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AIs man en vrouw elkaar IieÍ hehhen

Zullen ze de lente loven

Zonder.de herÍst te duchten.

e hebben elkaar leren ken-
nen in 1959 toen beiden
werkten bij het tVlinisterie
van Volkshuisvesting. ln de
avonduren studeerde Gerard
aan de Handelsavondschool.
ln 1961 kon hij een baan krij-
gen bij een bank in de
Theresiastraat waar hij de
heer Macleod ontmoette. die
bezig was bij de ANWB de
afdeling lnkoop op té richten.
Zo kwam hij in 1962 bijde
ANWB terecht op die afde-
ling. Maftha en Gerard had-
den zich inmiddels verloofd
en trouwden op 3 juni 1964.

Gezien zijn studierichting
kwam Gerard in 1965 op de
afdeling Boekhouding-
Registratie en werd hij in
1967 assistent van de chef
van de Financiële afdeling
waar hij zich o.a. bezig hield
met de autocontracten. Het
was toen de tijd dat de
ANWB allerlei personeelsver-
enigingen bevorderde en ook
op sportgebied was Gerard
actief. Samen met de heren
Schmidt en Beintema en in
overleg met de heerVreeman
is de Voetbalvereniging-
ANWB opgericht; in 1970.

Acht jaar was hij coach van
het elftal van de
Wegenwacht.
ln 1980 verhuisde Gerard
naarTilburg alwaar hij tot
1984 kantoorhoofd was.
Daarna heeft hij tot aan zijn
VUT gewerkt bij de Staf-
Wegenwacht. Gerard en
Martha hebben twee doch-
ters die gehuwd zijn. Ze zijn
de trotse grootouders van 2
kleinzoons en 2 kleindoch-

ters. Naar Frankrijk met de
caravan is één van de favo-
riete bezigheden maar ook
wandelen en fietsen in de
prachtige omgeving van
Tilburg doen ze graag.Zo nu

en dan doet de Alarmcentrale
een beroep op Gerard.
Het 40-jarig huwel ijksfeest
hebben ze met z'n allen in

Tu rkije gevierd. Onvergetelijk.
De vreugde vond een vervolg
bij thuiskomst door de felici-
tatie-groet van de VG-ANWB
waarvoor ze langs deze weg
graag willen bedanken.
Nog veel goede en gezonde
jaren.

werkte en woonde
ndertijd in Delft toen de

ANWB voor de Wegenwacht
station Pauwmolen in het
Ieven riep. Dat leek hem wel
wat en hij solliciteerde. Op
30 november 1959 is hij
begonnen op het
Wegenwachtstation
Pauwmolen als route-wegen-
wacht.Toen hij in 1962 een

weekendje naar zijn ouders
ging ontmoette hij bij hen
Wil. Op 10 juli 1964 zijn ze in
Zierikzee getrouwd. Sa men
hebben ze een zoon en een

dochter, die inmiddels ook
gehuwd zijn. lVlet hun vijf
kleinzonen zijn ze de koning
te rijk. ln 1965 kon Jan over-
geplaatst worden naar het
nieuw te openen
Wegenwachtstation
Zeelandbrug als verkeers-
wacht.
Wegenwacht zijn is synoniem
met bewegen en toen er in

1977 een station werd geo-
pend in Kapelle werd dat zijn
nieuwe standplaats. Daar is

hij gebleven tot aan zijn VUT
in 1994. Nu geniet hij samen
metWil van hetgeen door
hem in de loop der jaren is
gezaaid. Nog veel meer dan
voorheen begeleiden hij en

zijn vrouw de kampeerreizen
van de KCK. tVlaar ook zijn
groententuin vraagt tijd en

niet te vergeten de kegelclub,
Samen met kinderen, klein-
kinderen. familie en vrienden
hebben ze hun veertigjarig
huwelijksfeest gevierd. De
prachtige bloemen van de
VG-ANWB verhoogden de
vreugde; hiervoor willen Jan
enWil op deze manier allen
bedanken. Wij wensen jullie
nog goede en gezonde jaren

toe.

is allemaal begonnen op
de kermis in Schager"brug"
in 1959. Jan werkte toen in
een garage in Hippolytushoef
en Gina op de Boerenleen-
bank in Burger"brug'i Ja wat
wil je als de één werkt op iets
van een "brug" en de ander
komt ook over een "brug":
dan kan de verliefdheid niet
uitblijven. Dus verloofd en
getrouwd op 27 augustus
1964. ln 1966 is Freek aange-
nomen bij deWegenwacht en
kreeg zijn opleiding bij de
heerVan Dijkhuizen. Zijn eer-
ste chef werd de heerVan
Rees. De enige verbinding
met het Wegenwachtstation
Burgerveen was de sema-
foon. Als hij nachtdienst had

mocht hij de telefoon van de
buren gebruiken; zij zelf had-
den geen telefoon. Freek kan
zich nauwelijks meer voor-
stellen hoe het toen allemaal
ging in vergelijking met de
communicatie nu. En toch
ging het goed en waren de
leden wellicht dankbaarder
dan nu. ln 1967 is hun doch-
ter lVlarlies geboren en
Heleen meldde zich twee jaar

later.
Freek en Gina brengen hun
vrije tijd in de zomer door op
de boot, een heel bijzondere,
een Zeeschouw, of op de
fiets. ln de winter wordt er
geschaatst. Ze gaan dit jaar

alweer voor de zesde maal
naar de Weissensee voor de
alternatieve ElfstedentochU 5
mannen en 5 vrouwen. Gina
houdt zich ook fit met volley-
bal en aquajoggen.
Het feit dat ze 40 jaar
getrouwd zijn gaan ze met de
kinderen herdenken op een

Grieks eiland. Wij wensen jul-
lie nog veel gezonde en

sportieve jaren toe.

FRANKJE.

Beste oud-collega's,

HarÍelijk dank voor de
prachtige bloemen, die
wij ter gelegenheid van
ons 60-jarig huwelijk op
15 maaft jl. mochten
ontvangen.

Wim en Lies van
Dommelen.

Gerard en Martha Moes
3.6.1964. - 3.6.2004.

Jan en Wil Geleijnse
10.7.1964. - 10.7.2004.

Freek en Gina Kragt
27.8.1964. - 27.8.2004.
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+> Aan:
alle ANWB-Senioren

Deze BUITENBAND wordt ontvangen
door alle ANWB-senioren. Dat zijn de
640 leden die lid zijn van onze
Vereniging van Gepensioneerden
ANWB; VG-ANWB. EN door de
ANWB-senioren die nu alsnog lid
kunnen worden. Daartoe kunnen zij
hun opwachting maken bij mevr.
C.W.J. Jongsma, Ledensecretariaat
VG-ANWB,

De Vereniging van Gepensioneerden
ANWB werd op 17 november 1979 opge-
richt vanuit het prominente initiatief van
mr. J.M. Harmsen en zijn medestanders
W.PA. Brand en S.K. de Jong. Hun
belangrijkste doel was de belangenbe-
hartiging en de vergroting van de zeg-

genschap van de ANWB-gepensioneer-
den. "vooral de heer Harmsen heeft daar
een leidende rol in gehad, hetgeen
gezien zijn achtergrond - jurist - en als
voormalig juridisch adviseur van de
ANWB-directie zeer verklaarbaar wasï
aldus Ruud Olland, de huidige voorzitter
van deVG-ANWB in de ledenvergade-
ring van 17 april 2004 in het ANWB-
hoofdkantoor.

Toen deVG-ANWB in 1993 zijn derde lus-
trum bereikte, en inmiddels de
"Buitenband" had verworven, schreef
redacteur Bram Roozendaal: De drijven-
de kracht in die eerste jaren was vooral
Peet Harmsen. Als hoofd van de juridi-
sche afdeling toonde hij zich bij voortdu-
ring een voorvechter voor de medezeg-
genschap van het personeel in de struc-
tuur van het ANWB-bedrijf. Eenmaal
gepensioneerd, was het verenigen van
oud-personeelsleden voor hem de logi-
sche voortzetting van wat hem altijd had
bewogen.Van hem kreeg deVG-ANWB
de eerste Statuten en na taaie volhar-
ding een "toeslag op het pensioen'l Deze

werd verankerd in de Reglementen van
het ANWB-Pensioenfondsï
De basis: het nemen van initiatief in het
behaftigen van de belangen van de
leden, was gelegd.

De ANWB-gepensioneerden die nog
geen lid zijn van hÍn, en onze, vereni-
ging hebben iets gemist tijdens de
ledenvergadering op 17 april 2004. Daar
stelde de huidige voorzitter van de VG-

ANWB vast dat "De belangenbehartiging
van onze leden steeds één van de hoofd-
doelstellingen van onze vereniging zal

moeten blijvenÍ

vier maal per jaar ont-
va ngen,

Kortom: adspi rant-leden
DOE ALS WIJ,
kom er bij.

JKO

1. lvlr. J.l'/1. Harmsen, pro-

minent oprichter van de

VG-ANWB

2. Carolijn Jongsma, leden-

secreta riaat/ beríchten.

Adres:

Van Kijfhoeklaan 46, 2597

TD Den Haag.Telefoon:

070-3281263. (Haar

adres staat altijd op de

voorpagina van de BUI-

TENBAND.)

Nieuwe leden ontvangen de BUITENBAND vanaf 1

oktober t/m 31 december 2004 gratis. Met ingang

van 1-1-2005 wordt de jaarlijkse contributie e 10,-.

3. Ruud Olland, de huidige

voorzitter van de VG-ANWB.

Houdt u, onder meer via de

Buitenband, op de hoogte

van de ontwíkkelingen in

het kader van de belan-

genbehartiging van de

ANWB -gepe n si o neerden,

uiteraard ook van hen

die in de VUT c.q. WAO zijn.

Belangenbehartiging

25 iaar VG-ANWB

Volhardend

J
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Voorbeelden daarvan, in het kort, zijn
onder meer:
O De vertegenwoordiging van onze

gepensioneerde leden in het
Pensioenfonds ANWB.

O Onze bestuurlijke betrokkenheid bij
het Sociaal Fonds van de ANWB.

O Het landelijk net van onze Regio-con-
tactpersonen die hun antennes rich-
ten op de individuele leden en voor
hen óók uit eigen initiatief bereikbaar
zijn. U vindt uw contactpersonen in
de ledenlijst die bij uw lidmaatschap
behoort.

O De "Gezelligheid'í Het ontmoeten van
oud-collega's, zoals op de ledenver-
gaderingen, nieuwjaa rsrecepties, bij
activiteiten in de eigen regio. Jaarlijks
organiseert onze vereniging een
excursie voor alle leden en hun
genodigden. ln dit vijfde lustrumjaar
naar het Limburgse Mondo Verde; zie

in deze BUITENBAND, die onze leden



Van spanningzoeker tot laptop.

Hoe was het toen?
Ongeveer derlig jaar geleden. patrouil-
leerden de wegenwachten langs de
belangrijkste doorgaande wegen,
meestal op een vast traject, hun route.
Hij, want toen was het een echte man-
nenwereld, kende langs deze route
iedereen en iedereen kende hem. Hij
kende voor elk moment van de dag en
voor elke gelegenheid de adressen van
mensen en bedrijven, die hij nodig kon
hebben om zijn werk te doen. Op een
andere route rijden werd dan ook niet
altijd als prettig ervaren.
Het werken langs de weg gaf een groot
gevoel van vrijheid en voldoening, hij
was herkenbaar, had prestige en werd
gewaardeerd als hulpverlener. lmmers
bij automobilisten, die met pech langs

een
zou kun-

het ook

de Harley-

Hollandia-

de weg kwamen te staan, dook hij op
als de reddende engel.
ln die tijd ook was de mobilofoon al

enige tijd in gebruik en werd er van
vanuit 1 5 wegenwachtstations contact
gehouden met de patrouillewagens. Elk

district had een eigen mobilofoonnet
met één of meerdere Írequenties ter
beschikking. De tijd was voorbij dat je

bij het verlaten van de route, dit aangaf
door een vlag te plaatsen. Hoewel die
vlag nog lang tot de standaarduitrus-
ting bleef behoren.
De verkeerswacht op het station had je

nu min oÍ meer aan een touwtje via de

radio. Dat was ook wel nodig, want
langs een groot aantal autosnelwegen
werden praatpalen geplaatst. die de
automobilist met pech in staat stelden

b ii de Wegenwacht.
I an dit artikel werkten mee lVlichel

A o" Korte, Beleidsadviseur
, lHulpverlening Binnenland, voor-
heen regiomanager van de regio
Noord; Henk Rooks, mannummer 763,
wegenwacht vanaf maart 1978 en Erik
van derTuin, mannummer 9051,
wegenwacht vanaf september 1996.

Het gesprek dat de basis vormt voor dit
artikel vond plaats op het
Wegenwachtstation Assen. Hier werd ik
ook rondgeleid over de meldkamer en

sprak daar met de Supervisor van de
meldkamer, Gerrit Bosman, in het ver-
leden wegenwacht, mannummer 532.

Toen bleek mij al gauw dat de ontwik-
kelingen gedurende de laatste jaren zo

groot zijn geweest dat dat niet in één
artikel te verwoorden was.
lk wil daarom eerst een indruk geven
van de verandering die bij de wegen-
wachten langs de weg plaats vond en

wat dat voor hen betekende en nog
betekent. Daarna zal ik in de eerstvol-
gende Buitenband proberen een
indruk te geven van de veranderingen
die plaats vonden op de wegenwacht-
stations en welke gevolgen dit had
voor de organisatie.

Hier volgt het eerste gedeelte vanToen
en Nu bij deWegenwacht met als titel:

raad-
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hulp in te roepen. Het aantal pechmel-
dingen nam steeds meer toe, ook door
het toenemende gebruik van de tele-
foon. Het was ook in die tijd dat er
steeds vaker om hulp werd gebeld
vanuit de bebouwde kom, vaak voor
starthulp.
Het land werd daarvoor verdeeld in
dertien districten, elk met een modern
wegenwachtstation. waar de meldin-
gen binnenkwamen. De verkeerswacht,
die op het station dienst deed in de
meldkamer en die de verzoeken om
hulp aannam, dirigeerde de wegen-
wacht naar het pechgeval.
De omslag van patrouilleren naar gedi-
rigeerd worden, was begonnen.
Omdat in het mobilofoonnet gebruik
gemaakt werd van open kanalen kon-
den de wegenwachten in hetzelfde dis-
trict meeluisteren en zo nodig aan de
hulpverlening deelnemen. Het voor-
deel was dat zij hierdoor vaak beter
dan de verkeerswacht konden bepalen
wie het dichtst bij een gemeld pechge-
val stond.
Het had ook een ander effect, hoewel
men elkaar niet zo vaak zag leerde
men elkaar door deze contacten via de
radio toch heel goed kennen.
De wegenwacht had in zijn wagen een
standaarduitrusting aan gereedschap
en onderdelen tot zijn beschikking.
Door de praktijk geleerd voegde hij
daaraan allerlei zaken toe, die hem van
pas konden komen.Toch waren de
belangrijkste gereedschappen volgens
zeggen de spanningzoeker, een hamer
en een beitel. Daar kon je blijkbaar het
overgrote deel van de storingen mee
oplossen. De auto was in die tijd dan
ook nog niet zo gecompliceerd als nu.
De pechvogel was in het algemeen
geduldig om te wachten en sprak vaak
zijn waardering uit als hij uiteindelijk
weer door kon rijden
Onderdelen die vervangen moesten
worden om één en ander weer aan de
gang te krijgen, werden bij een dealer
langs de route gehaald of zo nodig bij
een sloperij. Daarom moest je je adres-
jes kennen en goede contacten onder-
houden met de mensen die er werkten.
Het voor het merendeel patrouilleren
op dezelfde route en het relatief
beperkte pechaanbod in die jaren bood
de gelegenheid en de tijd om ook daar
aan te werken.

Hoe is dat nu?

ln de loop van de jaren is er veel veran-
derd. Het wagenpark in Nederland

breidde zich sterk uit, en de auto werd
daarbij steeds gecompliceerder door de
intrede van de elektronica. Die ontwik-
keling gaat nog steeds door. Gevolg
toename van het aantal pechmeldingen
maar ook het optreden van andere sto-
ringen. Hiervoor is nieuwe kennis
nodig en gebruik van ander gereed-
schap. De opleidingen voorzien hierin
nog steeds voor een belangrijk deel.
l\4aar de veelheid en de snelheid van
de technische ontwikkelingen maakten
het nodig om een technische helpdesk
in te voeren ter ondersteuning van de
wegenwacht.
Niet alleen de uitbreiding van het auto-
park en het praatpalennet zijn er de
oorzaak van dat het aantal meldingen
sterk is gegroeid. De oorzaak valt voor-
al toe te schrijven aan de ontwikkeling
en het gebruik van het mobieltje.
ledereen met pech, in het bezit van een
mobieltje heeft zijn eigen praatpaal op
zak en kan zich eenvoudig melden bij
de wegenwacht. De meldingen komen
nu overal vandaan en het percentage
meldingen via de praatpaal is niet
meer dan zo'n 5 oÀ.

De aanpassing van het lidmaatschap

van derTuin,

1996: "CSM
commu-

met hulpverlening in de bebouwde
kom levert natuurlijk ook meer meldin-
gen op. Het werkterrein van de wegen-
wacht is daardoor in de loop van de
tijd ook aanzienlijk uitgebreid en
beperkt zich niet meer tot de route van
weleer, maar tot een heel gebied.
Door de aanzienlijke uitbreiding van
het autopark en de vergrote automobi-
liteit van de samenleving is de ver-
keersintensiteit ook aanzienlijk toege-
nomen, waarbij gejaagdheid een
belangrijke factor is.

Elk pechgeval is daardoor weer een
potentieel gevaar langs de weg en
moet daarom zo snel mogelijk van de
vluchtstrook weg, ook al omdat deze
inmiddels ook een andere íunctie kan
hebben. lncidentmanagement is hierbij
het gevleugelde woord, waaraan alle
belanghebbenden, politie, wegbeheer-
der en de wegenwacht zich hebben
verplicht. De in gebruik name van de
lepelwagen is hiervan een gevolg.
Het aanscherpen van de veiligheids-
normen bij het uitvoeren van werk-
zaamheden langs de weg zijn vastge-
legd bij wet en regelgeving. Deze vei-
ligheidsmaatregelen zijn niet vrijblij-

indien
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vend en de uitvoering hiervan wordt
gecontroleerd. De wegenwacht heeft
daardoor net als zovelen te maken met
ARBO en Veiligheidsinspectie, en moet
van de geldende regels goed op de

hoogte zijn, ook voor zijn eigen veilig-
heid.
Om de kwaliteit van de geleverde pres-

taties zoals wachttijd en zekerheid en

van vooftzetting van de reis te waarbor-
gen zijn deze gedefinieerd in ISO -pro-
cedures en -normen en worden
gebruikt om hierop te sturen..

Ook de automobilist met pech is veran-
derd. Hij of zij is veel kritischer en niet
meer zo gauw tevreden en verwacht
veel meer van de wegenwacht, kort
gezegd hij verwacht waar voor zijn geld.

Dit uit zich vooral in een houding van de
pechklant in een vanzelfsprekendheid
die door de wegenwacht in veel meer
gevallen dan vroeger als agressief
wordt ervaren.
Alleen door het efficiënt en adequaat
inzetten van de beschikbare mankracht
kan de vraag naar meer en beter wor-

den opgevangen. We denken hierbii aan

een bijna verdrievoudiging van het aan-

tal pechgevallen, de grotere spreiding
hiervan, het verhoogde risico door een

toename verkeersintensiteit, de econo-

mische belangen en de loerende con-

currentie en dat zal iedereen duidelijk
zijn. Een intensievere aansturing van de

wegenwachten is daarvoor noodzakelijk.

Om hierop in te spelen en met gebruik-

making van de schijnbaar onbegrensde
mogelijkheden van communicatietech-
nologie is de organisatie van de wegen-
wacht aangepast. GPS om de positie
van de wegenwachtauto te bepalen,

GSIV voor de communicatie indien
nodig en een beeldscherm in je dash-

board die je verlelt waar je pechklanten

staan met toevoeging van veel belang-

rijke informatie.

Het is daardoor erg stil geworden in de

wegenwachtauto, geen open kanalen
meer waardoor je collega's kunt horen
en geen verkeerswacht meer die je

aanspreekt. Dit wordt als een gemis

Wegenwacht vanaf
26 jaar. "Tóén is

Wij doken op als
Je had een net-

bedrijven die
om je werk te

gediri-

1 990-2004

sboek uitgekomen
van deWegenwacht in

2004 onder de

Schakelmomenten"
geeft in vogelvlucht

van de gemaakte
nodig waren om

cht te maken
eel en

gstelling
hiervan nog

bezil zijn, contact opne-
Andrea van derVeen,

resse Hulpverlening,
e-mail: avdveen @ anwb.nl

ervaren, zo ook de vermindering van
het aantal relaties langs de weg.
Doordat het voor de wegenwachten
veel drukker is geworden en het werk
gecompliceerder en het werkterrein
uitgebreider is, is er ook minder gele-
genheid om relaties met bedrijven en
personen op te bouwen.
Daar tegenover staat dat de functie
van wegenwacht wel meer inhoud
heeft gekregen. Hij moet zelfstandiger
werken en beslissingen over de afwik-
keling van een pechgeval zelf nemen.
Hij krijgt hiervoor de middelen en de

informatie en zo nodig advies.
Natuurlijk blijven er wensen bestaan
om het werk nog beter en sneller te
doen, één daarvan is de beschikking te

krijgen van een laptop om de auto aan

het infuus te leggen en de diagnose
van de storing vast te stellen.
Met deze ontwikkelingen is een nieuw
tijdperk ingeluid voor de Wegenwacht.

Wim de Graaf

van het
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Het "enge" Bos

D ; *,".1,t"ïf :rïx#ïi'lJ ï:Ï::;::
Terugkerende van een bezoek aan vrienden op de Veluwe
draaide ik de weg in die voerde door een dicht bos. De
avond viel hier heel snel en het was aardedonker. Groot
stonden de bomen, roerloos en pal naast elkaar. Flarden
van een beginnende mist slingerden zich tussen de takken
als zilveren sluiers.
lk betrapte me erop dat ik het gaspedaal dieper indrukte.
Een huivering ging door me heen. Er was geen mens noch
een auto te zien, ln de verle klonk het sonore geluid van een
kerkklok. Verder al een maar stilte, diepe, angstaanjagende
stilte.
Waarom had ik toch altijd zo'n vreemd gevoel als ik
door dit bos reed? Een voorval uit mijn jeugd.

ln deze zelfde omgeving, waar vrienden van
mijn ouders in een heerlijk huis woonden, gin-
gen wij vaak logeren.
Het was een groot gezin met meisjes en jon
gens in diverse leeftijden, altijd garant voor
plezier.

Tijdens een vakantie, ik zal een jaar of zes

geweest zijn, hadden we onze ouders suf
gezeurd om éénmaal in het bos te mogen
overnachten. Dat mocht alleen als één van
de oudere jongens meeging, dus
op een avond togen
we bepakt
en bezakt
naar een
open plek
tussen de

ln ons gevoel hadden we uren slapeloos gelegen. Het was
donker om ons heen. De lamp was uit en lVlark lag bij de
jongens in de tent. Eerst daihten we dat ze daar zo snurk-
ten. maar het was een ander geluid. Een knorrend geluid
dat steeds dichterbij kwam. Stijf van schrik lagen we er naar
te luisteren, tot we een donkere vlek zagen die om onze tent
sloop.
Eén van de dapperste meisjes tilde voorzichtig het tentzeil
een beetje op en daarstaarden we in de snuitvan een mon-
ster. lVlet een afgrijselijke gil kroop ik uit mijn slaapzak,
rende in pyama op blote voeten door het bos, de tuin in van
het woonhuis waar mijn ouders en hun vrienden nog bui-
ten zaten, en smeekte mijn moeder in een bed te mogen
slapen.

Aan het ontbijt de volgende morgen
hoorde ik de stoere verhalen, werd

uitgescholden voor maf stads-
wicht. Het monster was waar-
schijnlijk een klein, verdwaald wild

zwijntje geweest dat nog ang-
stiger dan ik was wegge-

vl ucht.
Later hebben we nog vaak
in het bos veftoefd, dat
gekscherend tot het
"enge" bos werd omge-
doopt. En ik dacht
eraan dat het toch

maar mogelijk was
daar toen zonder

gevaar te zijn.

bomen,

voor de jongens. lVlark, onze
begeleider, maakte van takken een echt kampvuur en wij
luisterden ademloos naar een spannend verhaal.
Tot we moesten gaan slapen. De jongens probeerden ons
wel bang te maken, maar we kropen toch giechelend in de
slaapzakken, wetende dat lVlark voor de tent zat in het licht
van de olielamp.

Dat is vol-
tooid verle-
den tijd.* Niemand zal

het nu nog
ooit wagen er

detijd.
lk naderde de provinciale weg. Schaars verlicht, maar het
gaf in ieder geval een prettiger gevoel.
Het "enge" bos lag achter mij en toch hield ik ervan, maar
op een vreemde, angstige, kinderlijke manier.

Puck.

het avon-
tuur tege-
moet.
De tenten alleen te lopen
werden opge- Het rechtse meisje is puck toen ze zes jaar was Hoe veilig en hoe
zer, één voor de meisjes en één vredig was ons land in mijn kin-

[0 3/2004

7

ANWB

I

I

II

trëJ # Këwtrtrë



-=-

.a

.,,1



Herinnering aan één van onze jaarlijkse excursies: 26 mei 1982 De tocht ging naar het land van lVlaas enWaal.
Er waren 94 deelnemers. "De groei" zat er toen al in.

§8
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A§ ErË *

IVt
ondoVerde brengt de wereld dichterbij" verwachtten het bestuur en onze
redactie in de BUITENBAND van maart jl. De organisatie was al in volle
gang. lVlet 353 deelnemers beloofde de belangstelling ongekend groot te

worden. Op 25 en 26 augustus reden de touringcars, en enkele leden op eigen
gelegenheid. naar deWaalkade in Nijmegen. Daar begon de tweedaagse
Jubileumexcursie van de 25-jarigeVereniging van Gepensioneerden ANWB. De
zon scheen! Vooruitzicht op "goud'1

600-ste VG-ANWB-lid
De eerste excursiedag werd besloten
met diner en overnachting in een hotel
te Stein. Daar werd de heer H.PJ.
Janssen te Beringe onder applaus
mede welkom geheten als het 600-ste
VG-ANWB-Iid door onze voorzitter
Ruud Olland. De vooruitzichten op het
welslagen van onze excursie waren
toen al zo overduidelijk dat de voorzit-
ter Carolijn Jongsma - de organisator
van onze excursie - hulde bracht voor
haar perfecte regie in deze excursie
waaraan zij rondweg een jaar heeft
gewerkt naast haar andere secretari-
aatsactiviteiten.

Mondo Verde
De tweede dag bij zonnig weer stond
geheel in het teken van het Limburgse

Vier uren varen van Nijmegen naar
Arcen . . . bijpraten aan de lunch en
genieten aan het zonnedek.

Links: de Chinese Pagode, met uitzicht
over h et Zu id-Li m bu rgse heuvel I a nd.

g

ANbn'

Biant varen
De lJsselstroom lag aan de kade: vier
uur varen voor de boeg naar Arcen. ln
een luxueuze ambiance waarin men
elkaar in een zee-van-tijd kon ontmoe-
ten, praten en zonnen op het bovendek
met uitzicht op de groene oevers, rus-
tieke dorpsgezichten en de blauwe
hemel met witte wolken.
ln Arcen werd afgemeerd. lVondo
Verde; de Groene Wereld in het Zuid-
Limburgse land zou in zicht komen. Een

onverwacht moment van contemplatie
was onderweg het bezoek aan de

Amerikaanse militaire begraafplaats
IVargraten. Een stille wandeling langs
de weide waar meer dan achthonderd
kruisen de graven aangeven van hen
die tijdens de bevrijding van Zuid-
Nederland om het leven kwamen.



Themapark waarover wij publ iceerden
in het maaftnummer. Men noemt
Mondo Verde wel het "Levende dag-
boek van een wereldreiziger'! Dat was
de heerVan Strijthagen die enkele eeu-

wen geleden in het kasteel woonde en

in de wereld op zoek ging naar het
paradijs. Hij toverde zijn landerijen om
tot een levende herinnering aan zijn
ontdekkingstochten. Voor hem bleef het
een droom. Zijn dromen heeft hij
geschetst en zijn nu verbeeld.
Onze verwachtingen werden overtrof-
fen. Voor allen was er een Parkgids van
55 pagina's en een plattegrond voor
een avontuurlijke wandeling in Europa,
Japan, China, Australië, Amerika en
Afrika.
Terwille van de foto's van Leo Scheffer
laten wij het nu tekstueel bij het adres
en de website van hetThemapark
l\4ondo Verde in Landgraaf.
Het adres is: GroeneWereld 10,6372
PW Landgraaí Postbus 31022,63704,A
Landgraaf.Tel.: 045 - 535 01 61. Fax: 045
- 535 50 17. Website: op de website
www.themaparkmondoverde.nl ku nt u
steeds volgen welke evenementen in
het park op het programma staan.

Foto's: Leo Scheffer,
JanKo.

Het Palacio dos Marquises da Fronteira is een van de belangriikste
monumenten van Poftugal. Het paleis staat in Benfica, aan de voet
van de heuvels rond Lissabon.

Even pauze - want in één dag verkeer je in deTropen, aan de

Trevifontein, in een Japanse tuin, bij de Ayers Rock in Australië, in
een Russische datcha, een Afrikaanse woestijn, het Alhambra en nog
veel meer. (Zie de informatie aan het slot van de tekst.)

Dat collega H.P.J. Janssen te Beringe dit jaar ons 600-ste lid werd is
niemand ontgaan. Hij werd door 353 mede-leden en de voorzitter
hoogst welkom geheten. Het ledental blijft stijgen.Stille tocht op "Margraten"
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Heb je in de Extranet-website van de ANWB, het hoofdstuk
van onze vereniging al kunnen vinden? lk hoop van wel, want
dan moet je ook gemerkt hebben, dat er nog veel meer
nieuws te lezen is over de ANWB. haar medewerkers en wat
er zoal gebeurt of gaat gebeuren.
Terwijl ik dit nu zit te schrijven, surf ik zo nu en dan even naar
lntercom, zoals deze site heet, om voor degenen die nog niet
precies weten wat er zoal te lezen is een indruk te geven.
Op de eerste pagina vindt je, naast tekst over allerlei wetens-
waardigheden die ook jezelf kunnen betreffen, links in de ali-
nea een aantal hoofdstukken genoemd. Deze hoofdstukken
kun je openen door ze aan te klikken. lnteressant is het hoofd-
stuk Nieuws, waarin je uitgebreid de berichten kunt vinden,
die beknopt worden weergegeven in het lntercom Bulletin dat
je regelmatig thuis ontvangt. Maar daarnaast vind je hier ook
persberichten uitgegeven door de ANWB en de tekst van toe-
spraken die bij verschillende gelegenheden zijn gehouden. ln
een overzichtelijk archief kun je vinden wat je zoekt.
Ander hoofdstukken die je misschien net zo nieuwsgierig
maken als ik werd, zijn clusters en afdelingen of projecten.
Laat je niets weerhouden om eens heen te surfen, waardoor je
op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van afdelingen
waar je oud-collega's werken.
Via het hoofdstuk Infodiensten kun je een link leggen naar de
Website van de ANWB die voor de leden toegankelijk is. Ook
hier weer vindt je links in de alinea een aantal hoofdstukken
die door aan te klikken elk weer toegang geven naar heel veel
informatie.
Wist je dat je ook op je Emailadres informatie toe gezonden
kan krijgen als je dat wenst? Probeer het eens. Als je meer wilt
weten of het wil je niet gelukken kun je contact met me opne-
m en vi a wdegraaf @ kabelfoon.nl of tel efo n isch 0174-247782.

Ook basale vragen komen aan de orde zoals "Wat is pen-
sioen eigenlijk?'i "Van wie krijg je pensioen?'i "\Nel eens over
nagedacht wat er gebeurt als je overlijdt?" en "Hoe blijven je
paftner en kinderen dan achter?'j
Er is een pensioen voor verschillende situaties:
- Ouderdomspensioen (doorklik mogelijkheid)
- Arbeidsongeschiktheidspensioen (doorklik mogelijkheid)
- Nabestaandenpensioen (doorklik mogelijkheid)

§ komt naaÍ je toe

lnteÍnet.

Personalia

De website www.pensioenkiiker.nl is een onafhankelijke,
niet-commerciële informatiebron met een schat aan informa-
tie over pensioenen, ook voor mensen die de pensioenge-
rechtigde leeftijd al hebben bereikt. Een groot aantal organi-
saties, waaronder de samenwerkende oudereno rga nisaties,
staat achter deze Pensioenkijker.nl. Zij doen dit, omdat ze

vinden dat jongere en oudere Nederlanders meer moeten
nadenken over hun pensioen. Om straks problemen te voor-
komen.
ln de rubriek "lVet pensioen" is bijvoorbeeld allerlei informa-
tie te vinden over:
- Eerder stoppen met werken (doorklik mogelijkheid)
- Prepensioen (doorklik mogelijkheid)
- Vroegpensioen (doorklik mogelijkheid)
- Later met pensioen (doorklik mogelijkheid)
- Keuzemogelijkheden bij pensionering (doorklik mogelijk-

heid )

- Hoe kom ik aan mijn pensioen (doorklik mogelijkheid)

Nieuwe leden:
T van den Berg, Grondmolen 13,4133 EBVianen;
WW 1e kl.

IVevr. A. Bru ggeman-Pitstra, Lepelaa r 45, 3641 f \11

IVI ijd recht; telefon iste WW
P Draaijer, Allendelaan 3, 8161 DD Epe;WW 1e kl.

G.S. Franke, Ennemaborg 12, 1082 SR Amsterdam; planner
centralist
Th. Habets, Dorresteinseweg 49-209,3817 GB Amersfoort;
WW 1e kl.

L. Jongejan, Emmastraat 63a, 2595 EH Den Haag; centra-
lisVplanner
A.M. van Meer, Bergsebaan 38, 4126 SÉ Heerle
PWL. Nooteboom, Vlaardingenweg 731,6843 GX Arnhem;
wegenwacht
T Ram, Sinaasappelstraat 106, 2564 ES Den Haag;

repatr.chauffeur Alc
W.E Ramaker, Baron lVlackaystraat 27,7691 DB Bergentheim
PC.Tims. Ringvaart 57,3124 PB Schiedam; docent
WH.Troff, Feiko Clockstraat 8, 9665 BA Oude Pekela;

meldk.coördinator
J.L. Visschers, Cederstraat 9, 6101 JR Echt; route WW
J. Weerheim, Hoogstade 40,2922 AT Krimpen a/d lJssel;
chef keurm.
B.W Zwiers, Noordenbergstraat 14,7451 GG Holten; route

Overleden:
30 mei 2004: J.K. Dekker, Nuenen; wegenwacht
30 mei 2004: Mevr. J.E. Sandhövel-van Heeswijk,
Cadier en Keer; acc.manager DM-AlVl/Cz adv.
15 juni 2004: A.B. Hut, Haarlem; afd. Kamperen/land-
goedkampen

Verhuisd:
Mevr. E.L. Ankersmit-Wesseling, Rijn- en Schiekade 29,
2311 AK Leiden
Mevr. C.Vl. Goutier-Jansen, Markt 129, 5981 AA
Panningen
Mevr. C. v.d. Heuvel-Taconis, Escamplaan 608, 2547 ER

Den Haag
R.C. Olland, Windlustweg 16, 2242 HL Wassenaar

Berichten voor PERSONALTA kunt u zenden aan het
ledensecretariaat: Caroliin Jon gsma, Van
Kijfhoeklaan 46,
2597 ÍD Den Haag.

Pensioenkijker: onaÍhankelij k
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