd

werd tussen de verschillende uit elkaar ge-

groeide onderdelen van de ANWB. Onder
de noemer "collegiaal model" werd een

nieuwe organisatiestructu ur ontwikkeld"
Dit gebeurde in nauw
overleg met een aan-
tal bezorgde afde-
lingshoofden, zoals

Sylvia den Ouden,
Wob de Lange, Aad
Kooyman, Henk Ber-

kenbosch, Gerard de
Regt. Uiteindelijk
werd dit plan zonder

Sylvio den auden morren door de

hoofddirecteur goed-
gekeurd en vervol-
gens ook door de OR.

Maar iedereen be-
greep ook dat zonder
een strakke en daad-
krachtige leiding de
kans groot was dat
het plan toch geen ef-
fect zou hebben,
omdat iedereen toch

zijn eigen gang ging om te overleven,
eigen afdeling eerstl

Waarschijnlijk heb-
ben de meesten van
u weinig van al deze
gebeurtenissen ge-

merkt, want gelukkig

bleef de ANWB als

bedrijf gewoon door
poul Nouwen draaien en bleven de

medewerkers de

dienstverlening aan onze leden voorop
stellen. Maar, als ik zo terugk'rjk op deze
periode, besef ik dat het ook heel anders
had kunnen aflopen als er niét tijdig was
ingegrepen.

Reactíe von dhr. Itntema:
De Koni n klijk N e d e rl a nd se Toe ri ste n bo nd

ANWB bestoat L40 jaor en heeft zich von een-

voudige wielrijdersbond met een paor honderd

leden ontwikkeld tot een multifunctionele or-
ganisatie met 4 miljoen leden,4.000 werkne-

mers en grote moatschappelijke betekenis. ln

de hÍervoor beschreven tochtiger joren ver-

keerde de ANWB midden in de ontwikkeling

noar een verantwoorde mix von activiteiten en

dao rbij be h o re n de str u ctu u r.

Zoveel mogelijkheden en zo veel meningen en

daarmede gemoeide belangen. Bestuur en dË

rectie hebben naor de hierbij passende orgoni-

satíe ontwikkeling gestreefd. Je hebt getracht
gemaakte Íouten te verwoorden en je hebt
personen genoemd.

De positieve zoken komen in je stukje wat min-

der uit de verf. Als toenmoals verontwoordelijk

voorzitter van de directie kijk ik terug op een

dynomische ANWB.

Bob lJntema, april2013

Nico Tropman

De ingreep
Uiteindelijk heeft, tot
opluchting van velen,
het bestuur toch de

moeilijke knoop
doorgehakt en heeft
er een vervroegde
hoofddirecteurswis-
seling plaatsgevon-

den. lJntema vertrok
en Nouwen werd als

verlosser aangesteld.

Hans v.d. Hazel

Het zwabberende be-
leid van Engelen kon

het plan niet redden
en ook een laatste
poging van Van den
Hazel heeft niet
mogen baten. lJn-

tema had z'n handen
vol aan de OR, met
Paul Langeweg als

voorzitter, die ook
probeerde grip op het
geheel te krijgen en

bij te sturen waar
nodig was.

Aod KooÍjman

Ontrruikkeling collegiaal
rnodel
Bij het directoraat ILS/Diensten van Olland
met Wegenwacht, Alarmcentrale en

Technische ledenservice liep het allemaal
redelijk goed, maar door de enorme
financiële verliezen en het imago van de
ANWB dat onder druk kwam te staan, lie-
pen ook zij een risico.

Mede hierdoor kon bijvoorbeeld de
ingezette reorganisatie bij Technische
Ledenservice (waar ik in die tijd vooral
mee bezig was) niet volledig worden
uitgerold.

Het is rr-if rroor traraalf,,
ranat nrr?
Het was inmiddels financieel hoge nood
voor de ANWB, Er móést iets gebeuren,

maar niemand wist precies wat of was
machteloos om er iets aan te doen.
Eigenlijk wist iedereen wel wat er zou

moeten gebeuren en ik weet ook dat er in
die tijd verschillende signalen naar zowel
het bestuur als naar de OR gingen met het
dringend verzoek om de hoofddirecteur
snel te vervangen.

Wel was er inmiddels een ad-interim fi-
nancieel directeur aangesteld, Nico Trap-
man, die op dat gebied even flink orde op
zaken gesteld heeft, maar dat was niet vol-
doende" Cees Massier, vera ntwoordelUk
voor de grote verliezen b'rj Reizen, had

toen de ANWB alverlaten,

Buitenband I zomer 15

I
{t

I
§

I

Paul Longeweg



§{§ TDNNESCHERh/EN
§;l-L-; §* .&-s'Jlt'*'§ ix§xli-:

in de jaren 1964 - lgTO

De oudere wegenwachten - en dan eigen-
lijk de verkeerswachten en verder stati-
onspersoneel - zullen het zich nog wel
herinneren, die eerste zomer in die hou-
ten Wegenwachtstations, zoals Burger-
veen, Houten, Planken Wambuis, Markelo,
enz. Toen de zon eenmaal door de ramen
ging sch'rjnen werd het op de meeste stati-
ons ondragelijk warm. En zo kwamen de
verzoeken bij de staf Wegenwacht binnen
of hieraan iets gedaan kon worden. ln die
tijd werd zo'n probleem direct door ge-

stuurd naar de hr" van Dalen. Dus wij aan
het denken van "hoe pakken we dat aan".

Duidelijk was dat er zonneschermen
moesten komen, maar om er een zonwe-
ringsbedrijf voor in te schakelen, dat
kwam bij ons niet op in onze gedachten.

Het werd dus een echte doe-het-zelf klus.
lk ben eerst maar eens met pen en papier
naar een winkel in Waddinxveen (m'rjn

woonplaats)gaan kijken hoe zo'n scherm
er uitzag, en wat voor materiaal heb je
zoal nodig" lk ging maar gewoon wat
maten nemen om een indruk te krijgen.

De volgende dag gingen we materiaal uit-
zoeken in de kelder van het magazijn. En

daarna werd een model gemaakt van een
uitvalscherm met 2 armen. ln Voorburg
was een bedrijf dat zich professioneel

bezig hield met zonneschermen, ik dacht
de fa.Vrolijk. Daar ben ik gaan praten over

onze plannen en ja hoor, ze wilden de
ANWB wel de nodige onderdelen leveren.
Dat werden buizen met lagers en alle bij-
behorende onderdelen en z'lj naaiden de

doeken op de maat die ik hun opgaf. We
hadden inmiddels alvoor één station alle
benodigde schermen opgemeten, Zo kon-
den we aan de slag. Lassen, buigen, enz,
en daarna in het ANWB blauw lakken.

Een paar dagen later werd een Land Rover

met aanhanger bijJan Ham gehaald. lnla-
den en op pad naar - weet ik niet meer,
zeg maar Burgeveen - en monteren die
schermen" Nico de timmerman ging met
mij mee, dat was wel handig samen. Het
bleek een succes, die schermen. Al was
het nog wel met de hand uitzetten (bui-

ten) en weer ophalen , maar ze hielden de
zon wel buiten.

Gevolg was dat we er voor al de andere
stations er ook gemiddeld drie moesten
gaan maken, Er tussendoor wel gewoon

mobilofoons inbouwen en alle voorberei-
dende werkzaamheden daarvoor blijven
doen. Zo hebben we in een vrij korte tijd
toch alle stations kunnen voorzien van
zonneschermen, de een drie stuks som-
mige vier stuks, dus bijna 40 stuks.Tot slot
wil ik u nog even vertellen hoe zo'n klus
van plaatsen kan uitlopen in een pro-

bleem,

We waren in Planken Wambuis lekker
bezig, Nieo en ik. We hadden dekens om
de schermen gedaan voor bescherming.
Bij het uitpakken gooiden we een deken
op de motorkap van de Land Rover en

toen de schermen klaar waren gingen we

verder naar Markelo" Eenmaal op de A12
wilde ik optrekken, maar het tegenoverge-
stelde gebeurde, h'rj remde vrijsterk af tot
volledige stilstand. Als ik niet zelf wegen-
wacht was zou ik ze hebben gebeld. Maar
ik dook gelijk onder de wagen zag het pro-

bleem, een deken was van de motorkap
gewaaid op de bumper terechtgekomen
en even later gaan fladderen en gegrepen

door de kruiskoppeling van de voorwiel-
aandrijving en de hele deken kwam in de
knel en liep daardoor de aandrijving vast"

Met veel getrek en teruguit rijden hebben
we hem er weer tussenuit gekregen en
konden we weer verder op weg naar Mar-
kelo.

Sommige dagen werden weleens lang. lk
herinner mij nog dat we's-avonds om 9"00

uur nog aan het monteren waren op het
WW-statron Leende, want het moest na-
tuurlijk wel af.

Dit is ook weer een stukje uit mijn mooie
tijd bij de Wegenwacht Verbindingsdienst,
later weer anders genoemd.

Gijs van den Berg

lGi Buitenband I zomer

Gijs van den Berg uit Waddinxveen zette
zijn herinneringen aan de radiodienst van

de Wegenwacht op papier. We gaan terug
naar de late jaren '60 en geven Gijs het
woord:



Vook wordt gedacht dot de wotersnood-
romp zich olleen ofspeelde op de Zeeuwse
eilonden. Moor heloos werden veel meer
gebieden in zuidwest Nederlond er door
getroffen. Met nome de ZuÍd-Hollondse ei-

landen en gebieden in het Westen von

Noord Brobont. Moor ook het vostelond,
het Zeeuwse deel von Vloonderen, ont-
kwom er niet aon. Hier volgt het verhaol
von Wegenwocht nummer 105, Ko Diele-
mon, die we hier zelf oon het woord loten.

Foto olbum ter herinnering aan de activiteit en hulp-
voardigheid von de Wegenwocht in 7953

De eerste vijftien jaar van haar bestaan
was de Wegenwacht uitgerust met zij-

spancombinaties, Zaterdag 31 januari had

ik dienst in Zeeuws-Vlaanderen. Die dag

werd geteisterd door storm en regen,
Geen ídeale omstandigheden om ge-

strande weggebruikers weer op weg te
helpen.
Na een vermoeiende, doornatte en ver-
kleumde dag stalde ik mijn zijspancombi-
natie in de garage van R. R. Visser in

Terneuzen, de locatie waar nu het Arse-
naalplein is gelegen. Het was de bedoeling
om op zondag 1 februari weer opge-
warmd en uitgerust aan het werk te gaan.

Maar dat kwam anders uit"

lk woonde toen in de Verlengde van
Steenbergenlaan in Terneuzen. Daar was
in de vroege ochtend van L februari nog
niet bekend wat er zich in de nacht daar-
voor had afgespeeld...

Op weg naar mijn stallingadres werd me
dit pas duidelijk toen ik in de Noordstraat
het (oude) stadhuis naderde waar inspec-

IN ZEEUWS-VLAANDEBEN

Links met eeen buitenboordmotor inspecteur W" von

Dalen, midden inspecteur/ínstructeur Kees von Dijk-
huizen. Noom Wegenwacht rechts onbekend.

teur van politie, de heer Reijnders, mij de

opdracht gaf om m'rj- na het ophalen van
mijn zijspancombinatie - bij hem te me

melden om te worden ingezet bij de op
gang gekomen hulpverlening. Dit pakte

helaas anders uit toen bleek dat de laag
gelegen garage tot een hoogte van ruim
een meter onder water bleek te staan.

We hebben toen met een hoge Bedford
legerwagen al le onderwaterstaande voer-
tuigen, waaronder mijn zijspancombinatie,
naar een hoger gelegen parkeerterrein ge-

sleept.
Mijn zijspancombinatie heb ik in de garage

van het transportbedrijf van mijn schoon-
vader weer r'rjklaar gemaakt.

lnspecteur van Dalen in gesprek met een politíe-
agent en de bemanning von het Fronse Rode Kruis
uit Lille.

Dat klinkt echter eenvoudiger dan het is.

Om alle resten van vervuild zout water
grondig te verwijderen moest de hele
motor worden gedemonteerd, schoonge-
spoeld, gereinigd en gedroogd om vervol-
gens weer gemonteerd en afgesteld te
worden. Om problemen te voorkomen

inspecteur W. von Dolen, naom Wegen-
wocht onbekend"

hadden vitale onderdelen, waaronder de
carburateur, de magneet, de dynamo en

verdere elektrische componenten extra
aandacht nodig.
Alle gereinigde onderdelen werden in de

huiskamer voor de brandende haard ge-

droogd. Daarna werd de motor weer op-
gebouwd, het zijspan gereinigd en terug
gemonteerd. Een betere testcase waar-
door ik deze 600 ce eencylinder zijklepmo-
tor, een BSA M21-, tot in details heb leren
kennen kan ik mij niet bedenken.

lk heb er de hele nacht van 1- op 2 februari
aan gewerkt om de klus te klaren. lk heb
alles alleen uitgevoerd, want contact met
de organisatie, het hoofdkantoor, leiding
of collega's was door de chaotische situa-
tie onmogelijk. Pas in de loop van 2 fe-
bruari gelukte het hoofdinspecteu r
Verheijke, niet wetende wat er aan de
hand was, om m'ljte bereiken en in de
loop van die maandag werd ik weer mo-
biel. Op weg naar getroffen gebieden om
mee te helpen andere door het water ge-

troffen voertuigen weer mobielte maken,
voor zover mogelijk.
Het was een rampnacht met vele noodlot-
tige gevolgen en onuitwisbaar mensel'rjk

leed om nooit te vergeten. Laten we
hopen dat een dergelijke ramp ons nooit
meer overkomt.

Ko Dieleman

De Wegenwocht, naam niet bekend, op weg om te
helpen bij de reddingsoctie in Zeeland of ergens op
de Zuid-Hol la ndse ei lo nden.
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l(orting een feit
Gepensioneerden hebben het eind april alle-

maal ervaren" De korting van 1,1% op het
bruto bedrag van de pensioenuitkering via het
Pensioenfonds ANWB is een feit. Het netto be-

drag was lager. Er is nog een lange weg te gaan

- als het al lukt - om de kortingen weer onge-

daan te maken. Met deze korting wordt wel
een bijdrage geleverd om het niveau van de
verplichtingen voor de toekomst iets te laten
dalen. Vanaf 1 mei 2013 is de korling van t,t%
voor de pensioengerechtigden en gewezen

deelnemers in de administratie doorgevoerd.
Dat is weer gunstig voor de dekkingsgraad,

maar dat is een schrale troost.

Dekkingsgraad eind
rnaart op lOO
De dekkingsgraad is eind maart uitgekomen op
L00%. De rente voor de berekening van de ver-
plichtingen is licht gestegen van 2,52Yo naar

2,54%.De beleggingen in de maand maart
hebben goed gepresteerd.
Voor de toekomst blijft het spannend. De

rente is aan het dalen" De Europese Centrale
Bank heeft de rente verlaagd van 0,75 naar

0,5%. Daar staat weer tegenover dat een la-
gere rente over het algemeen gunstig is voor
de beleggingen. Zie voor de laatste standen de

website van het Pensioenfonds ANWB
www. pensioenfondsa nwb. n l.

Niernare GAO
Gepensioneerden hebben er weinig aan maar
toch is het goed om te melden dat de bonden
en de ANWB alsnog overeenstemming hebben
bereikt over een nieuwe cao. Of de achterban
van de bonden akkoord kan gaan met de
nieuwe regeling was mij nog niet bekend bij
het schrijven van deze tekst. Uit de berichtge-
ving haal ik de volgende punten:

alle medewerkers die op 1" april 2013 in

dienst van de ANWB waren, ontvangen
een eenmalige bruto uitkering van 1% van

het jaarinkomen van 2072,
de structurele eindejaarsuitkering wordt
per december verhoogd van 2,33%o naar
3,33% van het totale jaarinkomen,

omdat loonsverhogingen direct gevolgen

kunnen hebben voor de werkgeversbij-
drage in de pensioenpremie is afgesproken
dat wanneer deze bijdrage hierdoor boven
de20% komt, de loonsverhoging de ko-

mende vier jaar in principe via de einde-
jaarsuitkering wordt verstrekt.

afgesproken. De pensioenlasten voor de

ANWB z'rjn veel hoger geworden dan was over-
eengekomen bij het sluiten van de oude rege-
ling. De ANWB en de bonden hebben nu
afspraken gemaakt om de lasten voor de
ANWB te verminderen. Tot de afspraken beho-
ren:

een nieuwe pensioenregeling. Dat wordt
regeling d, die met terugwerkende kracht
per L januari 2013 gaat gelden voor een
periode van vier jaar,

de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67
jaar,
het opbouwpercentage is blijvend verlaagd
naar 2,75%o,

eind 2014 zal de regeling opnieuw worden
bezien op kosten en mogelijke veranderin-
gen in de fiscale wetgeving.

Het is duidelijk dat de leeftijd van 67 jaar

steeds meer de nieuwe standaard gaat wor-
den. Soms pijnlijk maar niet onlogisch als je
ziet dat de levensverwachtingen de Iaatste
jaren steeds meer stijgen. Op zich leuk, maar
dat heeft negatieve effecten op de dekkings-
graad. Ouder worden betekent immers Ianger
pensioen blijven ontvangen. En daar moet wel
geld voor zijn. En omdat de verplichtingen
hoger z'rjn dan de inkomsten wordt er gekort
op de pensioenen en is er ook geen indexatie
zodat de gestegen kosten van levensonder-
houd (inflatie) niet gecompenseerd worden.
Pensioenklasje

Bij het vervullen van de vacature in het bestuur
van het Pensioenfonds ANWB bleek dat het
lastig was om te voldoen aan de eisen die de
Nederlandsche Bank stelt aan bestuurders.
Aan de deskundigheid van Marlène Philippus is

in het geheel niet getw'rjfeld, maar wel werd
duidelijk dat meer aandacht moet worden be-
steed aan mogel'rjk nieuwe bestuurders.
Daarom is het initiatÍef genomen voor een
pensioenklasje. Hiermee ontstaat dan een
groep van personen die zich meer in pensioen-
zaken hebben verdiept en waaruit waar moge-

lijk kandidaat bestuursleden kunnen komen.
Van de gepensioneerden maken Ton Groene-
wege en Dick Kooman deel uit van het klasje.

Orrder nvorden
ln de laatste algemene ledenvergadering werd
gevraagd om tips te produceren om verstandig
om te gaan met het eigen vermogen. De ach-
terliggende gedachte was het dusdanig organi-
seren van de eigen financiën om niet met een
grote som geld het verzorgingstehuis in te
gaan. Het is voor niemand leuk om dan te zien

dat het gespaarde geld voor een deel wordt in-
gehouden" Bedenk echter ook dat een eigen
woning ook voordelen kan hebben. Het heeft
nog meer voordelen als je langer in die woning
kunt blijven. Om de woning ouderdomsbe-
stendiger te maken is het wel handig als er vol-
doende geld achter de hand is. Tenslotte komt
ouderdom met gebreken. Van de ouderen tus-
sen de 75 en 85 jaar heeft 45% een lichte tot
ernstige lichamelijke beperking. Het aanpassen

van een woning kan soms een beroep worden
gedaan op de AWBZ. Maar daar wordt men

steeds kritischer. En bovendien moet er al

sprake zijn van beperkingen"

Door zelf voorzieningen aan te laten brengen
ben je als het ware op je toekomst voorbereid
En je hoeft niet in alle haast voorzieningen te
laten treffen als de gebreken ernstiger wor-
den.
Kijk eens rond in de eigen woning en bedenk
of het nog geschikt is voor bewoning op ou-
dere leeft'rjd. Denk aan:

. weghalen van drempels,

. een helling bij de voordeur in plaats van

een stoepje,
. een tweede leuning naast de trap,
. beugels naast het toilet,
. verhoogde toiletpot (boven 46 cm inclusief

bril),

" in de douehe een opklapbaarzitje,
e het vervangen van een bad door een in-

loopdouche
r vIà38 ofde trap geschikt is voor een tra-

plift,
. bekijk eens of op de begane grond een

slaapkamer en badkamer z'rjn te realiseren.
Misschien loont een uitbouw of is er plek
in de garage,

c de aanschafvan een infraroodsauna. Veel
ouderen met rugklachten hebben er baat
bii,

. telefonische bereikbaarheid in meerdere
kamers,

. koken met elektra (inductie) in plaats van
gas, om brandgevaar te beperken,

. denk eens over verhoogde borders in de

tuin om de rug te sparen.

Al rond k'rjkend zult u misschien nog wel meer
zien. Bedenk daarbij dat het nu financieel gun-
stig kan z'rjn. Op woningen die ouder zijn dan
twee jaar en ook voor tuinonderhoud geldt tot
1 maart 2014 voor arbeidsloon een verlaagd
btw-tarief van 6%.

Nadenken over uw vermogen is natuurlijk al-
tijd goed, maar nadenken over nuttige beste-
dingen is beter. Bedenk ook dat er tussen 70
jaar en 95 jaar nog 25 jaar ligt waarin u vr'rjelijk
over uw geld zou moeten kunnen beschikken.
Een periode van 25jaar is dan nog heel lang.

Beno Koens
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Horizontaal
1 Eten 6 wat men eet l-2 eetlust L4 plaats

in Noord-Holland L5 maanstand (afk.) 17

ter plaatse (Lat" afk,) 1-8 bloeiwijze 20 inter-
netadres Oostenrijk 2l- Roemenië (afk.) 22

metaalverbinding 25 conserveren van

etenswaren 28 frequent 29 serviesgoed 3L

chocolaatje 32 persoonl'rjk voornaa mwoord
33 muziekdrager (afk.) 35 schaakterm 36
dierengeluid 37 Neon (symbool) 38 intiem
40 stuk voor stuk 42 symbool voor kobalt
43 ltaliaans gerecht 44 boom 46 vrucht 48
betaalmiddel 51 maanstand (afk.)53 wa-
tertje 54 weinig (Latijns) 56 boxterm 57

meisjesnaam (afk.) 58 peulvrucht 60 sla-
gersproduct 62 viervoeter 64 naaigerei 66

maaltijd 68 still 69 oudste stad 70 on-
vruchtbaar door droogte 72 voorzetsel 73

vogel 74 Egyptische godin 76 opgeld 78
eetgelegenheid 79 snack.

Verticaal
1- Nijl vis 2 Ethiopië (afk.) 3 vloeistof door de
mond opnemen 4 r'ustpunt (muziekterm) 5
maanstand (afk.) 7 Arabische emiraten
(afk.)8 eerste man 9 bergmeubel 1"0 medi-
tatie techniek Ll" onder invloed van drank
13 bergruimte 16 deel van het gezicht 18

lucht L9 waterplant 2L schoon 23 zonder
jaartal (afk.) 24 afstandsbediening (afk.) 26

nummer (afk.) 27 klasse (afk.) 30 gezouten

kuit 34 aardappelgerecht 36 visje 38 vaat-
werk 39 plaaggeest 40 waterplant 4L be-
lofte 45 pannenkoekje 47 lrek49 chinees
gerecht 50 vleesgerecht 52 kist 54 gewieht
55 internetgebruiker 57 houtsoort 59 wet-
telijk aansprakelijk (afk.) 60 persoonlijk
voornaamwoord 61 voorzetsel 63 Zuid
Afrika (afk.) 65 cijfer 67 beroepskleding 71"

voorzetsel 74 informatie technologie (afk.)

75 tin (afk.) 76 metaal (afk.)77 Bijbelboek
(afk.).

De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het voorjaarsnummer 2013 luidt:

Wij hebben 34 inzendingen (5 per post en 29 per e-mail) met de goede oplossing ontvangen
De trekking door onze 'huisnotaris' heeft plaatsgevonden op 6 mei j.l.

De winnaar is geworden:
De heer G. Moes te Tilburg. Van harte gefeliciteerd I

De felicitatiebrief en de prijs, een WV-lrischeque ter waarde van € 25,- z'rjn inmiddels naar de winnaar verstuurd.

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 25 juli 2013 naar
Hans Middelraad
Stortemelk 22,2401. BZ Alphen a/d Rijn

of per e-mail naar: ledensecretariaat@vg-anwb.nl
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