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Nieuwe leden Regio

Mw A.M. Moerman, Willem Klooslaan 3, 2273 TX  Voorburg, 

tel: 0470-3860792 5b

A.S. Spaans, Laakweg 216, 2521 SW  Den Haag, 

tel: 070-2118324 8

J.H. Magneé, Maassingel 190, 5751 VS, Deurne, 

tel: 0493-310022 20

G.A. Kouwen, Panoven 33, 3401 RB  IJsselstein, 

tel: 030-6886873 15

J. Drent, Lutherse Kerkstraat 69, 9611 JL  Sappemeer, 

tel: 0598-391308 25

H.T. Vermeulen, Anton Kraalweg 42, 4153 XC  Beesd 15

A. Walsma, Leegeweg 24a, 9746 TC  Hoogkerk, 

tel: 050-5568051 25

W. van der Linden, Jennerstraat 92, 7909 EC  Hoogeveen 23

Mw M.N. de Vries, Bosrand 146, 5665 ET  Geldrop, 

tel: 040-2856241 20

J. Visser, Heidijk 4, 5251 KN  Vlijmen, tel: 06-14263901 20

Verhuisd

J. Overduin, Glenn Millerhof 5, app. 2-42, 2551 JP  Den Haag, 

tel: 070-3238041 9

J.J. de Boer, Wilhelmina Rustoord, Drachterweg 79, 

9865 VG  Opende, tel: 0594-658181 24

J.P.F.M. Wiesman, Sandelhout 77, 3991 PZ  Houten 16 

A.C.F. Verhaegen, p/a Truus Smulders-Belienstraat 19, 

3207 DJ  Spijkenisse, tel: 0181-641510 14

Mw J. Bemelman-de Groot, Hendrik van Viandenstraat 13, 

3633 CG  Vreeland 18

Mw B. Ram-Muller, Burgemeester Feithplein 87, 

2273 BX  Voorburg 5b

Mw P. van der Welle-Both, Lijsterbesweg 12, 

3241 BM  Middelharnis 14

Mw L. Simmers, Vlaskamp 372, 2592 AL  Den Haag 11

C.F. Donkersloot, Veredapark 22, Zona 4 Buzon 4019, 

03728 Alcalali, Alicante, Spanje

J.R.M. Alsemgeest, Mosselkreekstraat 57, 4335 TG  

Middelburg, tel: 0188-853717 17

Overleden 

Mw C. Pauw, echtgenote van J. Minnema, Linschoten, 

15 september 2010 16

N. Bink, echtgenoot van mw W.H. Bink-Haring, Voorburg, 

13 november 2010 5b

Mw C. Stal-Karreman, Den Haag, 15 november 2010 10

Mw A.M. Swolfs-van Dorst, Breda, 5 december 2010 19b 

Mw C. de Swart, echtgenote van J.W. Kloos, Arnhem 

21 december 2010 22a 

J.G.A.M. van Tongeren, Den Haag, 21 december 2010 3

A.C.F. Verhaegen, Spijkenisse, 27 december 2010 14

R. Veltman, Den Haag, 30 december 2010 11

Mw C.E. de Rooy-Huijgens, Zoetermeer, 2 januari 2011 13

G. de Bruijn, Apeldoorn, 2 januari 2011 22a

J.D. van der Have, Zoetermeer, 3 januari 2011 13

J.P. de Bruijne, Sluis, 2 februari 2011 17

Opzeggingen 

J.J.M. van Berkel, G. Doggerlaan 48, Den Haag 5a

Mw G. van der Welle-Reuselaars, Mahlerrode 32, 

2717 CM  Zoetermeer 13

Mw M.E.C. Turk, Pettenstraat 93, 6843 JD  Arnhem 22a

Colofon
De VG -ANWB is lid van het NVOG

Bestuur VG-ANWB
B. Koens, voorzitter
voorzitter@vg-anwb.nl
Mevr. M. Philippus
pensioenzaken@vg-anwb.nl
Mevr. A.H.B. Lippmann-Willigers, 
secretaris
secretariaat@vg-anwb.nl
R.A.J. van der Loo
ledensecretariaat@vg-anwb.nl
D.J. van Werkhoven, penningmeester
penningmeester@vg-anwb.nl
L. den Dulk, coördinator
regio contactpersonen
regiocontact@vg-anwb.nl
Mevr. A. Notenboom
activiteiten@vg-anwb.nl

Secretariaat
Mevr. A.H.B. Lippmann-Willigers
Maurits de Brauwweg 20
2597 KD ’s-Gravenhage
tel. 070-3547155
secretariaat@vg-anwb.nl

Ledensecretariaat/berichten
R.A.J. van der Loo (Rolf),
ledensecretariaat/berichten
Koninginnelaan 49
2281 HB Rijswijk (ZH)
tel. 070 - 399 20 77
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Redactie
Marijke Jansen, eindredactie
hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl
Pieter Battem, redactiesecretariaat
redactiesecretariaat-bb@vg-anwb.nl
Annette Notenboom
activiteiten@vg-anwb.nl
Leo Scheffer, fotografie
fotografie-bb@vg-anwb.nl 
Chris Soudan, vormgeving
vormgeving-bb@vg-anwb.nl

Druk
de Boer Zoeterwoude

Postrekening
t. n. v. Penningmeester VG-ANWB
onder nummer 3816027

Kopij voor het zomernummer 
uiterlijk voor 9 april 2011
naar redactiesecretariaat:
P.G. Battem
Koningspark 6
3481 VS Harmelen
tel. 0348-441544
redactiesecretariaat-bb@vg-anwb.nl

Website VG-ANWB
www.pensioenfondsanwb.nl

Foto’s editie voorjaar: Leo Scheffer
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C. de Rooy, Regenboogsingel 15, 2718 GT  Zoetermeer 13

Mw C.Th. Mik-de Wolf, Prins J.W. Frisolaan 83, 2263 CD  

Leidschendam

4

Correctie ledenlijst

Y. Knier, tel: 0521-511391 wijzigen in: 0521-511371 24 

Wijzigingen regio

J. Overduin van regio 5b naar regio 9

Mw B. Ram-Muller van regio 10 naar regio 5b

Mw L. Simmers, van regio 5b naar regio 11

Lustrumverjaardagen Jaar Regio

1 februari 1931 R. Dijk, Hoofdstraat 25, 9269 

SX  Veenwouden 80 24

7 februari 1931 B.J. Keppler, Manegelaan 43, 

8352 ES  Dronten 80 18

7 februari 1941 B.M.B. Rijlaarsdam, Hoge Rijndijk 186, 

2314 AJ  Leiden 70 7

9 februari 1926 J.D. Plaisier, Overloperhof 10, 

4337 GW Middelburg 85 17

14 februari 1941 Mw W.J. Monod de Froideville, 

Waalsdorperweg 105,

2597 HS  Den Haag 70 12

Lustrumverjaardagen Jaar Regio

15 februari 1926 C. Pikkaart, Spreeuwenstraat 7, 

7471 HA  Goor 85 23 

18 februari 1936 P.J. Berckmans, Anna van Saksen-

straat 28, 6021 DD  Budel 75 21

20 februari 1946 P.A.J.M. van Rooy, Doelenstraat 21, 

5616 RK  Eindhoven 65 19a

22 februari 1941 H.W.G. Omlo, De Omloop 1, 

9774 PX  Adorp 70 25

27 februari 1936 N.J. Paardekooper, Anemonen-

weg 63, 2241 XJ  Wassenaar 75 12

28 februari 1946 M.J. Jansen, Lorentzstraat 419, 

2041 RP  Zandvoort 65 1

Huwelijksjubilea Jaar Regio

2 februari 1961 de heer en mevrouw C.D. van der Heyden-

ter Stege, Emmakade 153, 2411 JJ  Bodegraven 50 7

25 februari 1971 de heer en mevrouw W.J. Otto-

van Zadelhof, Bosstraat 27,

3766 AB  Soest 40 18

Werk in uitvoering.
Zo kun je het eigenlijk wel noemen als je terugkijkt op het
begin van het nieuwe jaar. Het jaar begon met vijf nieuwjaars-
recepties in het land. Eentje meer dan voorgaande jaren. In
totaal ong. 250 bezoekers. In Den Haag waren de meeste be-
zoekers. Regionaal scoorde Assen erg goed. Apeldoorn was
nieuw. Opvallend was daar de relatief grote belangstelling uit
Twente. Uit de omgeving van Arnhem viel de belangstelling
tegen. Voor het eerst is op de bijeenkomsten gevraagd naar
de herkomst. Dat was een goed idee van onze bestuursleden
Rolf van der Loo en Dick van Werkhoven. Het vergroot het in-
zicht in de bezoekersstromen. Toen we toch bezig waren met
de adressen, is op het hele ledenbestand een analyse losgela-
ten. Die analyse versterkt het inzicht dat het een goede keuze
was om ook naar Apeldoorn te gaan. Volgend jaar dus weer!
Nieuwjaarsbijeenkomsten vergen van enkele bestuursleden
veel tijd en moeite. Het is echter altijd weer plezierig om de
leden in het land te ontmoeten. Een praatje is snel gemaakt,
een vraag is gemakkelijk gesteld en een antwoord kan –
meestal – ook direct worden gegeven. 
Soms kunnen dingen snel geregeld worden. Bij de bestuurs-
vergadering voorafgaande aan de eerste nieuwjaarsbijeen-
komst waren er gedachten om de e-mail adressen van de
bestuursleden minder persoonsgebonden en meer functiege-
bonden te maken. Bij de laatste nieuwjaarsbijeenkomst was
dat met voortvarendheid door onze penningmeester Dick van
Werkhoven al gerealiseerd. In het colofon van deze Buiten-

band ziet u nu vele keren @vg-anwb.nl als domeinnaam. 
De snelle lezer ziet ook onderaan deze bestuurspraat een
ander e-mailadres. Dat maakt het gemakkelijker om berichten
voor de VG-ANWB sneller en beter op de goede plek te krij-
gen. Met name voor het ledensecretariaat is dat een goede
zaak. Ook bij mutaties in het bestuur of de redactie blijven de
e-mailadressen hetzelfde. Wel zo gemakkelijk.
Maar er wordt aan nog meer gewerkt. 
Chris Soudan is reeds ver gevorderd met het bouwen van een
website. Een groot deel van de tekst die op de site moet
komen, is al aangeleverd. Daarbij ligt de nadruk op het reilen
en zeilen van onze vereniging. Voor nieuws van de ANWB ver-
wijzen we u door naar de website van het Pensioenfonds
ANWB (www.pensioenfondsanwb.nl). Overigens zit de pensi-
oensite in een nieuw jasje. Het ANWB-nieuws is te vinden via
de homepagina, dan het deel voor ‘gepensioneerden’ en ver-
volgens onder ‘Nieuws gepensioneerden’. Natuurlijk vindt u
er ook pensioennieuws.
Door Annette Notenboom is hard gewerkt aan de excursies.
De boottocht in Friesland is verplaatst van woensdag 10 au-
gustus naar donderdag 18 augustus 2011. U zult daarover nog
een brief krijgen. Als de planning klopt, heeft u kort geleden
al een brief ontvangen over de Algemene Ledenvergadering
op vrijdag 8 april op het ANWB hoofdkantoor en een bericht
over een bezoek aan het Louwman Automuseum op dinsdag
12 april 2011. Maar bij deze bent u er even aan herinnerd.

Beno Koens   voorzitter@vg-anwb.nl

Bestuurspraat



Vijf bijeenkomsten 
en 250 bezoekers

De nieuw-
jaarsbijeen-
komsten van
2011 waren
weer een ont-
moetingsplek
voor oud-col-
lega’s. In totaal
waren er nu on-
geveer 250 be-
zoekers. Naast
de bijeenkom-
sten in Den

Haag, Assen, De Bilt en Eindhoven, was dit keer Apel-
doorn aan het rijtje
toegevoegd. Veel
leden uit Twente had-
den de weg naar
Apeldoorn al gevon-
den. Volgend jaar
hopen we daar meer
oud-collega’s te kun-
nen begroeten. 

De weersomstandig-
heden waren dit jaar
veel beter dan in
2010. Dat gold zeker
voor Den Haag, waar
vorig jaar de meeste
hinder werd ondervonden van de winterse weersom-
standigheden. Er waren nu meer dan 100 bezoekers in

het bedrijfs-
restaurant
op het
hoofdkan-
toor. 
In Den Haag
hield Frits
van Bruggen,
lid de hoofd-
directie van
de ANWB, de
nieuwjaars-

speech. Op die dag was hij bezig met zijn 98e werkdag
bij de ANWB. Binnen de ANWB is hij belast met de activi-
teiten op het gebied van Hulpverlening, Verzekeringen
en Medical Air Assistance. Frits heeft voor zijn overstap
per 1 september 2010 naar de ANWB gewerkt bij Natio-

nale Nederlanden/ING, grotendeels in dezelfde functie
als onze oud-hoofddirecteur Paul Nouwen. 
Frits kondigde aan dat hij in februari 2011 het voorzitter-
schap van het Pensioenfonds ANWB van Guido van
Woerkom zal overnemen. Over de dekkingsgraad van

het Pensioen-
fonds kon hij
berichten dat
deze boven
de norm van
het herstel-
plan was uit-
gekomen.
Dat was ge-
ruststellend
om te horen.
Eind decem-
ber was de
dekkings-
graad 100,5%.
We zijn dus
nog niet uit
de gevaren-
zone, maar
de toekomst
ziet er roos-
kleuriger uit
dan midden
2010.

Met de ANWB gaat het
de goede kant op. Er is in
2010 een netto aanwas
van 4.000 leden. Welis-
waar minder dan de toe-
name van 30.000 in 2009,
maar wel een toename.
Bovendien is de omzet
gestegen ten opzichte
van 2009 en het ziet er
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voorts naar uit dat
het beoogde ren-
dement van 2% ge-
haald zal worden.
De ANWB begint
met een goed ge-
voel aan 2011. Een
jaar waarin de
leden nog meer
maatwerk zal wor-
den geboden. Ook
de activiteiten op
digitaal gebied zul-
len worden ver-
sterkt. De proef in
Gelderland met de
‘Autoverkoopser-
vice’ biedt perspec-
tief voor de
toekomst. Onge-
veer 1.000 leden

toonden al belangstelling om hun auto via de ANWB te
verkopen. Het blijft het doel van de ANWB om dicht bij
de leden te staan en mee te gaan in de beleving van de
mensen. 

De ANWB blijft staan voor ‘helpen+’.
Voor de Wegenwacht is het feest in 2011. Het parade-
paard van de ANWB wordt dan 65 jaar. 
De Wegenwacht mag zich sinds de start kort na de oor-

log, nog steeds in een grote waardering van de leden
verheugen. Een waardering die ook weer bleek tijdens
de zeer winterse dagen in december 2010. Het was we-
derom topdrukte met veel overuren. Niet alleen voor
Wegenwachters, maar ook voor de collega’s bij de ver-
keersinformatie.

Door Beno
Koens kon he-
laas geen leden-
groei van de
VG-ANWB wor-
den gemeld. De
vereniging is
eind december
2010 blijven ste-
ken op 749. Het
jaar daarvoor
waren dat er nog 762. 

Met een power-
pointpresentatie
ging hij verder in
op diverse zaken,
maar vooral werd
aandacht besteed
aan het lezerson-
derzoek dat
medio 2010 werd
gehouden. 

Bij alle bijeenkomsten was de sfeer ongedwongen. Het
kostte moeite om de leden aan het einde van de dag
weer naar huis te
laten gaan. In feite
is dat al een teken
dat iedereen het
naar z’n zin heeft
gehad. Volgend
jaar hopen we dat
nog meer leden
naar de bijeenkom-
sten zullen komen.

Beno Koens
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Leden- en lezersonderzoek 2010
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Op 26 juli 2010 is naar alle leden van de VG-ANWB
een brief met enquêteformulier verzonden met het
verzoek om mee te doen aan een leden-/lezerson-
derzoek. Na de lezerspeiling in 2005, waarbij uitslui-
tend vragen werden gesteld inzake de Buitenband,
wilde het bestuur van de VG-ANWB ook over een
aantal andere onderwerpen de leden vragen stel-
len.
Van de 753 formulieren die werden verzonden, zijn
er 212 geretourneerd, een respons van 28%.
Onderstaand treft u de uitkomst aan van een aantal
gestelde vragen.

Leeftijd
Van onze leden is bijna de helft (45,29%) tussen de
60 en 70 jaar. Van de ge-enquêteerden gaf 31,7%
aan tot deze leeftijdscategorie te horen. Van de
groep leden tussen 70 en 80 jaar (31,61%) reageerde
30,3%.
De verschillende leeftijdsgroepen zijn van belang
bijvoorbeeld i.v.m. de interesse voor bepaalde ex-
cursies.

Waar werkzaam geweest binnen de ANWB?
De grootste groep leden is werkzaam geweest op
het hoofdkantoor te Den Haag of de vestiging te
Voorschoten (41,51%), gevolgd door een grote
groep die werkte voor de Wegenwacht (33,96%).
De technokeuringen worden vertegenwoordigd
door 7,08%, de vestigingen door 6,13% en elders
werd aangegeven door 2,83% (regiomedewerkers
of medewerkers in het buitenland). 

Het bezit van een computer
81,13% geeft aan een computer te bezitten. Van de-
genen die hebben aangegeven er geen te bezitten
(17,92%), is het merendeel van plan er binnenkort
wel een te willen aanschaffen.

De Buitenband
De hoofdmoot van de enquête betrof vragen in-
zake de Buitenband.
Hieronder worden de belangrijkste
onderwerpen/resultaten uitgelicht.

Waarom leest u de Buitenband?
Bij deze vraag waren meerdere antwoorden moge-
lijk.
informatie over pensioenen 80,66%
informatie over oud-collega's 76,89%
informatie over de VG-ANWB 76,89%
informatie over de ANWB 68,40%
zorgverzekering 58,96%
faciliteitenregeling ANWB 57,08%
informatie over vrijetijdsbesteding 25,47%

Aandachtsgebieden en/of onderwerpen die gemist
worden
Voor de redactie van de Buitenband een belangrijke
vraag. Van de ge-enquêteerden had 70% geen sug-
gesties, 20% heeft geen antwoord gegeven en 10%
kwam met de volgende suggesties:

ANWB
• achtergrondverhalen bij ANWB onderwerpen
• ontwikkelingen/wijzigingen/vernieuwingen in

bedrijf/vereniging ANWB
• meer info ANWB
• technokeuringen

Ouder worden
• hoe ga je om met ouder worden, nieuwe gebre-

ken enz.
• financiële adviezen, tips voor kleinkinderen
• gezondheidstips, sparen, beleggen, erven,

schenken, euthanasieverklaringen enz.
• zorgverzekering, toegespitst op 65+
• rubriek ‘wist u dat?’, voordelen vut en pensioen,

kortingen en aanbiedingen

Collega’s
• het wel en wee van oud-collega's. Ondanks een

lang dienstverband hoor je niets meer van de
ANWB

• eventueel jubilea c.q. afscheid van huidige colle-
ga's. Zal wel moeilijk zijn dit per afdeling te ver-
melden



• persoonlijke verhalen van gepensioneerden én
nabestaanden. Bijvoorbeeld herinneringen of
wat de invloed van je persoonlijk leven was van
het werken bij de ANWB van jezelf of van je
partner

• ervaringen van andere vutters/gepensioneer-
den ‘ter lering en vermaak’

Hobby’s
• goede tips op het gebied van pc's
• meer over hobby's van oud-collega's

Welke rubrieken in de Buitenband leest u?
Uit een van de vragen is gebleken dat de Buiten-
band goed wordt gelezen (83,02% leest het blad he-
lemaal). In onderstaand overzicht is per onderdeel
aangegeven hoe de voorkeur/interesse is verdeeld.

Leesbaarheid van de Buitenband
Als de leden van de VG-ANWB het samen ergens
over eens zijn, is dat wel de leesbaarheid van de
Buitenband (80% is van mening dat deze goed is).
Bij deze vraag was het mogelijk opmerkingen te
maken. 
Een korte bloemlezing van de gemaakte opmerkin-
gen:

Inhoud
• ik heb nergens klachten over; vind het een pret-

tige bladlettergrootte
• 14-punts letter beter
• lettergrootte: matig (ben slecht van gezicht)

Kleurgebruik
• bij gebruik van kleurendruk is het van belang

dat de tekst goed leesbaar is
• graag weinig tekst op gekleurde ondergrond
• kleurgebruik: mooi
• soms moeilijk leesbaar
• tekst in blauw is slecht

Foto’s
• meer foto's
• foto's te klein (2x)
• foto's soms te klein
• foto's soms wat klein
• foto's te groot ten opzichte van tekst

Het Bestuur van de VG-ANWB en de redactie van de
Buitenband bedanken allen die de moeite hebben
genomen het enquêteformulier in te vullen. Met
name de opmerkingen t.a.v. de inhoud van de Bui-
tenband zal de redactie zeker ter harte nemen.

Buitenband |  voorjaar 7

altijd regelmatig soms nooit blanco totaal altijd + 

regelmatig

% % % %  % %

Pensioenpraat 78,30% 13,68% 5,66% 0,47% 1,89% 100,00% 91,98%
Personalia 75,47% 15,09% 4,72% 0,00% 4,72% 100,00% 90,57%
Bestuurspraat 71,23% 17,92% 5,19% 1,42% 4,25% 100,00% 89,15%
Pensioen privé 64,62% 15,09% 8,02% 1,42% 10,85% 100,00% 79,72%
Annettes allerlei 41,04% 20,28% 24,53% 3,30% 10,85% 100,00% 61,32%
Pucktueel 41,98% 17,45% 15,09% 6,13% 19,34% 100,00% 59,43%
Vrij en tijd voor 28,77% 28,77% 18,40% 2,83% 21,23% 100,00% 57,55%
Puzzel 44,81% 11,79% 13,68% 20,75% 8,96% 100,00% 56,60%
Boekenrubriek 25,00% 10,85% 30,66% 15,57% 17,92% 100,00% 35,85%
Andere 20,28% 15,09% 10,85% 2,36% 51,42% 100,00% 35,38%

Totaal 49,15% 16,60% 13,68% 5,42% 15,14% 100,00% 65,75%
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@nnette’s @llerlei

Geloof en een hoop liefde,
Koeienrusthuis Stichting 
De Leemweg in Zandhuizen

Bejaardenhuizen voor mensen kennen
we maar al te goed. Maar weet u dat er
ook een bejaardenhuis voor koeien is?
Bert Hollander is de boer die zich het lot
aantrekt van uitgemolken en oude
koeien. Zijn liefde voor de dames- en he-
renkoeien gaat zelfs zo ver dat hij bij hen
in de stal is gaan wonen. In de zomer gra-
zen ze buiten maar nu is het winter en
staan de koeien lekker warm bil aan bil.
Stichting de Leemweg is opgezet in 1996
door de vrienden Bert Hollander en Rien
van den Bergh. Bert verzorgde op dat
moment twee koeien die overgebleven
waren na het sluiten van de melkveehou-
derij van zijn ouders. De koeien kregen
de namen Linda en Riekie, de twee eer-
ste koeien van de stichting.

Het idee dat koeien door heel Nederland
‘uitgemolken worden’ was voor de vrien-
den onaanvaardbaar, ze vinden dat melk-
koeien een beter leven verdienen. Zo
ontstond het idee een stichting in het
leven te roepen. Langzaam groeide de
stichting met zowel donateurs als
koeien. Inmiddels is de stal uitgebreid
met 17 ligboxen en lopen er nu 43 runde-
ren, waarvan 4 ossen en 39 koeien. De
runderen hebben allemaal een eigen ver-
haal en reden waarom zij bij de stichting
zijn gekomen. In Nederland heeft de koe
een niet al te lang leven. De gemiddelde
slachtleeftijd is zes jaar.

Bij Stichting Leemweg leven de dieren
zonder te hoeven produceren en zonder
ooit geslacht te worden. Ze slijten hun
oude dag in alle rust en worden met
gemak 20 jaar. Om dit allemaal mogelijk
te maken is er geld nodig. Alle donaties
zijn welkom. Ook biedt de stichting de
mogelijkheid een koe te adopteren. Kijk
maar eens op de website: www.koeien-
rusthuis.nl.

Stichting de Leemweg
Molenhoek 25
8421 PK Oldeberkoop
Bankrelatie: Rabobank, 
rek. nr.: 31.02.36.355

Hieronder een tweetal verhalen van
koeien die nu in het rusthuis wonen.

Claartje - 12 juni 1993 - Belgisch Blauw  

Claartje ontsnapte uit het slachthuis in
Koudum en rende een hele middag door
de straten voor de politie en de dieren-
arts uit. Ze kreeg zoveel verdovingspijlen
op zich afgevuurd dat een olifant allang
onder zeil was geraakt. Maar Claartje
bleef lopen en brak onderweg een van
haar achterpoten. Uiteindelijk sprong ze
door een raam heen en kwam terecht in
een etalage waarin een kunstenaar zijn
beeldjes had uitgestald. Twee broers
kochten haar en brachten Claartje naar
Bert. Op een ochtend, een paar maanden
daarna, stond er een kalfje naast haar in
de wei. Ze heeft het op drie poten gekre-
gen. Claartje en Rinus (genoemd naar
een van de broers die haar redden) zijn
nog altijd onafscheidelijk. Haar achter-
poot is volledig hersteld.

Emma - 6 juni 1995 - Holstein Friesian 

De draagtijd van een kalf is, net als bij
mensenbaby’s, negen maanden. Maar
Emma kwam twee maanden te vroeg. Er
is geen kalf dat in een couveuse wordt
gestopt, dus lag dit minibeestje voor
dood in de voergang van de stal waar het
geboren was. Heel toevallig was Bert op
bezoek en zag dat het hoopje kalf nog
ademde. Hij nam het mee, doopte het
Emma en gaf haar de fles. Het eerste jaar
was ze veel ziek, maar nu is ze de koe die

het langst op de Leemweg woont. 

Staladres: Leemweg 10, 
8389 TL  Zandhuizen
Telefoonnummer van Bert Hollander: 
06 21461941

Rusthuis voor paarden

De Paardenkamp in Soest is een rusthuis
voor oude paarden en pony's. Een rust-
huis, waar de paarden van hun welver-
diende pensioen kunnen genieten na een
leven van hard werken als bijvoorbeeld
manegepaard of paard van de orgelman.
Het enige wat ze nu nog hoeven te doen
is lekker lopen in de wei, een wortel aan-
pakken van een bezoeker en genieten
van de rust en de verzorging op De Paar-
denkamp.

Al ruim 50 jaar bestaat De Paardenkamp.
In 1962 opgericht door de heer C.J. 't
Hart, destijds secretaris van de Dierenbe-
scherming, afd. Soest. 
Hij was een dierenbeschermer in hart en
nieren en haalde overal en nergens oude
dekens, voederbakken en vooral voer
vandaan voor de honden en katten in het
asiel.
Zo kwam hij ook op het abattoir voor
slachtafval, waar hij een oud, afgedankt
paard zag staan, gereed voor de slacht.
Dit was voor de heer 't Hart de aanzet tot
het oprichten van een paardenrusthuis,
waar oude afgedankte paarden hun
oude dag kunnen slijten.
De Paardenkamp bestaat nu dus al meer
dan 50 jaar en in totaal hebben al ruim
300 paarden en pony's hier van hun pen-
sioen kunnen genieten.

Heel bijzonder was Elsje, die jarenlang de
ponytram van de dierentuin in Amers-
foort had getrokken en pas op haar
50ste jaar is overleden, het oudste paard
in Nederland ooit.

De Paardenkamp is een idealistische in-
stelling zonder winstoogmerk en leeft bij
de gratie van giften en gaven. 
De Stichting krijgt geen enkele subsidie
van de overheid, dus bijdragen zijn zeer
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verzameling. De collectie straalt passie uit
en liefde voor en kennis van de automo-
biel in al zijn verschijningsvormen. Elke
automobiel vertelt zijn eigen verhaal en
levert daarmee zijn eigen bijdrage aan de
geschiedenis. Het zijn spiegels van de cul-
tuur.
De collectie is gehuisvest in een speciaal
voor dat doel gebouwd museum in Den
Haag, de stad waar P.W. Louwman een
importschap voor Dodge- en Chrysler-au-
tomobielen begon. Het museumgebouw
herbergt een grote ruimte voor het
tonen van de collectie historische auto-
mobielen en is tegelijkertijd in harmonie
met de historische omgeving. Het mu-
seum ligt tussen het ANWB hoofdkan-
toor en motel De Bijhorst, aan de
Rijksstraatweg, tegenover de ingang van
renbaan Duindigt.

Op dinsdag 12 april 2011 organiseren we
een excursie naar dit museum voor de
leden van onze Vereniging. We starten
om 10.00 uur met een kopje koffie in het
restaurant van het museum om daarna
de prachtige automobielen te gaan be-
zichtigen.
Facultatief kunt u na afloop deelnemen
aan de lunch in motel Bijhorst.
U ontvangt een aanmeldingsformulier
per email. Mocht u niet over internet be-
schikken dan kunt u het aanmeldingsfor-
mulier ook telefonisch bij Annette
Notenboom aanvragen. 
(tel. 06 13 60 55 16).
De kosten voor deze excursie bedragen 
€ 20,- (zowel voor leden als niet-leden).

Overige activiteiten in 2011
Woensdag 27 juli 2011: Stadswandeling
door Den Bosch inclusief een boottocht
over de Dieze.
Donderdag 18 augustus 2011: Boottocht
met de Frysian Queen vanuit Akkrum
naar Sneek en bezoek aan de stad Sneek
of Joure.
Begin oktober zal weer de Golfdag wor-
den gehouden.

Adam II een deel van zijn verzameling
naar de veiling. Uit de grote voorraad
werden ruim duizend objecten gekozen
waarvan de familie afstand kon doen.
Het bracht ruim 8 miljoen dollar in het
laatje van de vorst.

Adres
Museum de Fundatie
Paleis a/d Blijmarkt, Blijmarkt 20
8011 EN  Zwolle
Openingstijden: di t/m zo 11-17 uur
Toegangsprijs: Volwassenen: € 7,50, hou-
ders van een Museumjaarkaart gratis

Excursies

Bezoek aan het Louwman Museum, 12
april 2011

De basis voor het Louwman Museum, 
's werelds oudste privé-collectie automo-
bielen, is in 1934 gelegd door de aanschaf
van een toen twintig jaar oude Dodge,
die nog steeds in het museum is te zien.
Inmiddels omvat de verzameling ruim
tweehonderddertig antieke en klassieke
automobielen. Kenners beschouwen de
collectie, bijeengebracht door twee gene-
raties van de familie Louwman, als een
van de mooiste ter wereld. Het Louwman
Museum is niet zomaar een automobiel-

noodzakelijk om dit mooie werk te kun-
nen voortzetten. 
Indien u een donatie wilt storten kan dit
op rekeningnummer 631624 ten name
van Stichting De Paardenkamp te Soest.

U kunt De Paardenkamp gratis bezoe-
ken. Maak er een leuke dag uit van en
combineer het met bijvoorbeeld een be-
zoek aan Dierenpark Amersfoort.
Adres: Boerderij Vosseveld, Birkstraat 96,
Soest.
Kijk ook eens op de uitgebreide website:
www.paardenkamp.nl.

Tentoonstelling

Neoclassicisme en 
Biedermeier
Uit de Collecties van de Vorst van 
Liechtenstein

Nu het Liechtenstein Stadtpalais tot de-
cember 2012 wordt gerestaureerd, gaat
een deel van de collectie kunstwerken
op reis. Na Moskou en Praag zijn de kost-
bare schatten nu in Zwolle te zien tot en
met 8 mei 2011.
Met trots presenteert Museum de Fun-
datie in samenwerking met de Fürstliche
Sammlungen te Vaduz en het Liechten-
stein Museum in Wenen de tentoonstel-
ling Neoclassicisme en Biedermeier uit de
Collecties van de Vorst van Liechtenstein.
De afgelopen vier eeuwen is door de Ko-
ninklijke familie van Liechtenstein een
prachtige, rijke en veelzijdige kunstverza-
meling opgebouwd die wordt gerekend
tot een van de belangrijkste privécollec-
ties ter wereld. Neoclassicisme en Bie-
dermeier vormen daarin een hoogte-
punt. Het is voor het eerst dat de collec-
tie van de Vorst van Liechtenstein, Hans
Adam II, in Nederland wordt getoond.
Dit is een unieke gelegenheid om er in
Nederland kennis mee te maken. 

De expositie in Zwolle laat werk zien van
het allerhoogste niveau met ruim 150
schilderijen, waarvan een groot deel be-
staat uit portretten van de familie Von
und Zu Liechtenstein, ook het suiker-
zoete portretje van Prinses Marie Fran-
ziska uit 1836. Daarnaast ziet men
beelden, meubelen, porselein en zilveren
gebruiksvoorwerpen. 

Twee jaar geleden bracht Fürst Hans

Portret van Prinses Marie Franziska von

Liechtenstein op tweejarige leeftijd.



Wij zitten aan de gezel-
lige keukentafel bij Kees
en Sonja Steur in Den
Haag.
Ons doel is alles te weten
te komen over de hobby
van Kees, die als een
‘rode draad’ door zijn car-
rière bij de ANWB heen
loopt nl. het recreatief
fietsen.
De liefde voor het fietsen
ontstond al vroeg bij

Kees, al op zijn tiende maakte hij zijn eerste fietstocht met zijn
vader, op een fiets die veel te groot voor hem was, maar dat
werd in die tijd simpel opgelost met grote blokken hout op de
trappers en het zadel in de laagste stand. 
Velen van u zullen zich dit ongetwijfeld herinneren, het was
trouwens in die tijd - en dan hebben we het over de jaren vijf-
tig - heel normaal dat men op de fiets op vakantie ging en dan
meestal ging kamperen, kamperen was in die tijd een sport.

Voor ritjes op de fiets van 70-80 km draaide Kees toen al zijn
hand niet om.
Op zijn 14e stippelde Kees zijn eerste fietstocht uit naar Zuid-
Limburg. Het organiseren van fietsreizen zat er dus al vroeg
in. Na die eerste fiets met
de blokken volgden er
nog een paar met ver-
snellingen, maar het
waren toch allemaal ge-
wone ‘dikke banden’-fiet-
sen, waarmee Kees wel
grote tochten door o.a.
de Ardennen en zelfs
Frankrijk maakte, eerst
naar de Zuidelijke Voge-
zen en later in de hete
zomer van 1959 via de
Jura naar de Alpen via di-

verse passen,
een spannende
tocht, met over-
nachting in een
oude stal. Na
een rondje
Alpen, Centraal
Plateau richting
Parijs, dus een
echte Tour de
France, maar
dan zonder de
Pyreneeën.
Op z’n 18e kreeg
Kees zijn eerste
racefiets, wel
één met aange-
paste banden,
die makkelijker
geplakt konden
worden en met een bagagedrager zodat er onderweg gekam-
peerd kon worden. Met deze fiets, die toen 5 versnellingen
had, maakte Kees een grote tocht door Frankrijk, waarbij hij in
de Alpen voor het eerst in zijn leven een doorkomst van de
echte Tour de France meemaakte.

Terug in Nederland ontstond het plan om een fietsreis naar
het Hoge Noorden, dus Noorwegen en Zweden, te maken,
volgens Kees mede door de overweldigende natuur in die lan-
den. Een onvergetelijke ervaring, maar wel een tocht van ruim
4200 km!

Kees laat ons weten dat deze wijze van vakantie houden een
combinatie is van liefde voor het fietsen en liefde voor de na-
tuur. We praten nu over 1961.

In 1962 organiseerde Kees als voorzitter van het NIVON een
fietsreis voor jongeren naar Engeland met bestemming Lon-
den.
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Vrij en tijd voor ...
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In 1966 startte Kees bij de ANWB op de Alarmcentrale, toen
onder leiding van mevrouw van Lennep.
Al gauw ontdekte men bij de Bond dat Kees niet alleen een
liefhebber was van fietsen, maar dat hij ook vaardig was in
het organiseren van fietstochten en zo ontstonden in de loop
van de tijd allerlei fietsevenementen waarbij Kees nauw be-
trokken is geweest.
Een van de leukste evenementen was de fietsreis ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan van de ANWB in 1983, een reis
waarbij de deelnemers een speciaal voor die gelegenheid
door de fietsfabrikant Mercier een op maat gemaakte fiets
ontvingen.
Een fietsreis van ruim 1000 km van St. Etienne naar Eindho-
ven.

De oudste deelnemer van deze reis was 70 jaar oud!!

Daarna volgden de fietsreizen uit het programma van Actief
en Anders en uiteraard de Tour Culinair, een nu nog jaarlijks
terugkerend fietsevenement voor managers in de horeca, het
toerisme en de recreatieve sector.
In samenwerking met France Individuelle kwam het idee van
Kees om een fietsweekend op de Mont Ventoux te organise-
ren, waarbij de deelnemers met een speciale trein naar
Orange in Frankrijk en weer terug zouden worden vervoerd.
Helaas moest deze reis vanwege te weinig deelnemers wor-
den afgeblazen.

Ook nu nog is Kees actief
waar het de Tour Culinair
betreft, maar dan als
technisch begeleider.
Speciaal voor de Buiten-
band gaat Kees zich om-
kleden in zijn wielrenners
outfit om op zijn eigen
rose Mercier, de fiets
waarmee Joop Zoetemelk
een aantal prachtige over-
winningen boekte en ook
viermaal tweede werd in
de Tour de France, een
paar rondjes voor ons te
fietsen, zodat Leo wat
leuke plaatjes kan schie-
ten.
Als het even kan en het
weer het toelaat, kunnen we Kees aantreffen op zijn fiets
voor een ritje door de prachtige omgeving van het Westland
en de Scheveningse duinen, want zijn liefde voor het fietsen
en voor de natuur kun je hem niet afnemen.

We nemen afscheid van Kees Steur, een enthousiaste ANWB-
collega, en een geweldig ambassadeur voor het recreatief
fietsen.

Pieter Battem



Herinneringen van mijn mooiste

jaren als wegenwacht

Het is nu 10 jaar geleden dat ik de VUT ben ingegaan. Hele-
maal stoppen deed ik niet: ik ging verder met onder andere
het begeleiden van KCK-reizen, wat werkzaamheden voor de
Alarmcentrale en presentatiewerk. En juist dit bracht me op
het idee om iets te schrijven.

In september 1962
ben ik begonnen als
wegenwacht bij het
rayon Pauwmolen in
Delft, het eerste we-
genwachtstation in
Nederland. Op BSA-
motor met zijspan
hadden we ook een
mobilofoon, zodat
we onder de radio-
dienst vielen. In de

rest van het land werkten de collega’s met vlaggetjes. De
route die ik het meest moest rijden was 4a, Den Haag – Zoe-
terwoude.

Op den duur kende
je iedereen die langs
de weg woonde en
werkte, van boer tot
kantonnier. Ook de
benzinestations en
cafés waren in trek.
Die waren nodig om
tijdens de winter
weer warm te wor-
den. Je had het in die
tijd wel eens koud, vooral in de winter 1962-1963. Het vroor
toen namelijk soms 20⁰ en wij moesten gewoon blijven rijden,
soms 200 kilometer per dag en dat dan 6 dagen per week. De
werkweek was in die tijd 48 uur.

Pechgevallen waren er in die tijd genoeg: veel bevroren koel-
systemen en diesels.
Soms hielp een vuur-
tje in de berm om de
onderdelen te ver-
warmen. De pech-
klant hielp dan graag
mee.

Als er even geen
werk was, reed je
snel naar Rijkswater-
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staat in Zoeter-
woude of Leidschen-
dam. Daar brandde
altijd de kachel en er
was koffie. Lang blij-
ven kon niet, er was
altijd wel weer dank-
baar werk.

Startinstallaties had ik niet, dus duwen was de hulp. De mo-
torzijspan tegen de bumper en gaan …

Ongevallen kwamen veel voor. Er was nog geen middenberm-
vangrail, wat voor ons wel gemakkelijk was om te keren voor
werk of ongeval.

Soms reed de veldwachter met je mee op de bak. Zij hadden
alleen een dienstfiets. Ook die contacten waren prima.

Een van de leukste pechgevallen was een BMW 700 van Joop
Doderer. Hij was op weg voor opnames van ‘Swiebertje’. Ter-
wijl ik bezig was, stopte ook Lou Geels, alias ‘Bromsnor’, met
zijn Morris Minor. 

Dat werd gelijk feest, een repetitie op de vluchtstrook. Die
vluchtstrook werd in die tijd ook gebruikt als picknickplaats,
vooral tijdens de zomer. Na diensttijd, vooral de late, stond in
Delft altijd de koffie klaar. Vaak bleven we tot in de kleine uur-
tjes nog napraten en als er dan nog werk kwam, gingen we

Pensioen privé
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Dichtdilemma
Ik sprokkel ik leen ik steel
en tracht te weven met woorden
op wit papier.
Gemaar gemier gemor
geen moer.
Ik worstel met mijn ouverture
geschoffel geschaaf geschuif.
Ik wied in woorden
escapeer.

Kneden smeden
versmallen verbreden.

Vele uren volgeklad.

Dichten is jezelf verplichten.

Tine den Boer

gewoon
weer rijden.
Overuren
bestonden
er niet, je
vond het
fijn om te
helpen.

Na bijna 3 jaar BSA-motor kwam de 2CV. Wel gemakkelijk om
meer mee te nemen, maar achteraf was de tijd op de motor
toch mijn mooiste tijd.

In de latere jaren werd het Ami, Renault, Escort, truckservice
en als laatste een transporter.

Voor mij waren alle jaren ‘prachtjaren’. Ik mis het nog steeds,
maar er is nu eenmaal een tijd van beginnen en van eindigen..!

Groet van Wim Philips, WW 167
(eerder gepubliceerd in Reflector, nummer 10, 2006)

OPROEP

De redactie van de Buitenband zoekt collega’s met een interessante hobby of verzameling van bijzondere
zaken, die daar graag iets over willen vertellen in de Buitenband. Neem contact met ons op, wij komen 
naar je toe en maken een leuk interview met daarbij professionele foto’s.
Even een telefoontje of een mailtje naar:
Pieter Battem
tel. 0636545302

redactiesecretariaat-bb@vg-anwb.nl

Betaling pensioen 2011

AZL zal de pensioenuitkering rond de 23e van elke

maand uitbetalen. In de maand december zal de 

uitbetaling rond de 20e plaatsvinden zodat de 

uitkering voor de kerstdagen is ontvangen.



Na een dramatisch dieptepunt in de dekkingsgraad van ons
Pensioenfonds in augustus 2010 van 88,1%, is het jaar toch nog
goed geëindigd. Ten gevolge van stijgende rente (eind 2010
3,35%) en goede beursresultaten in de laatste maanden van
2010 was de dekkingsgraad van het Pensioenfonds van de
ANWB eind december 2010 gestegen tot 100,5%. Daarin zijn
zelfs al de nieuwe overlevingstafels verwerkt, die in verband
met de gestegen levensverwachting leidden tot 2,2% hogere
verplichtingen. Hiermee is de norm van het herstelplan royaal
gehaald. Dit heeft tot gevolg dat er geen overleg gevoerd zal
worden tussen werkgever en vakbonden over een bijdrage
van de werkenden aan het herstelplan. 

Deze positieve ontwikkeling is echter maar betrekkelijk. De
doorsnee premie die door de werkgever wordt betaald is on-
voldoende om in de toekomst een zodanige dekkingsgraad te
bereiken dat verwacht kan worden dat volledige indexatie
van de pensioenen weer mogelijk zal worden. Er zal dus wel
iets moeten gebeuren. Dit is een belangrijk onderwerp in de
nieuwe ALM-studie waarvan de eerste fase is afgerond. De
ANWB voert alvast verkennende besprekingen met de vak-
bonden over een wijziging van de pensioenregeling. Aange-
zien er landelijk nog geen concrete voorstellen bestaan over
de inhoud van de nieuwe pensioencontracten, zoals overeen-
gekomen in de Stichting van de Arbeid, zal daarover eerst
meer duidelijkheid moeten komen voordat sprake kan zijn
van onderhandelingen. 

Omdat er op dit moment nog niet veel nieuws te vertellen
valt over ons fonds, wordt een gedeelte van een artikel van
de heren Koen Knapper en Luc Daemen, bestuursleden van
de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds, met toe-
stemming van de auteurs overgenomen. In dit artikel wordt
op duidelijke en simpele wijze uiteengezet hoe de verplichtin-
gen moeten worden berekend.

“De verplichting is wat het pensioenfonds vandaag moet be-
zitten om in de toekomst de opgebouwde pensioenrechten
aan alle deelnemers te kunnen betalen. We nemen een voor-
beeld: Piet is 60 jaar en heeft vanaf zijn 65ste een pensioen-
toezegging van € 10.000 per jaar. Een man die nu 60 is, wordt
naar verwachting ongeveer 85 jaar oud. Misschien ouder, mis-
schien minder oud, maar dit is het gemiddelde. Dus het pensi-
oenfonds verwacht € 200.000 te zullen betalen aan zijn
deelnemer Piet, in de loop van 20 jaren.
Moet er dan nu ook al € 200.000 zijn voor deze deelnemer ?
Nee, dat hoeft niet, want er kan ondertussen nog rendement
gemaakt worden. Volgens de toezichtregels van De Neder-
landsche Bank moet het pensioenfonds daarvoor rekenen
met de zogenaamde ‘risicovrije rente’. Dat is ongeveer wat de
Nederlandse staat als rente betaalt op een staatslening. 
Laten we verder voor dit voorbeeld aannemen dat de risico-
vrije rente voor een periode van 5 tot 25 jaar momenteel 4% is.
Dan moet het pensioenfonds nu € 8.200 hebben voor de eer-
ste € 10.000 over vijf jaar. Want als je met € 8.200 begint, daar-
mee 4% rente verdient en dat vijf jaar lang, dan krijg je vanzelf
€ 10.000. Voor de € 10.000 die over zes jaar nodig is, heeft het
pensioenfonds nu € 7.900 nodig ... en voor het laatste jaar
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slechts € 3.900, want dat bedrag kan immers nog 25 jaar lang
4% rente verdienen. Optelling van die twintig bedragen geeft
een totale verplichting van € 116.200. Dat moet er dus nu zijn
om in de toekomst het toegezegde pensioen aan Piet te kun-
nen betalen.
Als het pensioenfonds nu een DG (dekkingsgraad) van 125%
heeft, dan is de waarde van het bezit blijkbaar zo hoog, dat er
voor Piet nu al ongeveer € 145.000 ‘in de pot’ zit. Want
145.000 / 116.200 = 1,25. Piet kan daar niet bij, want het is een
collectieve voorziening, maar het geeft wel een goed gevoel.

En als de ‘risicovrije rente’ verandert?
Die rekenrente kan ook hoger zijn, bijvoorbeeld 5%. Dan hoeft
het pensioenfonds nu maar € 7.800 te hebben voor de eerste
pensioenbetaling over vijf jaar, want als je daarmee vijf jaar
lang 5% verdient, dan heb je weer de toegezegde € 10.000. En
voor het laatste jaar is nu zelfs nog maar € 3.100 nodig. Optel-
ling geeft nu een totale verplichting van € 102.500. We moe-
ten er in dit voorbeeld vanuit gaan dat het bezit nog steeds 
€ 145.000 is. Dan wordt de DG dus 141%, want 145.000 /
102.500 = 1,41. Dus één procent meer rekenrente geeft 16%
meer DG. Dat zou ruimte geven om de toezeggingen te ver-
hogen.
In een periode met economische vertraging is de risicovrije
rente meestal lager, afhankelijk van de werking van de finan-
ciële markten. Als die rente bijvoorbeeld op 3% staat, dan
moet er nu meer geld zijn om in de toekomstige jaren het toe-
gezegde pensioen te kunnen betalen. De verplichting is dan 
€ 132.200. Als de waarde van het bezit niet is veranderd, dan is
de DG nu nog maar 110%, namelijk 145.000 / 132.200. 
Eén procent minder rekenrente geeft een 15% lagere DG. 
Geen paniek, maar voorlopig ook geen ruimte voor verho-
ging.

In het echt zijn de berekeningen veel complexer. De waarde
van het bezit (bijvoorbeeld de aandelen) zal bovendien ook
wel veranderen als de economie verandert. Maar dit voor-
beeld toont wel goed aan dat een kleine verandering in de
rente leidt tot een grote verandering in de DG. En daar is dit
verhaal voor bedoeld. Als de rente in het voorbeeld 2% wordt,
dan zakt de DG zelfs naar 96%. Dan is het bezit kleiner dan de
verplichtingen en dan wordt het dus tijd voor actie.”

Uit bovenstaand artikel blijkt op welke wijze de rente door-
werkt in de berekening van de verplichtingen. Voorheen
mochten pensioenfondsen rekenen met een vaste rente van
4%. Dat was vele jaren lang ook heel verantwoord, want de
rente was over het algemeen hoger dan 4%. Door deze over-
rente kregen de pensioenfondsen overschotten die ze kon-
den gebruiken voor indexering.
Op grond van een nieuwe wettelijke regeling moeten thans
de verplichtingen worden berekend op marktwaarde. De
rente waarnaar de verplichtingen berekend moeten worden,
wordt vastgesteld door de Nederlandse Bank. Als gevolg van
de kredietcrisis is de rente een aantal jaren extreem laag ge-
weest. Te hopen valt dat de inmiddels weer wat gestegen
rente constant blijft of verder stijgt. 

Marlène Philippus

Pensioenpraat
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De oplossing van deze puzzel inzenden voor 9 april 2011 naar:
Rolf van der Loo
Koninginnelaan 49, 2281 HB Rijswijk
of per e-mail naar: ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Puzzelpagina Horizontaal
1 Kenmerk van een bloeiende plant 6 het zingen
van vogels 12 internetgebruiker 14 behoeftige 15
lichtmetalen (afk.) 17 Europese taal (afk.) 18 vra-
gend voornaamwoord 20 maanstand  (afk.) 21 ge-
wicht (afk.) 22 eierkunde 25 uit eenzelfde
bevruchte eicel ontstaan 28 afdruk van een foto-
grafische opname 29 seizoen 31 (in plaatsnamen)
ontgonnen land  32 muzieknoot 33 de Koninklijke
majesteit (Lat. afk.) 35 waadvogel 36 Venezuela (in
internetadressen) 37 tin (symbool) 38 intelligent
40 deel van het gezicht 42 bevestiging 43 soort
weg 44 voorzetsel 46 kunstmatig opgeworpen
woonheuvel 48 onbepaalde zaak 51 Jordanië (in in-
ternetadressen) 53 evenzo (Lat. afk.) 54 Sociaal-
economische Raad (afk.) 56 gymnastiek (afk.) 57
Olympisch record (afk.) 58 in plaats van (afk.) 60
maand  62 aarzelend gezegd en 64 aanprijzing 66
sierlijk netje waarin met Pasen de kinderen de ge-
kleurde eieren of de suikereieren dragen 68 pit-
cairn (in internetadressen) 69 persoonlijk
voornaamwoord 70 jong dier 72 dag van de week
(afk.) 73 bijbelboek (afk.) 74 uitwerpselen van som-
mige dieren 76 vogelwoonplaats 78 onafgebroken
79 elk van de organen waardoor prikkels uit de bui-
tenwereld in gewaarwordingen worden omgezet
en waardoor wij kennis van die wereld krijgen.

Verticaal
1 Toezegging 2 open universiteit (afk.) 3 ahorn 4
lust 5 daar 7 muzieknoot  8 tijdseenheden 9 bijen
houden 10 voorzetsel 11 op geen enkele plaats 13
vogelproduct 16 prachtig 18 opnieuw 19 eetlepel
(afk.) 21 leidsman 23 soort militair (afk.) 24 Israël (in
internetadressen) 26 water in Friesland 27 vreugde-
roep 30 vereerder 34 maand 36 diersoort 38 huis-
dier 39 jonge hond 40 maand 41 tafel die voor een
maaltijd gedekt is 45 een zacht, piepend geluid
maken (als sommige vogels en krekels) 47 deel van
een ei 49 reiziger 50 aangenaam  52 toegankelijk 54
vermaak 55 gordel 57 jongen werpen 59 op de aan-
gehaalde plaats (Lat. afk.) 60 Americum (symbool)
61 Liechtenstein (in internetadressen) 63 de onbe-
kende (afk.) 65 strijdbijl 67 paradijs 71 klaar 74 met
name (afk.) 75 tegenover (afk.) 76 nikkel (symbool)
77 technische universiteit (afk.).

De oplossing van de kruiswoordpuzzel in het winternummer 2010 luidt: 

Kerstboomverlichting

Wij hebben 52 inzendingen (13 post, 39 e-mail) met de goede oplossing ont-
vangen. De trekking door onze "huisnotaris" heeft plaatsgevonden op 
10 februari j.l.  De winnaar is geworden: 

P. van der Spek uit Schipluiden.  Van harte gefeliciteerd! 

De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-Irischeque ter waarde van € 25,-
zijn inmiddels naar de familie Van der Spek verstuurd.




