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Ga mee, met de VG-

1 3 april: algemene ledenvergadering

VG-ANWB in Wassenaar. Zie pagina 4 en 5.

2 1 au g ustus: jaartijkse VG-ANWB-excursie

naar zuidwest-Friesland, pag 2.
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geeft alleen zichzelf,
en put ook uít zichzelf alleen.

Kahlil Gibran,
dichter uit Libanon.

Tom en Janny Nool
1 5. 12. 1961 - 15.12.2001

Onlangs vierden ze hun 40-
jarig huwelijksfees! maar ze

zijn al bijna 50 jaar bij elkaar.
Tom was 17 en Janny 16 jaar
toen ze, tijdens een fietstocht
op een mooie zondagmiddag
met een vriend en een vrien-
din, doorAmor's pijl werden
geraakt. Dat was 1953;Tom
werkte bij deTechno in
Groningen en Janny was
steno-typiste bij de Gebr. Catz.
Op z'n achttiende moestTom in
dienst. Na zijn diensttijd ging
hij werken bij deWegenwacht;
de route was Groningen-
Zuidbroek. Soms reed hij op de
Afsluitdijk en ook wel Punt-

Assen. Ze verloofden zich op
lste Kerstdag 1957.Trouwen
moest nog even wachten . . .

het oude lied . . . géén woningl
Wachten duurt lang - misschien
helpt getrouwd zijn wel en dus
gaven ze elkaar op 15 decem-
ber 1961 het jawoord. De

huwelijksreis was heen, en de
volgende dag weer terug, naar
Den Haag. De woensdag daar-
op weer naar het werk en . . .

terug naar het oudelijk huis.
Maar geduld wordt beloond. ln
maart 1962 kregen ze een
duplex-woning in Groningen.
ln die jaren ging alles nog stap
voor stap en zo kregen ze het
jaar daarop een grotere flat. ln
juni 1965 werd hun zoon Peter
geboren en betrokken ze een
benedenhuis. Verhuizen ging in
het bloed zillen.Ze verhuisden
naar Heerenveen omdatTom
inspecteur werd in Friesland.
Daar werd in 1969 hun dochter
Jacqueline geboren. ln 1980
werd Tom districtschef; zijn
gebied werd Friesland,
Groningen en Drenthe met
twee Wegenwacht-stations
Assen en Joure.
In 1983 protesteerde "het tik-
kertje" en nog andere klachten
noopten hem het wat rustiger
aan te doen. Gelukkig kon hij

in 1990 manager Speciale
Projecten worden. Dat heeft hij
gedaan tot 31 januari 1997
zodat hij ook nog het 50-jarig
bestaan van de Wegenwacht
kon meemaken.
Na 40 dienstjaren is hij voldaan
met deVUT gegaan. Zijn colle-
ga's hebben hem en zijn vrouw
Janny feestelijk uitgezwaaid.
Samen genieten ze volop van
de vrije tijd en van het reizen in
heel Europa met hun caravan.
Ook Zuid-Afrika hebben ze
bezocht.
Het herdenken van 40 jaar
trouw in goede en slechte tijden
hebben ze samen met hun kin-
deren, die inmiddels zijn
getrouwd, en hun kleinzoon
gevierd opTexel. Het mooiste
geschenk is hun tweede klein-
kind, dat onlangs verwelkomd
kon worden.
Wij wensen jullie nog veel
goede jaren toe.

Wout enTruus Geerlings
9-1-1952 -9-1-2002
Wim Groet en Jan Spikker gin-
gen naar de receptie van Wout
enTruus en zonden ons het vol-
gende verheugende verslag.

Op 9 januari 2002 vierden Wout
en Truus Geerlings het heugelij-

ke feit dat zij elkaar 50 jaar gele-
den het jawoord. gaven. Het

werd uitgebreid gevierd met
receptie en's avonds een groot
feest met kinderen, kleinkinde-
ren, familie en vrienden.
Wout is in 1955 bij de ANWB in
dienst getreden als keurmeester
bij deTechnomobiel en later
werkzaam in de 2e Helmerstraat
te Amsterdam.
Later als chef Keurings/techno-
station Haarlem en heeft dezelf-
de functie bekleed in de
Keu ri ngsstations Amsterdam-
lJsbaanpad en Amsterdam-
Noord.
Hij heeft de laatste jaren van
zijn carrière voortgezet bij de
Expertisedienst op het
Hoofdkantoor te Den Haag.
Wout is in november 1989 van
zijn welverdiende VUT gaan
genieten.

FRANKJE

Personalia

Nieuwe leden:
Wij verwelkomen de nieuwe leden:
PA. Bakker, Fazantenlaan 9, 1935 ED Egmond Binnen
J.J. Busscher, Stoepveldsingel 18, 9403 SL Assen
J.M.A. Cleyne, Vallestap 16,5612 BG Nuenen
J.B. van Liere, Bruëlisstraat 13, 4421 CL Kapelle
R.A.J. van der Loo, Koninginnelaan 49,2281 HB Rijswijk
Mevr.I 11 , 2718 CE Zoetermeer

0nze Excursie naar Friesland:

21 augustus

Flean op, wy sjonge it béste làn fan d'ierde, Ornamenten en beeld

It Fryske làn Íol eare en rom. Vrouwe Justitia boven de

Klink dan en daverje fier yn it roun, oo^rsPronkeliike ingang van

Dyn àrde eare, o Fryske grornr 
- ' lvluseum Hilde Niiland' in

Hindeloopen.

Fryske grounl

Frysk bloed, tsjoch oplWol nouris br0zje en siede
En bounzje troch Ís ieren oml

Fries bloed kom op, wil bruisen en
koken en door onze aderen bonzen
Vlieg op, we zingen van het beste
land van aarde:
het Friese land vol eer en roem.
Klink dan en daver ver in het rond:
jouw oude eer, o Friese grond.

(Uit het gedicht "De àlde Friezen" van Eeltsje
Halbertsma, Friese schrijver en dichter, die
leefde van 1797-1858)

Zoals gemeld in de voorgaande Buitenband:
aan de plannen voor onzeVG-ANWB-excursie-2002 wordt gewerkt.
Varen naar Koudum of naar Stavoren. Bezoeken museumdorpen,
volgen een museumroute, drinken kofÍie in Makkum, en nog meer..
Alle leden ontvangen thuis de uitnodigingen met inÍormatie.
Zie ook de volgende BUITENBANDEN.

,.,

ANWB
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Verhuisd:
PJ, Berckmans, Anna van Saksenstraat 2A,6021 DD Budel
A.EP van der Kroon. Bronsbergen 25-244,7247 AD Zutphen
Mevr. N.A.Tamson, Maison Caspard de Coligny kamer 114,
ïh. Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 BW Den Haag
A.H. Veltman, Karperkuilkade 29, 1621 MP Hoorn
A.H.M, van Zandvoort. Horsterengweg 21.3853 ME Ermelo

0verleden:
10 januari 2002: H-E Flinterman. Leidschendam. Chef Technische
.Dienst Gehouwen
25 januari 2002: À,PJ; Brcers; Budel,lilegenwacht 1 e kl.

Velen ond.er onszullen aan deze collega!, en eventueel adn hun

Berichten voor PËRSONALIA kunt u zenden aen de ledenadministÍatie:
Carolijn Jon gsr:na,,Van Kijfhoeklaan 46, 25S7ïD Den Haag.



n s inie ctie pensioenfonds ANWB
Rond 190 leden van deVG-ANWB bezochten in januari de nieuwjaarsrecepties van
onze vereniging in Den Haag,Assen, De Bilt en Eindhoven.
Hoofddirecteur mr. Guido van Woerkom deed op 10 januari in Den Haag, als pri-
meur in eigen kring, mededeling van de verhoging van de pensioenen met 3,68%,
ingaande op 1 januari 2002.

Alle gepensioneerden hebben inmid-
dels hun persoonlijke
"Verzekeri ngsopgave'j m utatiedatu m
1-1-2002 ontvangen. ln de begeleiden-
de brief wordt de samenstelling van
het indicatie-percentage nader aange-
geven.

Extra donatie
ln "Dingen van de DagT O.O. 4 februari
2002, werd omtrent de vermogensin-
jectie in het pensioenfonds ANWB het
volgende medegedeeld:
ln het jaar 2000 is een nieuw pensioen-
stelsel ingevoerd. De consequentie
daarvan is dat er de eerstkomende
jaren verhoudingsgewijs grotere pen-
sioenlasten moeten worden opge-
bouwd om later te kunnen uitkeren.
Daarnaast leven mensen langer waar-
door ze meer pensioen trekken. ln ver-
gelijking tot voorgaande jaren is het
pensioenfonds daardoor voor hogere

lasten komen te staan. Daarom is
besloten, naast de normale werkgevers-
premie, als extra donatie een groot
gedeelte van het resultaat van ANWB
BV over het jaar 2001, over te maken
naar de Vereniging Pensioenfonds
ANWB,

Drs. R. Verstraeten, lid van de hoofddi-
rectie, licht toe:
"Die hogere lasten hoeven geen pro-
bleem te zijn, mits die worden afgedekt
door premies van werkgever en werk-
nemers en door goede resultaten van-
uit het vermogen. De resultaten uit het
belegd vermogen zijn echter in 2000 en
in 2001 minder geweest dan in voor-
gaande jaren. Als men de verplichtin-
gen afzet tegen het staande vermogen.
dan spreekt men van de zogenaamde
dekkingsgraad. Normaal is die dek-
kingsgraad tussen de 120 en 130%.
Door de mindere resultaten op ons ver-

mogen, hetgeen in de gehele markt
gebeurde, is die dekkingsgraad 111%.

Dit is niet verontrustend en het schept
geen verplichtingen voor de ANWB,
maar toch is besloten een groot gedeel-
te van het resultaat van 2001 als extra
donatie in het pensioenfonds te stor-
ten. Als de aandelen weer aantrekken
leidt dat er toe dat er ook weer meer
geld in het pensioenfonds stroomtl'

Assen.

Eindhoven.

De Bilt.
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Den Haag.
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H oofd d i recte u r Va n Wo e rko m :
"Extra donatie'.'
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Íslag 200 1 van de VG-ANWB
Op 1 januari 2001 telde onze vereniging 520 leden en

10 begunstigers. ln de loop van het iaar overleden 11

leden. Er werden 42 nieuwe leden ingeschreven. Ook
dit jaar dus een kleine maar welkome groei.

Het bestuur tijdens de iaarvergadering 2001.

Bestuur
ln 2001 waren aan de beurt
van aftreden de bestuursle-
den Mw. C.W.J. Jongsma en

de heren B. Druif en N.J.

Paardekooper. Alle drie stel-
den zij zich herkiesbaar, zii
het dat de heer Paardekooper
de wens te kennen gaf het

secretariaat in de loop van
het jaar te willen overdragen.
Aan die wens kon worden
voldaan doordat de heer H.

Mast, die door het bestuur
als zevende bestuurslid was
voorgedragen, door de

Algemene Ledenvergadering
op 31 maarl als zodanig werd
benoemd. lnmiddels is het
secretariaat in de tweede
helft van het verslagjaar
overgedragen. De samenstel-
ling van het bestuur is nu als

volgt Mw. J. Dorpema-
Harmsen, voorzitter;

dhr. L.W.M. de Groot, vice-
voorzitter; dhr. H. Mast,

secretaris l; Mw. C.W.J.

Jongsma, secretaris ll;

Mw. J.lVI. Voorwerk-Jonkman,
penningmeester; dhr.

B. Druif, lid en dhr. N.J.

Paardekooper, lid.

ln het verslagjaar waren er 6
bestuursvergaderingen en

wel op 9 januari, 7 maarÍ,
7 mei,7 augustus, 17 oktober
en 20 november.

ln de vergadering van 7 mei

mochten wij een delegatie
van de Ondernemingsraad
ontva ngen. Wederzijds werd
de gedachtenwisseling pret-
tig, nuttig en voor herhaling
vatbaar bevonden.
Op 16 oktober voerden voor-
zitter en bestuurslid Druif
overleg met de
Hoofddirecteur van de

ANWB, de heerVan
Woerkom. Zij stelden
(opnieuw) aan de orde dat

sommige leden klachten uit-
ten over onzorgvuldige be-

en afhandeling van ziektekos-

tenkwesties en gebrek aan

tijdige en duidelijke informa-
tie in pensioenaangelegenhe-
den door Nationale
Nederlanden. Dit onderwerp
zal nader worden bekeken.

Voorls hebben genoemde
bestuursleden gepleit voor
het vaststellen van de pen-

sioenverhoging op 4%, het

maximum dat volgens het

pensioenreglement kan wor-
den toegekend. De inÍlatie

in Assen. Vooral de recepties
in Den Haag en Assen waren
druk bezocht en zeer geani-
meerd. De belangstelling
voor de bijeenkomst in

Akersloot was gering en ook
in Eindhoven zijn er minder
bezoekers geweest dan in
voorgaande jaren. Het

bestuur besloot om de recep-

tie Akersloot te verplaatsen
naar De Bilt en de andere
locaties voor het komende
jaar te handhaven.
Het jaarlijkse uitstapje, deze

keer naar Avifauna/Archeon
op 15 augustus - een stralen-
de zomerdag - was een groot
succes met meer dan 200

deelnemers.

Gontactpersonen
OP 26 oktober vond de jaar-

lijkse eva luatiebespreki n g

met de regio-contactperso-
nen plaats. Gastspreker was
IVlw. FJ. Noordervliet die het

een en ander vertelde over
herstellingsoord verenigi ng

"Dennenheuvel" \zie ook de

Herinneringen aan de iaarliikse excursie naar Avifauna en

het Archeon.

Iag immers al hoger dan die
4o/,. Een beslissing hierover
zou echter pas aan het eind
van het jaar vallen.

Bijeenkomsten
Voor januari 2001 waren vier
n ieuwjaa rsrecepties georga-
niseerd: op 5 januari in Den

Haag, op 16 januari in

Akersloot, op 19 januari in

Eindhoven en op 25 januari

Overleden in 2001

R.J. Brandsma

op 3 januari

Mw. C.J. van Oudgaarden-

Lagendaal

op 10 februari
J.A. Pereira

op 1 maart
Mw. M.T Stultiens

op 13 maaft
Mw. Y.A. Mosheuvel-U I ri ch

op 25 juni
R.N. Rijnberk

op 26 juni
Mw. B.C. van der

op 1B september

Drs. D.J. Engelen

op 20 september

J.E de Craen

op 22 september

Mw. A. Hofstra

op I oktober

Mw. C.E Veugelers

op 14 oktober
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Buitenband, september 2001 ,

p. 2). Dit bracht het bestuur
tot de conclusie dat een bij-
eenkomst als deze aan
inhoud wint wanneer daar
een bepaald thema aan de
orde wordt gesteld en toege-
licht, dat voor de contactper-
sonen bij hun werk van
belang kan zijn.
Ook in 2001 was de heer De

Groot de coördinator voor de
contactpersonen en de heer
Dru if onze veft rouwensper-
soon.

Financiën
Dankzij de geindexeerde gel-
delijke steun van de ANWB
was ook in het verslagjaar
onze financiële positie gun-
stig. De contributie hoefde
niet te worden verhoogd. Wij
zijn de ANWB zeer dankbaar
voor deze steun.

VG en ANWB
Ook voor het overige blijl(
steeds weer dat de verstand-
houding tussen onze vereni-
ging en de ANWB verheu-
gend goed is. Bij verschillen-
de gelegenheden geeft de
Hoofddirectie blijk van
belangstelling en tijdens ons
jaarlijks overleg vinden wij bij
de HD steeds een open oor.
Met vele medewerkers van
de ANWB is er een zeer pret-
tige samenwerking en het
contact met de OR werd van
beide kanten erg gewaar-
deerd. Dit alles constateren
wij met veel genoegen.

Commissies
Ook in 2001 hebben verschil-
lende leden binnen en/of bui-
ten onze vereniging Íuncties
bekleed.
Zo maakte vice-voorzitter De

Groot deel uit van het
bestuur van het Sociaal
Fonds van de ANWB. De

heren J.M. Karman en J.P

Korstjens vertegenwoordig-
den de gepensioneerden in
de Adviesraad van het
Pensioenfonds. De heer
Karman had eveneens zitting
in de Pensioencomissie van
de NVOG. Hij behartigde in
beide functies op zeer des-

kundige en nauwgezette
wijze de belangen van de
gepensioneerden. Helaas
heeft hij beide functies neer-
gelegd. Wij zijn de heer
Karman zeer dankbaar voor
al zijn inspanningen. De heer
J.P Korstjens zal zijn functie
in de Adviesraad in de loop
v an 2002 neerleggen. Wij prij-
zen ons echter gelukkig dat
ons lid Mw. Mr. M.M.
Philippus (al jaren lid van de
Deelnemersraad) nu namens
de gepensioneerden tot Iid
van de Adviesraad is be-
noemd, evenals de heer
B. Druif.
De heer R. Veltman, die vele
jaren onze vereniging heeft
vertegenwoordigd in de
NVOG Commissie
Gezondheidszorg, heeft eind
2001 deze functie beëindigd.
Graag prijzen wij ook de
redactie van de Buitenband
die met ongebroken volhar-
ding dit blad, ons belangrijk-
ste commu nicatiemiddel met
onze leden, verzorgt. Met
veel genoegen hebben wij
een nieuw redactielid, de
heerW. de Graaí mogen ver-
welkomen. Helaas heeft de
heer A.S. Roozendaal zijn
veel gelezen en zeer gewaar-
deerde column in de
Buitenband in december
afgesloten. Wij danken hem
van harte voor alles wat hij in
de loop der jaren voor ons
blad heeft gedaan. Wij zullen
zijn bijdrage erg missen.

NVOG
De NVOG is in 2001 yerder
gegroeid en bestaat nu uit 57
Iid-verenigingen. Door de
sterke groei was een reorga-
nisatie nodig, waarmee wij
ons accoord verklaard heb-
ben omdat de doelstellingen
dezelfde zijn gebleven en
zelfs met nog meer nadruk
zullen worden uitgedragen.
lnmiddels is er in Europees
verband een organisatie
opgericht, op instigatie van
de Europese Commissie,
genaamd AGE. Deze heeft ten
doel de belangen van oude-
ren in Europa te behartigen.
Wij hebben ermee ingestemd

dat de NVOG tot deze organi-
satie toetreedt. Ook hebben
wij ingestemd met een ver-
hoging van de contributie die
noodzakelijk is om het werk
van de NVOG voort te zetten.
Deze contributieverhoging
heeft vooralsnog geen gevol-
gen voor onze eigen contri-
butie.
TOT SLOT willen wij graag
allen die zich in het afgelopen
jaar voor onze vereniging
hebben ingezet hartelijk
bedanken.

Het bestuur.

Vice-voorzitter L. de Groot
zal, evenals in 2001 , tijdens
de algemene vergadering op
13 april verslag doen over
de gang van zaken in het
Sociaal Fonds ANWB.

De Bijhorst, Zijdeweg 54, Wassenaar, tel. 070-511.93.44, is gelegen
aan de Rijksstraatweg N44, Leiden-Den Haag vlakbij het viaduct.
Per openbaar vervoer vanaf het Busstation van het Centraal
Station in Den Haag te bereiken met Bus 90, halte onder het via-
duct.
De leden worden verzocht om 10"00 uur aanwezig te zijn.
Na de vergadering kunt U gezamenlijk de lunch gebruiken.
De uitnodiging en de vergaderstukken worden u tijdig toegezon-
den.
Neem de Buitenband van maart jl. mee voor het Jaarverslag 2001
en de agenda voor deze ledenvergadering.
De reiskosten - op basis van de 2e klas trein en eventueel
tram/bus - kunnen zo nodig bij de penningmeester worden gede-
clareerd. Wanneer men per auto komt geldt de reiskostenvergoe-
ding voor de bestuurder van de auto en niet voor de meerijdende
passagiers in de auto. Deze passagiers kunnen wel hun persoon-
lijke reiskosten voor en na het car-poolen declareren. De declara-
ties worden niet contant vergoed, maar later overgemaakt.
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'Ledenv'sïgfldeÍÍng op'l 3, april
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: Motel-testaurant Biihorst.: om, ï 0.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring agenda
3. Mededelingen
4. Notulen 21ste Algemene Ledenvergadering op 31 maart 2001
5. Jaarverslag 2001 van de VG-ANWB
6. Financieel verslag 2001 en begroting 2002
7 Verslag Kascommissie
B. Benoeming Kascommissie
9. Sociaal Fonds ANWB
10. NVOG
11. Excursie woensdag 21 augustus 2002
12. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar zijn

Mevr. J. Dorpema, Mevr. J.M. Voorwerk en de heer
L. de Groot

13. Rondvraag
14. Bestuursoverdracht
15. Sluiting



Nieuwhouw ANWB-hooÍdkantoor heg0nnen
Deze maand is de nieuwbouw van het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag begonnen.

De oplevering wordt verwacht in iuli 2003. Wie nu via het Atrium het hoofdkantoor

binnenkomt, en met trap of lift de eerste etage bereikt, ziet links in een bescheiden

hoekje een kleine foto-expositie, compleet met een maquette.

Hoe het wordt:
- de bouw is begin maart 2002 begonnen en de verwachte oplevering is in juli 2003

- de nieuwbouw vindt plaats aan de kant van de Van Alkemadelaan
- de gebouwen A & B zullen met elkaar verbonden worden
- op de 7e verdieping komt een uitbreiding van het bedrijfsrestaurant
- de parkeergarage wordt gesitueerd tussen gebouw A & B, de auto's maken daarbíj gebruik

van een volautomatisch liftsysteem
- de fundering zal bestaan uit geboorde palen i.p.v. heipalen; hierdoor worden trillingen en

geluidsoverlast tot het minimum beperkt
- de groenvoorziening op en rond het terreín zal nagenoeg niet veranderen; er wordt maar

één boom gekapt(!)
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Kerncijfers
- bruto vloeroppervlak
- verhuurbaar vloeroppervlak

8861 m'z

5839 m'?

aantal etages
aantal parkeerplaatsen

aantal fietsensta Ilingen

7

ca. 110

ca. 300

beg. grond: kantoren
1e verdieping: 24-uurs diensten
2e verdieping: 24-uurs diensten
3e t/m 6e verdieping: kantoren (per verdieping)
7e verdieping: bedrijfsrestaurant & vergaderzalen

317 m'
838 m'
1007 m'
685 m'z

937 m'

bouwtijd in maanden ca. 16

.íil*
zlrö.BUrItilBA[0 l/2002



ik wil mijn gein met iemand delen

een mens die mateloos geniet

van wijn en een Potsierlijk lied

dat wij als smartlaP kunnen kwelen

een bink die mij nooit zal vervelen

vandaag niet in een ver verschiet
ik wil mijn gein met iemand delen

een mens die mateloos geniet

ach, God verstrek mij duizend kelen

waar ik mijn lafenis in giet
dan word ik wel een dronken griet

maar wat kan mij de wereld schelen

ik wil mijn gein met iemand delen

Tine den Boer

Í

J 'De Bedriegerties ziin uiteen gespat' De kraan is dichtgedraaid' Negen

jaar achtereen, vanaf 1993, heb ik getracht u iets leesbaars aan te bie-

den.Voor het tiende iaar vraag ik verschoning' lk groet u allen zeer en

wens u veel levensmoed'schreef Bram Roozendaal in de voorgaande

BUITENBAND,

N a negen jaar vroeg onze redac-

tie Bram in zijn "Verwenhuis"
Schouwenhove te Leiden: "Hoe

kwam jij eigenlijk aan de kop boven je

38 columns "BedriegertjeS van roozen-

daal'i met die grote "S" waar je ons

over belde als het een kleine "s" was

geworden?

Welnu: Bram "zat" in de jaren '45-'46

als redacteur bij het dagblad "De

Waarheid'j toen de grootste krant van

zojuist bevrijd Nederland. Hij schreef

daarin, zoals hij het noemt, "een kwart-

columnpje, ironisch, maar toch wel

cynisch over de hoofden van de lezers

heeni' Het was eigenlijk een twee-
gevecht met de redacteurW.E.H. Berg

van de katholieke Gelderlander; zijn

rubriek heette "Zoute krakelingen" en

hij ondertekende met NIJDAS. "En zó

kwam ik op mijn BedriegerljeS van

roozendaal. Want ik heb altijd iets
gehad met die spetterende, plagerige,

bedriegertjes van Rozendaal bij

Arnhem en het kasteel Rosendael'l

Vandaar de grote S; de redactie denkt

er over na want wij hebben natuurlijk
geen afscheid genomen.

Wij kennen Bram sinds 1970. Hij werd

hoofdredacteur van de Toeristen-

kampioen, het (o.i.) meest outspoken,

kritische, consumentgerichte ANWB-

tijdschrift tot 1985; toen ging Bram met

pensioen.

Als collega's van Bram hadden wij al

vóór die tijd grote bewondering voor

zijn, als free-lancer opgezette, oeuvre
"de ANWB-Provinciegidsen'l Het idee

kwam van hoofddirecteur Blankert en

algemeen redacteur Jan Ankersmit die

Bram uitnodigden voor een gesprek.

Het werd een goed gesPrek. Bram's

redactionele benadering van de reeks

"Eigen land met eigen ogen" was kri-

tisch-objectieve voorlichti ng en de

toonzetting werd aantrekkeliik-literai r,

Bram begon in 1965 met de Provincie
Utrecht en besloot de serie in 1970; elk

half jaar was er één gids klaarl

lk heb deze serie provinciegidsen altiid

beschouwd als een hoogtePunt in de

ANWB-Boekerij. RaadPleeg ze nog

steeds om vervolgens te blijven door-

lezen. "Je hebt ze zeker nog op een rij'j

vroegen we Bram, "Nee'i klonk het

abrupt: "lk heb ze inmiddels gedumPt

in een container, we worden nu een-

maal ingehaald door de tijd'1

jaar secretaris is. Bram blijft, uiteraard,

lid. Want in de nieuwe recreatiezaal is

een professtoneel computercentrum
inger cht, Hii is een van de drie initia-
tiefnemers-docenten die zich gaan wij-
den aan het internet-gebeuren voor de

belangstellende bewoners. De outilla-
ge is indrukwekkend.
"Och'i zet Bram, "er is wél aan gewerkt,

maar ik krijg er nu mijn handen aan

vo li'

"Je weet Bram, als je nog eens iets

bedriegerigs te binnen schiet voor vol-
gende Buitenbanden?!"
Lachend: "Ja,ia,je weet maar nooit,
het is wel goedí

Frankje, Gerda, Harry,

Puck,Tine,Wim, en Jan.

I'
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Toen ging de telefoon in Huize

Schouwenhove. Het was in verband

met de verkiezingen voor de

Bewonerscommissie waarvan hij al zes
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Voor donker thuis

I N ffjiïï ff:":::, :ï,*ï':ffiï",:iX:i",ïl
De tengerste van de groep kroop telkens door het stof en
vuil om het op te rapen.
lk benijdde zijn moeder niet.
De eigenaar van een der vehikels kwam woedend naar bui-
ten en verzocht hen in niet mis te verstane bewoordingen
om ergens anders te gaan . . .

Het woord "spelen" kwam niet over zijn lippen. Je kon het
ook geen spelen noemen.Tierende, toeterende automobiel-
bezitters; de middenstraat is geen voetbalveld, maar waar
moeten ze dan naar toe?
ln de wijde omtrek geen
grassprietje te bekennen.
Opengebroken straten voor
aanleg van tram en metro.

Het antwoord van de knapen
deed me echter verstijven.
Zo'n laal en van zulke jonge
kinderen. Wat was er in een
korte tijd toch veel veranderd.
Opvoeding door de eeuwen
der eeuwen, lk had de nei-
ging daar "amen" op te zeg-
gen. Het zij zo, andere tijden
andere zeden,
Hangen in portieken, op de
bank voor deTV dat is er over
gebleven.
lk dacht aan het koolaspaadje
voor ons huis, de vijver met
veel en grote kikkers, die luid
kwakende op bladeren van
waterlelies zaten,
Wij gooiden steentjes waar-
door zij, onder protest, met

En wij? Wij zaten bij elkaar en ruilden suikerzoete plaatjes
voor de poëziealbums. tVleisjes met "strooien hoedjes" en
mandjes met vergeet-mij-nietjes. al of niet van zijde. Wij
lazen elkaars gedichtjes. lVlljn ouders waren, in bedekte ter-
men. daar pedagogisch bezig. Na de ophemeling van twee
open ogen, het gouden hartje en het zuivere geweten kwam
altijd de waarschuwin g ttzorg dat je het houdt'i
lVlet die ogen zat het wel goed dacht ik, aan de rest twijfel-
de ik enigszins.

Mijn gedachten kwamen terug in de tijd. lk was bij het win-
kelcentrum aangekomen. Het was al laat en ik deed snel de

boodschappen.
Bij de kassa van de super-
markt stond een wat oudere
dame te stuntelen met haar
euro's. De cassière keek het
met gespeeld geduld aan en
begon .over onze hoofden
heen een gesprek met haar
collega, intussen de moei-
zaam neergetelde muntjes
oprapend. "Nee mevrouw, ik
krijg nog 4 eurocent van u."

Ze zuchtte gelaten. "Het
duurt allemaal zo lang'j sprak
ze verontschuldigend naar
mij.
lk schokschouderde. "Het valt
voor sommigen ook niet
mee, niet iedereen heeft het
even snel door en wij hebben
er geen cursus in gehadí
ln gedachten vervolgde ik
mijn weg.
Waarom die haast, waar lag
dat toch aan.foto: Harry de Vré

uitgestrekte poten in het diepe doken.
De jongens voetbalden op het gras, de meisjes speelden
een sooft badminton en menige shuttle werd met boom-
takken en gevaar voor eigen leven uit het water gevist.
Voor donker thuis. Aan die regel werd niet getornd. We
haalden het niet in ons hoofd, dan mocht je de volgende
keer niet meer naar buiten.
Er hing een grote stilte over die vijver. lnsecten zoemden
om ons heen. ln de verte gaf de trein een kort signaal voor
de onbewaakte overweg.

Een jongetje van een jaar of
zes hield me staande. "Mevrouw weet u ook hoe laat het
is?" En na mijn antwoord "Dank u wel mevrouw'l Hlj repte
zich de laan uit.
Voor donker thuis bleek nog steeds te gelden en ik dacht:
"Moeder worden is niet zo erg moeilijk, moeder zijn dat is
de kunst'l
Dit joch komt er wel.

PUCK

tr# C K€w*#ë

9''d=

,4/r/rd$\"

*



Uw A[)W lAnw Íinancieel
Bron: lnformatie van de Sociale Verzekeringsbank

lfiernrrrc A{JW- en Anw-bedragen

ln de overzichten vindt u de bruto

AOW-, Anw- en vakantiegeldbe-

dragen die gelden vanaf 1 januari

2002,Het gaat om de meest

gangbare. ongekorte maandbe-

dragen. Een specificatie van uw

AOW of Anw vindt u iedere

maand op het dagafschrift van

uw (post)bankrekening. Sinds 1

januari 2002 betaalt de SVB uw

AOW of Anw in euro's uit. De

vakantie-uitkering wordt in mei

uitbetaald.

HeÍÍingskottingen in 2002

Op uwAoW-pensioen of Anw-uit-

kering houdt de SVB loonheffing

in. Loonheffing bestaat uit een

deel loonbelastin§ en een deel

premie volksverzekeringen. Maar

u betaalt niet over uw hele inko-

men belasting en premie. U hebt

recht op kortingen op de belas-

ting en premie die u moet beta-

len, de zogenaamde heffingskor-

tingen. ln de meeste gevallen

past de SVB de heffingskortingen

toe.

A[}W De SVB houdt rekening met

maximaal drie heffingskortingen:

de algemene heffingskorting van

€737,-, de ouderenkofting van

€ 289,- en, als u het AOW-pen-

sioen voor een alleenstaande of

alleenstaande ouder ontvangt, de

aanvullende ouderenkofting van

€256,-. U hebt recht op de oude-

renkorting en de aanvullende

ouderenkofting als uw totale

inkomen over 2002 niet meer is

dan € 28.564,-.

De SVB past de ouderenkortin-

gen altijd toe, ook al ligt uw inko-

men boven € 28-564,-.

Na afloop van het kalenderjaar

volgt een correctie via de aanslag

lnkomstenbelasting.

AI'IW Bij de Anw houdt de SVB

rekening met de algemene

heffingskorting van € 1.648,-.

U hebt een gekorte A()W oÍAnw

Als U een gekofte AOW of Anw

hebt waarop geen loonheffing

wordt ingehouden (zie daarvoor

de specificatie van uw AOWAnw-

betaling op uw bankafschrift),

dan benut u de heffingskofting

niet volledig.

U hebt dan recht op belastingte-

ruggaaf. Als u aangifteplichtig

bent, volgt correctie via de aan-

slag lnkomstenbelasting. Als u

geen aangiftebiljet ontvangt. kunt

u bij de Belastingdienst om eenT-

biljet vragen, bijvoorbeeld via de

Belastingtelefoon (0800-0543).

Als u een ander inkomen hebt

dat hoger is dan uw gekorte

AOW of Anw, kunt u de heffings-

korting door de andere instantie,

bijvoorbeeld een pensioenfonds,

laten toepassen.

U moet dan zowel aan de SVB

als aan de andere instantie om

een loonbelastingverklaring vra-

g en,

Nieuwe ziekenf ondsgrenzen AOW

Voor 2A02 is de inkomensgrens

voor AOW'ers vastgesteld op €
19.550,-, Particul ier verzekerde

AOW'ers (Jr'1er voor een zie-

kenfondsverzeker ng kiezen als

het inkomen lager is dan dat

bed ra g.

Aanmelding kan vra uw SVB-kan-

toor. Op het AOW-pensioen van

ziekenÍondsvezekerde AOW'ers

hor,dt de SVB s nos ' januari

2002 7,95o o zie<enÍondsPre^-lie i n.

ANW Voor ANW e-s :n al e z,e-

kenfondsverzekerden die nog

geen 65 jaar zijnt lIgt de oon-

grens voor het ziexe-'ords in

2002 op € 30.700,-

Voor zowel AOW als Anw geldt

dat over ander inkomen ook zie-

kenfondspremie is verschuldigd.

Daarnaast betaalt iedere zieken-

fondsverzekerde een vast€ Pre-

mie aan zijn oÍ haar ziekenfonds.

Mogelijk naheffing

Meer AOW'ers en Anw'ers met

een gezamenlijk inkomen aan

AOWAnw en pensioen iof anCer

inkomen) tussen circa € 18.151,-

en € 27.227,- zu I len worden

geconfronteerd met een aanslag

lnkomstenbelasting. Voor een

deel komt dat door de verlenging

van de eerste tarieÍschijf inkom-

stenbelasting per 1 januari 2001.

Een andere verklaring voor de

toename van het aantal aansla-

gen is de beëindiging in 2001 van

de gezamenlijke uitbetaling van

AOWAnw en een aànvullend

pensioen door een pensioen-

fonds. Door de gescheiden bet-

aling kan door de SVB en het

pensioenfonds te weinig loon-

heffing worden ingehouden. Er

wordt namelijk geen rekening

gehouden met het feit dat een

deel van het inkomen na samen-

telling in een hogere belasting-

schijf en dus ook in een hoger

IoonheÍfingstarief terecht kan

komen. Dat betekent dat in een

aantal gevallen een netto hoger

maandpensioen wordt ontvan-

gen. Na afloop van het jaar moet

(een deel van) dit voordeel via

een aanslag worden terugbe-

taald. Het tijdelijke voordeel kan

al in het lopende jaar gecorri-

geerd worden door de

Belastingdienst te verzoeken een

voorlopige aanslag op te leggen.

Voor vragen op belastinggebied

kunt u gratis de Belastingtelefoon

bellen: 0800-0543.

A0W-pensioen ANW-uitkering

alleenstaande
alleenstaande ouder
.gehuwde, partner ook 65+*
gehuwde, partner 65-,

volledige toeslagx
gehuwde, partner 65-,

zonder toeslag

A()W vóór 1 fehruati 1994:

- gehuwde, zonder toeslag"
- maximale toeslag

€ 1.196,14 € 62,08

€ 598,07 € 31,04

nabestaande die al vóor
1 juli 1996 AWW had en

een inkomensonafhanke-
lijk deel houdt
idem + halÍwezenuitkeri ng

nabestaandenuitkeri ng

na besta a nd en u itkeri n g

+ halfwezenuitkering
nabestaandenuitkering voor
verzo rg i ngs relati e

ha lÍwezenu itke ring
wezenuitkering t/m I jaar

wezenuitkering 10 t m 15 jaar

wezenuitkering 16 t/m 20126 iaar

Bedrag

€ 869,24

€ 1.077,54

€ 598,07

€ 869,24

€ 326,90

Vakantie-
uitkering

€ 43,45

€ 55,87

€ 31,04

€ 43,45

€ 18,63

Bed ra g

€ 361,98

€ 575,21

€ 932,38

€ 605,13
€ 213,23

€ 298,36

€ 447,54

€ 596,72

Va ka ntie
-u itkeri ng

€ 28,96

€ 44,65

€ 54,95

€ 39,25

€ 15,69

€ 17,58

€ 26,38

€ 35,17

€ 1.145,61 € 70,64

DeAOW kent geen verschil tussen gehuwden en ongehuwden die met één

andere persoon een gezamenlijke huishouding voeren.
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Helpdesk Vergeten Pensioenen

Wie in zijn of haar carrière meermalen van baan is veranderd
kan rond de pensioendatum een hele kluif hebben aan het
achterhalen van de correcte namen en adressen van de pen-

sioenfondsen waar rechten zijn opgebouwd. Het wordt extra
moeilijk indien bedrijven en pensioenfondsen inmiddels van
naam en adres zijn veranderd.
De ANBO wijst op de helpdesk "Vergeten PensioenenT
onlangs ingesteld door deVereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen. Deze helpt bij de zoektocht door
te verwijzen naar het juiste pensioenfonds. Bij de afzonderlij-
ke fondsen is vervolgens de informatie te verkrijgen over
opgebouwde rechten. De helpdeskVergeten Pensioenen is te
bereiken tussen 8.30 en 12.30 uur op teleÍoonnummer
(070) 311 73 73.

lnterco m

0uderenhonden hezig met omvangriik

helastingproiect

Adviesraad Pensioenfonds ANWB

De ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO zijn sinds janu-
ari begonnen met een bijzonder project. Meer dan 500 senio-
ren zijn actief geweest als "belastingconsulent'i
ln hun eigen regio hebben zij geholpen bij het invullen van de
belastingaangifte.
De belastingdienst en het ministerie van VWS faciliteerden dit
belastingproject.

De invoering van het nieuwe belastingstelsel - het zogenaam-
de boxenstelsel - was voor de ouderenbonden aanleiding om
de voorlichting én de ondersteuning naar de achterban aan te
pakken. Door de wijzigingen in het belastingsysteem zijn ook
de aangifteformulieren veranderd. Het invullen van het formu-
lier of de vragenlijst op de diskette is wellicht niet eenvoudiger
geworden. Bovendien biedt het nieUwe stelsel aan partners de
mogelijkheid zelf te bepalen hoe zij bepaalde posten onder
elkaar verdelen. Het gaat hier om bijvoorbeeld het saldo van
eigenwon i ngforfa it, het gezamelijk vermogen en bijzondere
uitgaven in verband met ziekte en overlijden. Hiermee valt
mogelijk belastinggeld te besparen. De consulenten geven
gratis advies aan senioren en helpen hen desgewenst met het
invullen van hun aangifte.
Hoe belangrijk goede voorlichting op het terrein van belastin-
gen is. bleek afgelopen jaar. Veel ouderen met alleen AOW
lopen jaarlijks honderden guldens aan belastingteruggave
mis, doordat ze de buitengewone lasten - waaronder de
ouderdomsaftrek - niet benutten. Een intensieve voorlichtings-
campagne leidde er toe dat een grote groep senioren het geld
waar zij recht op hadden, toch nog terug hebben gevraagd
gekregen. De ouderenbonden zijn van mening dat nog steeds
veel ouderen ten onrechte geen gebruik maken van de aftrek-
post'buitengewone lasten'.

Uw ANWB INTRANET

lntercom is de nieuwspagina op lntranet, de digitale krant van
en voor ANWB-medewerkers. U vindt iedere dag ANWB-berich-
ten op deze pagina.

Staft de Internet Explorer en u komt direct binnen bij lntercom.

Vanaf "thuis"

Vanaf thuis kunt u lntercom bekijken via extranet, indien u een
privé-pc met internetaansluiting en browser hebt. Hiervoor is

een "extranet" ingericht. ExtÍanet is het beste te bekijken met de
lnternet Explorer.
Wat moet u doen:
- activeer de internetverbinding
- start de browser
- tik in het adresvenstertje de tekst:

extranet.anwb.com (dus geen www. ervoor!)
- er verschijnt een venster waarin om een User name en een

password wordt gevraagd.
De User name is: anwbnieuws
Het password is: flits

Hierna verschijnt de extranet-uitgave van lntercom. U hebt ook
toegang tot persberichten, lezingen, Dingen van de Dag (oud),

ANWB-Principes, ANWB-Businessvisie, en tot het archief van de
nieuwsberichten en toppunten,

Mevr. lWr. tltl. Philippus De heer B. Druif

Het bestuur van de VG-ANWB heeft namens de Vereniging
van Gepensioneerden ANWB mevrouw Mr. tVl. Philippus en
de heer B. Druif bereid gevonden zitting te nemen in de
Adviesraad van het Pensioenfonds ANWB.
Het bestuur stelt hen kandidaat ter vervulling van de twee
vacatures aansluitend op het statutair aftreden van de heer
J.[Vl. Karman, en J.P Korstjens die in de loop van dit jaar
aftreedt.

':"{Íi
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Op bovenstaande data maakt de SVB uw geld over naar
uw bank. Als u uw AOW of Anw nog niet rond de 23ste
ontvangt, vinden de betalingen in de meeste gevallen
rond de 13de of 19de plaats.

Overzicht Betaaldagen AOW en Anw eerste helft 2002
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oordputzel
Oplossin

Oplossing kruiswoordpuzzel
december 2001.

Trefwoord: Staa I pl aat.

Horizontaal
1. strafgevangenis; 1 3. aral;

14. aarde; 1 5. eed; 1 6. aera;

17. troep; 18. leem; 20. reaali

22. lel; 23. adres; 24. fan; 26. bie;

27. alÍ;30. kakelen; 35. fiat;

37. aaron;38. coro;40. gegooid;

41. daalder; 42. ogen;43. leier;

45. seat; 46. del; 47. versnel;

49. oda;50. bas;51. suf;

53. medan; 56. map; 58. slang;

61. etna; 62. abele;64. ali;

65. du;66. balen;67. noen;

69. eindversterkers.

Verticaal
1. saar;2. tree; 3. rara; 4. alaaf;

5. ga! 6. earl; 7. vroeger; 8. adel;

9. nep; 10. eelde; 11. neer;

12. idee;19. ms; 21. lak; 23. ain;

25. naailes; 26. benares;27.

afgod; 28. liege; 29. fagel; 31.

kaderi 32. loden;33. rodeo;34.

aorta;36. ton;38. cls;39. read;

44. israels; 47. van; 48. lus;

50. baard;52. flank;53. mede;

54. etui; 55. dn; 56. mbar; 57.

plet;59. aloe;60. nier;62. abe;

63. ene;68. ns.

Cees Spaans te

Bii loting
ontving d

3733 49 4 518

1. Planeet.
5. lnham.
9. Strijdperk.
11. Genotmiddel.
12. Dwaze.
13. Broeder (afk.).

14. Jongensnaam.
16. Glazen loods.
18. Hert.
20. Droog.
21. Europeaan.
22. Slanke.
26. Onderwereld.
28. Meisjesnaam.
32. Niet groot.
33. Vogel.
34. Naaigerei.

35. Uitgave (afk.).

36. Chemisch element (afk.)

37. Voorzetsel.
39. Bevel.
40. Chemisch element.
43. Verzuimen.
46. Dikke draad.
47. Frans bed.
49. Rivier in Frankrijk.
50. Waterig zintuig.
53. Scheidsrechters.
54. Meest vervelende.
57. Bijwoord.
60. Watergeest.
61. Vis.
62. Plaats in Frankrijk.
63. Soort onderwijs (afk.).

Copyrighr TOPP

Software 1991.

1. Tam,
2. Vaaftuig,
3. Rijen.
4. Chemisch element (afk).

5. Uitroep van afkeer.
6. Toneelspelen,
7 Liefkoz ng,

8. Geladen deeltje.
10, Keukengerei.
11. Bouwwerk met klokkensPel
1 2, Voedselverdeelplaatsen.
15. lnwoners van zeker

Afrikaans land.
17 ln het aÍgelopen jaar (afk.).

19. Rivier in Nederland.
23. Bijwoord.
24. Chemisch element (afk.)

25. Slimme.
27 Vogelprodukt.
29. Bijbelse figuur.
30. Noot.

31. Aalvork.
36. Bijwoord.
38. Familielid.
41. Jongensnaam.
42. Droombeeld.
44. Vloerbedekking om op uit te

rusten,
45. Technische dienst (afk.).

48. ln "ongelovige" landen (afk.)

51. Mieren.
52. Europees gebergte.
55. ln het jaar voor Christus

(afk.).

56. Verboden organisatie (afk.).

58. Eerwaarde (afk.).

59. Opening.

Oplossingen voor 1 mei naar:
Carolijn Jongsma,
van Kijfhoeklaan 46,
2597TD Den Haag.

Verticaal
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