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PENSIOEN PRIVË
Theo en Erica Spikker
26.9.1963-26.9.2003

Op de afdelingTechnische keu-
ringen hebben ze elkaar in 1959

ontmoet. De "keuring" scoorde
hoog en in 1963 werd hel
" Bonds Huwelijk" voltrokken.
Theo begon in april 1954 bij de
ANWB als hulomonteur voor de
werkplaats, autokeu ringen en
assistentTech nomobiel.
Erica kwam in 1959 in dienst als
medewerkster afsprakend ienst
Autokeuringen. De verschillende
activiteiten van de ANWB ston-
den toen nog in een opbouw-
tijd. ZowelTheo als Erica heb-
ben zich daarvoor sterk
gemaakt. In die tijd kon je in
heel Nederland van noord tot
zuid worden ingezet.Theo groei-
de van assistent naar chef keur-
meester en chefTechnohal Den
Haag naar chef exploitatie
zuidlwest Nederland.
Werkweken van 45 uur waarbij
een speling genomen moest
worden van 5 tot 10 uur om er
maar voor te zorgen dat de
leden op tijd werden bezocht. In

1961 staote Erica over naar de
afdeling inkoop in oprichting.
Deze afdeling was verantwoor-
delijk voor de inkoop van paper-
cliosen totWW-auto's. Omdat ze

in 1964 in verwachting was van
hun eerste kind moest Erica,
zoals toen gebruikelijk was, ont-
stag nemen.
Ze hebben samen een zoon en
een dochter en inmiddels ook 3
kleinkinderen. In 1990 begonnen
de grote reorganisaties bij de
Technokeuringen en koos Theo
voor de vervroegde VUT in
1992. Met kinderen en kleinkin-
deren genieten ze volop in de
natuur en verblijven op een
camping in Ledeacker waar ze

twee echte oude woonwagens
bezitten. Ook reizen ze regelma-
tig naar Hongarije waar ze veel
vrienden hebben. Naast een vol-
geladen wagen met van alles en
nog wat bieden ze hun energie
aan om te helpen met het ren-
overen en verDouwen van oe
vakantiehuisjes die hun vrien-
den hebben aan het
Balatonmeer. Hun veertigjarig
huwelijksfeest hebben ze

gevierd op Kreta. De prachtige
bloemen van deVG-ANWB heb-
ben de feestvreugde nog ver-
groot. Hiervoor willen ze graag
langs deze weg bedanken.
Wij wensen jullie voor de toe-
komst nog alle goeds toe

Jan enToos Berckmans
4.1.1964-4.1.2004

Jan enToos hebben elkaar via
de broer vanToos leren kennen.
Beide jongens waren lid van de
Katholieke Arbeiders Jeugd en
speelden mee in een toneelstuk.
Voor de uitvoering werdToos
meegevraagd. Ze hebben elkaar
nooit meer los gelaten.
In 1960 is Jan bij de
Wegenwacht komen werken.
Zeven jaar heeft hij op de motor
gereden; een prachtige tijd.
Altijd zelf oplossingen zoeken
om de leden weer mobiel te
maken. Veel strenge winters op
de motor meegemaakt; daar
had hij geen last van; de kleding
was perfect. Daarna overgestapt
op de auto. Na 28 jaar actief te
zijn geweest op de weg is Jan
op een Wegenwachtstation
geplaatst. Na 36 dienstjaren is

hij op 60-jarige leeftijd met de
VUT gegaan.
Toen ze op 4 januari 1964 waren
getrouwd zijn ze in Budel gaan
wonen waar ze een oud boerde-
rijtje hebben kunnen kopen. Met
hulo van familie en vrienden
werd het in Íasen verbouwd en
opgeknapt. Toos werkte voor
haar huwelijk als hulp in de
huishouding op een kasteeltje in
Weert. Dat moest ze opgeven
maar ze bleef gezellig thuis om
voor de kinderen te zorgen. Ze
hebben een zoon en twee doch-
ters. lnmiddels ook twee klein-
kinderen.
ln 2OO2 hebben ze hun huis ver-
kocht en een nieuwe woning
meer in het centrum gekocht.
Alles is nu op loopafstand. Hun
veertig jaar samen zijn hebben
ze met kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden gevierd. De
gehuurde zaal was gezellig,
leuke muziek en een prachtig
buffet. Door de buren was het
huis helemaal versierd. Een dao
om nooit te vergeten.

F

De liefde ís het grootste raadsel van het
leven; waard om te

Jan geniet volop van zijn vrije
tijd. Hij zingt in een koor, is lid
van een buurtvereniging en zit
in een werkgroep om kleine
klusjes in de buurt te doen. In
de zomer gaan ze met de cara-
van op stap. Nog veel gezonde
jaren wensen wij jullie toe.

Hans en Hilde Middelraad
25.2.'t964-25.2.2004

Hans en Hilde hebben elkaar
leren kennen oD een cursus
EHBO. Hans assisteerde bij de
cursussen en daar ontmoette hij
Hilde die van haar werkgever de
cursus moest volgen. Dat was in
1955 en in februari 1964 ziin ze
getrouwd.
Voordat Hans bij de ANWB
kwam heeft hij bij de PTT
gewerkt. Eerst op het kantoor in
Voorschoten en daarna als staf-
medewerker bij de Centrale
Directie in Den Haag. Na dertien
jaar wilde hij wat anders en
kwam bij een drukkerij in
Alphen aan de Rijn; dus weer
naar de schoolbanken om het
grafische vak te leren. Helaas
moest de drukkerij sluiten en
ging Hans op zoek naar ander
werk. Dat vond hij in 1984 bij de
ANWB als calculator bij de huis-
drukkerij. Dit was een parttime
dienstverband. Na een half jaar
kwam er nog een parttime
dienstverband bij; eerst bij de
Uitgeverij Eigen Uitgaven, later
bij Grensdocumenten en perso-
nee I sza ke n-We g e nwacht. Toe n

de drukkerij werd opgeheven
ging hij volledig werken voor de
Staf Wegenwacht; hier werd hij
wegwijs in het omgaan met de
computer. Ook was hij vervan-
gend chauffeur bij de
Alarmcentrale, hetgeen hij nu
nog doet. Aan de presentatie
van de ANWB-wandelingen
heeft hij ook meegewerkt
Nu geniet hij met Hilde en de
drie kinderen en vijf kleinkinde-
ren van zijn vrije tijd. Behalve
dat is hij ook nog actief als
kaderinstructeur EHBO.
Voor het vieren van het veertig
jaar samen zijn is de hele fami-
lie naarTenerife gereisd. Ze heb-
ben volop genoten.

doorgronden !

Wij wensen jullie nog veel
gezonde en gelukkige jaren toe.

Píet en Gerda Kok
27.2.1964-27.2.2004

Ze hebben elkaar ontmoet tij-
dens de catechisatielessen in de
kerk in Amsterdam. Samen
gaven ze leiding op de zondags-
school. Gerda, toen 15 jaar, ver-
telde de verhalen en Piet, toen
18 jaar, verzorgde de muziek op
de piano. Zo is het gekomen!
Na vijf jaar verkering en verlo-
ving zijn ze op 27 februari 1964
in Amsterdam getrouwd. In
november van dat jaar is Piet
als rayon-wegenwacht gestart te
Burgerveen. In 1965 werd hij
overgeplaatst naar Nunspeet.
Van deze overplaatsing hebben
ze beiden geen moment spijt
gehad. Gerda is nl. in
Vierhouten geboren en
Amsterdam werd toch steeds
drukker. In 1965 is hun eerste
dochter Nini geboren en in 1969
werden ze verblijd met dochter
JOan.
Van 1970 tot 1976 heeft Piet deel
uitgemaakt van hetTeam
Soeciale Acties van de ANWB
waardoor hij veel buitenlandse
reizen heeft gemaakt. In novem-
ber 2002 is Piet met de VUT
gegaan. Hij kan de ANWB echter
nog steeds niet helemaal los
laten. Het begeleiden van
Kamoeerreizen hebben ze
samen dus ter hand genomen.
Ook de Alarmcentrale kan als
het nodig is een beroep op hem
doen.
Dat ze veertig jaar geleden
elkaar het ja-woord hebben
gegeven is dankbaar herdacht
met de kinderen en de drie
kleindochters die ze inmiddels
hebben.
Wij wensen jullie nog veer
gezonde en goede jaren toe.

Frankje

It Ft
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N ieuwiaarsrecepties VG-ANWB

o Stand van zaken ANWB: "heel gezond"
o lndexatie 2004: 1.580/o

Druk bezocht; ruim 200 leden waren op
de landelijke nieuwjaarsrecepties van
deVG-ANWB. Steeds in aanwezigheid
van de voorzitter, Ruud Olland, en

andere bestuursleden.
Zoals inmiddels een gewaardeerde tra-
ditie is geworden gaf drs. R.A.L.
Verstraeten, lid van de hoofddirectie-
ANWB, in Den Haag een beschouwing
over, zoals hij zei: "het wel en wee van
de ANWB'i In grote lijnen noemde hij
de stand van zaken "heel gezond'l Het
ledenbestand is in 2003 met netto
45.000 leden gestegen. De stijgende
ANWB-omzet als resultaat van de
beoogde dienstverlening kon worden
bereikt bij een stabiele personele bezet-

ting. De bekende eigentijdse activitei-
ten op het gebied van reizen ontwikke-

len zich gunstig dank zij de gecoórdi-
neerde opzet. De ontwikkelingen ten
aanzien van de bewegwijzering waren
natuurlijk "wel teleurstellendï voorzo-
ver het betreft de opdracht voor de

bewegwijzering van de rijkswegen.
Deze opdracht is voor een periode van
drie jaar aan een andere inschrijver
verstrekt. De overige, uitgebreide, lan-
delijke en specifieke toeristische
bewegwijzeri ng blijft toeverlrouwd aan
de ANWB. Op korte termijn verwacht
de ANWB geen negatieve effecten op
het oersoneelsbestano.

In het jaar 2008 bestaat de ANWB 125
jaar. Het perspectief voor een jubileum-
jaar werkt ongetwijfeld inspirerend. De

heerVerstraeten noemde onder meer:
de actuele businessvisie, de ontwikkel-
de voortzetting van het ANWB-imago,
het in ons land opmerkelijke grote
bestand van rond 4 miljoen leden, de
versterking van de ANWB als
Vereniging van Leden, en de maat-
schappelijke positie van de ANWB ten
dienste van de samenleving in ons
land.Tesamen punten van uitgang naar
het jubi leu mjaar-2008.

lndexatie

Op 15 januari, in Den Haag, deelde de
heerVerstraeten mede dat: "Het her-
stelplan voor het Pensioenfonds-ANWB
er goed uitziet. Wij zijn op de goede
weg. En er wordt ook dit jaar 2004
geïndexeerdÍ

Het bestuur van het Pensioenfonds-
ANWB heeft besloten de pensioenuitke-
ringen per 31 december 2003 te verho-
gen met 1.58%, zijnde 80% van 1.997%.

Daarbij wordt door het bestuur aangete-
kend dat een volledige en automatische
indexatie geen vanzelfsprekendheid is.

Ter verbetering van de positie van het
pensioenfonds in de komende jaren

heeft het bestuur in juli 2003 een zoge-
naamd Plan van Aanpak opgesteld dat
door de Pensioen- & Verzekeringskamer,
de toezichthouder, is goedgekeurd.
Onderdeel van dit plan is een beperking
van de indexering tot 80%.

VG-ANWB ruim 600 leden

De recepties werden druk bezocht. Den
Haag 100 leden. Assen en De Bilt elk
ruim 50 leden. Eindhoven 25 leden.
niettemin geanimeerd.
Het aantal ANWB-gepensioneerden is

751. Van hen zijn nu 618 collega's lid
van deVereniging van
Gepensioneerden ANWB.

Jko
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narverslag 2n03 van de VG-ANWB

Het bestuur: v.l.n.r. Bas Schefferlie; Nico Paardekooper; HílberÍ Mast; Ruud Olland;
Henk van Drunen, gastspreker namens de ANWB;Theo Bos; Barend Druif. De altiid
en overa! actief-aanwezige secretaris Carolijn Jongsma kon in 2003 de ledenverga-

deríng niet bíjwonen.

i

Op 31 december 2003 telde onze
vereniging 618 leden en 9 dona-
teurs. In de loop van het jaar overle-
den 14 leden. Door het grote aantal
nieuwe leden - 47 - is de vereniging
weer flink gegroeid.

Bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering
in 2003 werden de aftredende bestuurs-
leden te weten mw. C.W.J. Jongsma en

de heren B. Druif. H. Mast en N.J.
Paardekooper voor een periode van
twee jaar herkozen.
De samenstelling van het bestuur is nu

als volgt: dhr. R.C. Olland, voorzitter,

Vereniging van Gepensioneerden ANWB 24ste Algemene

Ledenvergadering

zie pagina 7

Begroting 2004

{met tussen haakies de begrotingsbedragen van 20031

Uitgaven
Secretariaat
Penningmeester
Bestu u rskosten (overi g )

Telefoonvergoedingen

Attenties leden

Ju bileu m presentje

NVOG

Jaarlijks uitstapje
(uitgaande van 350 deelnemers)

250,- (€ 150.-)
300,- (c 300,-)

1.250,- (C 1.500.-)

Inkomsten
Contributie leden

Donaties

Subsidie ANWB leden
Subsidie ANWB Buitenband
Subsidie ANWB overig
Subsidie ANWB jub.presentje

Rente op kapitaalrekening

Jaarlijks uitstapje,
bijdrage deelnemers
(uitgaande van 350 deelnemers)

!

E

E

1.020,-

3.000,-

1.000,-

2.300,-

960,-)

2.750,-l

c

C

€

5.600,-

150,-

18.000,-
4.000,-
5.000,-
3.000,-

1.700,-

€ 24.450,-

5.200,-)

150,-)

(€ 16.775,-l
(c 3.985,-)
(€ 6.050,-)

(€ 1.650,-)

(€ 4.830,-)

(e

t€

€ 59.665,-

Buitenband, drukkosten € 6.000,-
Buitenband, redactie € 750,-
Buitenband, afw.lverz. € 1.100,-

ANWB-diensten € 500,-

Regionale kosten € 2.750,-
Nieuwjaarsrecepties € 2.500,-
Alg. ledenvergadering € p.m.

Diversen/onvoorzien € 1.000.-
(incl. digitale camera red. Buitenband)

Totaal €83.385,-

(c 1.800,-)

(€ 16.085,-)

(€ 5.000,-)
(e 150,-)
(e 1.100,-)

(e 1.100,-)

(€ 2.600,-)
(€ 2.000,-)
(€ 1.250,-l

(c 1.695,-) € 21.485,-

€83.385,-

Nadelig saldo
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dhr. H. Mast, secretaris. dhr. M.A.G. Bos,
penningmeester, dhr. N.J. Paardekooper,
vice-voorzitter, mw. C.W.J. Jongsma, 2e

secretaris en dhr. B. Druif, lid.
ln totaal werd er door het bestuur zes

maal vergaderd. Op enkele vergaderin-
gen was mw. M. van Aalst-Philippus
aanwezig om ons de actuele stand van
zaken mede te delen over de pensioen-
aangelegenheden bij de ANWB. Samen
met dhr. Druif zijn in de Raad van
Advies van het Pensioenfonds onze
belangen met verve verdedigd.
Oo 24 oktober voerden de voorzitter en
de secretaris het periodieke overleg met
de Hoofddirecteur van de ANWB, dhr.
Van Woerkom. De belangrijkste onder-
weroen waren de Pensioenen in ver-
band met de indexering, de wijzigingen
in de Secundai re Arbeidsvoorwaarden
en -regelingen in verband met de gewij-
zigde belastingmaatregelen en de bij-
drage van de ANWB aan ons 25-jarig
jubileum.
Er werden vier nieuwjaarsbijeenkom-
sten georganiseerd.

Regio-contactpersonen
Op 5 november werd de jaarlijkse bij-
eenkomst met de regio-contactpersonen
gehouden in de Eenhoorn, tegenover
het station van Amersfoort. Van deze
aantrekkelijke mogelijkheid om met de
trein te komen hebben gelukkig vele
contactpersonen gebruik gemaakt. Veel
belangstelling had de heer
N.J. Paardekooper, die de vereniging
vertegenwoordigt in het Sociaal Fonds
van de ANWB, met een lezing over dit
onderwero.

Excursie
De jaarlijkse excursie vond op woens-
dag 2Q augustus plaats naar West
Friesland. Mef 271 leden nam het aantal
deelnemers weer met ruim 10% toe.
Hoewel het bestuur erg blij is, dat de
excursie bij zoveel leden zo goed in de
smaak valt, maken wij er ons toch zor-
gen over hoe wij in de toekomst de
doelstelling, de leden gezellig en vol-
doende met elkaar in contact te laten
komen, kunnen garanderen .

Contact met de ANWB
De verstandhouding met de ANWB mag
zich nog steeds in een goede sfeer ver-
heugen. Dit is niet alleen het gevolg van
de financiële steun, die wij ook dit jaar

mochten ontvangen, maar ook van de
blijk van belangstelling van de
Hoofddirectie en de Directeuren van de
verschillende directies bij diverse gele-
genheden. Met verschillende medewer-
kers van de ANWB bestaat een zeer
prettig contac! dit geldt ook voor de
leden van de Ondernemingsraad.

Commissies
Ook in 2003 hebben verschillende leden
functies voor onze vereniging vervuld.
Zo veftegenwoordigde de heer
Paardekooper de vereniging als
bestuurslid van het Sociaal Fonds van
de ANWB. Mw. Van Aalst-Philippus en
de heer Druif zijn lid van de Raad van
Advies van het Pensioenfonds.

De NV0G
De voorzitter, de heer Olland, veftegen-
woordigt onze vereniging in de NVOG.

Zoals u in de artikelen in de Buitenband

heeft kunnen lezen was dat het afgelo-
pen jaar geen eenvoudige taak. Door het
uittreden van enkele grote verenigingen
van gepensioneerden ontstonden finan-
ciële problemen, wat een flinke contribu-
tieverhoging voor de overblijvende ver-
enigingen betekende. Verder moest een
nieuw bestuur worden gekozen en een
nieuwe visie worden opgesteld. Hierbij
heeft de voorzitter van de VG-ANWB een
grote bijdrage geleverd en aangegeven,
dat het beleid in het komende jaar inder-
daad moet wijzigen. Op grond van de
uitvoering van het beleid in het komende
jaar zal ons standpunt opnieuw worden
vastgesteld.

De Buitenband
Ook dit jaar werden vier Buitenbanden
uitgebracht, waarin alle leden uitgebreid
op de hoogte werden gebracht van het
reilen en zeilen van de vereniging, bij-
voorbeeld door verslagen van de jaar-
vergadering, de excursie en de regio-
contactpersonen. Daarnaast werd in
diverse interessante artikelen aandacht
besteed aan actuele zaken, de pensioen-
fondsen en de NVOG. Een gouden greep
is de rubriek "Toen en Nuiwaarin de
veranderingen binnen de ANWB worden
verbeeld. We mogen wel trots zijn op de
redactie, die dit mooie orgaan van onze
vereniging voor ons verzorgt. Gelukkig is

de redactie uitgebreid met Leo Scheffer,
die de fotoreportages maakt.

Tot slot
Willlen wij graag allen, die zich in het
afgelopen jaar op welke wijze dan ook
voor onze vereniging hebben ingezet,
hartelijk bedanken.

Het bestuur

{:.,il;
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Mondo Verde de wereld di

Vooruitzicht op onze Juhileum-excursie

allen hebt inmiddels het pro-
gramma van onze excursie op
25 &26 augustus a.s. ontvan-

gen. En tijdens de algemene ledenver-
gadering op 17 april a.s. kunt u eventu-
eel nog nader informatie over de excur-
sie inwinnen; zie de agenda van deze
vergadering.
Een hoogtepunt in onze excursie zal
ons bezoek aan hetThemapark
MONDOVERDE in het Zuid-Limburgse
Landgraaf worden.
MONDOVERDE heeft een website:
ww.themaparkmondoverde.nl.

Park van wereldreiziger
Mondo Verde is eigenlijk een postuum
eerbetoon aan een avonturier: de kas-
teelheer van Strijthagen. Tijdens .,i

zijn vele wereldreizen legde hij
zijn indrukken en emotionele
beleving vast in schetsen van
tuinen en gebouwen in alle
werelddelen. Op basis van deze
tekeningen werden in MondoVerde
- op ware grootte - de tuinen, typeren-
de gebouwen en beelden gereconstru-

Toen wij Mondo Verde vroegen om
deze voortijdige .*-' ,."

foto- ,-
"-##Wlt

impressie schreef Sonja Bollen ons: "ln
jullie jubileumjaar met zo vele leden
ons themapark bezoeken is dubbel-
interessant want ANWB-ers zijn veelal
ware wereldreizigers met hun variëren-
de voorkeuren: internationale tuinen.
verre landen, gebouwen met allure.
ledere wereldburger zal zich hier ver-
trouwd voelen tijdens zijn route in veel-
jarige reisherinneringen'l

MONDO VERDE - de groene wereld. Er
zijn meer dan 5.000 verschillende bloe-
men. planten en bomen. Bonsaibomen
in de Japanse tuin. Struiken en warrig
groeiende bomen in het Chinese Pen

Ying landschap. Wuivende palmen aan
de woestijnoase. Engelse tuinen in

de stijlculuur van Sissinghurst
en Hidcote. Er zijn ook de
r OnQerepte natuur van het
\ beekdal en het berg-il landschap van

Oostenrijk. "Le jardin" van Claude
Monet maant tot "even-rust" bii

het bruggetje over de lelievij-
ver.

Het kasteel van Strijthagen
en de Hoeve dateren uit de
17e eeuw. De Leeuwenpatio
van hetAlhambra in
Granada telt 148 marme-

ren zuilen. U wandelt
langs een middeleeuwse
villa en het evenbeeld van
deTrevi-fontein. Het
Alcazar voert naar een

tuin van duizend-en-één-
nacht. De datsia uit

Siberië, het Japanse
theehuis, de Chinese

pagode, berghut, nomadentent, cotta-
ge, liggen binnen wandelbereik.

De Reus van de Apennijnen reikt met
z'n 14 meïer tot aan de toppen van de
bomen. Zangvogels getuigen van hun
wélbevinden in hun vogelparadijs; de
grootste volière van Europa, 6.000 m2.
In de tropenhal vliegen vogels uit Azië
en Afrika. De Koi-karpers herinneren
ons aan Japan, de kangaroes aan
Australië.

Als wij geluk hebben komt er deze
zomer een roofvogelshow. Directeur
Jan Nonneman vertelde dat zes weken
lang naast oehoe's en torenvalken ook
een gigantische Amerikaanse zeearend
en Chileense arend over de hoofden

ANIrr&'



van de bezoekers zullen scheren. En wie later nog eens
zou willen terugkomen kan nu even kijken bij het
Oostenrijkse deel van MONDO VERDE. Want daar wordt
het spannend.

24ste Algemene Ledenvergadering
17 april a.s. 10.30 uur

HooÍdkantoor ANWB, Den Haag

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring agenda
3. Mededelingen
4. Notulen 23ste Algemene Ledenvergadering op 12 april

2003
5. Jaarverslag 2003 van deVG-ANWB
6. Financieel verslag 2003 en begroting 2004, zie pag. 4
7. Verslag Kascommissie
8. Benoeming Kascommissie
9. Verhoging contributie per 1-1-2005 voor onze vereniging

met één euro van 9 euro naar 10 euro. Dit in verband
met de gestegen kosten o.a. bijdrage aan de NVOG, en
de sterke afname van het eigen vermogen

10. Sociaal Fonds ANWB
11. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn: de

heren R.C. Olland. M.A.G. Bos en B.G. Schefferlie
Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen door een
door tenminste vijf leden onderlekende opgave. Deze
voordracht moet ten minste 2 weken vóór de datum van
de ALV - in dit geval dus voor 2 april - bij het secretariaat
ingediend zijn.

12. Toelichting op voorbereiding Jubileum-excursie (op 25 en
26 augustus)

13. Wijzigingen statuten art. 10, lid 5:

De volgende zinsnede verwijderen:
"Niet benoembaar of herbenoembaar zijn zij, die de leef-
tijd van vijfenzeventig jaar hebben bereiktí
Toevoegen aan aft. 10, lid 5:
"Een bestuurslid is in totaal voor een aaneengesloten
periode van maximaal zes jaar benoembaarj'

14. Rondvraag
15. Sluiting

De leden, die van het openbaar vervoer gebruik maken, zul-
len vanaf 9.30 uur van het Centraal Station in Den Haag wor-
den afgehaald. De leden worden verzocht om 10.00 uuÍ op
het Hoofdkantoor aanwezig te zijn. Voor de partners zal tij-
dens de vergadering van 10.30 tot 12.00 uur een alternatief
programma worden verzorgd. Na de vergadering zal om
12.00 uur een receptie worden gehouden ter gelegenheid
van ons 25-jarig jubileum. Daarna kunt u om 13.00 uur een
gezamenlijke lunch gebruiken.
De officiële uitnodiging en de vergaderstukken zijn u inmid-
dels toegezonden. Neem deze BuÍtenband van maart 2004
mee voor het Jaarverslag en de Agenda voor deze ledenver-
gadering.

JKo.

Ovefieden in 2003
Mevr. J.G.M. Diekman-v.d. Broek 23 januari
Mevr M. Amade 12 februari
Mevr. J.A.Triebert-Vroegop 21 februari
De heer F. Doorneweert 23 februari
Mevr. M.E.W Nieuwenhuijsen-Prince 11 maaft
Mevr. G.G. Schenau-Holzhauer 14 maaft
Mevr. H.C. Nijssen-Bloemheuvel 27 maaft
De heer H. Bijlsma 7 april
Mevr. C. Langkruis-van der Knaap 23 juni
Mevr. G.Th. Verkolf 5 juli
Mevr. G.M. Kokkelkoren 10 augustus
De heer J.P.A. Rolvink 13 september
De heer C. van Dijkhuizen 2 oktober
De heer L. Schipper 31 december
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I Emmy van Charldorp

Rhea-eitl
It't--r------- rrrrrrrt

Hallo, ik ben Emmy van Charldorp-
Lemaire en ben sinds 1-10-1977
werkzaam op de advertentie-afde-
ling. Nog steeds ga ik met plezier
naar mijn werk. lk woon in Alphen
aan den Rijn, getrouwd en heb 1

dochter;2 honden hebben ook een
plaatsje in ons huis gekregen, nl.
een Bedlington terrier en een
Boxer. Hobby's zijn kaarten maken
en eieren versieren. Over de laatste
hobby werd mij gevraagd wat te
ve rte lle n.

Ongeveer een jaar of 10 geleden zag ik
ze staan. Kleine en grote juweeltjes, die
hun best deden om zoveel mogelijk op
te vallen. Ze pronkten met hun kleuren
en lokten het publiek met kunstig uitge-
sneden figuurtjes in hun eischaaltje.

Nadenken hoefde ik niet meer, deze
kunststukjes wilde ik ook leren maken.
Dat was gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Bij wie zou ik les kunnen
nemen?Twee jaar duurde de zoektocht
en ik begon de moed al te verliezen. tot
ik oo een eiershow in de Leeuwenhorst
te Noordwijkerhout in gesprek kwam
met mevrouw Róge, die daar haar
eieren showde.
Ze wilde helpen en mijn eerste zelÍge-
maakte ei was een feit. Het werd een
draaimolentje, waarvan de paardjes
echt kunnen draaien en er soeelde ook

een muziekje. Apetrots was ik, maar
wat een werk.
Daarna heb ik les gehad van mevrouw
Looman, die me ook veel heeft geleerd
en diverse technieken heeft
bijgebracht.
Het ei van de bijgaande foto's
is gemaakt naar een ontwerp
van mevrouw Róge. Een

Rhea-ei is voor het ontwerp
gebruikt met 3 came's als
basis. Eerst wordt het patroon
op het ei overgenomen en
daarna wordt met een dremel

en een speciaal
boortje het
patroon in het ei
gegraveerd. Dit
vergt erg veel
geduld omdat de
eieren makkelijk breken.
Dit ei heeft drie deurtjes,
die met kleine scharnier-
tjes op het ei worden
bevestigd. Nu kan het ei

worden versierd wat ikzelf
het leukste werk vind.
Er wordt een kleur aange-
bracht en gekoord langs
de zaagsnede. Koord kan

ook worden gebruikt om figuren op het
ei aan te brengen. Swarovski steentjes,
glitter, kleine sieraden worden ook veel
gebruikt om het ei te decoreren. Veel

spulletjes moeten echter uit Engeland
of Amerika komen, omdat deze in
Nederland niet te koop zijn.
Het ei wordt nu op een standaard
geplaatst waarbij er op gelet moet wor-
den dat het wel recht geplaatst wordt.
Dit is een vrij nauwkeurig werkje.
Binnen in het ei heb ik een elfje
geplaatst maar dit kan ook iets anders
zijn, bijv. een heks, dolfijntjes, deftige
dame, enz. Nu nog een topje op het ei

en er is weer een juweeltje geboren.

Heeft u vragen dan kunt u me bellen en

zal u graag verder helpen.

Emmy van Charldorp -

tel. 0172-436575 na 19.00 uur.

Foto's: Leo Scheffer
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Foto: Leo Scheffer

als een repeterende breuk herhalen "dat zijn de regels."
Wel hebben ze voor ons "gemak" een automaat binnen en
kan er een employé met me meegaan om te helpen. Nu ben
ik best nog in staat om geld uit de muur te halen, maar men
begrijpt kennelijk niet dat iemand die er opuit is om te ste-
len, sneller kan zijn dan het geluid, zeker tussen al die
komende en gaande mensen.

Gelukkig bezit ik ook nog een girorekening.
lk ga naar buiten, mijn auto in en richting postkantoor. Daar
wordt het bedrag aan de balie voor mij uitgeteld, niks enve-
loppe. Stop het zelf maar weg. Nou wil ik niet tot de cate-

I 7[aandagmiddag. Het is druk bij de bank waar ik een

I \ / I bedrag van mijn rekening moet halen om de repa-
I V Irateur van mijn combiketel te betalen. Handje-
contantje, anders komt hij niet. Dan moet ik een maand
wachten want het is druk!
Een maand in de kou en zonder warm water is mij te bar,
dus ga ik overstag.
Onbekend met de regels van mijn bank trek ik een num-
mertje en ga tussen de zwijgende menigte zitten.
Van de vijf balies zijn er twee open. De beide dames daar-
achter voeren een levendige conversatie. Daar tussendoor
drukken ze ook nog even op een knop en verspringt het
nummer. Tegenover mij staan twee mannen onder een
afdakje te roken. Niet bepaald een klimaat om vrolijk van te
woroen.
Wanneer ik aan de beurt
ben zeg ik vriendelijk, ter-
wijl ik mijn rijbewijs, bank-
pasje en de rekening van
de reparateu r overleg,
"mag ik dit bedrag van
mijn rekening?"
"Nee mevrouw, dat kan
niet. Onder een bepaald
bedrag moet U uit de auto-
maat pinnen." lk kom 200
euro te kort.
"Wat?' lk probeer me te
beheersen, maar mijn
sterrenbeeld triomfeert. lk
kan natuurlijk 200 euro
méér opnemen, maar heb
daar nu geen zin meer in.
Als het mij zo uitkomt ben
ik ineens bejaard, dus zeg

ik hautain dat ze voor hun
cliënten op leeftijd wel een
zekere service kunnen bie-
den, maar het meisje blijft

gorie behoren die roept "vroeger was dat anders? maar ik
kan de kille, onpersoonlijke benadering nog niet accepte-
ren. Natuurlijk, ik weet ook wel dat er in de toekomst geen
persoonlijk contact meer zal zijn. Het is nu al telefonisch zo.

Je wordt eerst door een computer doorgezaagd, krijgt dan
een heel kookboek aan menu's voorgeschoteld en bent
meer geld kwijt dan bij een gesprek van een uur met fami-
lie in Amerika, en nog geen cent wijzer. Een innerlijke stem
zegt me gebiedend "Hou op met die kritiek. Je bent geen
haar beteri'
De stem heeft gelijk en terwijl ik bij de grootgrutter loop om
de dagelijkse boodschappen in te slaan, oefen ik me in
vriendelijkheid. lk glimlach als ik oogcontact heb met een
mevrouw die kijkt of ze in een citroen heeft gebeten. Eerst

kijkt ze verbaasd, maar
dan glimlacht ze terug
Bij de wijnen vraag ik de
verkoper wat hij me kan
aanraden. Hij loopt met
me mee, pakt een flesje
rode wijn en zegt: "deze is
lekker bij dat rode kooltje'í
Hij wijst in mijn karretje en
zet het flesje ernaast.
Niet iedereen reageert
metéén. Een andere
mevrouw kijkt terug met
een blik van "Wat moet je
van me'j maar als ik haar
later bij de tijdschriften
verdiept in een roddelblad
zie, zegt ze met een verle-
gen lachje "Ze liegen wat
aÍ'!
Mijn humeur stijgt met de
minuut en bij de kassa heb
ik een leuk contact met de
cassière, die vraagt "Wilt
U meer pinnen mevrouw?

U mag hier tot 150 euro bijpinnen.
lk schud verschrikt mijn hoofd. Het is niet de eerste keer dat
hier iemand is beroofd.

In gedachten loop ik door. Het ligt natuurlijk aan mij. De tijd
is veranderd. Het zit er nog wel in, de hulpvaardigheid, de
vriendelijkheid, maar het is weggestopt onder een laagje
onachtzaamheid want criminaliteit is een onderdeel van de
samenleving geworden. Service. Het woord is er nog.
Alleen de klank is anders.

PUCK
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'Beste ctlllega, tlud-ctlllega"

Foto: Leo Scheffer.

"Beste collega, oud-collega" - zo luidde de
aanhef van de kerst- en nieuwjaarswens
van de hoofddirecteur van de ANWB, mr.
Guido van Woerkom. Aan "iedereen" is ook
ditmaal gedacht. Ook aan de gepensioneer-
den. Het was weer een opgewekt kerstpak-
ket, in de sfeer van de vakantie en de vriie
tijd.
De ANWB-businessvisie 2004-2006 is inmid-
dels van start gegaan. De hoofddirecteur
definieert dit voornemen als: "een uitdaging
voor iedereen persoonlijk om invulling te
geven aan de rol van de gids: degene die
hulp biedt, informeert, ideeën aanreikt, de
weg wijst, helpt kiezen, voor leden opkomt
en altijd voor hen klaar staat'j

Je kunt zeggen: een doelstelling en uitda-
ging die ons vertrouwd was als "werken-
den'i En kennelijk ons nog steeds inspireert
als gepensioneerden en leden van onze
Vereniging van Gepensioneerden ANWB.
Ook dit kerstpakket was mede mogelijk
gemaakt dankzij een bijdrage van hetVan
der Linde van Sprankhuizen Fonds, het soci-
aal fonds van de ANWB. lr. Van der Linde
van Sprankhuizen was voorzitter van de
ANWB van 1962:71 en van 1980 tot eind '87.

loonzakj essalarisDe tiid van het tn

"De salariszakjes en het geldkistje zijn
er niet meer" stond er in de BUITEN-
BAND van december jl. over de salaris-
administratie van toen.
Vanaf 1964 werkte ik in het technosta-
tion te Maastricht onder supervisie van
H. Smulders. Einde-maand ging je naar
het naastgelegen kantoor van kantoor-
hoofd J. v.d. Berg (onlangs overleden).
Je tekende voor ontvangst van het
loonzakje, het werd je overhandigd en
klaar was je. Later, inTS-Heerlen, met
chef-technostation J. Houben, dezelfde
procedure. Bij kantoorhoofd T
Schlamann kreeg je het salaris. Midden
zeventiger jaren kregen wij van het kan-
toorhoofd te horen dat we moesten kie-
zen: giro- of bankoverschrijving.

P. Genders
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Uit het schetsboek van Jan lvanah.

"Omdat wij op 25 en 26 augustus samen op onze
VG-ANWB-Jubileumexcursie naar Mondo Verde in
Zuid-Limburg gaan neem ik u alvast mee. lk heb er
deze zomer rondgezworven. Onderweg veel mooie
onderwerpen gezien om er een aquarelletje van te
maken. Zo ook van de prachtige slingers van de
HOP in de struiken langs de holle wegen in het
Limburgse-zuiden. Aan de fruitbomen zullen wij de
appels en peren al goed kunnen zien en misschien is
er al een peer afgevallen en . . . een rotte peer kan
ook schilderachtig zijn. Als je dan het geluk hebt een
stel vogelspotters tegen te komen die je attent
maken op een heel zeldzame vogel kon ik alleen
maar roepen: "OEHOE"!!! Vandaar ook voor u:
"DOEl"!!!Tot ziens."

Jan lvangh

PERSONALIA
Nieuwe leden:
- J. van der Beek, M. Roosenboomstraat 1Q,2642 DG Pijnacker;

projectleider Bewegwijzering.
J. Bekhof, Raadhuisstraat2l ,7921 GC Zuidwolde; routeWWW.
Mevr. A.G. Benten-Bosma, A. Jacobsstraat 44, Groningen;
informatrice.
A. v.d Berg, Beukenlaan 56, 2665 DV Bleiswijk; man. Wpl. WW.
Mevr. E. den Braven, Ar1h. v. Schendelstraat 32, Maassluis;
projectmedewerker Bewegwijzeri n g.
M.J. v.d. Broek, Dr. H. Colijnlaan 366, Rijswijk; keurmeester.
baanbeheerder, auto-adviseu r.
Mevr. E. de Bruijn-Bakker, Scholtenstraat 2, Leiden; secr.
Rechtshulp.
N.J. Buijs, Weegbree 20, 3903 GTVeenendaal; chef Cl/schr.
i nfo/medewerker AFB/FSC.
C. Collée, Heiloostraat 77, Den Haag; medewerker AFB.
D.M. van Deene, Kievitshof 1, 1383 GH Weesp; techn. coórd.
V+U+Autokeu ringen.
H.L.M. Dubelaar, Ooststraat 44,4306 AC Nieuwerkerk; route
WW.
B. lJntema,Tulpentuin 139, 2272 BR Voorburg; hoofddirecteur.
H.PJ. Janssen, Eelserstraat 24, 5986AP Beringe; WW

- A. Klaver, Singel 7,9244 AB Beetsterzwaag; planner-centralist.
- J.D. Koning, Zuidpoldersingel 125, 2645 LA Delfgauw.
- G. Krippers, Boomgaardstraat 19a, 6063 AG Vlodrop;WW.
- L. Meeuwisse, Oosterhoutstraat 19, 6843 RK Arnhem; WW.
- R. Neys, Meidoornlaan 2, 1775 EP Middenmeer; route WW.
- J.G.J. Schoenaker, Echterstraat 52, 6051 GB Maasbracht;WW
- C. Stam, Hendrick Potlaan 7,3411 VL Lopik; inspect. Voh.
- C.H. Steenwinkel, Zuringveld 14, 2742 GP Waddinxveen; regio-

manager.
- A.M. Steffens, Buizerderf 10,2251 MTVoorschoten; autotechn.-

adviseur.
- H. v.d. Velde, De Klerkstraat 41 ,9731 MP Groningen; WW
- G.J. Vermeer.Tweede Pallertweg 1, 9545TW Boertange;

V+S/Reizen.
- R. Vreeman, Strobloem 26,2317 LE Leiden.
- R. van derWal, Jutte 114, 8447 AE. Heerenveen;WW.* J. Wiersma, Binnenweg 3, 8443 DJ Heerenveen;WW.
- J. Wijnands, Van Beeklaan 27,3829 AT Hooglanderveen; WW.

Overleden:
23 juni 2003, Mevr. C. Langkruis-v.d. Knaap, Berg en Dal.
31 december 20A3, L. Schipper, Oostvoorne, WW 1e kl.
8 januari 2004, L. Broersma, Assen, garage-magazijn.
Velen onder ons zullen aan deze collega's, en eventueel aan hun
verwanten, goede herinneringen bewaren.

Opzeggingen:
Mevr. J.C. Blenderman-Jansen. Amsterdam.
P van Baaren. Bergen op Zoom.
Mevr. E Hopman-Penne. Terneuzen.
G.W. Jansen, Oosterbeek.
HM. Manders, Swalmen.

Gewiizigd telefoonnr. :

N.A. Diederix: 070-3637084.
H.A. Kluis: pla A76-5412707.

Verhuisd:

l|Sy..ï,M. de Gooyer-Breedijk, pla Hendrick Staersweg Sn,3A67
VZ Rotterdam.
J. Hille Ris Lambers, Landróstraat 583,2551 BA Den Haag.
M. Winter, App. "Fjourmesteri Stjoerboard 36, 8502 AB Joure.
B.L. Kooperberg, 's-Gravenweteríng 86, 3062 SJ Rotterdam.

Berichten voor PERSONALIA kunt u zenden aan het
I e_d,e_n se cret a ri a at : C a rol ij n Jon g sm a. Va n Ki jf h oekl a a n 46,
2597TD Den Haag.
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woordpuztel
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1. Soort verzekering.
13. Haargroei.
14. Helling.
15. Vaartuig.
16. Geladen deeltje.
18. Bijwoord.
20. Volstrekte eenheid vor-

mend.
23. Deel ven een plant.
25. Plaats in Engeland.
27. Bijwoord.
29. Jongensnaam.
30. Meisjesnaam.
31. Lichaamsap.
32. Deel van de Pauselijke

zegen.
34. Motorwedstrijd (afk.).
35. Familielid.
37. Van zekere kleur.
38. Echtgenote.

39. Koraaleiland.
40. Deel van een schip.
42. Bazige vrouw.
44. Voorzetsel.
45. Document.
47. Lokspijs.
48. Jongensnaam.
50. Bloeiwijze.
51. Plaats in Duitsland.
53. Toonbank.
55. Vrouw.
56. Spijker.
58. Graanopslagplaatsen.
60. Laagte.
61. Heks.
63. Bedrag in woorden.
65. Ondeskundigen.
68. Deel van een projectiel

CopyrightTOPP

Software 1991.

m
1. Dierengeluid.
2. Jongensnaam.
3. Naaigerei.
4. Bijwoord.
5. Plaats in Nederland.
6. Nazi-organisatie.
7. Do.
8. Delen van een spoorweg.
9. Plant.
10. Plaats in Nederland.
11. Technische dienst (afk.).
12. Voegwoord.
17. Ongewoon.
18. Vruchtjes.
19. Verharde huid.
20. Jongensnaam.
21. Zuivelorodukt.
22. Meebezorgen.
24. Vod.
26. Vogelproduk.
28. Speelgoed.
33. Meisjesnaam.
34. Deel van een boom.

Oplossing kruiswoordpuzzel
december 2003.
Trefwoord: " Mondo Verde'j

Horizontaa I

1. kaas; 4. blaar; 8. daad: 12.
ada; 13. dra;14 aeg; 16, aba;
17. lensdop; 18. raadsel; 19.

res; 20. dut; 21. ala; 23. eik;
25. brillen; 27. butlers; 29.
raki; 30. radar| 32. frak; 33.
pia; 34. adam; 38. apart;40.
made;43. fabiola; 44. deme-
ter; 45. srv;46. elk;48. ome;
50. oer; 53. schaden; 55. klei-
en; 57. eva; 58. eig; 59. eem;
60. tee;61. rome;62. negen;
63. bank.

Verticaal
1. kalf; 2. ade;3. aanblik;4.
broeder; 5. laps; 6. aardiT.
reaumur; 9. aasgier; 10. abe;
11. dali; 13. ddr; 15. gat;21.
ara;22. ali;23. elfi 24. kra;
25. braaf; 26. nappa; 27.

baard; 28. skier; 31. dia; 35.
das; 36. abraham; 37. miv;
38. alamein; 39. tegelen;40.
meei 41. atlanta; 42. dek; 47.

aser;48. ode; 49. enge; 50.
okee; 51. rem;52. snek; 54.
cvo; 56. een.

ij loting wer&iinnaar,
en ontving de cadeaubon:

36. Voorzetsel.
37. Spaans schilder.
41. Vaartuig.
43. Meer in Azië.
44. Vogel.
46. Mak.
49. Geografische term (afk.).
52. Lassen.
53. Sigarettenmerk.
54. Boomvrucht.
55. Dwalen.
57. Niet goed wijs.
59. Germaanse godheid.
62. Landbouwwerktuig.
63. Zie aldaar (afk.).
64. Voor de vuist weg (afk.).
65. Grammofoonplaat (aflk.).
66. Deel van de bijbel.
67. Bijwoord.

Oplossíngen vóór
1 mei naar:
Garolijn Jongsma,
Van Kijfhoeklaan 46,
2597TD Den Haag.

63 12 26 55 44 58 34 19 24' mevrouw-€. Zoutman-
Venema te Wieringerwerf.


