
Uitgave van de Vereniging 

van Gepensioneerden 

ANWB

Lid van het NVOG

Jaargang  32

ledensecretariaat        van de redactie        zwolle          annette’s allerlei        pum        anwb- 

reisbureau         mededelingen       golfdag        bestuurspraat        avifauna         pensioen privé

bram blikt terug        pensioen inzicht        puzzel

VVGG -ANWB
––––––

Inhoud

Buitenband
najaar 2012



Colofon
Bestuur VG-ANWB
Beno Koens, voorzitter
voorzitter@vg-anwb.nl
Helma Lippmann, secretaris
secretariaat@vg-anwb.nl
Maurits de Brauwweg 20
2597 KD  ’s Gravenhage
tel. 070-354 71 55
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
Rolf van der Loo
Koninginnelaan 49
2281 HB  Rijswijk (ZH)
tel. 070-399 20 77
ledensecretariaat@vg-anwb.nl
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, hoofdredacteur
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 19 oktober 2012
naar het redactiesecretariaat:
redactiesecretariaat-bb@vg-anwb.nl

Druk Buitenband
De Boer, Zoeterwoude

Verzoek
Zoals u wellicht weet, worden alle mutaties in het ledenbe-
stand door het Ledensecretariaat verwerkt. Het gaat dus om
wijzigingen van adres, telefoonnummers, e-mailadres enz.,
maar ook veranderingen in persoonlijke omstandigheden als
burgerlijke staat e.d. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om
deze mutaties als het kan rechtstreeks aan het Ledensecreta-
riaat door te geven. Dit vergemakkelijkt ons werk en leidt tot
minder kans op vergissingen. Door het ledensecretariaat wor-
den de mutaties dan doorgegeven aan de andere betrokke-
nen zoals voorzitter, penningmeester en regio-contact-
persoon. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Mededeling
Mieke Geursen van het ledensecretariaat is kort geleden ge-
trouwd met Maarten Bal. Voor onze vereniging echter blijft zij
haar meisjesnaam gebruiken. Zij heeft een nieuw adres en
een nieuw telefoonnummer: 071-5616421
(zie ook de onderstaande rubriek Personalia) 

Personalia per 21 augustus 2012

Nieuwe leden Regio

F.J.J. Kroekenstoel, Wilgenhoek 73, 6903 BS  
Zevenaar, tel: 0316-340991 80
J. Th. Bekker, Cereslaan 14, 7322 JR  Apeldoorn, 
tel: 055-3664074 83
Mw. W.M. Colewij, Annerweg 5, 9467 PA  Anloo, 
tel: 0592-273032 92
L.G. Scheffer, Verzetslaan 144, 7002 CZ  Doetinchem, 
tel: 0314-335123 83
J. Goebbels, Baneheiderweg 26, 6351 JR  Bocholtz, 
tel: 045-5441950 77
P.J. van Zanten, Wijk aan Zeeërweg 100, 
1972 NT  IJmuiden, tel: 0255-521626 14
H. Boesten, Roekenbos 118, 2134 VK  Hoofddorp, 
tel: 023-5615882 11
G.J. van der Harst, Beukenlaan 8, 9663 EZ  Nieuwe 
Pekela, tel: 0597-646368 92
Mw. K. de Frankrijker-Blankenzee, Zonnedauwlaan 5, 
2421 BL  Nieuwkoop 32
Mw. C.J. Booden, Amersfoortsestraatweg 69 A, 
1403 AP  Bussum, tel: 035-6914708 65
H.T.J. Kiezenberg, IJssellaan 51-2, 6826 DJ  Arnhem, 
tel: 026-3648967 80
C.A. van der Meij, Alexine Tinnepad 59, 2553 TR  Den 
Haag, tel: 070-4042084 38
J.M. Habraken, Don Boscostraat 22, 5503 BS  Veld-
hoven, tel: 040-2530784 74
R. Sinke, Sparrenbos 8, 6705 BB  Wageningen, 
tel: 0317-357497 80

Ledensecretariaat
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Regio

L.Q. van der Hoeven, J. Boezerstraat 34, 2552 DJ  Den 
Haag, tel: 063-22312605 38
Mw. G.B. Jozee-Kuyler, Sirius 3, 2743 ME  Waddinx-
veen, tel: 0182-742592 32
I.H.W.M. van Lieshout, Nesciohove 8, 2726 BH  Zoeter-
meer, tel: n.b. 50
R.E. Blackman, Rietzangerweg 44, 1111 VM  Diemen, 
tel: 020-6998007 11
J.A. Blaauw, Agnietendaal 33, 6715 JE  Ede, 
tel: 0318-621436 80
T. Hesse, Brederode 38, 6922 BM  Duiven, 
tel: 0136-266947 80
W. Ligtenstein, Dominee Honderslaan 2, 
2242 RH  Wassenaar, tel: 070-5112302 47
F.J.J. van de Pavert, Bos en Duinplein 10 A, 2061 VS  
Bloemendaal, tel: 023-5252711 11
L.H. van het Goor, Heikamp 25, 8091 RA  Wezep, 
tel: 038-3763038 86
W.F.P van der Velde, Wagenmaker 69, 2401 GB  Alphen 
aan den Rijn, tel: 0172-437447 32
W.W. Huisman, Letelierstraat 12, 1069 NS  Amsterdam, 
tel: 020-6104550 11
E.W. van der Maas-van der Vliet, Valkenbergstraat 30, 
4921 ZD  Made, tel: 0162-680244 71
J.W. Westerveld, Esweg 95, 7963 CG  Ruinen, 
tel: 0522-473007 86 
Mw. A.E. Toet, Zonnebloemstraat 223, 2565 RV  Den 
Haag, tel: 070-3659011 41
P.J. van Deelen, Achthovenerweg 5, 2351 AX  Leider-
dorp, tel: 071-5893744 20
S. van Beek, Stationssingel 38, 3901 XK  Veenendaal, 
tel: 0318-525866 56
H.J. Boot, Zuidpoolsingel 376, 2408 BS  Alphen aan 
den Rijn, tel: 0172-533040 32

Verhuisd

Mw. W. Geursen, Prof. Asserlaan 34, 2251 CM  Voor-
schoten, tel: 071-5616421 17
Mw. mr. G. Overeem-Remmelink, Jan Kopsweg 14, 
6703 AP  Wageningen, tel: 06-23021391 80 
W. van der Linden, Anton van Duinkerkenlaan 7, 
9405 AP  Assen, tel: n.b. 92
Mw. G. Ansems-Plieger, Weth. Jan de Jongstraat 8 B, 
4128 CG  Lexmond, tel: ongewijzigd 56
N.J. Buijs, Kraaiheide 82, 6961 PD  Eerbeek, 
tel: 0313-844592 83
K. Havelaar, Klencke 178, 3191 VK  Hoogvliet, 
tel: ongewijzigd 53
J. H. Kuper, Oortjesburg 67, 3437 SX  Nieuwegein,
tel: ongewijzigd 56

Overleden

Mw. A.E.J. Aertsen, weduwe van H. de Kiewit,
Ochten, 21 april 2012 56
Mw. W. Hartman-Saelman, Zoetermeer, 28 mei 2012 29
J. van den Hoek, Zwijndrecht, 9 juni 2012 53
C.L.M. van Rooden, Wassenaar, 18 juni 2012 47
J. Kusters, Lomm, 4 juli 2012 77
Mw. P.J. Gelpke, Amstelveen, 11 juli 2012 11 
Mw. M.L. Jonkmanns, weduwe van J. d’Haans, 
Leidschendam, 25 juli 2012 23

Opgezegd Regio

Mw. J.M. Voorwerk-Jonkman, Rembrandt van 
Rijnsingel 144, 2371 RG  Roelofarendsveen 32

Correctie ledenlijst

Mw. J.E. de Groot, Sijsenlaan moet zijn Sijzenlaan 41

Wijziging regio

Mw. mr. G. Overeem-Remmelink, van regio 26 naar regio 80
W. van der Linden, van regio 86 naar regio 92
Mw. W. Geursen, van regio 26 naar regio 17
N.J. Buijs, van regio 56 naar regio 83

Van de redactie

We hebben een zeer levende en actieve vereniging. De af-
gelopen maanden hebben er maar liefst 3 evenementen
plaatsgevonden, waarvan u de verslagen en de foto’s in dit
nummer van de Buitenband kunt lezen en zien. Wellicht
nodigen deze degenen die nog niet hebben deelgenomen
aan de uitjes of bijv. de golfdag uit volgend jaar van de par-
tij te zijn. Dank aan Annette Notenboom, de immer en-
thousiaste organisatrice van dit alles. 
Onze voorzitter informeert u over de stand van zaken
rondom de boekingen van reizen en de daaraan verbon-
den personeelskorting. U kunt deze nog steeds ontvan-
gen, maar u moet dan wel digitaal boeken. Voor de
meesten geen probleem meer denk ik. Verder geeft hij
vast een voorzetje over de te houden infodag in het najaar.
Nadere bijzonderheden volgen nog.
Bram Visser blikt deze keer terug op de zo succesvolle
sportdagen van vroeger. Zijn verhaal wordt geïllustreerd
met leuke foto’s.
Wist u dat onze redacteur/fotograaf Leo Scheffer een zeer
veelzijdig man is? Henk van Loon heeft hem thuis bezocht
en doet verslag van zijn verbazing over deze alleskunner.
Ten slotte, hoe kan het anders, bespreekt Beno Koens in
de rubriek Pensioen inzicht, de gecompliceerde zaken rond
de nieuwe regeling van de pensionering en de helaas niet
rooskleurige stand van ons Pensioenfonds.

Marijke Jansen

Bestuurspraat staat op pagina 14
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Excursie naar Zwolle
Buiten viel nog een enkele bui, maar binnen in het Grand Café
van hotel Wientjes was het een gezellige drukte. We lieten
ons de koffie met gebak goed smaken. Helaas zorgde ook
vandaag de NS weer voor problemen. Menigeen had te
maken met treinen die vertraging hadden. 
Met een groep van bijna 80 personen begonnen we om 11 uur
aan de stadwandeling. En zie, het was zowaar opgehouden
met regenen en de zon brak door de wolken. In vier groepjes
van 20 volgden we onze gids door de mooie Hanzestad
Zwolle. Aan de prachtige villa’s aan de stadsgracht zie je dat
Zwolle ooit zeer welvarend was door de handel. We kregen
van onze uitstekende gidsen veel te horen over de stad. Eén
verhaal kunt u hieronder lezen. 

Het Blauwvingerverhaal

In de Middeleeuwen maakten de steden Zwolle en Kampen
elkaar het leven zo moeilijk mogelijk. De Zwollenaren hadden
een bijnaam voor de Kampenaren: Kampersteuren. De scheld-
naam voor de Zwollenaren was 'Blauwvinger', omdat zij 
meineed hadden gepleegd tegenover de Hertog van Gelre.
Een andere verklaring kwam later, toen Zwolle het klokken-
spel, uit de Grote Kerk, te koop aanbood aan Kampen. 
De Kampenaren gingen hiermee akkoord en kwamen op een
dag met een wagen vol met geld. Het waren allemaal vierduit-
stukken en de Zwollenaren kregen blauwe vingers van het tel-
len van de koperen munten. 

Het lied 'Ik ben een Zwollenaar' staat voor veel inwoners sym-
bool voor het gevoel Zwollenaar te zijn.

Ik ben een Zwollenaar,
een echte Zwollenaar.
Ik doe niet vaak zo raar,
in 't volle openbaar.
Onder de Peperbus,
is 't leven altijd knus.
Bekijk mijn vingers maar,
ik ben een Zwollenaar!

Na een uistekende lunch met echte Zwolse mosterdsoep en
een uitgebreid lunchbuffet, togen we naar de stadsgracht.
Daar scheepten we in de open boten in voor een rondvaart
om de stad heen. Ook nu waren de weergoden ons goed ge-
zind: het was droog en de zon brak door.
Vanaf het water ziet een stad er toch weer anders uit en de
schipper kon ons nog wat extra wetenswaardigheden vertel-
len.
Om de dag af te sluiten liepen we om half vier weer naar
Grand Café Wientjes. Onder het genot van een biertje, een
glas wijn of een frisdrank hebben we nog een gezellig uurtje
met oud-collega’s kunnen napraten. Er werd veel gelachen en
veel oude anekdotes werden opgehaald. Toen de schalen met
bitterballen en andere hapjes leeg waren, was het tijd om
huiswaarts te gaan. Het was een gezellige dag geweest en
het is leuk om weer eens zo veel oud-collega’s te spreken.

Annette Notenboom
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Annette’s allerlei

Natuurlijk hopen we op een mooie herfst
met nog veel zon. Een stukje fietsen in
het herfstzonnetje is een genot voor lijf
en geest. Genieten van de rood ver-
kleurde bladeren aan de bomen en mis-
schien van een kopje koffie of thee op
een terrasje.
Mocht u in het Westland komen, bezoek
dan eens de druivenkwekerij van Hilde
en Arnold Jansen. Ze zijn gevestigd in het
romantische stukje Midden Delfland,
waar u de Randstad even kunt vergeten.
Aan de Zwethkade Zuid volgt u de bord-
jes Nieuw Tuinzigt. U rijdt dan van het
water af, langs diverse kwekerijen om
ten slotte bij het echtpaar Jansen uit te
komen.

Hier hebben zij hun biodynamische kwe-
kerij. Ze kweken uitsluitend Westlandse
druiven zoals de blauwe Frankenthaler
en de Black Alicante. Tijdens de open
dagen in september kan men alle varian-
ten proeven. De winkel waar men be-
halve druiven ook druivensap en
druivenjam kan kopen is geopend tot
half november. 
www.druivenkwekerij.nl

Flower Power

“If you’re going to San Francisco
Be sure to wear flowers in your hair”

zong Scot McKenzie in 1967. Het lied
werd de hymne van de Flower-Power ge-
neratie.
In het Limburgs Museum in Venlo is de
tentoonstelling Flower Power te zien t/m
6 januari 2013.

De jeugd in de jaren ’60 en ’70 wilde een
ander leven dan hun ouders. Deze bloe-

menkinderen zochten een eigen, nieuwe
identiteit.
De tentoonstelling Flower Power gaat
over de jeugdcultuur en de grote veran-
deringen in de samenleving, die zich vol-
trekken in de jaren zestig en zeventig. De
gevestigde orde wordt gehekeld. Jonge-
ren protesteren luidkeels tegen de wa-
penwedloop, oorlog en armoede. De
bloem is het symbool van het vreedzame
protest. Een leven in harmonie met mens
en natuur, dat is waar bloemenkinderen
van dromen. Geestverruimende midde-
len als hasjiesj en wiet gaan van hand tot
hand en de spiritualiteit uit het Oosten
beleeft een renaissance. Visies op seksua-
liteit en relaties worden opnieuw gedefi-
nieerd. De babyboomers willen een
ander leven dan dat van hun ouders en
zoeken een eigen, nieuwe identiteit. In
muziek, mode, design en kunst komt de
tijdgeest tot uitdrukking. 

Wie de tentoonstelling binnenloopt, gaat
terug in de tijd en betreedt een stadcen-
trum uit de jaren van de Flower Power.
Fans van groepen als The Beatles, The
Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Who of
Creedence Clearwater Revival horen in
de muziekwinkel alle hits van toen terug
en kunnen er de hoezen van de belang-
rijkste en richtinggevende lp’s bewonde-
ren. 
In het woonhuis contrasteert de tiener-
kamer mooi met de rest van het interi-
eur. Uiteraard is er in de imaginaire stad
een boetiek, waarin aandacht is voor de
mode die het straatbeeld totaal veran-
dert. Kleurige bloempatronen en psyche-
delische motieven getuigen van de
invloed van Flower Power op de mode.

Maar de lange haren en ultrakorte rok-
ken zijn trends die niet door iedereen
worden gewaardeerd. 
De kunst, die in deze zinderende jaren
gekenmerkt wordt door het experiment,
is te zien in de galerie van de stad. In de
bioscoop draait een speciaal voor de ten-
toonstelling vervaardigde documentaire,
met uniek historisch beeldmateriaal. Wat
natuurlijk niet kan ontbreken is het
jeugdhonk, waar de alternatieve jonge-
ren samenkomen om naar muziek te luis-
teren, ideeën uit te wisselen en te
genieten van de liefde en het vrije leven. 

De museumbezoeker kan er achter de
draaitafel plaatsnemen en zijn favoriete
hit door de luidsprekers laten knallen. 
Op het plein is aandacht voor de vele
protest- en emancipatiebewegingen, in
het park staan de festivals centraal en op
straat in de stad van toen wordt inge-
gaan op de happenings en andere kunst-
zinnige performances. 
In etalages ten slotte wordt aandacht ge-
schonken aan speelgoed en huisraad en
de motor van de seksuele revolutie: de
Nederlandse Vereniging voor Seksuele
Hervorming. 

Flower Power laat zien en ervaren wat
jongeren eind jaren zestig, begin jaren
zeventig bezighoudt en hoe de wereld
erop reageerde en erdoor veranderde.
Voor de ene bezoeker is de expositie een
nostalgische trip naar een verloren tijd,
voor de andere een interessante kennis-
making met een dynamisch tijdperk. 
Ervaar het zelf in het Limburgs Museum. 
Adres: Limburgs Museum, Keulsepoort 5,
5911 BX Venlo.
Geopend dinsdag t/m zondag van 11 tot
17 uur.

Van Gogh naar 
Hermitage

Het Van Gogh Museum gaat vanaf eind
september 2012 voor een periode van
zes maanden verbouwen. Ten behoeve
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van deze noodzakelijke verbouwing, in
het kader van aangescherpte wettelijke
eisen van de Rijksoverheid, is het Van
Gogh Museum van oktober 2012 tot en
met maart 2013 gesloten op het Muse-
umplein.

Zo’n 1,5 miljoen mensen bezoeken jaar-
lijks de collectie van het museum. 
Er is hard gewerkt aan het vinden van
een oplossing om de meesterwerken van
Van Gogh tijdens deze verbouwingsperi-
ode voor het publiek zichtbaar te hou-
den. 
Tijdens de verbouwing kunt u de collec-
tie bewonderen in een van de twee ten-
toonstellingsvleugels van de Hermitage
Amsterdam, de Herenvleugel, van 29
september 2012 tot en met 3 februari
2013. 
Het gaat om zo’n 75 schilderijen en een
aantal werken op papier van Van Gogh.
Een selectie die heel goed aansluit bij de

geplande najaarstentoonstelling 2012
over de impressionisten in de Hermitage
Amsterdam. 
Deze tentoonstelling loopt van 15 sep-
tember 2012 tot en met 15 maart 2013 in
de Keizersvleugel. 
Daarmee krijgen kunstliefhebbers de
kans om een prachtig overzicht van de
19e eeuwse kunst van Van Gogh en zijn
tijdgenoten te zien in de Hermitage Am-
sterdam. 

Zorg voor uw voeten

Podotherapeut, podoloog en pedicure.
Wat zijn de verschillen?

Onze voeten zijn een waardevol li-
chaamsdeel, maar wat moet u doen als
ze dienst weigeren? Pijn, stijfheid, knob-
bels en wondjes. Maar ook een afwij-
kende stand van de voeten, pijn aan de
gewrichten of houdingsproblemen. Bij
wie kunt u terecht voor een beetje extra
voetenzorg? 

Binnen de voetzorg in Nederland bestaan
verschillende disciplines die zich de afge-
lopen jaren sterk hebben ontwikkeld. De
verschillen zijn echter niet altijd even dui-
delijk. Juist die duidelijkheid is noodzake-
lijk bij de keuze voor bepaalde zorg.
Daarom hier in het kort een overzicht van
de belangrijkste verschillen en overeen-
komsten. 

Pedicure
Voor de verzorging van de teennagels en
voethuid kunt u bij een pedicure terecht.
Deze verwijdert bijvoorbeeld overtollig
eelt en likdoorns. Een pedicure kunt u be-
zoeken uit medische, maar ook uit kos-
metische overwegingen. 

Naast gewone pedicures, bestaan er ook
medische pedicures. 

Bij deze tweede groep kunt u ook terecht
voor de zorg van een diabetische of reu-
matische voet. Soms voorziet een pedi-
cure ‘patiënten’ ook van advies of
verwijzen ze door naar een huisarts, spe-
cialist of podotherapeut. 

Podotherapeut
Een podotherapeut behandelt mensen
met voetklachten en klachten aan het be-
wegingsapparaat en in de houding die
het resultaat zijn van een afwijkende
stand of functie van de voeten. Het gaat
om veel verschillende klachten zoals bij-
voorbeeld hielspoor, doorgezakte voor-
voet of een ontsteking aan de voetzool. 
Het werkveld van een podotherapeut be-
perkt zich echter niet tot klachten aan de

voeten. Ook knie, heup en lage rugklach-
ten die veroorzaakt worden door een af-
wijking aan de voet vallen onder het
specialisme van een podotherapeut.
Evenals voetwratten, (ingegroeide) na-
gelafwijkingen en huidaandoeningen. 
Ook diabetes-, reuma- of dialysepatiën-
ten kunnen voor de behandeling van hun
voeten terecht bij een podotherapeut. 
De podotherapeut hanteert verschil-
lende therapieën waaronder tapen,
schoen- en zoolcorrecties en ortheses.
Deze laatste behandeling bestaat uit
hulpmiddelen ter correctie van standsaf-
wijkingen of abnormale beweeglijkheden
zoals bijvoorbeeld een kniebrace of een
breukband. 
Daarnaast heeft de podotherapeut een
adviserende rol en is de therapeut vaar-
dig in het uitvoeren van instrumentele
behandelingen (verwijderen van eelt en
likdoorns, behandelen van nagelklach-
ten), wondbehandelingen en vilttherapie
(aanbrengen van vilt met drukontlasting
als doel). 
Voor het bezoeken van een podothera-
peut heeft u tegenwoordig geen verwij-
zing van de huisarts meer nodig. De
podotherapeut is een onder de Wet BIG
beschermde titel. In deze wet is vastge-
legd welke zorgverleners welke zorg
mogen verlenen. Op die manier bewaakt
de overheid de kwaliteit van de zorg.

Podoloog
Letterlijk betekent podologie voetkunde.
Ook deze wetenschap richt zich op het
voorkomen en behandelen van voetfunc-
tiestoornissen en voetklachten en de
daaruit voortvloeiende klachten aan het
houdings- en bewegingsapparaat. Bin-
nen de podologie wordt onderscheid ge-
maakt tussen toepassingen binnen het
algemeen dagelijks leven en het sport-
segment. 
De belangrijkste therapieën die de podo-
loog gebruikt zijn corrigerende en be-
schermende technieken zoals ortheses,
steunzolen en het geven van schoenad-
vies. Een podoloog voert geen instru-
mentele behandelingen uit. 
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De titel podoloog is niet beschermd en
mag door iedereen gevoerd worden. De
opleidingseisen voor podologen zijn ook
veel minder zwaar dan die voor podo-
therapeut (HBO-opleiding). Voor het be-
zoek aan de podoloog is geen verwijzing
van de huisarts nodig. 

Binnen de podologie wordt nog wel
eens onderscheid gemaakt tussen de
‘podoloog’ en de ‘registerpodoloog’.
Omdat iedereen zich podoloog mag noe-
men heeft ‘Stichting Loop’ de term ‘re-
gisterpodoloog’ in het leven geroepen.
De stichting heeft ook een kwaliteitsre-
gister en maakt daarbij onderscheid tus-
sen A en B register(sport)podologen.
Een registerpodoloog B heeft net als een
podotherapeut een opleiding op HBO-
niveau.

Voetenzorg en verzekering
Voor goede voetenzorg kunt u bij alle
drie de disciplines terecht. Een(huis)arts
zal u eerder doorsturen naar een podo-
therapeut. Naar een podoloog en pedi-
cure kunt u op eigen initiatief. 
Voor wie u kiest is ook afhankelijk van de
klachten. 
Of de voetenzorg vergoed wordt door
de verzekering, verschilt per verzekeraar
en aanvullende verzekering.

PUM

Actief het land uit?
Ooit gehoord van PUM? Dat staat voor Programma Uitzending Mana-
gers. Enkele leden zijn al actief voor PUM maar de organisatie zoekt nog
meer personen die zich in het buitenland willen inzetten. Daarbij zoeken
ze vooral deskundigen in de autobranche. Als VG-ANWB kregen we het
verzoek om een oproep te doen. Uit ervaring weten we dat het nuttig en
leuk werk is en veel voldoening geeft. Daarom nemen we onderstaand
verzoek graag op. Denk er eens over!

PUM Netherlands senior experts zoekt vrijwilligers
Heeft u 30 jaar of langer werkervaring? En lijkt het u een inspirerende uit-
daging om als vrijwilliger voor korte projecten (ca. 2 weken) uitgezonden
te worden naar MKB-ondernemers in ontwikkelingslanden en opko-
mende markten? Kijk dan eens op www.pum.nl. Sinds de oprichting in
1978 is PUM uitgegroeid tot Europa’s grootste ‘uitzendbureau voor pro-
fessionele vrijwilligers’ onder het motto ‘ondernemers voor onderne-
mers’. Op basis van de ruime kennis en ervaring die zij tijdens hun
loopbaan hebben opgedaan adviseren zij ondernemers in zo’n 70 landen
overal ter wereld. Zo’n 2000 keer per jaar. De kracht van hun inzet is dat
ze één-op-één-advies geven. Op dit moment zoekt PUM senior experts
uit de automobielbranche, met name mensen met organisatorische en/of
hands-on ervaring in garages. Kennis van het Engels is een voorwaarde,
Frans spreken is een grote pré. Kijk op de website voor meer informatie
of stuur een mail naar: paul.dielissen@pum.nl

Het ANWB-reisbureau, een 
zwanenzang
(deze zomer zijn – na bijna 50 jaar – 

de reisbureaubalies in de ANWB-winkels 

opgeheven)

Het begin
Na vragen van leden waarom de bond
wèl informatie over trein-, boot- en vlieg-
verkeer gaf, maar dat men er noch kon
reserveren noch biljetten kon verkrijgen,
besloot de directie in 1963 tot de ope-
ning van een reisbureaubalie in de ro-
tonde (Gv1) a/d Wassenaarseweg bij het
Hoofdkantoor.
Na een kortstondige ‘carrière’ bij Lissone
Lindeman ging ik er begin 1964 aan de
slag. De leiding bestond toen uit gewe-
zen KLM-medewerkers onder aanvoe-
ring van Hubert Briedé (luide stem).

Bescheiden werd begonnen met reserve-
ren en verstrekken van treintickets – via
de Biljettencentrale van NS –, bootbiljet-
ten – via de diverse veerdiensten op En-

geland en Scandinavië – en vliegtickets –
eerst via de KLM, naderhand schreven
wij ze zelf uit. 
Ook was het mogelijk om enkele bunga-
lowparken te boeken in Zuid-Frankrijk –
de eigenaar stuurde bij de bevestiging al-
tijd een takje mimosa mee – en Italië –
één luisterde naar de prachtige naam Pa-
radiso Pinamare –. 
De reserveringen werden op een stuk
karton met gekleurde spelden bijgehou-
den.

Geleidelijk aan volgden diverse externe
cursussen voor het personeel, dat met
enkele ‘experts van buiten’ (o.a. van
KLM en Sabena) werd uitgebreid. Gv1-
reisbureau verleende voorts diensten
aan de overige ANWB-bijkantoren, de

Alarmcentrale en de Nederlandse Ski Ver-
eniging.
Deze laatste was in de rotonde onderge-
bracht en werd geleid door een wat ver-
strooide jonkheer, die in de wandel-
gangen ‘De Verschrikkelijke Sneeuwman’
werd genoemd.

De Alarmcentrale was een goede klant,
van wie enkele chauffeurs bijna continue
van huis waren om in heel Europa ge-
strande leden te helpen en/of voertuigen
op te halen (zij bouwden een indrukwek-
kend aantal vliegtickets op). Deze service



werd zeer op prijs gesteld, getuige de tal-
loze bedankjes aan het Hoofd, de kor-
date (Freule) Mej. van Lennep, die deze
ANWB-tak voorbeeldig leidde. Na afloop
van een voor haar en voor ons zware
werkdag werden wij soms door haar in
de Alarmcentrale op een (sterk) drankje
getrakteerd. Dit dingen gebeurden toen
nog.

Op een dag werd ik bij de Hoofddirecteur
Blankert geroepen met het verzoek of
wij op een bepaalde datum de Trans Eu-
ropa Express (TEE) in Station Brussel
Centraal zou kunnen laten stoppen – de
TEE stopte n.l. uitsluitend in Brussel-
Noord en Zuid), want hij moest naar een
vergadering  in de buurt. Op mijn ant-
woord, dat wij dat absoluut niet konden
regelen, zei hij dat hij dan even een tele-
foontje met Mr. F.Q. Den Hollander (de
toenmalige Directeur van NS) zou ple-
gen. Uiteraard kon die deze natuurlijk
ook niet laten gebeuren.

Het werd steeds drukker op ons reisbu-
reau, maar er heerste een gezellige sfeer,
waarin het goed werken was. Wij kregen
een vaste klantenkring, waarvan er een
van hen na een paar jaar vroeg of “die
meneer met de harde stem” (Hubert B.,
overigens een bovenstebeste baas) er
nog steeds zat – van de balie uit kon je
hem niet zien – alleen horen.

Opkomst ANWB- reisorganisatie
Het bleek een uitstekend idee van de
ANWB om zelf groepsreizen naar de V.S.
+ Canada en Indonesië te organiseren,
later uitgebreid met o.a. Zuid-Amerika,
Thailand, China en de Kanaaleilanden.
Dankzij de uitstekende organisatie liepen
de reizen van het begin af ‘als een trein’.
Er werd gewerkt met eigen reisleiders,
voor Indonesië voornamelijk gewezen
KNIL-officieren tussen de 50 en 60 jaar,
die de taal nog spraken. 
Zij ontvingen een onkostenregeling plus
vergoeding.
De klanten kregen vooraf een presenta-
tie met talloze tips (benodigde visa, ge-
zondheidsregels enz.) van het land en
maakten en passant kennis met hun reis-
genoten. Dit voorbeeld werd naderhand
gekopieerd door andere reisorganisato-
ren, zoals de Boer & Wendel, Unitravel
enz.
De ANWB heeft in deze als reisorganisa-
tor verre bestemmingen een baanbre-
kende rol vervuld!

Op een gegeven moment vroeg men mij
om ook reizen te begeleiden  naar Indo-
nesië, omdat ik er was geboren en de
taal sprak. Na overleg met mijn baas
werd een regeling afgesproken: 50% van
mijn vakantiedagen kwam voor rekening

van de bond, de overige 50% voor mijn
rekening.
Jaarlijks begeleidde ik dus reizen naar het
Verre Oosten. Een huzarenstuk was het
om, samen met een collega, een reis van
75 officiersvrouwen van de Koninklijke
Marine te begeleiden, die met een smal-
deel een bezoek bracht aan o.a. Singa-
pore, Indonesië en Australië.
De bemanning ging daar steeds aan wal,
de dames reisden hen als het ware na,
waarna in diverse plaatsen een officieel
programma volgde.
Het was in alle opzichten een onvergete-
lijke reis. In Singapore werden we opge-
wacht door een langharige, bepaald niet
representatieve,  Nederlandse ambassa-
deur en zijn driftige, schreeuwerige assis-
tent die zoveel kapsones had, dat wij
aanvankelijk dachten dat híj de ambassa-
deur was.
Vervolgens werden we met bussen naar
de Hollandse Club vervoerd, waar een
ontvangstcomité voor verse haring, kaas,
Hollands bier en zelfs voor erwtensoep
had gezorgd.
De snert was door onwillige Chinese
koks bereid, die wat afwerend in de voor
hen onbekende, dunne, groene brij roer-
den, en  helaas – als dank voor hun
moeite, nauwelijks afnemers kregen.

Na Singapore volgde Jakarta, waar – het
was Koninginnedag – de officieren in ce-
remonieel tenue met hooggesloten kra-
gen in de tropische hitte naar de
verplichte toespraken van de gastheren
luisterden bij glaasjes oranjebitter, terwijl
de meesten visioenen hadden van een
ijskoud biertje.
In de marinehaven van Indonesië, Soera-
baja, waren er capaciteitsproblemen
voor de 75 echtparen en werd men in
drie verschillende hotels ondergebracht,
wat hier en daar tot strubbelingen
leidde.
Dankzij het kordate optreden van de
echtgenote van de Schout-bij-Nacht wer-
den deze, in overleg met ons, opgelost.
Voor de rest niets dan lof voor het gedis-
ciplineerde gedrag van de dames!

Na Soerabaja gingen de meeste dames
met één reisbegeleider terug naar Neder-
land en vervolgde ik de reis met een 15-
tal dames naar Bali. Het smaldeel voer
intussen vanuit Soerabaja door naar Aus-
tralië. Na een week cultuur en ontspan-
ning op het Eiland der Goden dachten wij
weer zonder problemen huiswaarts te
vliegen. Maar op Jakarta Airport werden
wij opgewacht door enkele pelotons sol-
daten en werd onze Garuda 747 door het
Indonesische leger gevorderd omdat een
onderdeel (in Egypte) moest worden af-
gelost; onze paspoorten werden ingeno-
men.
Vooral dit laatste werd enkele dames wat
teveel, en na overleg met de Neder-
landse Ambassade konden zij dezelfde
dag met de KLM door (er was beperkt
plaats) en gingen de overigen (ook ik) de
volgende dag terug (een extra overnach-
ting in een hotel in Jakarta). Eind goed al
goed!

Ondergang ANWB-reisorganisatie
Op een kwade dag besloot een hoogge-
plaatste functionaris – van iedere kennis
omtrent het vaderlandse reiswezen ge-
speend – onverwacht tot uitbreiding van
het pakket met Spanje, Italië en Grieken-
land, landen waarin het overgrote deel
van de Nederlandse reisorganisatoren al
jaren was gespecialiseerd en door lange
ervaring gepokt en gemazeld! Dit in te-
genstelling tot een op dit gebied totaal
onervaren ANWB.
Het behoeft geen betoog dat dit uit-
draaide op een enorm fiasco, waarbij een
aanzienlijk verlies werd geleden. Reden
waarom de hoofddirectie de stekker er
toen uittrok: de gehele afdeling reisorga-
nisatie werd opgeheven, helaas ook voor
de reizen naar de succesvolle verre be-
stemmingen!

Einde reisbureaubalies in ANWB-winkels
Om financieel-economische redenen is
besloten om vóór het zomerseizoen 2012
tot opheffing van de reisbureaubalies
over te gaan.
Onlangs was ik nog bij de ANWB in mijn
woonplaats 's-Hertogenbosch, waar ik
ruim 30 jaar heb gewerkt en in het verle-
den als vestigingsmanager diverse ver-
bouwingen heb laten uitvoeren. Het was
nu wat triest om te zien hoe de reisbu-
reaubalies definitief waren weggebroken
om plaats te maken voor andere zaken.
Enfin, hoe het ook zij, als ik terugkijk, heb
ik een fijne tijd achter de rug, veel erva-
ringen opgedaan en fijne contacten met
collega's opgebouwd, waarvoor ik de
Bond erg dankbaar ben.

Eric Overdijk
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ANWB-Reizen en de
personeelskorting

Lang en weerbarstig traject

Het heeft lang geduurd. In 2008 was er al
sprake van dat de faciliteitenregeling (of
beter gezegd de personeelskorting) voor
reizen via een ANWB reisbureau op de
helling zou gaan. 
Het ging daarbij niet om de teruggave
van de commissie die reisbureaus kregen
als (oud)personeelsleden een reis boek-
ten bij een touroperator zoals Oad, Arke,
enzovoort. Het ging om de korting op de
reizen van de ANWB of de ANWB doch-
ters. 
Denk bijvoorbeeld aan de ANWB Kam-
peerreizen. Daarover kwamen e-mails
binnen en het kwam ook elke keer weer
ter sprake in de gesprekken met de
Hoofddirecteur en HRM. Het was een
weerbarstige materie. De goede wil was
er wel, maar het ging ook om centen. En
dan kan het lastig worden.
De zaak heeft zich voortgesleept tot het
opheffen van de reisbureaus in de ANWB 
winkels.
In april dacht men dat het toen snel gere-
geld zou zijn. De wijziging in de facilitei-
tenregeling moest echter ook nog langs
de Ondernemingsraad (OR).

Met de wijziging, die er nu is gekomen, is
wel een hele ommezwaai gemaakt. De
korting werd voorheen alleen gegeven
voor boekingen via het reisbureau op
vertoon van de personeelskaart. Dus niet
bij rechtstreekse boekingen via internet.
Nu geldt de korting alleen voor internet-
boekingen. 
Ook een boeking via het telefonische
reisbureau bij de ANWB komt niet langer
in aanmerking voor de korting.
Het is al vaker gezegd, maar internet
speelt een steeds grotere rol in de we-
reld. Voor leden zonder internet is het
toch mogelijk om voor de korting in aan
merking te komen. Degene die de reis
boekt, hoeft namelijk niet zelf aan de reis
deel te nemen. Als er thuis geen pc staat
dan kan via een zoon, dochter (of klein-
zoon enz.) of via de buren of goede ken-
nissen, toch een reis bij een ANWB
reisdochter geboekt worden.

Het boeken van de reis gebeurt recht-
streeks bij de betrokken ANWB dochter.
Het formulier voor de korting kan ge-
download worden via de website van
onze vereniging dus www.vg-anwb.nl.
Het ingevulde formulier kan daarna per
post of digitaal eveneens naar de betrok-
ken reisdochter worden gezonden. Deze
regeling zal ongeveer anderhalf jaar blij-
ven bestaan.

In 2014 moet worden overgestapt op de
‘Werkkostenregeling’. Dat is een fiscale
regeling die ‘bovenmatige’ vergoedingen
extra gaat belasten. Onder de vergoedin-
gen vallen ook het gratis ANWB-lidmaat-
schap, de ANWB-Visa card, de
winkelkortingen enz. De fiscale speel-
ruimte lijkt gering. 
Er zal nog veel rekenwerk volgen rond
het thema ‘bovenmatig’, maar de slogan
‘leuker kunnen we het niet maken’ zal
tegen die tijd waarschijnlijk nog flink na-
dreunen.

De regeling

Gewijzigde voorwaarden personeelskor-
ting op ANWB-reizen

Alleen korting bij ANWB dochters, mits
rechtstreeks geboekt

Met ingang van 23 juli 2012 geldt een aan-
gepaste regeling voor personeelskorting
op reizen. 
Een (oud)medewerker die valt onder de
ANWB faciliteitenregeling heeft vanaf 23
juli alleen nog recht op personeelskor-
ting, als hij of zij rechtstreeks – online –
boekt bij een van de ANWB-reisdochters.
Reserveringen die – volgens de oude re-
geling – vóór 16 april 2012 in een ANWB
winkel zijn gemaakt, worden afgehan-
deld door het ANWB Telefonisch Reisbu-
reau (telefoon op 0900-9008070). Voor
deze reserveringen gelden nog de oude
voorwaarden voor de personeelskorting
op reizen. 
Vanaf 16 april 2012 kan in een ANWB win-
kel geen reis meer worden geboekt. 
Reserveringen via het telefonische reis-
bureau vanaf 16 april en voor 23 juli 2012
vallen ook onder de oude regeling.

Deelnemende ANWB-reisdochters

De ANWB reisdochters zijn:

Pharos Reizen
FOX Vakanties
SNP Natuurreizen
ANWB Cruise Travel
Pin High Golf Travel
Travelhome
ANWB Ledenreizen
ANWB Kampeerreizen

De voorwaarden met ingang 
van 23 juli 2012

De korting op ANWB reizen bedraagt 10%
met een maximum van € 100,- per boe-
king.
Korting op reizen wordt alleen gegeven
als de boeking rechtstreeks, online, ge-
daan is bij een van de ANWB reisdochters
(NB: geen korting op reizen die geboekt
zijn via het ANWB Telefonisch Reisbu-
reau).

Om korting te kunnen ontvangen is de-
gene die de reis boekt: 

- in dienst van de ANWB of een van de
ANWB dochterbedrijven, én in dienst
op de vertrekdatum van de geboekte
reis, of

- gepensioneerde, vutter, deelnemer
aan stamrechtregeling of nabe-
staande.

De korting wordt gegeven aan de recht-
hebbenden in het reisgezelschap, dat zijn
(ongewijzigd):

- medewerkers van de ANWB en alle
dochterbedrijven met een arbeidsover-
eenkomst van minimaal 1 jaar;

- gepensioneerden, vutters, deelnemers
aan de stamrechtregeling en nabe-
staanden (tot 3 jaar na overlijden part-
ner);

- partner en inwonende kinderen tot 20
jaar van rechthebbende personen.

Degene die de reis boekt, hoeft zelf geen
deelnemer aan de reis te zijn.
NB. Deze regel kan wat denkwerk ver-
gen. Ter toelichting twee voorbeelden:

Mededelingen
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Een ANWB medewerker of gepensio-
neerde kan een reis boeken voor zijn
vrouw en kind en vriendje van het kind 
(2 rechthebbenden, mits het kind nog
thuis woont en jonger is dan 20 jaar) ter-
wijl hij zelf niet meegaat. 
Daarnaast kan een dochter de boeking
doen voor haar vader die rechthebbende
is, maar geen internetverbinding heeft.
In dit geval tikt zij de gegevens voor hem
in op haar pc. Haar vader is dan deelne-
mer en rechthebbende. Als moeder ook
meegaat zijn er dus twee rechthebben-
den.

Personeelskorting aanvragen
Om in aanmerking te komen voor perso-
neelskorting bij een van de ANWB reis-
dochters ga je als volgt te werk:

- maak een reservering via de internet-
site van de ANWB-reisdochter;

- vul bij je boeking in een vrij veld of op-
merkingenveld in: ’personeelskorting’;

- vraag het ‘aanvraagformulier perso-
neelskorting op ANWB-reizen’ op. Dit
formulier is beschikbaar op de website
www.vg-anwb.nl; 

- vul het formulier in en stuur of mail dit
formulier naar de betreffende reisorga-
nisatie;

- de reisorganisatie controleert de gege-
vens zo nodig bij de HRM-/P&O-afde-
ling;

- de reisorganisatie verwerkt de korting
en je ontvangt een (aangepaste) fac-
tuur.

Deze voorwaarden voor personeelskor-
ting op reizen gaan in per 23 juli 2012 en
gelden tot de invoering van nieuwe be-
lastingregels, ofwel de ‘Werkkostenrege-
ling’, bij de ANWB en dochterbedrijven
per 1-1-2014. Vanaf die datum zullen per-
soneelskortingen mogelijk beperkt wor-
den.

Infomiddag 6 november

Utrecht 

Al in uw agenda?
Het is al eerder aangekondigd. De VG-
ANWB gaat op dinsdagmiddag 6 novem-
ber 2012 een informatiemiddag houden
in de Jaarbeurs in Utrecht. Op de agenda
staan drie onderwerpen: testament,
zorgverzekering en pensioen.

Testamenten
Een typisch onderwerp waar liever nie-
mand over praat, is het opstellen van een
testament. Nu hoef je ook niet altijd een
testament te laten maken. Nederland
kent het erfrecht. En sinds 2003 is er het
nieuwe erfrecht. In de wetgeving is al
veel geregeld. Maar als er specifieke
wensen zijn, is het verstandig om toch
eens met een notaris contact op te
nemen. En soms is de gezinssamenstel-
ling door bijvoorbeeld echtscheiding,
overlijden en hertrouwen zo ingewikkeld
geworden dat deskundige hulp zeer
wenselijk is geworden. Of misschien zijn
er helemaal geen kinderen. Dan rest toch
de vraag welke bestemming gegeven
moet worden aan de nalatenschap. Een
testament geeft dan antwoord op die
vragen.

Door ruim van te voren over dergelijke
zaken na te gaan denken, voorkom je dat
er op het laatste moment alsnog ‘iets’
geregeld moet worden. Door mr. Klazien
van Zwieten zijn over dit onderwerp
twee zeer leesbare boeken geschreven.
Dat zijn ‘Erven, zonder testament’ uit
2003 en ‘Wat kan ik bij testament rege-
len’ uit 2006. Klazien heeft jarenlange er-
varing in de familiepraktijk in het
notariaat. Ze behandelt in beide boeken
in totaal meer dan 600 vragen uit het da-
gelijkse leven. De VG-ANWB heeft Kla-
zien bereid gevonden om een deel van
die vragen op de informatiemiddag te
behandelen of te laten behandelen. Er is

namelijk de kans dat ze tegen die tijd niet
in het land is om elders erfenissen af te
wikkelen. Maar ze heeft al een vervang-
ster. In dat geval komt Marielle Linde-
boom. Of misschien komen ze wel samen. 

Naast het opstellen van een testament is
er ook nog de andere kant, namelijk het
ontvangen van een nalatenschap. Soms
iets om blij van te worden, maar niet al-
tijd. Het kan een enkele keer maar beter
zijn om de nalatenschap niet te aanvaar-
den.

Op de informatiemiddag zullen voorbeel-
den aan de orde komen. Als u echter een
vraag heeft die ook voor anderen van be-
lang zou kunnen zijn, is het verzoek om
die tijdig even door te geven, zodat de
kans groter is dat er een antwoord op
komt. Stuur die vraag dan per brief of –
nog beter – per e-mail naar de voorzitter.
Het e-mail adres is: 
voorzitter@vg-anwb.nl. 

Zorgverzekering
In het najaar wordt het weer tijd om er-
over na te denken of u wel of niet over-
stapt naar een andere zorgverzekeraar.
Uit ons ledenonderzoek bleek dat drie-
kwart van de VG-ANWB leden gebruikt
maakt van de VGZ verzekering via Aevi-
tae. Misschien heeft u daar vragen over.
Misschien heeft u wensen op dat gebied
of zou u graag willen zien dat er via de
ANWB twee verschillende ziektekosten-
verzekeringen worden aangeboden. 
De heer Wout Janse van de ANWB afde-
ling HRM is bereid gevonden om na een
korte introductie vragen te beantwoor-
den. Ook daarvoor geldt: ingediende vra-
gen krijgen voorrang.

Pensioen
Op het gebied van pensioenen zijn er
waarschijnlijk legio vragen. 
Bert Nollen, de directeur van het Pensi-
oenfonds ANWB, zal op die middag de
stand van zaken schetsen. Ook voor dit
deel van de middag geldt dat zoveel mo-
gelijk rekening zal worden gehouden met
vragen die tijdig zijn ingediend bij de
voorzitter van de VG-ANWB.

Aanmelden? Even wachten
Bij de huidige stand van zaken zijn aan de
bijeenkomst voor de leden en één intro-
ducé geen kosten verbonden. Naar alle
leden zal tijdig een brief worden verzon-
den met daarin vermeld de wijze van aan-
melding. Wacht daar op voor wat betreft
de aanmelding. Vragen mag u nu al gaan
insturen.

Beno Koens

Bedankjes
Op mijn 75e verjaardag op 2 augustus j.l. ontving ik van het bestuur van de vereni-
ging een fraai boeket bloemen. Hartelijk dank daarvoor.

Jan Valkhof, Wateringen

Terwijl het buiten pijpenstelen regent, zit ik in de erker te genieten van een
prachtig boeket bloemen. Ter gelegenheid van mijn 65e verjaardag kwamen
Henk en Emmy van der Velde, als rayonvertegenwoordigers van de VG ANWB,
gezellig op de koffie. Ik wil het bestuur van de VG dan ook hartelijk bedanken
voor dit attente gebaar en natuurlijk Henk en Emmy voor de moeite die ze
namen om me persoonlijk te komen feliciteren. Wij hebben een heel gezellige
ochtend gehad samen.
Nogmaals hartelijk dank ook namens Nico.

Joke Goedkoop-Rengers, Vries
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Golfdag
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Haags golfdagje 

Gebroken ledematen. Zere handen. ‘Goh, toch lastiger dan ik
dacht’. ‘Blij dat Rolf me heeft overgehaald om mee te doen’. ‘Ik
ga toch maar eens mijn GVB halen’. ‘Ik geloof niet dat dit een
sport is voor mij’. ‘Dat wordt moeilijk, tennis is leuk maar dit ook’. 
Zo maar wat kreten en citaten die ik optekende tijdens de Golf-
dag van de VG-ANWB in Den Haag op de golfbaan Duinzicht. Van
die gebroken ledematen moet u niet schrikken. Die ledematen
waren al gebroken voordat de Golfdag begon. Maar het is wel
zuur. Golfen wordt dan niet mogelijk. En als je hebt meegeholpen
om het te organiseren dan is dat erg vervelend. Uiteindelijk
maakte het dat ook lastig voor de ‘echte’ golfers. Helaas waren er
mede daardoor te weinig om er een wedstrijdje van te maken. De
eerder geplande 18 holes was al verschoven naar de 9 holes.
Maar uiteindelijk waren daar ook onvoldoende deelnemers voor. 

Maar met 18 personen was het toch een geslaagde dag. De
meeste deelnemers hadden zich opgegeven voor een clinic. Vorig
jaar lukte het niet in Amsterdam, maar voor deze poging in Den
Haag was de animo groot. De maximale grootte van de groep
werd gehaald. Sommigen hadden al eens eerder een balletje ge-
slagen, maar anderen probeerden het voor het eerst. Onder lei-
ding van een pro werden de eerste beginselen uitgelegd, zoals
het verschil in golfijzers. Een golfer gebruikt niet één ijzer, nee,
een golfer heeft doorgaans tussen de 4 en de 8 ijzers in de golftas
zitten.
De belangrijkste verschillen tussen deze ijzers zijn de lengte van
de stok en de hoek van het slagvlak. Een langere stok geeft meer
snelheid en een minder schuin slagvlak meer rol. Meer snelheid
en meer rol geeft meer afstand. Tenminste als je goed slaat en
dat bleek nog best lastig. Een lager nummer slaat verder dan een
hoger nummer.
Voor het hele verre werk heb je de driver. De driver werd vroeger
‘houten 1’ genoemd. De kop van de stok was van hout. Tegen-
woordig is het van licht metaal en een stuk lichter dan een ‘ijzer’.
Je kunt er ver mee slaan. Eén van de deelnemers aan de clinic
lukte dat ook. Hem zien we volgend jaar ongetwijfeld weer terug
bij de wedstrijd.
Dan heb je ook nog de putter voor het werk dicht bij de hole. Een
bal in de hole slaan doe je niet uit de losse pols en meestal sla je
te hard zei de pro. En dat klopte. De pro was afkomstig uit Enge-
land, maar werkte inmiddels al weer twaalf jaar in Nederland. De
belangstelling voor het golfen neemt toe in Nederland en dan
valt er natuurlijk een boterham te verdienen voor een pro.

Bij de lunch bleek dat de wedstrijdbaan nog niet zo gemakkelijk
was. Zeker niet het gedeelte dat na de uitbreiding was aangelegd.
De sfeer op de baan en in het clubhuis was erg gemoedelijk. Een
sfeertje dat perfect paste bij het gezelschap van de VG-ANWB.
Dat was zeer divers. Van wegenwacht tot keurmeester, van kan-
toorhoofd tot medewerker op het hoofdkantoor. Het was al ver
in de middag voordat het gezelschap weer naar huis ging. Som-
migen nog even met een ommetje langs het strand. Want daar
was het perfect weer voor.

Al met al hadden de wegblijvers weer ongelijk. Maar als ik de ge-
luiden goed beluisterd heb dan is er volgend jaar een herkansing.
Voor de GVB’ers om dan toch een wedstrijd te kunnen spelen en
voor de aarzelende leden de kans om eens te proberen of het
‘wat is’. Mijn advies: gewoon doen!                                     Beno Koens
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Het was een heerlijke zonnige dag op woensdag 22 augustus.
Met bijna 80 oud ANWB-ers bezochten we het vogelpark Avi-
fauna in Alphen aan den Rijn. In de Struisvogelzaal stond om
10.00 uur de koffie met gebak al klaar en er ontstond spoedig
een gezellig geroezemoes van collega’s die met elkaar zaten
te praten. De voorzitter sprak een kort welkomstwoord en
tegen 11.00 uur zochten we op de tribune een goed plekje om
de interessante vogelshow te bekijken. Van alle kanten kwa-
men grote roofvogels laag aanvliegen om te landen op de
hand van de charmante presentatrice. Ook een jong meisje uit
het publiek mocht een vogel op haar gehandschoende hand
laten landen. Wat ze vooraf niet wist was dat dit een schattige
kleine gele parkiet zou zijn. Gelukkig geen arend, die zou veel
te zwaar voor haar zijn geweest. Nooit geweten dat deze roof-
vogels zelfs een kleine vos of jong hert als prooi kunnen
doden. 

Na de show hebben we heerlijk door het mooi verzorgde park
gewandeld en langs de vele kooien met kaketoes, ara’s, pape-
gaaien en parkietachtige vogels gelopen. Ook de tropische vol-
ière waar de vogels rustig op je hand of hoofd kwamen zitten

Een dagje Avifauna

Bestuurspraat

Zorgenvrij. Dat zou iedereen zich wel wensen. Zeker als je wat
ouder wordt. Maar zorgen lijken toe te nemen. Vooral als het
gaat om de kosten van de zorg. Mag een medicijn nog wel
vergoed worden, en moeten we kinderen verplichten om fa-
milie in een verzorgingshuis een uur of vier in de maand te on-
dersteunen met een zekere mantelzorg? Dat zijn zo de vragen
die – bij het schrijven van deze tekst – in het nieuws verschij-
nen. En als ik dit schrijf is het zomer. Weliswaar een Hollandse
zomer, maar wel een zomer en standaard is dat ‘komkom-
mertijd’. Een tijd voor nieuwsmakers om met primeurs te
komen of om ballonnetjes op te laten. En pal voor de Tweede
Kamer verkiezingen wordt dat extra interessant.

In het dorp waar mijn ouders in het verzorgingstehuis zaten,
zouden ze schrikken van het woord ‘verplichting’. Niet alleen
was mijn vader tot op hoge leeftijd vrijwilliger in zijn eigen
verzorgingstehuis – daar terechtgekomen vanwege mijn
moeder – maar ook de omwonenden en familie hielpen het
personeel waar dat kon. Een ‘verplichting’ zou op die hulp-
vaardigheid wel eens averechts kunnen werken. Het is veel
belangrijker om een goede sfeer op te bouwen. Vrijwilligers
komen dan graag. En ouders zonder kinderen of met kinde-
ren op heel grote afstand hoeven zich dan niet ongemakkelijk
te gaan voelen.

De kosten voor de zorg is wel een punt. Maar ook een lastig
en vooral emotioneel punt. Als een medicijn is uitgevonden
en werkt en toch niet gebruikt mag worden omdat het zo
duur is, dan is er iets vreemds aan de hand. Als Nederland ho-
gere kosten kent dan het buitenland zou je bijna aan de
‘smokkelpaden’ van vroeger gaan denken. Overigens kun je
beter gaan werken aan een verenigd Europa, hoe lastig dat
ook is.

Met een maar half verenigd Europa zien we de economische
problemen maar moeilijk opgelost worden. De rente in de lan-
den rond de Middellandse Zee blijft maar hoog omdat beleg-
gers er niet zeker van zijn dat ze het geld terug krijgen. Voor
dat risico vragen ze een hogere rente. Maar als ik dan hoor
dat de Nederlandse Staat bij een staatslening geld toe krijgt in
plaats van rente moet betalen, bekruipt mij de twijfel. Natuur-
lijk is het leuk dat men vertrouwen heeft in Nederland. Geld
toe is natuurlijk leuk voor de staatskas en het bespaart belas-
tinggeld. Aan de andere kant werkt die lage rente negatief
door in de dekkingsgraad voor de pensioenen. Op deze ma-
nier raakt de dekkingsgraad steeds verder verwijderd van het
gewenste niveau om het afstempelen op 1 april 2013 te voor-
komen.

De vorige keer was ik optimistisch over een definitieve facili-
teitenregeling voor de reizen via de ANWB reisdochters. Ook
op dat gebied was de praktijk weerbarstig. Maar op zondag-
avond 29 juli 2012 kon de e-mail nieuwsbrief met de nieuwe
regeling het internet op. Die brief gaat naar driekwart van de
leden. Wel een e-mailadres en geen e-mail ontvangen? Mail
dan naar ledensecretariaat@vg-anwb.nl. In deze Buitenband
staat de regeling ook.

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl

was een bezoekje waard. Daarna kuierden we naar het restau-
rant waar we werden verwelkomd met een glaasje prosecco.

De lunch werd in buffetvorm geserveerd en was heel uitge-
breid. We lieten ons de soep, de koude vis- en vleessoorten en
de vele warme gerechten goed smaken. Om even voor 14.00
uur liepen we naar de kade om daar in te schepen op het schip
“De Purperreiger”. Heerlijk de wind door je haren en je gezicht
in de zon en fijn even bijpraten met de vele oud collega’s. Na
een uurtje verzocht de kapitein ons naar de salon te gaan waar
een dessertbuffet op ons stond te wachten. Diverse ijstaarten,
tiramisu, soesjes en vers fruit. Het zag er uit om van te water-
tanden en bovendien: het smaakte allemaal heerlijk.

Terwijl we genoten van de leuke plaatsen met soms prachtige
huizen aan de waterkant werd ten slotte de koffie geserveerd.
Om 17.00 uur lagen we weer aan de kade in Alphen. Vrijwel ie-
dereen ging mee naar het restaurant om daar, onder het
genot van een glas frisdrank, bier of wijn met natuurlijk wat
bitterballetjes, nog even gezellig na te praten en alvast onze
gedachten te laten gaan naar de te organiseren excursies in
2013. We kregen hiervoor van onze leden diverse tips en zullen
deze in onze bestuursvergadering in september graag verder
uitwerken en bespreken. 

In totaal hebben 280 leden van onze vereniging dit jaar mee-
gedaan aan de excursies. 
Zodra de plannen voor het komende jaar bekend zijn zullen
we u hierover berichten in de Buitenband.

Annette Notenboom
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Intussen vertelt Leo enkele anekdotes,
want er valt met hem altijd wel wat te la-
chen. Maar zelf was hij ook wel eens het
onderwerp van een grap, zoals die keer
dat hem een WW-regenjas werd aange-
trokken die kennelijk was bedoeld voor
steltlopers.
In de jaren ’80 – tijdens de repetities van
ons Cabaret Poeha – trof ik Leo ’s avonds
vaak onderin Gebouw B, waar hij repe-
teerde met The Blue Decibels, het
ANWB-huisorkest. Een prima orkest dat
bij menige ANWB-manifestatie acte de
présence gaf. In dat orkest speelde Leo
alt- en tenorsaxofoon en dat deed hij
schijnbaar moeiteloos. Net zoals hij goed
raad wist met de toetsen. 

Inmiddels ken ik Leo ruim een halve
eeuw en dacht zijn hobby´s te weten.
Maar in Pensioen Privé in de vorige Bui-
tenband kwam ter sprake dat Leo ook
nog schildert. En dát wist ik nou net niet
van hem. Hij vertelt me dat hij dat al ruim
dertig jaar met veel plezier doet. Wat me
in zijn schilderijen opvalt, zijn de leven-
dige kleuren. Daarnaast verraadt de
enorme scherpte van de schilderijen de
fotograaf in hem. Bescheiden maar en-
thousiast legt Leo uit hoe hij te werk
gaat. Hij fotografeert een object, bijvoor-
beeld een molen, analyseert het tot in
detail en schildert het dan. Zo compileert
hij meerdere losse objecten tot één vloei-
end en natuurlijk ogend schilderij. Zó na-
tuurlijk dat ik me afvroeg waar het
gehele tafereel zich in werkelijkheid zou
bevinden.
Intussen wordt er een professioneel key-
board opengeklapt. Op het beeldscherm
staat een vleugel afgebeeld. “Ik ben niet
zo’n heel goede speler”, zegt Leo be-
scheiden en speelt vervolgens de sterren
van de hemel. En ik moet plots denken
aan het Elizabeth concours.

Op bezoek bij Leo Scheffer

Het is eind juli en ik ben in m’n eentje on-
derweg naar m’n afspraak. Fotograaf
Leo gaat niet mee, want ik ga namelijk bij
hém op bezoek. In een rustige groene
wijk, net buiten de oude dorpskern van
Zoetermeer doet Leo de deur open. Een-
maal binnen volgt er een hartelijk weer-
zien met zijn vrouw Yvonne, waarmee ik
ooit enkele jaren heb samengewerkt. 

Waarom Leo deze keer? Wel, één van de
eerste ANWB-ers die ik 1961 leerde ken-
nen was de jonge fotograaf Leo Scheffer,
die mij in de lunchpauze de eerste begin-
selen van het werken in de ‘doka’ bij-
bracht. Nóg zie ik bij het licht van een
gele lamp langzaam het portret van die
mooie blonde schoonmaakster op het
papier in een ontwikkelbad verschij-
nen.……

Pensioen privé

Daarna laat hij zien hoe hij met dat digi-
tale keyboard muziek componeert die hij
vervolgens in de computer samenvoegt
met de door hem vervaardigde video-
films. Het kan niet op!

En dat was nog maar de muziekkamer,
want daarna gaan we nog een trapje
hoger naar zijn atelier. Op de ezel staat
een doek met de eerste opzet voor een
volgend kunstwerk. Maar ook liggen er
twee koffers met zijn prachtige saxo-
foons. De tenorsax komt van Yamaha,
bepaald geen klein merk, maar de altsax
is van de beroemde fabrikant Selmer in
Parijs. Een juweeltje!

Weer beneden praten we nog even na
met Yvonne erbij en de tijd vliegt. Maar
dan bedenk ik me dat er thuis een lieve
Shetland Sheep Dog ‘met gekruiste
pootjes’ op me staat te wachten. Geluk-
kig is de A12 dichtbij, m’n motorscooter
snel en ben ik een half uur later weer vei-
lig weer thuis aan de Haagse Beek.

Henk van Loon

Buitenband |  najaar 17
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kantine op de 6e etage. Op zich een hart-
stikke leuke dag, maar met weinig in-
breng van de rest van de ANWB. 
Ook op het hoofdkantoor was een perso-
neelsvereniging, die bestond uit een ver-
zameling kleinere verenigingen, zoals
voetbal, tennis, badminton, bowling,
fietsclub, klaverjasclub, filatelie en later
de microbond voor computers e.d. Som-
mige clubs hadden met pieken en dalen
in het animo te maken, andere waren vrij
constant bezig, zoals de tennisclub. 
Op een gegeven ogenblik kwam het ver-
zoek van de heer Blankert aan de PV om
eens na te denken over een wat meer ac-
tuele opvolger van het voetbaltoernooi.
Het bestuur, bestaande uit Michel de
Korte, Gerda Borsje, Joop Vroomans,
Dick Renzenbrink en ik vonden dat een
mooie uitdaging en we gingen direct en-
thousiast aan de slag. Meestal moest je
als PV bij de hoofddirectie leuren om
geld of aandacht, maar in dit geval kre-
gen we zelfs een opdracht! 

We wilden een sportdag voor iedereen
Over één ding waren we het snel eens:
het moest een evenement worden waar
in principe iedere werknemer actief aan
mee kan doen, niet alleen fanatieke spor-
ters en niet alleen jongeren, maar ieder-
een. En dat is een belangrijk besluit
geweest, want dan moet je echt anders
gaan denken. Het moest ook een dag
worden met veel afwisseling en snelheid;
elk onderdeel zou hooguit een kwartier
tot een halfuur mogen duren. 
Ook wilden we ervoor zorgen dat het
spelelement belangrijker was dan het
winnen en dat het vooral leuk bleef, dus
niet professionele spelers laten basket-
ballen, maar juist degenen die het nog
nooit gedaan hadden, maar het altijd
hadden willen doen.

De volgende verplichte onderdelen kwa-
men op het programma:

Klaverjassen (2 personen per team)
Tafeltennis (1 persoon per team)
Sjoelen (3 personen per team)
Mini-voetbal of volleybal (6 personen per
team)
Hardlopen (100 m heren en 100 m
dames)
Badminton gemengd (1 dame + 1 heer)
Doelschoppen (1 heer per team)
Touwtrekken (drie heren en twee dames
per team)

Een team mocht maximaal uit tien perso-
nen bestaan.
De hoofddirectie was direct enthousiast
voor deze aanpak en de financiering was
geen probleem! 

Voorbereiding en organisatie
Als locatie kwamen we uit bij de Vlieger-
molen in Voorburg, waar we de beschik-

Nu even heel wat anders, niet over het
werk, maar over de ontspanning naast
het werk met collega’s. En dan vooral
over de eerste jaarlijkse sportdag in 1977.
Over het ontstaan daarvan, de voorberei-
dingen en uiteindelijk die bijzonder ge-
slaagde dag.

Voetbaltoernooi zoekt opvolger
In de periode voorafgaand aan de sport-
dag werd er ieder jaar een voetbaltoer-
nooi in Den Haag gehouden met
voornamelijk teams van de wegenwacht.
Na de hele dag voetballen gingen ze lek-
ker eten en bescheiden borrelen in de

Bram blikt terug

Deel 4, Landelijke sport- en recreatiedag
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king hadden over een sporthal, een
zwembad, een sintelbaan èn voetbalvel-
den! En de datum werd geprikt op zater-
dag 14 mei 1977.
Via het personeelsbulletin Dingen-van-
de-Dag informeerden we het personeel
en riepen op om teams aan te melden.
Gezien het karakter van de sporten kon
in principe iedereen meedoen, want een
goede klaverjasser of sjoeler kon ook
punten voor het team verdienen!
Vol verwachting wachtten we op de re-
acties van het personeel en die waren
overweldigend. Ik weet niet meer pre-
cies hoeveel teams er zich aanmeldden,
volgens mij meer dan 30, dat was ruim
boven onze verwachting. En gelukkig
meldden zich ook nog voldoende vrijwilli-
gers aan voor de organisatie en voor het
scheidsrechteren en de puntentelling.

En de dag zelf is een groot succes!
Het weer zat mee voor de buitenspor-
ten, de opkomst was geweldig, de plan-
ning van het complexe programma met
30 teams en tientallen deelnemers liep
perfect, de begeleiders en scheidsrech-
ters deden uitstekend wat er afgespro-
ken was, de EHBO was paraat en hoefde
slechts voor een kneuzing op te treden. 
De meest aansprekende sport bleek toch
wel het touwtrekken, waarin het karak-
ter van de strijdende collega’s het best
naar voren kwam, luid aangemoedigd
door weer andere collega’s.
De teams hadden prachtige namen, zoals
team Rosé, de Kopstukken, DKKB (De
Kees Kuysten Boys) en niet te vergeten
VTBeter (van afdeling VTB=vrijetijdsbe-
steding), die uiteindelijk de winnaar werd
van deze dag.

Bijgaand een aantal foto’s (met dank aan
Maria en Hans Munnik voor de kleuren-
versie) van deze onvergetelijke dag, die
daarna jarenlang een vaste traditie werd.

Heeft iemand nog bijzondere herinnerin-
gen aan deze dag, of vindt hij alsnog dat
hij door de scheidsrechter is benadeeld,
dan hoor ik dat graag.

Bram Visser

Bestuur PV
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Pensioen inzicht

Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

In een relatief snel tempo hebben de Tweede en de Eer-
ste Kamer de wetsvoorstellen goedgekeurd, waarin de
AOW-leeftijd stapsgewijs is verhoogd. In het Staatsblad
van 18 juli 2012 is de Wet van 12 juli 2012 met de wijzigin-
gen gepubliceerd. De stappen beginnen al in 2013 met
één maand en lopen daarna op. Ik heb het even nageke-
ken. Het jongste lid van onze vereniging is van april
1955. Bij 65-jarige leeftijd zou voor dat lid de AOW in
april 2020 ingaan. Nu wordt het 15 maanden later, dus in
juli 2021. Voor degenen die in 1947 zijn geboren en dit
jaar 65 jaar worden, verschuift er niets.

Over deze materie bereiken de VG-ANWB enkele vra-
gen. Daarom ga ik er wat uitvoerig op in. In onder-
staande tabel zijn de diverse stappen terug te vinden.

Voorbeelden
Maar wat betekent dit nu. Het is van belang om onder-
scheid te maken tussen de dag waarop u 65 (verjaar-
dag) wordt en de dag waarop uw AOW ingaat (AOW-

*) Uiterlijk op 1 januari 2019 wordt de verdere verhoging voor het

jaar 2024 vastgesteld.

leeftijd). Voorheen viel dat samen, maar nu niet meer.
Dat is wel even wennen. Aan de hand van enkele voor-
beelden doen we een poging om het uit te leggen. Stel,
u wordt op 14 april 2014 65 jaar. 

Situatie A.
U werkt nog en blijft doorwerken in loondienst – al of
niet bij de ANWB – tot de AOW-leeftijd of ook nog
daarna. U bent gehuwd en uw partner is jonger dan 65
jaar en heeft een eigen inkomen. U heeft een pensioen
bij de ANWB opgebouwd. Dan geldt het volgende:

De AOW-leeftijd wordt niet 14 april 2014, maar 14 juni
2014, dus twee maanden later. Als gehuwde ontvangt u
dan – bij het prijspeil van nu – vanaf 1 juli 2014 aan AOW
een maandbedrag van € 722,74 bruto. In juni 2014 ont-
vangt u daarvan een deel omdat de AOW pas op de dag
(de 14e) van uw verjaardag ingaat.
Het salaris loopt door tot de pensioendatum die u met
de werkgever hebt afgesproken.
Het pensioen van het Pensioenfonds ANWB gaat in op
de pensioendatum. Voor deelnemers in de pensioenre-
gelingen A en C is dat in principe de eerste dag van de
maand waarin u 65 jaar wordt. In dit geval dus 1 april
2014. Bij C kunnen uitzonderingen gelden. Voor de paar
deelnemers in Pensioenregeling B is de pensioenricht-
leeftijd 61 jaar, maar als u nog werkt, is deze datum uit-
gesteld en heeft u een andere afgesproken datum met
de ANWB.
In deze situatie, als u een pensioendatum van 1 juli 2014
hebt afgesproken, krijgt u dus drie maanden (april, mei
en juni) én salaris én pensioen uitgekeerd. U ondervindt
geen hinder van de AOW-verschuiving.

Situatie B. 
U bent arbeidsongeschikt en ontvangt een uitkering van
het UWV. U bent gehuwd, uw partner is jonger dan 65
jaar en heeft geen eigen inkomen. U heeft een pensioen
bij de ANWB opgebouwd. Dan geldt het volgende:
De AOW-leeftijd wordt niet 14 april 2014, maar 14 juni
2014, dus twee maanden later. U ontvangt dan – bij het
prijspeil van nu – vanaf 1 juli 2014 aan AOW + partnertoe-
slag een maandbedrag van € 1445,48 bruto. In juni 2014
ontvangt u daarvan een deel omdat de AOW pas op de

14e ingaat.
De arbeidsongeschiktheidsuitkering
loopt door tot en met de dag
waarop de AOW ingaat.
Het pensioen van het Pensioenfonds
ANWB gaat in op de (afgesproken)
pensioendatum. Zie onder Situatie A. 
In deze situatie – met de regelingen
A en in het algemeen ook C – krijgt u
dus drie maanden (april, mei en juni)
pensioen van de ANWB uitgekeerd.
De uitkering voor de arbeidsonge-
schiktheid via het UWV loopt door
tot de AOW uitkering gaat starten. U
ondervindt geen hinder van de AOW-
verschuiving.

Situatie C.
U bent met vut/prepensioen. Dan wordt het lastiger.
Maar hoe lastig, hangt af van de afspraken die er over
data zijn gemaakt. Als bij een vut/prepensioen als eind-
datum de datum van de 65e verjaardag is genoemd dan
zal vutuitkering of prepensioen eerder eindigen dan het
moment waarop de AOW gaat uitkeren. Wel zal het
Pensioenfonds ANWB bij de pensioenregelingen A en C
al gaan betalen op de pensioendatum. Dus over de hele
maand waarin u 65 jaar wordt. 
Voor wat betreft de AOW zult u even moeten wachten.
Tijdelijk zult u dus minder ontvangen. Om deze periode
te overbruggen, kunt u als voorschot een renteloze le-



ning krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank.
Deze regeling loopt door tot en met 2015 en
ziet er als volgt uit:

In 2013 kunt u 1 maand AOW lenen. Dit be-
drag wordt in de 6 maanden daarna afge-
trokken van de AOW-uitkering.
In 2014 kunt u een bedrag gelijk aan 2 maan-
den AOW lenen, waarna in 1 jaar het bedrag
van de AOW-uitkering wordt afgetrokken.
In 2015 kunt u 3 maanden AOW-uitkering
lenen. De AOW-uitkering wordt anderhalf
jaar gekort om de lening terug te betalen.

Nog even dit:
De bedragen en de voorwaarden voor de AOW zijn ont-
leend aan de website www.svb.nl, van de Sociale Verze-
keringsbank (SVB). Er kunnen afwijkingen zijn in de
bedragen die hierboven genoemd zijn. Controleer
daarom op de website wat voor u persoonlijk geldt.
Bedenk ook dat de aangepaste AOW-regelgeving door
het Lenteakkoord van de ‘Kunduz-coalitie’ snel tot
stand is gekomen. Het kan zijn dat het onderwerp bij de
verkiezingen en de nieuwe regeerakkoorden nog een
rol gaat spelen. Volg daarom de actuele berichtgeving
hierover en raadpleeg de website van de SVB.
Uw aanvullend ANWB pensioen blijft (voorlopig) stan-
daard ingaan op de eerste dag van de maand waarin u
65 jaar wordt. Het kan zijn dat daar op termijn verande-
ring in komt. Dat hangt af van de afspraken die werkge-
vers en werknemers maken in de Cao-onderhande-
lingen. Voorlopig is daar nog geen sprake van.
In het algemeen zal gelden dat doorwerken tot de
AOW-leeftijd de beste optie is om het AOW-gat te ver-
mijden. Dat geldt zeker als het verschil tussen de 65e
verjaardag en de AOW-leeftijd meer dan een paar maan-
den gaat bedragen. Tijdig overleg met de werkgever is
daarom raadzaam.

Achtergebleven indexering
Zonder dat er veel ruchtbaarheid aan is gegeven zult u
misschien gemerkt hebben dat u vanaf 2003 minder met
uw pensioengeld kunt doen. De AOW is in de afgelopen
jaren aangepast aan de inflatie, maar uw pensioen niet.
Wel heeft de ANWB BV in 2010 nog een eenmalige uitke-
ring gedaan van 1% van de jaarlijkse pensioenuitkering.
Om het niet nog ingewikkelder te maken is die uitkering
in de volgende cijfers van Loek Schouten (lid van de
deelnemersraad voor de gepensioneerden) niet meege-
nomen. 

Vanaf 2003 of eerder is er een indexeringsachterstand
van 8,39%. In de tabel zijn de cijfers voor de diverse jaren
opgenomen. Bij de huidige stand van zaken moet u er
rekening mee houden dat de percentages nog flink zul-
len oplopen. Naast het niet compenseren van de infla-
tiecijfers is er ook nog het verwachte afstempelen van
1,1%, per 1 april 2013 als de dekkingsgraad te laag blijft.
Die dekkingsgraad is nu al te laag (eind juli 2012 bijvoor-
beeld 90,1%). Bij de huidige lage rentestanden – mede
als gevolg van de financiële problemen in Europa – zal
de dekkingsgraad onvoldoende stijgen, ook al gaat het

met de beleggingen iets beter. In het najaar zal de Mi-
nister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de
rekenmethode misschien gaan aanpassen, maar of dat
voldoende zal zijn is de vraag.

Nieuwsbulletin van het Pensioenfonds ANWB in aan-
tocht
De wereld rondom de Pensioenfondsen is veranderd. In
de media wordt er veel meer aandacht aan geschonken.
De deelnemers willen ook graag weten wat er met hun
Pensioenfondsen gebeurt. Bij het Pensioenfonds ANWB
kunt u al veel informatie op de website vinden
(www.pensioenfondsanwb.nl). Voortaan ontvangen
deelnemers (actieve werknemers en gepensioneerden)
twee keer per jaar een bulletin. Dat zal gebeuren
rondom september en maart. Dit najaar komt de eerste
editie.

Risicobereidheid
Drie vragen. Hoeveel risico willen de deelnemers aan
een Pensioenfonds lopen? Welk rendement willen de
deelnemers bij het pensioenfonds graag zien? Wat vin-
den de deelnemers verantwoord. Op de eerste vraag zal
het antwoord waarschijnlijk zijn ‘weinig’, op de tweede
vraag is het antwoord ‘veel’. Bij de derde vraag blijft het
waarschijnlijk stil. En juist dat antwoord is belangrijk.
Naarmate de kans op rendement hoger wordt nemen
ook de risico’s toe. Het Pensioenfonds ANWB zal –
samen met andere pensioenfondsen – gaan deelnemen
aan een onderzoek om inzicht te krijgen in de risicobe-
reidheid van de deelnemers. In het najaar starten de
voorbereidingen voor dat onderzoek.
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Puzzelpagina

Horizontaal

1 Citrusvrucht 6 noot 12 bestek 14 dierenverblijf 
15 Rijksuniversiteit Limburg (afk.) 17 Nederlands
kampioenschap (afk.) 18 afval van gedorst graan 
20 à 21 ordedienst (afk.) 22 schoeisel 25 groente 
28 regenboogvlies 29 boek 31 deel van een schip 
32 filmgenre 33 oude lengtemaat 35 munt 36 Sele-
nium (symbool) 37 edelgas (symbool) 38 vast 
40 in het genoemde jaar 42 op die wijze 43 vrucht 
44 reeks 46 kleur 48 vruchtbare plek in de woestijn 
51 aan boord (afk.) 53 bladzijde (afk.) 54 sappige
peersoort 56 voorzetsel 57 Luxemburg (internet-
adres) 58 grote steen 60 pluizig oppervlak geven
62 metaal 64 afbeelding van een persoon 66 uit-
breiding van een gebouw 68 voorzetsel 69 zoog-
dier 70 Europees samenwerkingsverband (afk.) 
72 legsel 73 muzieknoot 74 vlot 76 bouwmateriaal
78 plantje 79 deel van een woonblok.

Verticaal

1 Leerling 2 televisie (afk.) 3 klein tandrad 4 walvis 
5 maanstand (afk.) 7 metriek stelsel (afk.) 8 palm-
bladen dakbedekking 9 dichterbij komen 10 in-
houdsmaat (afk.) 11 van dierenhuiden 13 dwarsmast 
16 insecten jong 18 rond stukje hout 19 vermaard-
heid 21 zintuigen 23 Nikkel (afk.) 24 slee 26 tin (sym-
bool) 27 ambtshalve (lat afk.) 30 dame 34 bestek
36 op minder eerlijke wijze verkregen 38 schip 
39 vreemd 40 Amsterdamse kiosk onderneming
(afk.) 41 Scandinavische munt 45 snaarinstrument
bespeler 47 getijde stand 49 groente 50 klok 
52 peulvrucht 54 van bastvezel 55 slok 57 kleinig-
heid 59 Turkije (afk.) 60 muzieknoot 61 natuurkun-
dig ingenieur (afk.) 63 dadelijk 65 kledingaccessoire
67 zwarte kleverige vloeistof 71 vroegere 74 Tin
(symbool) 75 linkeroever (afk.) 76 schoolvak (afk.)
77 muzieknoot.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het zomernummer 2012 luidt:

Levenslustig

Wij hebben 53 inzendingen (7 per post en 46 per  e-mail) met de goede op-
lossing ontvangen.
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 5 augustus j.l.

De winnaar is geworden:
Mw. N. Brouwer-Koster uit Montfoort.
Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cheque ter waarde van € 25,-, zijn 
inmiddels naar de winnares verstuurd.
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