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Nieuwe leden Regio
Mw. J.A.R. van Wijk-Romp, Drierivierenlaan 7, 2983 GW  Ridderkerk, 
tel: 0180-415500 53
O. Kolthof, J.P. van der Bildtstraat 22, 9077 SK  Vrouwenparochie, 
tel: 0518-401179 89
J.M.J. van Kleef, Leidseweg 298, 2253 JL  Voorschoten, tel: 071-5763638 17
J.C.M. Goedemans, Broekweg 28, 2161 XD  Lisse, tel: 06-12678765 20
M.J.H.C. Vugts, Mr. Troelstrapark 54, 5142 AR  Waalwijk, 
tel: 0416-335360 71
B.W.H. Beth, Margrietstraat 3, 2935 XN  Ouderkerk a/d IJssel, 
tel: 0180-682640 53
K. Wassink, Loubergweg 54, 6961 EK  Eerbeek, tel: 0313-653692 80
F.H.L. van der Heijden, Buchdwarsstraat 3, 5571 CS  Bergeijk, 
tel: 0497-572818 74
K.C.T. Hoekstein, Ooievaarsveld 3, 2727 BX  Zoetermeer, 
tel: 079-3316831 50 
H. Rooks, Kaarnheugte 23, 9403 HA  Assen, tel: 06-15043300 92

Verhuisd
A. Visser, Balen van Andelplein 68, 2273 KH  Voorburg, tel: 06-26618730 26
Mw. M.H. Kerklaan, p/a Zorgcentrum Berkenstede App. 53, Hortensia-
straat 49, 8471 KK  Wolvega 89
Mw. H.J.M. van der Meer-Lucas, Eendracht 1, 4417 CA  Hansweert, 
tel: onbekend 62
R.E. Corbet, PURI MANSION, Atlanta II / no. 31,Jl, Lingkar Luar Barat-
Kembangan Selatan, JAKARTA BARAT 11610,INDONESIA 99
H.L. van Rooijen, Gerard Ter Borchhage 50, 3437 KL  Nieuwegein, 
tel: ongew. 56
J. Benjamins, Buitenvaart 1725, 7905 SN  Hoogeveen, tel: ongew. 86
Mw. M.S. van der Starre-Aerts, “De Ark”, Herenstraat 85, app. 211, 
tel: 0174-219623 29
Mw. D.M. Rombout-van Mourik, Nieuw Klinkenberg 1 – 352, 
6711 KJ  Ede, 
tel: ongewijzigd 80 

Overleden
Mw. J. Slegtenhorst-Winkelman, weduwe van chef bibliotheek 
R. Slegtenhorst, Son, 14 april 2012 74
Mw. E.J.G. Hamers-Meijer, weduwe van wegenwacht M. Hamers, 
Arnhem, 9 september 2012 80
Mw. A.C.M. van Wijk-Quak, weduwe van wegenwacht D. v. Wijk, 
Purmerend, 17 september 2012 14
Mw. M.J.G. Moes (Ria), echtgenote van J.G.A. (Joop) Lenssinck, 
Houten, 22 januari 2013 59
T. Westendorp, Haarlem, 21 januari 2013 11

secretariaat
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Leden

Personalia
per 28 februari 2013

Bestuur VG-ANWB
Adres bestuurssecretariaat
Bestuur VG-ANWB
Maurits de Brauwweg 20
2597 KD  ’s Gravenhage
secretariaat@vg-anwb.nl
tel. 070-354 71 55

Beno Koens, voorzitter
voorzitter@vg-anwb.nl

Helma Lippmann, secretaris

Dick van Werkhoven, penningmeester
penningmeester@vg-anwb.nl
girorekening 3816027
ten name van VG-ANWB te Gouda

Mieke Geursen, ledensecretariaat
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Annette Notenboom, activiteiten
activiteiten@vg-anwb.nl

Jan van Veldhoven, regiocontacten
regiocontact@vg-anwb.nl

Ledensecretariaat/berichten
Adres ledensecretariaat
(voor alle mutaties en ledencontacten)
Ledensecretariaat VG-ANWB
Koninginnelaan 49
2281 HB  Rijswijk (ZH)
tel. 070-399 20 77
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Rolf van der Loo
Mieke Geursen
Hans Middelraad

Website VG-ANWB
www.vg-anwb.nl
Chris Soudan, webmaster
vormgeving-bb@vg-anwb.nl

Pensioenfonds ANWB
www.pensioenfondsanwb.nl

NVOG
De VG-ANWB is lid van de NVOG
www.gepensioneerden.nl

Redactie Buitenband
Marijke Jansen, eindredactie
hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl

Henk van Loon, redactiesecretariaat
redactiesecretariaat-bb@vg-anwb.nl

Annette Notenboom, activiteiten
activiteiten@vg-anwb.nl

Leo Scheffer, fotografie
fotografie-bb@vg-anwb.nl

Chris Soudan, vormgeving
vormgeving-bb@vg-anwb.nl

Fotoverantwoording
Leo Scheffer en anderen

Kopij volgend nummer
uiterlijk voor 6 april 2013
naar het redactiesecretariaat:
redactiesecretariaat-bb@vg-anwb.nl

Druk Buitenband
De Boer, Zoeterwoude

Colofon
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M.J. van der Breggen, Rotterdam, 17 februari 2013 53
H. Berendse, Leusden, 26 februari 2013 56
J.W. Kersten, Zevenaar, 28 februari 2013 80

Afgevoerd
M.J.A. Macleod, Riouwstraat 94-a, 2585 HG  Den Haag 41
Mw. A. de Weerd, Den Haag

35 
Opgezegd
R. Zuidweg, Lingestraat 4, 4421 KS  Kapelle-Biezelinge 62
Mw. W.C.H. Polack-Fortanier, Gondelkade 342, 
2725 EJ  Zoetermeer 50
P. van Baaren, van Swietenlaan 4, 4624 VW  Bergen 
op Zoom 62
J. Briedé, Graaf Dudosingel 22, 3434 RD  Nieuwegein 56
Mw. L.M.E. van der Geld-van Heck, Lavendelhof 16, 
2343 CX  Oegstgeest 20
C.L.J. Gaarenstroom, Zeverijnstraat 454, 1216 HB  
Hilversum 65

Correctie ledenlijst
Wijziging telefoonnummer
N.G. Versteeg, Wassenaar, tel: 070-5171553 47

Wijziging regio
A. Visser, van regio 35 naar regio 26 26
Mw. M.S. van der Starre-Aerts, van regio 38 naar regio 29 29

Ons is gebleken dat er onduidelijkheid be-
staat over tot wie u zich moet richten inge-

val van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. Meer dan eens
krijgen wij uw berichtjes doorgestuurd via de bestuurssecretaris,
mevrouw Helma Lippmann. Zoals u in deze Buitenband kunt lezen,
hebben wij getracht in de colofon een duidelijker onderscheid te
maken tussen de functie van het ‘bestuurssecretariaat’ en het ‘le-
densecretariaat’. Mevrouw Lippmann houdt zich bezig met de ad-
ministratie ter uitvoering van de statutaire verplichtingen van de
Vereniging; het ledensecretariaat voert ALLE overige taken uit t.b.v.
de ledenadministratie en is tevens, naast uw RCP-er, het aan-
spreekpunt voor uw vragen of opmerkingen. 
Wij hopen dan ook dat vanaf heden alle mutaties en vragen daad-
werkelijk bij het ledensecretariaat zullen binnenkomen.
Het ledensecretariaat probeert steeds meer leden voor onze ver-
eniging te werven. Dit lukt wel, maar lang niet in die mate die wij
graag zouden willen. Een handje hulp van u daarbij kunnen wij
goed gebruiken. Wellicht dat u oud collega’s, die nog geen lid zijn,
enthousiast weet te maken voor het lidmaatschap van de Vereni-
ging van Gepensioneerden. Als u ons de na(a)m(en) doorgeeft dan
zorgen wij voor de inschrijving en toezending van het welkomst-
pakketje. 
Van de penningmeester begrepen wij, dat een kleine 150 leden de
contributie voor dit jaar nog niet hebben voldaan. Mocht de beta-
ling aan uw aandacht zijn ontsnapt, wilt u dan alsnog voor betaling
zorgdragen. Dit bespaart zowel de penningmeester (betalingsher-
innering sturen) als uw ledensecretariaat (nabellen) veel werk.

Mieke Geursen en Rolf van der Loo

Help

Van de
redactie

Op de dag dat ik dit stukje schrijf, 5 maart 2013, hebben we na een

lange en vooral sombere winter eindelijk kunnen genieten van de

eerste mooie lentedag. Volgens de weersberichten de warmste 5

maart sinds heel lang, wellicht ooit. Helaas wil zo’n mooie dag niet

altijd zeggen dat we de winter achter ons hebben gelaten. 

Gelukkig ligt nu een vrolijke Buitenband voor u met wederom een

leuke voorjaarsvoorkant. 

Wat de in houd betreft: Vanzelfsprekend een uitgebreid verslag

door onze voorzitter over de nieuwjaarsbijeenkomsten en informa-

tie van Annette Nootenboom, deze keer over kortingen voor 65

plussers in de bioscopen en ook over gezond voedsel. Voor het

uitje naar het Spoorwegmuseum wordt u met leuke afbeeldingen

vast in de stemming gebracht.

Henk van Loon is samen met onze fotograaf Leo Scheffer op be-

zoek geweest bij Veronica  Trautwein. Zij woont even buiten Apel-

doorn te midden van dieren, vooral paarden.

Bram Visser heeft alweer het zesde deel geschreven over zijn we-

derwaardigheden bij de ANWB.

Ten slotte, het kan niet missen, de rubriek Pensioen inzicht door

onze voorzitter, een onderdeel van het blad dat veel interesse

heeft, maar niet altijd vrolijk stemt. Maar ach, lieve mensen, het

gaat maar om geld, niet het belangrijkste in ons leven toch?!

Marijke Jansen

En óf het koud was toen in 1963! Leo Rovers (ww 521) zag deze
foto onlangs in het maandblad PLUS en vraagt zich af wie de
Wegenwacht op de foto is. Wij zijn ook benieuwd of iemand
hem na 50 jaar nog herkent.

Elfstedentocht 1963
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Nieuwjaarsbijeenkomsten 2013;
plus, min en te wit 

Het jaar 2013 begon zo goed met de nieuwjaarsbijeenkomst in
Den Haag. Meer bezoekers dan ooit in het bedrijfsrestaurant in
het hoofdkantoor. In Assen bleef het aantal iets achter bij de
verwachtingen. In Apeldoorn werd een record gevestigd met
bijna een dubbel aantal bezoekers dan vorig jaar. In De Bilt bleef
het aantal stabiel, maar in Gilze-Rijen ging het fout. 

Te wit
Op de dag dat de ANWB-filebarometer met meer dan 1000 km
file een nieuw record kende vanwege hevige sneeuwval, was
ook de nieuwjaarsbijeenkomst in Gilze-Rijen gepland. Alom
waren er waarschuwingen om niet de weg op te gaan. Dan kom
je bij de vraag of het verstandig is je leden op pad te sturen? Een
deel van die leden draait er zijn hand niet voor om, want ze
waren dat van vroeger ook gewend. Maar anderen? Voordat
een besluit genomen werd, werd links en rechts rondgebeld. In
het zuiden was de situatie wisselend. Maar echt goed was het
nergens, dat bleek uit de contacten met enkele regiocontactper-
sonen. En in het zuiden zou er nog meer sneeuw komen.
Alles overwegende werd het besluit genomen dat het niet ver-
antwoord was om de nieuwjaarsbijeenkomst te laten doorgaan.
Het was niet ongevaarlijk en bovendien zouden er relatief wei-
nig mensen komen omdat sommige leden het zelf al niet zou-
den zien zitten. Het was een kwestie van snel handelen. Alle
regiocontactpersonen die leden hadden die naar Gilze zouden
kunnen gaan, werden geïnformeerd over de afgelasting. Zij gin-
gen hen bellen. De zaal werd afgezegd en er ging een e-mail
naar de leden. Ten slotte werd er nog gezorgd voor een achter-
vang bij het restaurant in Gilze-Rijen. Uit de e-mail reactie bleek
instemming met het besluit. Helaas ging het niet helemaal goed
omdat sommigen onbereikbaar waren. Maar – met dank aan de
regiocontactpersonen – kunnen we toch zeggen dat het alarm-
systeem goed heeft gewerkt. En het gaf een gerust gevoel toen
er ’s avonds een e-mailtje kwam met het bericht dat een reis in
het Zuiden, via de A58 iets van drie tot vier keer zo lang duurde
dan normaal. Het gaf aan dat de goede keuze was gemaakt.
Het bestuur heeft besloten om alsnog naar Gilze-Rijen te gaan.
De leden in de zuidelijke regio’s zullen over de datum geïnfor-
meerd worden.

VG-ANWB in de plus
De VG-ANWB heeft een goed jaar gehad. Aan het einde van
2013 waren er 788 leden en dat zijn er 27 meer dan aan het
begin van dat jaar. Bij de bijeenkomsten waren over het alge-
meen meer bezoekers. Vooral de bijeenkomst over testamen-
ten, zorgverzekering en pensioenen trok een volle zaal. Die
bijeenkomst zal worden herhaald. Nadere informatie daarover
volgt zodra de datum en de locatie bekend zijn.
In 2012 heeft het ledensecretariaat bij de leden met een ver-
jaardags- of huwelijksjubileum een bloemetje laten bezorgen.
Soms persoonlijk via een regiocontactpersoon, meestal via een
bloemist. In 2012 waren dat er in totaal 221, twintig meer dan
in 2011.
Bij de nieuwjaarsbijeenkomsten was nog niet bekend hoe het
stond met de financiën van onze vereniging. Inmiddels weten

Nieuwjaar we dat er een negatief saldo is van iets meer dan tweeduizend
euro. Jammer, maar de reserves kunnen het opvangen.

ANWB BV in de min
Op de nieuwjaarsbijeenkomst hield Guido van Woerkom een in-
leiding over het reilen en zeilen binnen de ANWB. Het resultaat
van alle activiteiten laat na afloop van alle plussen en minnen
een negatief resultaat zien. Gelukkig ging het met de beleggin-
gen in 2012 wel goed. Daardoor kon het verlies deels gecom-
penseerd worden. Dat is op zich positief, maar dat is niet
waarvoor je werkt, zei Guido van Woerkom. Je zou het financi-
eel resultaat kunnen zien als geld dat ons door onze collega’s uit
het verleden is nagelaten. Met dat geld moet je voorzichtig zijn.
Het is duidelijk dat er in 2013 bespaard zal moeten worden. In
de begroting van 2013 is al voor 15 miljoen gesneden. Dat zal
volgens Guido flink doorwerken in de organisatie. En dan volgt
er ook nog voor 30 miljoen aan structurele besparingen vanaf
2014. Dat zal allemaal niet eenvoudig zijn en offers vragen. De
toekomstverwachtingen rondom de economie in de komende
jaren zien er ook niet rooskleurig uit, zodat alle zeilen moeten
worden bijgezet.

Ledental ANWB redelijk stabiel
Het aantal ANWB-leden is licht gedaald. Er was sprake van een
minieme ‘min’ van 499. Het aantal wegenwachtleden is helaas
wat meer gedaald en wel met 21.000 leden. Die daling is ener-
zijds aanleiding aan de kosten te gaan werken en anderzijds zal
een antwoord gegeven moeten worden op de ontwikkelingen
die het moeilijk maken om het ledental stabiel te houden. Bij
dalende inkomens zullen de leden er van overtuigd moeten
worden dat de ANWB met de Wegenwacht een uniek product
heeft om de leden bij pech of een persoonlijk onhandigheidje
als een verloren sleutel of lege tank, 24 uur per dag en zeven
dagen in de week te hulp te komen.

Informatie en contacten
De nieuwjaarsbijeenkomsten zijn meer dan een borrel met oud-
collega’s. Het zijn voor het bestuur ideale gelegenheden om in
de regio informatie te kunnen verspreiden, maar ook om te
horen wat er leeft onder de leden. Gelukkig praat dat vaak ge-
makkelijker met een borrel in de hand. Veel leden komen
samen met hun partner en dat maakt de bijeenkomsten extra
gezellig. De stijgende belangstelling mag ook gezien worden als
waardering voor het werk dat door de bestuursleden wordt ver-
richt. Volgend jaar hopen we op nog meer bezoekers en op min-
der sneeuw.

Beno Koens



Den Haag
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Assen

Alle foto’s zijn te zien op www.vg-anwb.nl



Apeldoorn

De Bilt
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Wetenswaar-
digheden
over voeding
Fruit
Over de vertering van fruit doen wonder-
lijke verhalen de ronde. Zo zou het gaan
‘gisten’ in de darmen en je zou het nooit
na een warme maaltijd moeten eten. He-
laas zijn die verhalen nooit bewezen. Fruit
eten is een goede gewoonte. En als u
graag een appeltje eet voor het slapen
gaan, zou ik dat gewoon doen.

‘s Morgens een glas vers geperst sinaasap-
pelsap bij het ontbijt is een lekkere start
van de dag. Het biedt twee voordelen: vi-
tamine C heeft een gunstig effect op uw
ijzeropname, waardoor het ijzer in uw bo-
terham beter wordt benut, en het is een
gemakkelijke manier om aan uw dagelijkse
portie fruit te komen. Aan sap zit ook een
nadeel. U mist de vezels die u wel binnen
krijgt als u een verse sinaasappel in zijn ge-
heel eet. Bovendien perst u al gauw 3 si-
naasappels uit voor een glas vers sap. Die
3 stuks fruit bevatten heel wat suikers, dus
neem niet te veel glazen verse jus.

Groente
Mensen die lijden aan botontkalking (oste-
oporose) moeten er op letten dat ze veel
kalk (calcium) binnen krijgen om de botten
zo sterk mogelijk te houden. Zuivelproduc-
ten bevatten de meeste calcium. Een glas
melk bevat circa 180 mg calcium. Maar
ook kaas en yoghurt zijn goede leveran-
ciers van kalk. 
Ook groenten kunnen een bijdrage leve-
ren. Denk aan boerenkool, Chinese kool,
spinazie en postelein. Maar ook ramme-

Concert in de
bioscoop
Wilt u wel eens een voorstelling van The
Metropolitan Opera in New York bijwo-
nen? 
Een leuk idee maar een beetje ver weg en
een beetje duur. Toch is er een goedko-
pere oplossing.
Deze tip kreeg ik van Lidia Benten en ook
van Norbert Diederix
U kunt één à twee keer per maand terecht
bij elf Pathé-bioscopen door heel Neder-
land om live te genieten van bekende ope-
ra’s als Rigoletto en Parsifal. Op een groot
doek, met high-definition beeld en een op-
timaal geluid. Tickets zijn te koop via
www.pathe.nl en aan de kassa van de 
bioscopen.

Nu we het toch over de bioscoop hebben.
U kunt tegen een voordelig tarief naar de
film als u gebruik maakt van de voorstellin-
gen in de 50PLUS BIOS. Elke week worden
er op vaste momenten overdag prachtige
films vertoond, waarbij het aanbod elke
twee weken wisselt. Zo geniet u van de al-
lerbeste films, zonder last te hebben van
de drukte bij avond- en weekendvoorstel-
lingen.

Ruim 20% voordeliger! 
Pathé 50PLUS heeft een vaste ticketprijs
van € 6,50. Dat is ruim 20% voordeliger
dan een regulier ticket. 
Bovendien krijgt u er altijd koffie of thee
en iets lekkers bij. Prettige voorstelling!

Overzicht per bioscoop
Pathé Buitenhof

dinsdag en donderdag 13:30
Pathé Breda

dinsdag 13:30
Pathé Delft

dinsdag 13:30
Pathé Eindhoven

maandag en dinsdag 13:30
Pathé Groningen

maandag en dinsdag 13:30
Pathé Haarlem

dinsdag 13:30
Pathé Helmond

dinsdag 13:30
Pathé de Kuip

dinsdag 13:30
Pathé Rembrandt Arnhem

dinsdag 13:30
Pathé Scheveningen

dinsdag 13:30
Pathé Schouwburgplein

maandag 13:30
Pathé Tilburg

dinsdag 13:30
Pathé Tuschinski

dinsdag en donderdag 13:00
Pathé Zaandam

dinsdag 13:30
Cinema de Kroon

dinsdag 13:30

Tickets kopen
Tickets zijn online verkrijgbaar of aan de
kassa in de bioscoop. Om een 50PLUS
voorstelling te zoeken, kijk je in de bios-
coopagenda naar de paarse 50PLUS balk
zoals hieronder. 
Voorstellingen die deze balk hebben horen
bij de 50PLUS BIOS.

Annette’s
allerlei

Buitenband |  voorjaar    7

Vitamine C



nas en amsoi bevatten per 100 gram onge-
veer 130 mg calcium terwijl de gemid-
delde groente niet meer dan 30 gram
bevat.

Eiwitten om af te vallen
Een eiwitrijk dieet zorgt voor meer verza-
diging en stookt de stofwisseling hoger op
waardoor afvallen wat gemakkelijker
wordt. Verwacht geen wonderen maar
probeer eens kleinere porties brood, aard-
appelen, rijst en pasta te eten en laat
snoep en koek staan. Maakt u eens als

ontbijt een omeletje of een schaaltje
kwark met vers fruit en wat noten.
Voor de lunch is een grote salade met wat
(gerookte) kip of makreel heel gezond. In
de koude maanden kan dit ook een kop
warme erwtensoep of bonensoep zijn. Bij
de warme maaltijd neemt u 125 tot 150
gram vis of vlees en daarbij groenten.

Tussendoor een glas
melk of een stukje 
haring
De vette vis zoals haring en makreel bevat-
ten onverzadigde vetten, die beter zijn
voor uw cholesterolgehalte (en dus voor
uw hart) dan vetten in worst, gebak, room
en volvette kaas.

Als het om het vetgehalte en het aantal ca-
lorieën gaat dan is het beter zachte, verse
kaas te eten omdat die veel vocht bevat en
minder calorieën. Het maakt niet uit of dit
geiten-, koeien- of schapenkaas is.

Schenkings-
vrijstelling in 
2013
Om uw kinderen belastingvrij geld te
schenken wordt elk jaar een maximum be-
drag vastgesteld. De jaarlijkse schenkings-
vrijstelling is in 2013 verhoogd tot  €
5141,-.
De eenmalige hoge schenkingsvrijstelling
is verhoogd tot € 24.676,- en tot € 51.407,-
wanneer het geld wordt gebruikt voor de
aanschaf van een huis of het betalen van
een studie. De leeftijd van de ontvanger is
verhoogd van maximaal 35 tot maximaal
40 jaar.
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Bestuurs
praat

Het jaar 2013 is begonnen. Een jaartal met een dertien er in.
Een getal wat mij aan het denken zet. Bij de Verkeersafdeling
van de ANWB was ik betrokken bij de examens van de cursus
Verkeerstechniek PBNA-ANWB. Leuk en zinvol werk. Wat op-
viel, was dat er geen examenkandidaat bestond met nummer
dertien. Aan het begin van het jaar 2013 krijg ik ook de behoefte
om 2013 maar over te slaan.

2013 wordt het jaar van inleveren. Zichtbaar én onzichtbaar in-
leveren. 
Eerst het zichtbare. In januari 2013 is de loonheffing fors ver-
hoogd. De leden die de VG-ANWB nieuwsbrief ontvangen – in-
middels bijna 69% van alle leden – konden we nog op tijd een
voorwaarschuwing geven. Vorig jaar in januari 2012 gingen de
gepensioneerden er een stap op vooruit. Nu gingen we er meer
dan twee stappen op achteruit. Het is de vraag of dergelijke
stappen ook in verkiezingstijd zouden zijn genomen. Nu hoor je
rustig beweren dat ouderen het goed hebben of eigenlijk wordt
bedoeld te goed. Nu wil ik niet beweren dat we het slecht heb-
ben. Bovendien, wanneer heb je het slecht. Persoonlijk heb ik
vaak de tering naar de nering moeten zetten. Daar wordt je niet
slechter van, zolang er nog maar brood op de plank ligt. 
Er is echter ook nog sprake van onzichtbaar inleveren. Het geld
wordt jaarlijks minder waard. De pensioenen zijn al jaren niet
geïndexeerd, of anders gezegd, niet aangepast aan de stijging

van de kosten voor levensonderhoud. Vanaf 2003 gaat het cu-
mulatief om een percentage van zo’n 10,5%. Loek Schouten –
voor de VG-ANWB lid van de Deelnemersraad van het Pensi-
oenfonds ANWB – heeft dat voor ons uitgerekend. Voor gepen-
sioneerden geen verhogingen of eindejaarsuitkeringen.
Integendeel. In april 2013 wordt het begrip ‘afstempelen’ zicht-
baar met de korting van 1,1%. En – helaas – de geruchten over
een nog hogere afstempeling per 1 april 2014 worden al luider. 

Gaat het dan zo slecht met het Pensioenfonds van de ANWB?
Nou nee, in 2012 zijn de beleggingen gestegen met 130 miljoen
tot ongeveer 980 miljoen euro. Het jaar 2012 was een goed
beursjaar. Maar de verplichtingen zijn toegenomen. We worden
ouder en dus moet er langer worden uitbetaald. Dat kost geld.
Voor de uitbetalingen van straks moet er geld zijn. Als de rente
laag is moet er nu meer in kas zijn. Zo eenvoudig is het. En als de
rente hoog is, wordt er berekend dat er nu minder in kas hoeft
te zijn. In 2012 is er door de overheid veel gesleuteld aan het
rentepercentage waarmee gerekend moet worden. De wond is
iets kleiner geworden, maar de pijn blijft. Laten we hopen op
een stabiel financieel klimaat met een iets stijgende rente.

Bij de VG-ANWB zijn er zorgen rondom het innen van de contri-
butie. Dat gaat nu moeizaam (heeft u al betaald?). Velen kun-
nen de acceptgiro niet vergeten. Maar die acceptgiro slokte al
meer dan elf procent van de contributie op. Dat geld besteden
we liever anders. Het bestuur is nu bezig met automatische in-
casso. Dit jaar hoort u daar meer over.

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl
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Spoorweg museum
Utrecht

Excursie

Het Spoorwegmuseum heeft een zeer uit-
gebreide collectie locomotieven, treinstel-
len, rijtuigen, schaalmodellen,
stoommachines, schilderijen, spoorweg-
materiaal en -voorwerpen.
In het museum staat ‘beleving’ centraal. U
kunt niet alleen de mooie historische trei-
nen bekijken, er is van alles te doen en te
beleven. De verschillende ‘werelden’ van
het museum vertellen het verhaal van
bijna 175 jaar spoorwegen in Nederland.
Saai? Helemaal niet!

Nieuwe museale 
beleving voor Spoor-
wegmuseum
Het Spoorwegmuseum heeft een nieuwe
museale beleving geopend: De Vuurproef.
De Vuurproef neemt de bezoeker mee op
een reis door bijna twee eeuwen treinge-
schiedenis.
Wat heeft de komst van de trein voor de
wereld betekend? De ingrijpende maat-
schappelijke en economische veranderin-
gen, de ontwikkelingen die de trein
onderging, de aansprekende momenten in
de spoorweggeschiedenis en de rol die de
trein tegenwoordig speelt: ze komen alle-
maal aan bod. Door de komst van de trein
konden mensen makkelijker grote afstan-
den afleggen, de wereld werd een stuk
kleiner. De trein zorgde ervoor dat de klok-
ken gelijk werden gezet, dat men ging fo-
renzen en op vakantie ging naar het
buitenland. Ook de handel en industrie
kregen door de trein een impuls.
De eerste trein was een sensatie, er be-
stonden natuurlijk nog geen auto’s en

vliegtuigen. Voor de komst van de trein
reisde men per trekschuit of koets. Of te
voet natuurlijk. De eerste machinist zou je
kunnen vergelijken met de astronaut van
nu. Niets ging zo hard als de trein, maar zij
durfden dat rokende monster te besturen.
Iedereen die De Vuurproef doet, zal zich
net zo voelen als de machinisten van toen.
De Vuurproef is, net zoals de andere at-
tracties van het museum, een echte bele-
venis. Film, decors en ‘special effects’
maken van De Vuurproef een superspan-
nende reis door de geschiedenis. 

De ‘werelden’ van het
Spoorwegmuseum
In ‘De Grote Ontdekking’ ga je terug in de
tijd en beland je in een oude kolenmijn. Je
hoort het verhaal van de uitvinding van de
stoommachine en maakt kennis met de
Arend, de eerste trein die in Nederland
reed. In ‘Droomreizen’ nemen de acteurs
van het museum je mee voor een reis met
de chique Oriënt Express. En bij de ‘Stalen
Monsters’ maak je een spannende rit
langs levensgrote locomotieven. In ‘De
Werkplaats’ staan de prachtige oude loco-
motieven en rijtuigen. De gidsen vertellen
graag meer over deze historische treinen.
Een wereld van dromen, van verre reizen
met de Oriënt Express, sprookjesachtige
bestemmingen en luxe. Je bevindt je aan

het einde van de 19e eeuw. De trein is in-
middels een vervoermiddel geworden dat
grenzen verlegt. Vanuit Parijs rijdt de luxe
Oriënt Express via veel Europese steden
naar de Poort van Azië, Constantinopel, de
Parel van het Oosten. Uiteraard waren
deze reizen alleen bestemd voor de aller-
rijksten, graven en hertoginnen.

In De Werkplaats bevind je je in een spoor-
werkplaats. Dit is de sfeer die het muse-
umgebouw uitstraalt. Kijk bijvoorbeeld
naar het dak, echt industrieel. Geniet van
de mooiste treinen uit de Nederlandse
spoorgeschiedenis. De gidsen vertellen
anekdotes en geheimen achter het rollend
materieel. Blijf ze volgen, want ze willen
nog wel eens een speciale trein voor je
open maken.

De timmerlieden die in 1881 in Nijverdal
een goederenloods bouwden, konden niet
vermoeden dat dit ooit nog een open
depot zou worden in Het Spoorwegmu-
seum. In de loods word je omringd door
meer dan 1000 unieke museumobjecten.
Talloze nummer- en naamplaten van oude
stoomlocomotieven, tientallen koersbor-
den, een toilet uit de Koninklijke trein van
koningin Emma, oude geldkisten, seintoe-
stellen, kaartjesautomaten, warmwater-
stoven: je vindt het allemaal in Loods
Nijverdal.

Excursie naar het
Spoorwegmuseum
Op woensdag 17 april 2013 organiseren
we een excursie naar het Spoorwegmu-
seum in Utrecht. U ontvangt binnenkort
hierover per brief alle informatie. Kijk ook
op de website van de vg-anwb. (www.vg-
anwb.nl)  Hier kunt u zich ook aanmelden
voor deze excursie.



Dierenliefde in Lieren

Het is woensdag 6 februari en de door de
zware sneeuwval veroorzaakte files zijn
net opgelost als Leo een paar cameratas-
sen bij mij in de auto zet. “Ik neem altijd
een extra camera mee”, verklaart hij.
“Beter méé verlegen dan óm verlegen”,
antwoord ik bijdehand.

De stemming zit er meteen in en vrolijk
gaan we op weg naar Veronica Trautwein.
Veronica werkt al jaren in deeltijd bij de
ANWB, eerst in Den Haag en tegenwoor-
dig in Apeldoorn. 
De reden van ons bezoek betreft echter
haar andere bezigheden. Veronica heeft
namelijk iets (zeg maar véél) met dieren.
Toen ze in nog Scheveningen woonde had
ze daar een eigen hondenuitlaatdienst,
waarvan ook onze hond af en toe dank-
baar gebruikt maakte, en was ze met haar
eigen paard actief in de ruitersport.

Toen kwam het moment dat ze met haar
paard naar de Veluwe verhuisde en aan de
slag ging in de ANWB-winkel in Apeldoorn.
Er kwam een nieuwe liefde in haar leven
en na enig zoeken vond ze samen met

haar vriend een leuke boerderij in Lieren
bij Apeldoorn. Bij die boerderij behoren
ook een paar weilanden en een goed inge-
richte paardenstal. Terwijl we uitstappen
zien we daar een dame iets ingewikkelds
doen met een paard; ze blijkt een veearts
in opleiding te zijn. Altijd handig om zo ie-
mand erbij te hebben, toch?

Veronica komt ons hartelijk begroeten en
laat ons de paarden zien, waaronder haar
eigen mooie Fries. U weet wel, zo’n “paard
met sokken”. Na de rondleiding gaan we
het huis in en komt er heerlijk appelgebak
op tafel. Intussen is Leo met z’n camera’s
bezig en zijn oog valt op een passe-partout
met een grote vlecht erin. Even valt er een
stilte en Veronica legt uit dat het de staart
van haar vorige paard is. Vaak wordt, als
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Pensioen
privé

een paard is overleden, van de staartharen
een vlecht gemaakt als aandenken.
We halen wat gezamenlijke herinneringen
op en ze laat duidelijk blijken dat ze het te-
genwoordig in de winkel uitstekend naar
haar zin heeft. En dat is voor iemand voor
wie de vut is afgeschaft toch wel heel be-
langrijk!
Vervolgens vertelt ze over de vele logés
die met of zonder paard altijd welkom zijn,
waardoor ze vaak een huis vol mensen en
een stal vol paarden heeft. Voorzichtig
vraag ik: “Herberg De Zoete Inval?” en dat
wordt met een lach bevestigd. 



Met nog zo’n 150 kilometer voor de boeg
moeten we helaas eerder vertrekken dan
we zouden willen. Veronica zelf gaat met-
een weer aan de slag, want met paarden
weet je één ding zeker: Je hebt altijd wat
te doen!

Henk van Loon
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Inmiddels ben ik in 1978 aangeland, Van
den Hazel was doorgegroeid tot directeur
Centrale Afdelingen (DCA) en bleef actief
met het starten van nieuwe projecten. Eén
van die projecten ging over het professio-
naliseren van de logistieke functie van de
ANWB. 
Zo kwam ik o.a. terecht in een werkgroep
die de distributie van de kantoren ging
aanpakken. Het kantoorhoofd van Breda
werd voorzitter. 

Op de eerste bijeenkomst kwam Van den
Hazel als directielid Centrale Afdelingen
zelf de groep toespreken en wilde direct
op zijn bekende manier de groep onder
druk zetten door aan te dringen op grote
spoed. De voorzitter van het groepje rea-
geerde daarop heel laconiek met: “We zul-
len kijken wat we kunnen doen.” En dit
was dus Cees van der Vlekkert, die hier-
mee meteen zijn visitekaartje op het
hoofdkantoor afgaf! 

Centraliseren van 
magazijnen
Maar ik ga het nu hebben over een ander
project, het Centraal Magazijn.
Er waren toen veel verschillende magazij-
nen bij de ANWB: het magazijn voor kaar-
ten/boeken/gidsen, een beginnend deel
voor ‘clubartikelen’, het foldermagazijn,
een magazijn voor formulieren en waarde-
documenten, een magazijn voor kantoor-
artikelen, het magazijn van de afdeling

Postorders van de heer Böhne en het
Technisch Magazijn.
Al die magazijntjes vielen weer onder de
verschillende afdelingen die voor de be-
treffende producten verantwoordelijk
waren. Het was dan ook niet een erg effi-
ciënte werkwijze, veel dubbel werk, dub-
bele ritten, misverstanden e.d. Van den
Hazel besloot om al deze magazijnen in
één nieuw gebouw onder te brengen, vlak
langs de spoorlijn in Voorschoten. Buiten
schot bleef het Technisch Magazijn (TM)
van Ben van der Belt, met WW-kleding en
automaterialen, dat vooral voor de we-
genwacht, autokeuringen en de garage en
werkte. Ik denk ook niet dat het gelukt zou
zijn om het TM in te lijven, Van der Belt
kennende.

En het nieuwe ge-
bouw moest groot
worden, om effi-
ciënt te kunnen
werken. En moest
grote partijen kun-
nen opslaan, want
de verwachting was
dat de ANWB nog
flink zou gaan
groeien!

Drie projectgroepen 
gingen aan de slag
Op het terrein in Voorschoten mocht tot
12 meter hoog worden gebouwd en dat
werd dan ook gedaan. Ondanks bezwaren
van de deskundigen dat een normaal ma-
gazijn slechts tot 7 meter hoog ging i.v.m.
heftrucks en vloerbelasting hield Van den
Hazel vast aan de 12 meter!
Drie projectgroepen gingen aan de slag,
voor het gebouw, voor de inrichting en
voor het automatiseringssysteem.

De projectgroep gebouw liep als een trein;
de samenwerking tussen Henk Flinterman

Bram
blikt

terug
deel 6 
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en de architect Van de Meyracker was
prima, mede door hun ervaring daarin bij
het bouwen van keuringsstations, wegen-
wachtstations en ANWB-kantoren in het
land. De bouwopdracht ging naar Dura en
binnen de geplande tijd werd het gebouw
opgeleverd. 

Het gebouw werd
liefst 12 meter
hoog, één hoge
ruimte voor bulkop-
slag en daarnaast 3
etages voor de grijp-
voorraad. Plus nog
een ruime kantoor-
ruimte waar de eer-
ste jaren afd.
Bewegwijzering
werd gehuisvest.

De projectgroep inrichting werd gevormd
door de kersverse chef van het Centraal
Magazijn Staas de Wijs, door een externe
adviseur op het gebied van magazijninrich-
ting Aad van Oosten en door mij. Wij ver-
diepten ons in de materie, bekeken veel
magazijnen in het land en kwamen met
een helder ontwerp, dat in feite al die
jaren overeind is gebleven. Van Oosten
verbaasde ons iedere keer weer met z’n
praktische oplossingen en tips. Want eer-
lijk is eerlijk, voor ons was het dan wel een
nieuwe ervaring, maar handelsmagazijnen
zoals die van de ANWB zijn er natuurlijk
veel meer en al veel langer en ook veel
groter en daar had hij veel ervaring mee
opgedaan.
Eén van de eye-openers van Van Oosten
voor mij was de opstelling van de stellin-
gen in de grijpvoorraad, totaal afwijkend
van wat wij daarvoor bij het ANWB-maga-
zijn hadden en toch zo simpel! Onder-
staande tekening maakt meteen duidelijk
waar de winst zit. 

Samen met inkoper
Dammis van der
Berg gingen wij ook
over tot adviezen
over de keuze van
de stellingen (wordt
het Nedcon of Lun-
dia?) en van de hef-
trucks. 

Vooral de keuze van de Hi-racker-heftruck
voor meer dan 10 m. hoogte was span-
nend, want die was op dat moment nog
niet veel in gebruik in Nederland. Een
vreemde ervaring voor mij was de manier
waarop één van de leveranciers van maga-

De valse start
van het nieuwe Centraal Magazijn in 1979

Van den Hazel Cees v.d. Vlekkert

Ben v.d. Belt

Henk Flinterman

Dammis v.d. Berg
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zijnstellingen aan de opdracht probeerde
te komen: hij kwam met een blanco of-
ferte aanzetten, de ANWB mocht zelf het
bedrag invullen. Dankzij de standvastig-
heid van onze adviseur en onze inkoper
hebben we dat niet gedaan, dat zou geen
goede basis zijn om zaken te doen. Geluk-
kig waren de andere aanbieders betrouw-
baarder, uiteindelijk werd het Nedcon.
In samenwerking met Jan van der Zeep
(personeelszaken) werden ook de functies
in het nieuwe magazijn vastgesteld en ge-
waardeerd en verliep de overgang van oud
naar nieuw voor de medewerkers op een
soepele wijze en zonder wanklanken. 

De projectgroep automatiseringssysteem
onder leiding van Jan van Duyn ging ook
voortvarend aan de slag. Er werd gekozen
om een eigen systeem te ontwikkelen,
want ja, de ANWB is nu eenmaal een bij-
zonder bedrijf en een standaard magazijn-
systeem paste niet zomaar op de
ANWB-situatie, vond men. Mede hierdoor
en door de hoge tijdsdruk die Van den
Hazel de groepen oplegde, kwam men qua
tijd wat in de knel; de planning was strak
en de oplevering was gepland pal voor het
hoogseizoen in april 1979, dus veel speling
om te testen en aan te passen was er niet. 

April 1979 alles klaar…
of toch niet?
April 1979: het gebouw was klaar, de in-
richting was klaar, de mensen waren inge-
werkt, alle voorraden van de oude 

magazijn werden overgeheveld naar het
nieuwe magazijn, de afnemers (ANWB-
kantoren, hoofdkantoor-afdelingen, tech-
nocentra en wegenwachtstations) en
leveranciers waren geïnformeerd en geïn-
strueerd. Dus men kon beginnen met leve-
ren vanuit het nieuwe magazijn met de
nieuwe bestelmethode.
Maar al snel bleek dat er nog lastige kin-
derziektes in het nieuw automatiserings-
systeem zaten, van die onverwachte
kleine dingetjes als een verpakkingseen-
heid die niet 10 maar 100 was of een arti-
kel met een nieuwe artikelcode omdat er
iets gewijzigd was of een paklijst die niet
tevoorschijn kwam. Maar wel van die
kleine dingetjes met grote gevolgen: er
werd soms weinig tot helemaal niets uit-
geleverd! De kreet achter een bestelling
van “niet-gehonoreerd” was een plaag
voor de bestellers!
En als je dan vlak voor het hoofdseizoen zit
met een piek aan bestellingen, met een
nieuw systeem en nieuwe mensen, dan is
er niet veel voor nodig om het flink te
laten misgaan en dat ging het dan ook be-
hoorlijk! De kantoorhoofden en hun regio-
managers waren ten einde raad; niets is
erger dan je klanten iets niet kunnen leve-
ren, terwijl je weet dat het wél in voorraad
is!

Dreiging met wilde 
staking
Op een speciale bijeenkomst van alle kan-
toorhoofden in Babylon in Den Haag zou
Blankert afscheid nemen als hoofddirec-
teur van de kantoorhoofden en hij ver-
wachtte ongetwijfeld dat hem lof en dank
toegewuifd zou worden. 
Het tegendeel was het geval, in plaats
daarvan werd hij boos toegezwaaid met
ellenlange computeruitdraaien met niet-
gehonoreerde bestellingen die alle kan-
toorhoofden hadden meegenomen…. 
Er werd zelfs even gedreigd met een wilde

staking en Van den Hazel en Blankert
moesten alle zeilen bijzetten om de felle
klachten van bijv. Peter Jansen (Gv1) in
goede banen te leiden.
Direct daarna werd extra mankracht in
Voorschoten ingezet om de fouten in het
systeem snel te corrigeren en desnoods
met de hand te kunnen uitleveren. Ik heb
er zelf ook een aantal weken meegehol-
pen. Over de magazijnmedewerkers geen
kwaad woord, zij hebben zich in die peri-
ode uit de naad gewerkt en Staas de Wijs
kreeg zo een stevige vuurdoop met zijn
nieuwe magazijn. 
Voor Blankert was het niet zo leuk, want
het was vlak voor zijn pensionering in juni.
Maar uiteindelijk is na de valse start alles
goed gekomen en heeft het nieuwe Cen-
traal Magazijn nog jaren bijgedragen aan
de verdere ontwikkeling van de ANWB tot
een ‘echt’ bedrijf!

Veel geleerd
Voor mij was het een boeiende en uitda-
gende ervaring om te helpen met het ont-
wikkelen van zo’n heel nieuw gebouw, de
inrichting ervan, de bemensing, het auto-
matiseringssysteem en achteraf het oplos-
sen van de kinderziektes in het
functioneren daarvan.
Al met al heb ik jaren met trots rondgelo-
pen over het bereikte resultaat, een
prachtig magazijn dat prima gefunctio-
neerd heeft! Inmiddels is de hele opslag
en distributie overgegaan naar een meer
centraal gelegen gebouw bij Telstar in Har-
derwijk en ‘ons’ mooie grote gebouw met
dat ouderwetse ANWB-logo langs de
spoorlijn in Voorschoten is verkocht en
ook al gesloopt.

Toch kwam ik er ook achter dat logistiek
niet echt mijn vak is, het is veel keuzes
maken en snelle beslissingen nemen en
daar ben ik niet voor in de wieg gelegd, ik
ontwikkel liever en ben graag creatief
bezig. Dus ik was blij met Anne Bollema,
Wim de Graaf en de hunnen die na de
start van het Centraal Magazijn de logis-
tieke functie bij de ANWB volgens mij uit-
stekend hebben vervuld.

Bram Visser

Looproute

Jan v.d. Zeep Jan van Duijn

Logistiek

Centraal Magazijn



95,0 rekening gehouden met de daling van
ca 0,8% vanwege de gestegen levensver-
wachting. Met 95,0 is er een achterstand
van ca 2% op het herstelplan. Dat herstel-
plan loopt eind 2013 af. Op 31 december
van 2013 zou de dekkingsgraad 105 moe-
ten zijn. Het is duidelijk dat we daar nog
ver vandaan zijn. Eind januari 2013 was de
dekkingsgraad zelfs lager, namelijk 94,2.
De actuele rente is in januari weliswaar
opgelopen, maar de beleggingen zijn iets
gedaald. De driemaands gemiddelde re-
kenrente voor de verplichtingen is gelijk
gebleven.
Er is een weg omhoog, maar het gaat lang-
zaam. De rentestand is in belangrijke mate

debet aan de lage dekkingsgraad. Er wordt
bij de pensioenen niet gerekend met de
rente voor 10 jaarsleningen, maar het ren-
tepercentage geeft wel een beeld van de
renteontwikkelingen. Even een paar getal-
len:

In het begin van 2013 is er dus een op-
waartse beweging te zien. Als die bewe-
ging zich doorzet, blijft een korting op de
pensioenen per 1 april volgend jaar ons
hopelijk bespaard. Bij een ongewijzigde si-
tuatie moet u rekening houden met een
korting van ongeveer 1,7%, zo is inmiddels
al becijferd. Geen aantrekkelijk vooruit-
zicht. Maar laten we optimistisch zijn.

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl

Netto minder bij AOW
en pensioen
Sinds 1 januari 2013 is het tarief voor de
loonheffing in de eerste belastingschijf
met 3,9% verhoogd naar 19,1%. Ook is er
een hogere bijdrage voor de Zorgverzeke-
ringswet. Als u getrouwd bent of samen-
woont en elk AOW ontvangt, zult u het
verschil op de bankrekening zeker hebben
gemerkt. Als u een partner hebt en bij de
AOW loonheffing (loonbelasting en pre-
mies voor de zorgverzekeringen) laat in-
houden, ontvangt u in 2013 maandelijks
ruim 22 euro per persoon minder dan in
2012. Bij een aanvullend pensioen van ca.
1000 euro loopt het verschil op tot ca. 
40 euro. 
Totaal per persoon dus al iets van 62 euro
en voor u samen met elk een aanvullend
pensioen van ca 1000 euro, dus iets van
125 euro minder per maand dan vorig
jaar. Bij hogere brutobedragen worden de
verschillen groter.
Als u bij de AOW geen loonheffing laat in-
houden is daar het verschil positief. U ont-
vangt dan ruim 5 euro meer AOW dan in
2013. Bedenk dan wel dat u na de belas-
tingaangifte over 2013 mogelijk alsnog de
rekening krijgt gepresenteerd, als er naast
de AOW extra inkomsten zijn.

Waar de loonheffing
laten inhouden?
Als er veel inkomsten zijn naast de AOW
dan kunt u overwegen om zowel bij het
pensioen als bij de AOW de loonheffing te
laten inhouden. U krijgt dan nu per maand
minder maar voorkomt een (extra) hoge
belastingaanslag in het voorjaar van 2014.
Kijk op de website van de Sociale Verzeke-
ringsbank www.svb.nl en zoek op loonhef-
fing of loonheffingskorting. Via vragen en
bedragen kunt u dan zien wat voor u het
gunstigste is. 

In de tabel is een voorbeeld gegeven voor
een AOW-pensioen voor gehuwden zon-
der toeslag. Er zijn nog drie andere opties.
De gegevens zijn ontleend aan de SVB-
website. Het advies van de SVB geldt bo-
vendien alleen bij de volgende
voorwaarden:
- u hebt een volledige AOW,

- u hebt precies één bedrijfspensioen
(voor u het ANWB pensioen) naast uw
AOW,

- u hebt geen andere inkomsten, zoals
een eigen bedrijf of loon uit een (tijde-
lijke) baan,

- er wordt geen rekening gehouden met
vermogen, eigen huis of zorgkosten.

De tabel is dus geen maatwerk, maar geeft
slechts een beeld van de mogelijkheden
met de opties en het effect.
Ter toelichting nog even dat het toepassen
van ‘geen loonheffingskorting’ betekent
dat de loonheffing wordt ingehouden.
Met andere woorden: u betaalt dan loon-
belasting en de premies voor de zorgver-
zekeringen en het nettobedrag wordt
derhalve lager. U hoeft echter minder re-
kening te houden met een hogere defini-
tieve aanslag. Maar wees voorzichtig. Let
op de voorwaarden boven de tabel. Als de
SVB geen rekening moet houden met de
heffingskorting kunt u dat schriftelijk aan
SVB laten weten. Het adres staat op de
AOW specificaties die u ontvangt. U kunt
ook inloggen op www.svb.nl.
Dekkingsgraad Pensioenfonds ANWB
De dekkingsgraad per 31 december 2012
is uitgekomen op 95,0. Eind januari van
het vorig jaar was het 92,6. Wel is bij de
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kruid 15 spoorwegen (afk.) 17 ingenieur
(afk.) 18 vluchtige brandstof 20 achtervoeg-
sel 21 Chinese lengtemaat 22 groenblij-
vende heester 25 deel van de middag 28
verdovende stof 29 slotstrofe 31 kwaadaar-
dige betovering 32 voorzetsel 33 Verenigde
Naties (afk.) 35 visje 36 moeder 37 uitroep
38 oeververbinding 40 bureau 42 lidwoord
43 rund 44 meisjesnaam 46 baksel 48 on-
gedierte 51 stil (afk.) 53 met name (afk) 54
jongensnaam 56 waarnemend (afk.) 57 spil
58 struikgewas 60 oersterke strijder 62 wa-
tervogel 64 boze geesten 66 Italiaanse
dichtvorm 68 overdosis (afk.) 69 ruimtelijke
ordening (afk.) 70 grote steen 72 Bijbel-
boek (afk.) 73 en omgeving (afk.) 74 jon-
gensnaam 76 product van sojabonen 78
dag van de week 79 toneelspelen. 

Verticaal
1 Wijnrank 2 voorzetsel 3 theaterberoep 4
Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (afk.) 5 muzieknoot 7 Oekraïne (in in-
ternetadres) 8 verbond 9 bepaalde manier
geplant 10 pseudoniem (afk.) 11 kruid 13
bergruimte 16 audio/videofunctie18 deel
van een huis 19 zekering 21 duw 23 per-
soonlijk voornaamwoord 24 hij 26 naar hun
mening (afk.) 27 bolgewas 30 vuurspu-
wende berg 34 hogere macht 36 vogel 38
muil 39 zot 40 onbezonnen 41 speciaal
plantenhuis 45 bloem 47 met een muur
omgeven 49 aardig idee 50 loofboom 52
rijstgerecht 54 Chinees schip 55 Indisch ge-
recht 57 vierkante zuil 59 gepensioneerde
hoogleraar (afk.) 60 Europees keurmerk
(afk.) 61 windrichting (afk.) 63 etage (afk.)
65 kleur 67 vrucht 71 boom 74 muzieknoot
75 voorzetsel 76 seconde (afk.) 77 slee. 

De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het winternummer 2012 luidt:

Wij hebben 42 inzendingen (3 per post en 39 per e-mail) met de goede oplossing ontvangen.
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 5 maart j.l.

De winnaar is geworden:
Mevrouw L. Plat-Sjardijn te Wassenaar. Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-Irischeque ter waarde van € 25,-, zijn inmiddels naar de winnaar verstuurd.

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 1 mei 2013 naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar: ledensecretariaat@vg-anwb.nl
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