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edactioneelR
Voor u ligt een overzicht van het wel en wee van veertig jaar VG-ANWB. Het is een
samenraapsel van stukjes en brokjes uit diverse bronnen, uiteraard uit de Buiten-
banden van de VG-ANWB. Helaas zijn deze niet allemaal bewaard gebleven en
vooral uit de jaren ’80 ontbreekt veel. Toch is er nog het een en ander terug te 
vinden in het personeelsblad van de ANWB, de Binnenband, Klapband en Inzicht
uit die tijd.

Veel dank gaat uit naar de redactieleden, speciaal naar Mieke Geursen, die 
minutieus het correctiewerk heeft verricht.
Speciale dank is ook gericht aan het adres van Beno Koens, erelid en voormalig
voorzitter van onze vereniging, die over vele historische data en personeelsbladen
beschikt en door wiens medewerking ik deze bronnen naar hartenlust kon raad-
plegen.
Ook is er een woord van dank aan Jaap Bekhof, oud-wegenwacht uit Zuidwolde,
die zijn collectie personeelsbladen Binnenband, Klapband en Inzicht aanbood. 

Het waren juist die bronnen, die van belang waren voor deze uitgave. Niet alleen
hiervoor waren ze van belang, maar ik zag ook mijn eigen jaren bij de ANWB weer
voorbij trekken, toch fascinerend achteraf.
Eveneens Chris Soudan, zonder wie deze prachtig vormgegeven uitgave niet was
gelukt, past een uitzonderlijk woord van dank voor zijn passie, geduld en vakman-
schap.

Zoals hierboven gezegd, het is een samenraapsel, dit boek. Veel teksten zijn min
of meer letterlijk overgenomen uit de betreffende bron. U moet dus voor de con-
text altijd naar het jaartal kijken, dat erin of erbij of erboven genoemd wordt.
Samen vertellen al deze stukjes of citaten het hele verhaal. Soms is er wel een re-
dactionele samenvatting van het verloop van een bepaald item. Ook zijn er van de
verschillende teams overzichten door de tijd gemaakt, zoals van de bestuurs-
leden, de redactieleden en alle RCP-ers.
Ik maak bij voorbaat al excuses voor personen, die niet of niet volledig zijn ge-
noemd. Helaas, de bronnen!

Ik wens u veel plezier bij het lezen en de VG-ANWB een goede toekomst.

Luc van der Woude



Deze uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van onze Vereniging van
voormalig medewerkers ANWB is een eerbetoon aan alle leden, die zich in het
verleden en tot op heden actief hebben ingezet voor onze vereniging. Dankzij hen
hebben vele bijeenkomsten en excursies kunnen plaats vinden, waar de oud-col-
lega’s elkaar in een prettige sfeer kunnen ontmoeten, zijn contacten met de
ANWB zorgvuldig onderhouden en zijn belangen van de leden behartigd op het
gebied van de pensioenen en de faciliteiten van de ANWB. De laatste jaren wordt
ook meer aandacht gegeven aan de ontwikkelingen in de zorg en het welzijn voor
ouderen.

Zeer belangrijk is ook het verenigingsorgaan de ‘Buitenband’, waaraan door de
jaren heen op professionele wijze door vele redactieleden is gewerkt. Veel boei-
ende artikelen en nuttige informatie zijn zo bij de leden thuisgebracht. 
Dit jubileumboek is daarnaast een product van de huidige hoofdredacteur en
vormgever. Zij zijn het ook, die onze website www.vg-anwb.nl hebben vorm-
gegeven. 
Met deze moderne website is de vereniging gereed voor de digitale toekomst, af-
gestemd op de eisen van de privacywetgeving.

Afgelopen jaren zijn de Statuten aangepast en is een Huishoudelijk Reglement in-
gesteld om de bestuurbaarheid van de vereniging te optimaliseren. Bestuurs-
leden worden nu per jaar benoemd, zonder het vroegere maximum van 6 jaar.
Voor een meer moderne uitstraling is de verenigingsnaam veranderd van ‘Gepen-
sioneerden ANWB’ in ‘Voormalig medewerkers ANWB’, wat bovendien de lading
beter dekt.

We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, maar regelmatig nieuwe aan-
was van actieve leden blijft nodig. Hopelijk voelen vele leden de verantwoorde-
lijkheid om voor een periode ook hun bijdrage te leveren.

Tenslotte zeer veel dank aan directie en medewerkers van de ANWB, voor de
immer prettige samenwerking en ondersteuning van onze vereniging.

Namens het bestuur, 

Dick Kooman
voorzitter VG-ANWB
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Normaal gesproken denk ik bij ANWB- jubilea aan  dienstverbanden van 12½, 25
of 40 jaar. Dankzij de uitnodiging voor een bijdrage aan deze uitgave, besef ik  dat
je ook na je pensionering nog jubilea kunt vieren! Graag feliciteer ik de Vereniging
van voormalig medewerkers ANWB met haar 40-jarig bestaan.

Het is toch een geweldig fenomeen: een vereniging waar je herinneringen levend
kunt houden aan je loopbaan en aan de organisatie waarvoor je misschien wel
tientallen jaren hebt gewerkt. Je ontmoet er mensen met wie je hebt samenge-
werkt en je onderneemt samen activiteiten. Natuurlijk kun je dit ook doen zónder
vereniging, maar we weten allemaal hoe makkelijk contacten verwateren als er
geen drijvende kracht achter zit.

Deze vereniging is al 40 jaar zo’n drijvende kracht en daar hebben honderden oud-
collega’s al veel plezier aan beleefd. Graag bedank ik alle ANWB-ers die zich voor
de belangenbehartiging, de recreatieve activiteiten en de zorgtaken van de vereni-
ging inzetten of hebben ingezet, vóór of achter de schermen. Mede dankzij hen
maken onze gepensioneerden samen ook weer nieuwe ANWB-herinneringen.

Vanuit de ANWB onderhouden wij goede contacten over belangrijke zaken als
pensioenen en faciliteitenregeling. Ook ondersteunen we het werk van de VG-
ANWB, moreel en financieel, en dat willen we ook in de toekomst blijven doen.
Nogmaals gefeliciteerd en graag regelmatig tot ziens.

Frits van Bruggen
hoofddirecteur
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Als voorzitter van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Ge-
pensioneerden, feliciteer ik de VG-ANWB van harte met het veertigjarig jubileum.
VG-ANWB en NVOG zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest. Rond de
jaren tachtig ontstond bij de organisaties van gepensioneerden de behoefte om
samen de ontwikkelingen van de pensioenregelingen te bespreken. De oprich-
tingsvergadering van de OVGO  – zoals de NVOG toen heette – was op 25 augus-
tus 1983, vier jaar na het oprichten van de VG-ANWB. De OVGO staat voor
Overleggroep van Verenigingen van Gepensioneerden van Ondernemingen. VG-
ANWB was – na de vijf oprichters – op de overlegvergadering van 12 maart 1985
het eerste nieuw lid van de OVGO.

Belangenbehartiging is een belangrijk onderdeel van de ANWB-activiteiten. De
ANWB en de NVOG hebben sterke overeenkomsten als het hierom  gaat. Over-
leg met veel aandacht voor het maatschappelijk draagvlak staat bij beide organi-
satie voorop. Vernieuwingen worden daarbij niet uit de weg gegaan, noodzakelijk
om een stabiele toekomst te kunnen bouwen. Die toekomst ligt ook op het ge-
bied van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit. Deze onderwerpen vragen steeds
meer aandacht. Bij de VG-ANWB gebeurt de invulling hiervan met name via het
netwerk van regiocontactpersonen. Maar ook de voorlichting naar de leden via
Buitenband, bijeenkomsten en de website is een voorbeeld voor andere organisa-
ties.

Het stimuleren van het onderlinge contact tussen de oud-medewerkers is een
niet te onderschatten taak van een vereniging van voormalige medewerkers. Het
is het bindmiddel voor de leden om de onderlinge relaties in stand te houden of
te vernieuwen en een drijfveer om de belangen van leden te blijven behartigen.

De NVOG is een vrijwilligersorganisatie met een beperkt aantal medewerkers.
Voor kennis en kunde doen wij een beroep op de leden van de aangesloten orga-
nisaties. Ik waardeer het zeer dat ook leden van de VG-ANWB vanaf het begin
hun bijdrage aan de NVOG hebben gegeven. 
Voor mij persoonlijk betekent het veel om deze felicitatie te mogen uitspreken.
Van 2002 tot 2014 ben ik lid geweest van de ANWB Bondsraad, waarvan de laat-
ste 9 jaren als lid van de Raad van Advies. Ook heb ik goede herinneringen aan de
denktank, die zich in die tijd bezig hield met de vernieuwingen van de ANWB, een
organisatie die mij heel dierbaar is.

2019 staat voor de NVOG in het teken van een fusie met de KNVG om te komen
tot een sterkere organisatie. Ook in die nieuwe organisatie vertrouwen wij op een
plezierige samenwerking met de VG-ANWB.

Jaap van der Spek
Voorzitter NVOG
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De VG-ANWB is opgericht in 1979, naar aanleiding van:
- enerzijds de wens van de gepensioneerde werknemers om hun belangen cen-

traal te laten behartigen en tevens om de onderlinge band te continueren,
- anderzijds de wens van de ANWB om in zaken die de gepensioneerden aangaan

een duidelijk aanspreekpunt te hebben.

Toenmalige doelstellingen van de VG-ANWB
1. bevorderen en in standhouden van contacten tussen leden onderling
2. behartigen van de belangen van leden
3. bevorderen van contacten met de ANWB

Middelen om doelstellingen te bereiken
ad 1.   - Organiseren van landelijke/regionale bijeenkomsten,
           - Uitgave van het kwartaalblad de Buitenband voor alle leden.
           - In 1999 is een netwerk van contactpersonen opgezet voor het
              onderhouden van contacten in de regio’s.
ad 2.  - Belangenbehartiging kan zijn: contact opnemen met personen of instan-

ties naar aanleiding van vragen die door leden worden voorgelegd; En ook:
in gevallen van aan het licht gekomen ernstige financiële of andere pro-
blemen van een lid via een vertrouwenspersoon binnen de VG-ANWB, de
hulp inroepen van Bedrijfs Maatschappelijk Werk; deze hulp geldt óók
voor niet-leden. De belangenbehartiging omvat ook vertegenwoordiging
in de Adviesraad van het Pensioenfonds van de ANWB en in het bestuur
van het Sociaal Fonds; voorts: d.m.v. lidmaatschap van de NVOG (Neder-
landse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden), door afvaardi-
ging van leden in NVOG-commissies.

ad 3.  - Regelmatig contact onderhouden tussen bestuur en directie ANWB en
samenwerking met anderen binnen de ANWB.

Financiën
Geldmiddelen komen in hoofdzaak uit contributie en donaties en uit subsidies
van de ANWB.
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Samenvatting verslag oprichtingsvergadering
Initiatiefnemers waren de heren mr. J.M. Harmsen (Juridische afdeling), 
S.K. de Jong (Personeelszaken) en W.P.A. Brand (Bewegwijzering). De directie van
de ANWB juichte de oprichting van een vereniging van gepensioneerden toe.

Al bij de uitreiking van het kerstpakket in december 1978 werd de behoefte aan
een dergelijk streven gepeild onder de groep van gepensioneerden. Zeker 100 van
de 150 ondervraagden gaven aan lid te willen worden. Intussen stelden de oprich-
ters de statuten samen en riepen deze vergadering bijeen. Hier werden de eerste
bestuursleden gekozen door de in groten getale opgekomen belangstellenden.

Het aantal bestuursleden werd via een tussenstand van drie uiteindelijk vastge-
steld op zeven personen, wat tevens het maximum was. Nadat bleek, dat het
aantal mannen oververtegenwoordigd was heeft een mannelijk bestuurslid, de
heer Krens, ten gunste van een vrouw nog zijn plaats opgegeven. Ook de drie ini-
tiatiefnemers werden tot bestuurslid gekozen.

Na het inbrengen van diverse op- en aanmerkingen vanuit de vergadering werden
de ontwerpstatuten goedgekeurd. Een belangrijk punt was nog de bepaling, dat
vroegere ANWB-directieleden geen lid van de VG-ANWB konden worden.
Dit vanwege de gezagsverhoudingen en eventuele belangentegenstellingen van-
uit de vroegere functie. De ANWB kon zich hier volledig in vinden. Besloten werd
dat de oprichting een feit was, dat deze notarieel zou worden vastgelegd en dat
de vereniging bij de Kamer van Koophandel zou worden geregistreerd. De jaar-
lijkse contributie werd vastgesteld op 10 Gulden.

Na een dankwoord sloot de Voorzitter, de heer Harmsen, de vergadering.
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J.P. (Jan) Korstjens , Hr
Als VG-ANWB hebben we veel te danken aan Jan Korstjens. Jan was de man die in
een kort gesprek met de heer Blankert, hoofddirecteur van de ANWB, voorstelde
om een vereniging van gepensioneerden op te richten. De reactie van de heer
Blankert was kort maar krachtig; ‘Ja, doe maar’. En zo is het gekomen. Jan heeft
het initiatief genomen en vond de heren mr. Harmsen, De Jongh en Brand bereid
om de vereniging verder vorm te geven. Deze drie heren zijn bij de oprichtingsver-
gadering op 17 november 1979 als bestuurslid gekozen. In de lijst van (oud)-be-
stuursleden komt de naam van Jan Korstjens niet voor. Het kenmerkt Jan.
Stilletjes op de achtergrond actief zijn, eigenlijk nooit op de voorgrond. Maar on-
dertussen wel alles regelen zoals hij vond dat het geregeld moest worden. Op
eerste kerstdag 2017 is Jan Korstjens overleden. 
Een ANWB-er in hart en nieren is van ons heengegaan. Vele oudgedienden zullen
Jan kennen als de hoofdredacteur van de Kampioen, het lijfblad van de ANWB.
Anderen zullen hem misschien nog kennen als een fervent fietser. 
Jan is ruim 91 jaar geworden.

Mr. J.M. (Peet) Harmsen, Vz, Vvz                                                             1979-1986
Drijvende kracht in die eerste jaren van de VG-ANWB was vooral Peet Harmsen.
Als chef van de Juridische Afdeling toonde hij zich bij voortduring een voorvech-
ter voor medezeggenschap van het personeel in de structuur van het ANWB-be-
drijf.
Dat leidde uiteindelijk tot de instelling van de Ondernemingsraad. 
Eenmaal gepensioneerd, was het verenigen van oud-personeelsleden voor hem
de logische voortzetting van wat hem altijd had bewogen. Van hem kreeg de VG-
ANWB de eerste Statuten en na taaie volharding een 'toeslag op het pensioen'
(indexatie, red.). Wat aanvankelijk nog als 'gunst' werd beschouwd, kreeg hij om-
gezet in een verplichting. De toeslag werd verankerd in de Reglementen van het
ANWB Pensioenfonds. De basis, het nemen van initiatief in het behartigen van de
belangen van de leden, was gelegd. Peet Harmsen overleed op 12 januari 1988, 81
jaar oud.

12

e oprichters van de verenigingD 



J.W.P.A. (Willem) Brand, Vvz                                                               1979-1980
In de eerste plaats nam de figuur van Brand gedurende zovele jaren een zo
markante plaats in het grote geheel van de ANWB-organisatie in. Maar ook
werd hij gekenmerkt door zodanige karaktereigenschappen, dat de verhouding
van mens tot mens een grote mate van warmte en hartelijkheid had. Dat gold
voor alle kontakten in de organisatie, maar ook daarbuiten.
Het was dan ook zeer te betreuren dat onze vereniging in het eerste jaar van
haar bestaan in hem de man verloor, die eerst als een van de initiatiefnemers
en later als lid van het Bestuur een grote mate van enthousiasme inbracht,
zich hiermede volledig inzette en ook hier het belang van goede, menselijke
verhoudingen voorop stelde. Willem Brand overleed op 19 augustus 1980.

S.K. (Sjerp) de Jong, Bl,  Vvz                                                                1979-1984
De heer S.K. de Jong heeft bij de ANWB sinds 1932 heel wat zaken en afdelin-
gen georganiseerd en gereorganiseerd. Hij begon als chef boekhouding in Am-
sterdam. Een van zijn taken bij de ANWB is geweest het reorganiseren van de
ledenadministratie. Ook had hij de hand in de oprichting van de afdeling per-
soneelszaken, huishoudelijke zaken en bibliotheek. 

Steeds kwamen er weer nieuwe zaken, waar hij zich mee moest bemoeien
zodat er weer oude taken afgestoten moesten worden. 

Maar aan alle georganiseer komt een eind. Voor de heer S.K. de Jong was het
op 14 maart 1972 zover. Bij zijn afscheidsbijeenkomst kreeg hij een maquette
van het hoofdkantoor aangeboden.
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Mr. A.K. (Arjen) Faber, Vz                                                                          1985-1988
Op 13 februari 1989 overleed Arjen Kees Faber. Arjen trad nooit op de voorgrond,
maar was er wel de centrale figuur. Ook ANWB-hoofddirecteur mr. P.A. Nouwen
duidde zijn invloed en betekenis. Hij zei, dat niet de lengte van het leven daarvoor
bepalend is. Arjen Faber mocht immers maar 69 jaar worden. Maar met zijn
scherpzinnigheid als jurist, zijn betrokkenheid bij de maatschappij en zijn grote
sociale bewogenheid heeft hij zich altijd ingezet voor het leven van de mensen. In
zijn 16 bondsjaren ontwikkelde hij het Juridisch maandblad Verkeersrecht en  Ver-
tegenwoordigde hij de ANWB in de wereld-verkeerscommissie van de AIT. Nader-
hand vonden de gepensioneerden in hem een warm pleitbezorger. Mw. F.J.
Noordervliet, in de laatste bestuursvergadering nog door Arjen als plaatsvervan-
gend voorzitter van de VG-ANWB voorgedragen, onderstreepte dat in haar af-
scheidswoord door er aan te herinneren hoe de OVGO, de overkoepelende
organisatie van gepensioneerden, van zijn kennis gebruik maakte. Zijn heengaan
heeft ons diep geschokt. We zullen zijn hartelijke schaterlach missen en zijn
vriendschap, maar in zijn geest verder gaan.

Mw. F.J. (Frankje) Noordervliet-van West, Vz                                   1988-1993
Op 13 augustus 2017 overleed Frankje Josephine Noordervliet–van West, oud-
voorzitter van onze vereniging, op de leeftijd van bijna 94 jaar. Frankje werd be-
stuurslid van onze vereniging in 1988 en volgde mr. Faber na diens overlijden in
1989 op als voorzitter. Een functie, die ze met veel verve tot 1994 bekleedde. Bij
haar afscheid als voorzitter schonk ze haar opvolgster mevrouw Dorpema een
nieuwe voorzittershamer. Die hamer, voorzien van haar naam, doet nu nog
steeds dienst bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. Mevrouw Noorder-
vliet, zoals onze generatie haar kende, begon in 1954 als vakantiekracht bij de
ANWB in de Parkstraat, kwam na twee jaar in vaste dienst en bekleedde uitein-
delijk de functie van chef Reizen en Kampeerdocumenten. Met overtuiging zette
ze zich in voor de belangen van het personeel en van de ANWB. Dat kon ze na
haar pensionering in 1988 nog vele jaren voortzetten bij de VG-ANWB. Na haar
actieve rol bij de VG-ANWB bleef ze de band met de ANWB en de VG-ANWB al-
tijd koesteren en tot op hoge leeftijd bezocht ze onze nieuwjaarsrecepties en Al-
gemene Ledenvergaderingen. Frankje Noordervliet was een echte dame, die veel
van zichzelf en ook van anderen vroeg. Dat kon wel eens confronterend zijn,
maar zij was wel altijd fair en verstandig en had het goede voor ogen.

W.O. (Walter) de Jongh, Bl                                                                       1979-1989
In maart 1972 is Walter de Jongh 25 jaar in dienst bij de ANWB. Hij is dan WW-dis-
trictschef ’t Harde. Medio 1978 verlaat hij de ANWB vanwege pensionering. Hij
was een bestuurslid van het eerste uur bij de VG-ANWB.
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Mw. G.N. (Gerda) Borsje,  Ls                                                                     1988-1998
In dienst gekomen op 1 november 1954 bij de ANWB huishoudelijke dienst
onder dhr. van der Mark in de Parkstraat. Daar heeft ze ongeveer tien jaar ge-
werkt. Begin jaren ‘60 kwam er een plaats vrij bij de afdeling Uitgeverij, bij de heer
H.J. Kraus, eerst voor halve dagen. Daar kreeg ze te maken met de redacties van
de bladen, met cartografie en aankoop van artikelen van derden. Later kwamen
daar ook de tekenkamer en de fotokamer bij. Het was toen, dat ze ook contact
kreeg met de bijkantoren. Een heel afwisselende, maar drukke baan en toch zat
ze daarnaast nog als penningmeester in het bestuur van de fietsclub van de per-
soneelsvereniging en hielp ze in het kader van de landelijke fietsdag de route van
Zoetermeer uit te stippelen. In de winter reed ze dan samen met Jan Korstjens de
route vóór. Ze heeft leuke herinneringen aan die fietsclub. Zo maakten ze dag-
tochten door de Drunense Duinen of in Noord-Holland en gingen ze na afloop
gezellig met elkaar eten. Zij was Ledensecretaris van de VG-ANWB.

W.A. (Wim) Rombout, Bl, Vvz                                                                  1989-1996
Wim wilde ons over de excursie naar Buren vertellen. Hij had zijn vrijwilligers-
contacten overal in de Gelderse Betuwe. In het museum ‘Buren en Oranje’, met
onder meer een collectie Rombout, zou hij ons op 14 augustus 1997 rondleiden.
Enkele dagen voor de ledenvergadering bleek, dat hij waarschijnlijk niet zou kun-
nen komen; hij voelde zich niet zo goed. Op 18 april 1997 is Wim overleden. Wij
hebben dagenlang ervaren dat verslagenheid niet onder woorden is te brengen.
Naast de vele sociaal-maatschappelijke activiteiten in zijn geboortestreek was
Wim actief voor de VG-ANWB. Aansluitend op zijn 39 dienstjaren bij de Wegen-
wacht en vanuit zijn functie als districtschef, werd hij in 1989 bestuurslid van
onze vereniging. Vanaf augustus 1989 vertegenwoordigde hij de VG-ANWB in het
bestuur van het Sociaal Fonds. Op 30 maart 1996 beëindigde hij zijn functie als
bestuurslid van de VG-ANWB. Bij Wim betekende dit geen afscheid; de vereniging
bleef zijn intense belangstelling houden, onder meer gericht op de jaarlijkse ex-
cursie. In de ledenvergadering memoreerde de voorzitter Wim Rombout als een
vriend, waaraan wij veel hebben te danken. Altijd aan anderen denkend, blijmoe-
dig, gezellig, opgeruimd, met vertrouwen in de mensen. Als je aan Wim Rombout
denkt, zie je een lachend gezicht.                                                                         

J. (Koos) van Drunen, Vvz                                                                           1986-1993
Koos vervulde vanaf 1957 verschillende functies bij de Technische Afdeling van de
ANWB. Hij was overwegend betrokken bij de technische keuringen. Toen er nog
geen wettelijk ingestelde Ondernemingsraad was, kende de ANWB al een Perso-
neelscommissie, waar in het overleg met de hoofddirectie de arbeidsvoorwaar-
den werden besproken en geregeld. Koos was zeven jaar lid van deze ‘PC’. In 1986
kwam de Vut en daarna werd hij zeven jaar bestuurslid van de VG-ANWB. In die
tijd heeft hij samen met zijn vrouw Riet als een echte opgewekte doener ANWB-
kampeerreizen begeleid. Koos overleed op 14 juli 2016.
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Mw. H. (Hinke) Brehler-Zantema, Sc                                                    1990-1997
Hinke is een zéér bekende VG-ANWB-er. Zeven jaar was zij de secretaris van onze
vereniging. Een drukke en veel energie vragende functie en daarmee ook het per-
soonlijke aanspreekpunt voor vele leden. Het denken aan anderen en dan ook het
nodige dóén was karakteristiek voor Hinke. In 1954 kwam zij bij de ANWB in de
Haagse Parkstraat bij de Centrale Informatie reisdocumenten, reisvoorwaarden
en reisinlichtingen. Na het overlijden van haar man in 1984 is ze nog vijf jaar blij-
ven werken. Daarna bleef Hinke, actief als altijd, betrokken bij het vrijwilligers-
werk van de Stichting Welzijn Ouderen Rijswijk, ‘om mijn steentje bij te dragen en
mijn tijd nuttig te maken’.

N.J. (Nico) Paardekooper, SC, Vvz                                                            1997-2005
Bestuurslid vanaf 1997 tot 2005, naast RCP-er ook als Secretaris en Vicevoor-
zitter. Vooral Nico heeft vanaf het eerste begin met veel inzet bijgedragen aan
de ontwikkeling van het instituut Regio Contact Personen. Tevens was hij ac-
tief RCP-er sinds de oprichting in 1999, samen met zijn vrouw Lenie. ‘Belan-
genbehartiging moet je zichtbaar maken. Wij kunnen nog meer persoonlijke
serviceverlening vanuit onze ledenkring oproepen. Er is veel knowhow onder
onze leden. Ik ga daar eens over nadenken: Leden helpen leden’, aldus Nico.

Mw. J.M. (Ans) Voorwerk-Jonkman, Pm                                             1994-2002
Zij is Penningmeester van de VG-ANWB. ‘De hoofdkas bij de ANWB, dat was spe-
len met geld, ik vond het schitterend’, zei zij in de Buitenband van juni 1991. In
1962 kwam zij bij de ANWB als medewerkster bij de deviezenbalie van GV1. Al
gauw werd ze chef Administratie en daarna chef Boekhoudingregistratie op het
hoofdkantoor en vervolgens chef Hoofdkas, later genoemd afdeling Geldzaken.
Annie Voorwerk was actief bij het Rode Kruis en later in haar dorp onder meer se-
cretaris van de Stichting Alarmering Bejaarden. Ook was zij de ziel van de Stich-
ting Burenhulp. ‘Maar nog steeds is mijn hart verpand aan de ANWB, ik kan er
niets aan doen.’

Mw. mr. J.H. (Juuke) Dorpema-Harmsen, Vz                                     1994-2002
‘Wat bezielt iemand om voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden
ANWB te worden’? ‘Zelf ben ik niet op de gedachte gekomen. Frankje vroeg me
vorig jaar al. lk begon het toen net een beetje jammer te vinden, dat ik niets meer
met anderen samen deed en het leek me heel aardig om me hiervoor in te span-
nen’. Had Juuke Dorpema dan zo weinig om handen? Allesbehalve. De tuin bij-
houden, planten kweken, klussen in huis, Homerus in het Oudgrieks lezen, een
cursus kunstgeschiedenis volgen en met de caravan naar Italië. Wat voor een
voorzitter heeft de VG-ANWB met haar gekregen? Eentje die gewend was alles
van twee kanten te bekijken –  ‘een typische juristenkijk’ –  en die als stelregel had:
‘alles is betrekkelijk’. Ze zou zich in haar nieuwe functie vooral vertrouwd maken
met de problemen van ouderen. En zich verdiepen in wat de leden bindt.
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A.C. (Guus) Dona, Bl, Vvz                                                                           1993-1997
Guus trok in 1954 het Wegenwachtuniform aan. Een kolonel uit het Nederland-
sche Leger bracht hem eens de militaire groet, die Guus correct beantwoordde.
Motoren hadden in zijn jongensjaren al zijn vroegtijdige belangstelling, die hij
planmatig onderbouwde met zijn technische studies en opleidingen. Daarnaast
zocht hij intuïtief ruimte voor het verlenen van hulp in het kader van zijn techni-
sche en organisatorische vaardigheden. In 1963 werd hij Inspecteur-Wegenwacht,
rayon Brabant. Vier jaar later ging hij als districtschef naar de wegenwacht in
Houten en later in Lexmond. In 1973 werd hij DC in Burgerveen en Amsterdam
Noord-Holland. Drie jaar later volgden Badhoevedorp en Naarden. Toen hij al 35
jaar bij de ANWB was werd hij ‘coördinator operationele zaken wegenwacht’ in
Den Haag. Guus was van april 1993 tot april 1997 bestuurslid en vervolgens vice-
voorzitter van de VG-ANWB. En van oktober 1993 tot april 1997 tevens bestuurs-
lid van het Sociaal Fonds ANWB. Hij overleed op 2 januari 2010.

B. (Barend) Druif, Bl                                                                                      1997-2005
Hij is geboren uit een zucht van de zee, Texel. Zij kwam uit de kool, Broek op Lan-
gendijk. Hoe kwamen ze bij elkaar? Op vakantie naar Texel met een stel vriendin-
nen met de boot van Texels Eigen Stoomboot Onderneming. Ja daar werkte
Barend. In 1956, na de diensttijd van Barend hebben ze zich verloofd. Barend
zocht werk bij een garage in Monnikendam wat dichter bij zijn Nel. In 1958 had hij
dat werk wel gezien en solliciteerde hij bij de Wegenwacht. Op 23 juni 1958 kwam
hij in dienst en volgde de opleiding op de Gedempte Burgwal. Tot 1981 was Ba-
rend op de weg te vinden. Toen werd hij groepschef, eerst in Rhoon en later in
West. Als vakbondslid heeft hij altijd gestaan voor de belangen van de Wegen-
wacht, die hij ook in de OR vertegenwoordigde. Na 34 jaar trouwe dienst ging Ba-
rend op 23 juni 1994 met VUT. Barend is van 1997 tot 2005 bestuurslid van de
VG-ANWB geweest, veelal met aandacht voor de sociale component binnen de
vereniging. Ook is hij nog een aantal jaren RCP-er geweest.

L.W.M. (Leo) de Groot, Bl, Vvz, Rc                                                          1996-2001
De heer de Groot werd in 1996 bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur
van onze vereniging. In 1960 is hij op de motorfiets bij de Wegenwacht begonnen.
Zijn werkzaamheden werden voortgezet in de auto. Vervolgens is hij een tijd
werkzaam geweest op het hoofdkantoor. Hij heeft zijn werk bij de Wegenwacht
beëindigd als districtschef in Zeeland. Ofschoon zijn werk haast zijn hobby was,
had hij ernaast nog andere. Zijn grootste plezier was actief zijn voor het Neder-
landse Rode Kruis.
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Mw. C.W. (Carolijn) Jongsma, Ls                                                             1999-2004
Carolijn was bijna dertig jaar juriste bij de juridische afdeling van de ANWB. In
feite trad je toen in dienst van het hoofd van de afdeling, mr.  J.M. Harmsen en
daarom is zij, zoals zovelen, daar zo’n respectabele tijd gebleven. Carolijn: ‘De
probleem oplossende en bemiddelende aspecten van mijn werk en vooral ook
het contact met de meest uiteenlopende mensen heb ik altijd erg aantrekkelijk
gevonden, gepaard aan de zelfstandigheid en vrijheid waarmee je je eigen zaken
kon afwikkelen. Een bepalende ommekeer in mijn leven ontstond door de ont-
dekking dat ik letterlijk met mijn handen wilde gaan werken. Na allerlei omzwer-
vingen in massageland bleek shiatsu, een Chinees-Japanse drukpuntmassage,
goed bij mij te passen. Dit resulteerde in een beroepsopleiding met nog steeds
een praktijk aan huis’. Na haar werkzame leven kreeg zij  meer tijd voor liefhebbe-
rijen. Zij zat in een koor en speelde jeu de boules. Tenslotte sprak de nieuwe Le-
densecretaris: ‘lk wil graag op een actieve manier bij de ANWB betrokken blijven,
met vroegere collega’s en medewerkers van andere afdelingen, met wie ik altijd
met plezier heb samengewerkt.’ Carolijn is op 15 april 2019 overleden.

Ir. R.C. (Ruud) 0lland, Vz                                                                            2002-2007
Na zijn studie aan de technische universiteit te Delft vervulde Ruud Olland  ver-
schillende functies in het bedrijfsleven. In 1978 werd hij Directeur Hulpverlening
en Voertuigtechniek bij de ANWB en wel tot zijn grote vreugde. In mei 1990 nam
Ruud Olland afscheid van de ANWB-directie en werd hij door de ANWB ‘uitge-
leend’ als, zoals hij zegt, ‘eerste baas’ van de nieuwe ARC Transistance. Na zijn
pensionering werd hij onder meer bestuurslid van de hoofdsectie Belangenbehar-
tiging van het Kon. Ned. Watersportverband. En eind 1994 werd hij technisch ad-
viseur, nog steeds vrijwilliger, voor een stichting die in Wassenaar een aantal
serviceflats voor ouderen exploiteert. ‘Toen de VG-ANWB dacht nog iets aan mij
te kunnen hebben, zei ik in deze fase van mijn leven meteen JA. Want zonder
deze uitdaging zou ik ook niet gelukkig kunnen zijn’, sprak hij bij zijn aantreden
als voorzitter van de VG-ANWB. Hij is op 1 juli 2017 overleden.

M.A.G. (Theo) Bos, Pm                                                                               2002-2007
Na zijn 5-jarige HBS-B studeerde Theo een jaar Kartografie aan de faculteit Ge-
odesie van de toenmalige TU-Delft. Zijn ANWB-tijd begon in 1957 bij de beweg-
wijzering en al snel kwam de afdeling Kartografie in zicht. In 1965 werd hij chef
Kartografie. Zijn  cartografische loopbaan was begonnen en zou tot 1995 duren.
Ook buitenshuis slaat de klok Kartografie, want vanaf maart 1980 tot-nog-
steeds is hij penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie. Een
hoogtepunt voor Theo’s afdeling werd de ANWB Jubileumkaart als cadeau voor
alle leden van de ANWB die in 1983 het eerste eeuwfeest vierde. Via de samen-
werking met Tele Atlas kwam ‘Cartan’ tot stand (Car = cartografie, ta = Tele
Atlas, an = ANWB). Cartan ging naar Houten, Theo bleef bij de ANWB, waar hij
projectleider werd. Hij noemt het een symmetrische loopbaan ontwikkeling. De
VG-ANWB vindt hij noodzakelijk als band tussen de oud-medewerkers en met
het oog op de constructieve contacten met de directie van de ANWB.
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B.G. (Bas) Schefferlie, Rc                                                                           2002-2007
Hij is 62 jaar (2002, red), werd geboren in Rotterdam en woont met zijn vrouw
Hennie al 25 jaar in Hoogvliet. Op loopafstand van wegenwachtstation Rhoon,
waar hij regelmatig nog even langs gaat. Na een driejarige technische opleiding
bankwerken en autotechniek begon hij bij Ford in Rotterdam. Hij volgde intussen
de avondschool en deed BOVAG-cursussen. Dat was gewoon in die tijd: overdag
werken en 's avonds studeren. In militaire dienst was hij vliegtuigmotormaker.
Als 2e monteur autotechniek was dat een bijzonder leerzame tijd. Na ‘dienst’
werkte hij onder meer bij het Gemeentelijk Havenbedrijf en was zelfs kraanma-
chinist. In mei 1963 solliciteerde hij voor de baan wegenwacht met standplaats
Rotterdam. Kees van Dijkhuizen zorgde voor een stevige opleiding. Bas begon als
wegenwacht met de route Rotterdam-Breda op de BSA-motor. De rayons wer-
den gewijzigd en de mobilofoon werd ingevoerd. Bas werd rayon-wegenwacht en
overal in het rayon ingeschakeld, ook bij calamiteiten. In 1970 werd hij verkeers-
wacht op station Pauwmolen bij Delft, ooit het eerste wegenwachtstation van
de ANWB. Pauwmolen verhuisde naar Rhoon. Bas bleef verkeerswacht en ging
intern solliciteren. Hij werd in 1986 groepschef in het district Rotterdam. Na de
samenvoeging van Rotterdam en Badhoevedorp werd de standplaats de Binck-
horst-Den Haag. Vanaf 1996 tot aan de Vut in mei 1999 werkte Bas als regioma-
nager in het district West. Hij gaf daar leiding aan de technostations en de
wegenwachtstations Rotterdam en Binckhorst. Citaat: ‘U kunt rekenen op mijn
positieve invulling van de bestuursfunctie in de VG-ANWB'.

Mw. mr. M.A. (Marlène) Philippus, Vvz                                               2005-2010
Begin 1962 kwam ik na afronding van mijn rechtenstudie in dienst van de ANWB
als juriste bij de Juridische Ledenservice. Toen anderhalf jaar later mijn dochter
werd geboren, moest ik ontslag nemen. De tijden zijn wel veranderd! Ik mocht
echter op freelance basis parttime en gedeeltelijk thuis blijven doorwerken. Dat
heb ik jarenlang gedaan, totdat ik in 1974 –met inmiddels drie kinderen en ge-
scheiden– weer in vaste dienst kwam bij de Bedrijfsjuridische Dienst. Ook daar
heb ik met veel plezier gewerkt tot aan mijn VUT. Belangenbehartiging heeft mij
ook altijd na aan het hart gelegen. Ik zat in het POA, het Personeels-Orgaan Ar-
beidsvoorwaarden, dat voorafging aan de CAO. Ik ben een aantal jaren voorzitter
van de Klachtencommissie geweest en sinds 1997 zit ik in de Raad van Deelne-
mers van het Pensioenfonds van de ANWB. Na mijn pensionering zit ik namens
de gepensioneerden in de Raad van Advies. In de loop der tijd is dit geëvolueerd
tot een veel tijd in beslag nemende taak door de vele veranderingen, die zich op
pensioengebied voordoen en de verdergaande professionalisering van het fonds.
Ik meen, dat het voor een optimale behartiging van de belangen van de gepensio-
neerden een goede zaak is, indien nauw wordt samengewerkt tussen de verte-
genwoordigers in de Raad van Advies en het Bestuur van de Vereniging van
Gepensioneerden en dat dit optimaal kan plaatsvinden door zitting te nemen in
het bestuur van de VG-ANWB.
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J.H. (Jaap) Kuper, Ac                                                                                   2005-2008
Slochteren was mijn geboorteplaats. Na 10 jaar militaire dienst, bij de Koninklijke
Luchtmacht als jachtvlieger was ik inmiddels 30 jaar, toen ik in september 1995
bij de ANWB-Enschede in dienst kwam als rechter- of linkerhand van het kan-
toorhoofd, mevrouw Schenau. Later mocht ik haar opvolgen. Van hieruit ging
mijn weg via de kantoren van Groningen en Nijmegen naar Utrecht. In 1983 werd
ik rayonmanager van de kantoren Noord-Nederland en na nog wat reorganisaties
te hebben meegemaakt, ging ik in oktober 1995 met de VUT en ben sinds 2005
gepensioneerd. Ik ben in de VG-ANWB  tevens regiocontactpersoon.

R.A.J. (Rolf) van der Loo, Ls 2005-2010, 2018-heden
Na mijn HBS-B heb ik een studie aan de Hogere Zeevaartschool in Scheveningen
gevolgd tot koopvaardijofficier. Over de zeeën gezworven als stuurman in diverse
rangen, zowel op vracht- als op passagiersschepen. Tijdens mijn studie voor eer-
ste rang, c.q. kapiteinsdiploma, heb ik aan de wal gesolliciteerd. Op 1 augustus
1968 bij de ANWB in dienst getreden bij de Alarmcentrale als hulpverlener. We
waren toen met z’n achten! De hele bloei van dat bedrijf meegemaakt en mee
helpen maken in diverse functies, de laatste acht jaar als chef transportafdeling.
In 1965 op verzoek van de Directie twee jaar lang het project ‘Optimalisering goe-
derenvervoer ANWB’ geleid en geïmplementeerd. Na de centralisatie van de lo-
gistiek bij de ANWB in Voorschoten gewerkt bij Logistieke coördinatie en
besturing. Bij de vorming van businessunits en de oprichting van de Uitgeverij
KBG (Kaarten, Boeken, Gidsen) mocht ik daar de verkoop binnendienst en afde-
ling Logistiek opzetten en leiden. Na negen jaar aan het eind van 2001 ben ik met
de VUT gegaan. 
Vooral Scouting is mijn grote passie. Als groeps- en stichtingsvoorzitter van de
grote scoutinggroep ‘De Jaguars’ in Rijswijk, vicevoorzitter en oprichter van twee
nationale scoutingkampeerterreinen in Pijnacker en ’s-Gravenzande en als pro-
jectleider van van alles en nog wat, heb ik mijn handen eigenlijk meer dan vol.
Ook ben ik lid van het ‘Erepeloton Waalsdorp’ en draag ik mede met mijn scou-
tinggroep zorg voor het luiden van de grote Bourdonklok op 4 mei en bij overlij-
den van leden van het Koninklijk Huis. Verder ben ik actief lid van De Kroon-
vaarders, een vereniging vergelijkbaar met de VG-ANWB, maar dan van de KNSM,
waar ik gepolst ben om voorzitter te worden. Voor mijn vele vrijwilligerswerk heb
ik in 2015 een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Mw. mr. A.H.B. (Helma) Lippman-Willigers, Sc                               2007-2012
‘Met veel enthousiasme ben ik in 1970 bij de juridische afdeling van de ANWB be-
gonnen. Tot mijn VUT in 2005 heb ik altijd met veel plezier kunnen werken. Van-
daar dat ik graag het secretariaat van de VG-ANWB op me heb genomen om zo
iets terug te kunnen doen. Tijdens mijn werk bij de ANWB was er genoeg ruimte
om ook op ander gebied actief te zijn. Vanaf 1970 ben ik lid van de tennisvereniging
Leimonias, waar ik samen met mijn man competitie speel. Ook ben ik dankzij een
door de ANWB voor het personeel georganiseerde clinic voor het spelletje golf ge-
vallen. De door de ANWB voor het personeel georganiseerde skireizen waren een
groot feest. Nog steeds raadpleeg ik regelmatig het internet. Ik vind het leuk om
op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen van de ANWB.’
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D.J. (Dick) van Werkhoven, Pm 2008-2013, 2014-2015
In december 1964 kwam ik in dienst bij de ANWB op het stafbureau van de afde-
ling Technokeuringen. In 1987 werd het stafbureau ingekrompen en een deel van
de taken van de sectie onderhoud en reparatie ging over naar de Technische
Dienst Gebouwen, ik kon meeverhuizen. Door mijn werkzaamheden bij deze
dienst heb ik veel met collega’s in het land samengewerkt om verbouwingen, on-
derhoud en reparatie te organiseren. In 2002 ben ik met de VUT gegaan. In no-
vember 2007 werd ik gebeld met de vraag of ik misschien de plaats van de
vertrekkende penningmeester wilde opvullen. Na twee keer een bestuursverga-
dering te hebben bijgewoond, heb ik besloten mij beschikbaar te stellen voor
deze functie bij de VG-ANWB. Wat ik belangrijk vind is het contact met andere
mensen, wat uiteraard met deze en nog een andere bestuursfunctie, die ik doe, in
overvloed wordt geboden. Met de VG-ANWB hoop ik de komende jaren nog vele
oud-collega’s te ontmoeten en op een correcte wijze de boekhouding te doen.

Ing. B. (Beno) Koens, Vz                                                                             2008-2014
In 1942 ben ik geboren in het fraaie dorp Bellingwolde in het oosten van de pro-
vincie Groningen. In de stad Groningen heb ik de HTS weg- en waterbouwkunde
gevolgd. In militaire dienst heb ik de cursus Verkeerstechniek PBNA-ANWB ge-
volgd, niet wetende dat ik later secretaris van de examencommissie van diezelf-
de cursus zou worden. Op 1 juni 1966 ben ik bij de ANWB in dienst gekomen. Ik
begon bij de Verkeersafdeling, waar nog verkeerstechnische adviezen aan ge-
meenten werden gegeven. Ik heb aan de wieg gestaan van vele nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van verkeersveiligheid en verkeerswetgeving. De auto-
gordels, deel III van het kentekenbewijs, praatpalen, reflecterende fietsbanden en
vele andere zaken heb ik voorbij zie komen. Maar ook binnen de ANWB is er ge-
werkt aan de veiligheid, o.a. die van de wegenwacht. De wegenwachtvoertuigen
zijn destijds voorzien van extra uitrusting, zoals de alternerende knipperlichten
en  het geel reflecterende materiaal. Samen met onder meer Guus Dona en Bert
van der Snoek is toen gewerkt aan het boekje ‘Veiligheid, sta er achter’, dat ver-
plichte lesstof werd bij de EHBO-cursus. De Verkeersafdeling heeft veel gedaan –
of trachten te doen – aan het verminderen van de drukte op de wegen met P+R-
terreinen en carpoolplaatsen. Ik was betrokken bij de kwaliteitseisen van de
ANWB Parkings, die vanaf 1995 in het land verschenen. Na mijn VUT op 
1 juli 2003 ben ik verder gegaan als bestuurslid van Vexpan (Platform voor het
Parkeren in Nederland) en tevens – tot 2005 – als hoofdredacteur van hun kwar-
taalblad. Op het gebied van parkeergarages was ik  betrokken bi j het ontwikke-
len van normen en kwaliteitseisen daaromheen. Voorts schreef ik met ir. Jitze
Rinsma een boek over het ontwerpen van parkeergarages en hebben we daarover
samen cursussen gegeven.

Nota Bene:
Rolf van der Loo heeft vanaf 2005 tot heden het Ledensecretariaat gerund. In verband met
de Statutaire zittingsperiode moest hij in 2011 aftreden als Bestuurslid. Hij werd  toen for-
meel opgevolgd door Mieke Geursen, maar zij hebben effectief samen sinds 2010 het Le-
densecretariaat gevoerd.
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Ing. D.G. (Dick) Kooman, Bl, Vz 2013-heden
Na een jaar als vicevoorzitter ben ik in april 2014 Beno Koens opgevolgd als voor-
zitter van de VG-ANWB. Ik begon in 1979 bij de ANWB als onderzoeker bij de af-
deling Waren- en Dienstenonderzoek, tijdens mijn laatste 15 dienstjaren was ik
vooral bezig met lobbyen in Brussel en Den Haag voor de belangen van de ANWB-
leden bij Europese regelgeving over voertuigen en transport. Ook nu heeft bij de
VG-ANWB, naast de taken van voorzitter, de belangenbehartiging van de leden
mijn speciale aandacht. Dat betreft  vooral het overleg met de ANWB om de faci-
liteitenregeling overeind te houden. Het advies aan onze leden om zo veel moge-
lijk bezig te blijven, zowel fysiek als geestelijk, probeer ik ook zelf waar te maken.
Tweemaal per week roei ik in een acht met leeftijdgenoten en met die ploeg
maken we ook regelmatig tochten op de racefiets. En op mijn vaste stek in Frank-
rijk rijd ik graag op mijn mountainbike door de heuvelachtige omgeving. Als voor-
zitter blijf je geestelijk behoorlijk actief door alles, wat binnen de vereniging
speelt en aandacht of overleg behoeft. Daarnaast maak ik op voordracht van de
ANWB deel uit van de Geschillencommissie Voertuigen en ben ik als afgeleide
daarvan bestuurslid van een stichting. Meer dan 50 jaar geleden deed ik als va-
kantiewerk al repatriëringen voor de Alarmcentrale en bij gelegenheid doe ik dat
nu weer. De ANWB heeft me dus vrijwel mijn hele werkzame leven kunnen bezig
houden. Zo is nu ook mijn pensioentijd erg boeiend en afwisselend, met alle con-
tacten met oud-collega’s en met de nieuwe contacten, die de VG-ANWB en mijn
andere activiteiten mij opleveren. Plus dan nu ook met alle tijd voor familie,
vrienden en mijn kleinkinderen.

F.R. (Frank) Twiss, Sc      2015-heden
‘In september 2014 ben ik met pensioen gegaan toen ik 63,5 jaar oud was. Ik reali-
seer me dat het belangrijk is dat ook de stem van de al gepensioneerden goed ge-
hoord wordt. Belangenbehartiging was mijn werk voorheen en ik wil graag in het
verlengde daarvan de taak op mij nemen voor het belang van de gepensioneer-
den bij de VG-ANWB. In 1988 ben ik bij de ANWB begonnen bij I&A Informatica-
beheer. Mijn werk bestond er uit bij afdelingen de informatiestromen en de
processen te analyseren en een plan te maken hoe het efficiënter en effectiever
kon door betere processen en automatiering. Na de decentralisatie van de afde-
ling Informaticabeheer, heb ik een tijd projecten gedaan bij een aantal afdelingen
bij de ANWB. Bij de afdeling Belangenbehartiging ben ik tot het laatst  gebleven.
Ik hield me bezig met veiligheid van wegen en tunnels in samenwerking met Eu-
ropese zusterorganisaties. Ook de belangenbehartiging van andere meer techni-
sche onderwerpen, zoals milieueisen, verbruikscijfers en veiligheidseisen van
auto’s deed ik in Brussel in FIA-verband (Europese autoclubs). Tevens hield ik me
bezig met het landelijk openbaar vervoer, APK, fietsveiligheid en vele andere on-
derwerpen. Bij de ANWB heb ik een paar termijnen in het bestuur van de OR als
secretaris zitting gehad. Interessant en nuttig om de belangen van het personeel
te  vertegenwoordigen bij de leiding van het bedrijf. Een rol als secretaris had ik
ook in een vorige baan, ik was secretaris  van de stuurgroep informatievoorzie-
ning, waarmee ik alle ins en outs van de automatisering beheerde, agenda-on-
derwerpen voorstelde en precies wist wat waar in het bedrijf aan de orde was.
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Een rol die ik altijd erg prettig gevonden heb. Dat was ook een reden om me kan-
didaat te stellen voor de functie van secretaris van de VG-ANWB.’

Drs. G.J.J.M. (Bert) Nollen, Pm 2016-heden
Hij is van 1949. Bert heeft vanaf 2005 bij de ANWB gewerkt. Eerst als controller
en financieel manager van het ANWB Pensioenfonds en later, tot eind 2014, als
directeur van het Pensioenfonds. Daarna heeft hij zich weer geconcentreerd op
zijn eigen adviesbureau Paragon, waarin hij adviezen geeft over bedrijfsvoering en
pensioenfondsen. Voordat hij in dienst van de ANWB trad, deed hij dat via zijn ad-
viesbureau ook voor de ANWB. Inmiddels is Bert sinds oktober 2017 bestuurslid
van het pensioenfonds ANWB en nu dus ook penningmeester van onze vereni-
ging. Naast een goed financieel beheer van onze vereniging ligt zijn focus op het
samenvoegen van de leden- en financiële administratie in één systeem. Hiermee
is er meer onderlinge afstemming tussen de twee afdelingen en zijn er minder
handelingen nodig. Daarnaast wil Bert ook zorgen dat de leden van de vereniging
goed geïnformeerd blijven over de pensioen-ontwikkelingen binnen het pensi-
oenfonds ANWB maar ook in Nederland. Bert laat desgevraagd weten de vereni-
ging graag te willen helpen, maar niet voor de eeuwigheid. Zijn doel is de
financiële administratie zo in te richten, dat een opvolger later gemakkelijk en
met plezier kan instappen.

L. (Leen) den Dulk, Rc 2008-2010
56 jaar was ik, toen de VUT zich aandiende. Ik stond niet te trappelen, want ik
had het bijzonder naar mijn zin in het werk. In 1966 begon ik als LTS-broekje bij
TOC. Wegenwachter wilde ik worden, want de techniek was toch wel heel boei-
end. Ik heb het zo’n 12 jaar met veel plezier mogen doen. Rond mijn 30e maakte
ik door privé-omstandigheden een behoorlijke ommezwaai. Met een tussenstap
van zo’n 3,5 jaar bij Autokeuringen kwam ik via een parttime MBO-opleiding bij
de toenmalige afdeling Sociaal Werk terecht. Tegelijkertijd volgde ik de HBO in
Leiden, daarna nog eens een driejarige opleiding tot ervaringsgerichte relatie- en
gezinstherapeut. Dat was een behoorlijk zware klus van zo’n 10 jaar, maar onge-
looflijk leerzaam en verrijkend. Na anderhalf jaar in de VUT kwam de vraag of ik
Bas Schefferlie wilde opvolgen. Sinds 11 april 2008 dus officieel bestuurslid met
de portefeuille RCP-ers en afgevaardigde namens de VG-ANWB in het bestuur
van het van der Linden van Sprankhuizen fonds (Sociaal Fonds). Begin jaren ’80
ben ik in de functie van bedrijfsmaatschappelijk werker betrokken geweest bij de
ontwikkeling van het reglement SF en de implementering daarvan, om later als
chef van de Sociaal Medische Dienst de verdere uitbouw van de financiële hulp-
verlening te helpen vormgeven. Daarna bekleedde ik nog 10 jaar de functie van
Coördinator Psychtrauma binnen HRM/Psychosociale Dienstverlening. Uiteinde-
lijk heb ik ongeveer 25 jaar doorgebracht in diverse sociaal-begeleidende functies
en ongelofelijk veel mensen leren kennen. Die kwam ik ook tegen binnen het
werk voor het CNV en niet te vergeten in de OR-tijd. De vele contacten, die ik in
het verleden in het land bij de wegenwacht en de kantoren had, komen mij hope-
lijk in de toekomstige rol bij de VG-ANWB goed van pas.
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Mw. A. (Annette) Notenboom-Waaijer, Ac 2009-2016
In 1969 begon ik bij de ANWB bij de afdeling Centrale Informatie, nu Actuele  In-
formatie. De eerste twee jaren verzamelde en ordende ik alle informatie voor de
toeristisch informatrices over producten en activiteiten van de ANWB. Daarna
werd ik zelf informatrice in een team van tien dames. De afdeling was van 7 uur
tot 10 uur ’s avonds telefonisch bereikbaar. We hadden dag-, avond- en weekend-
diensten, ook met de feestdagen. Je had dus altijd een excuus om het kerstdiner
niet bij te wonen bij ouders of schoonouders. Ook was je vaak vrij op dagen, dat
anderen werkten. Intussen studeerde ik voor toeristisch informatrice en ook de
ANWB gaf diverse opleidingen voor een goede kennis van alle documenten, die we
verstrekten. We zaten naast de Alarmcentrale en hadden vaak leuk contact met
de jongens en werkstudenten daar. Toen begon ik ook met rondleidingen geven
voor de gasten van de ANWB en vaak hielp ik mee bij beurzen en tentoonstellin-
gen. Lekker een paar dagen naar de RAI in Amsterdam en na het werk de stad in.
De beurzen duurden toen nog tot 22 uur, dus je moest  echt sterke benen hebben.
Ook werkte ik vier jaar lang mee aan het radioprogramma Toerismo. Dat gaf luis-
teraars wekelijks toeristische tips vanuit een radiocel op de afdeling. Na tien jaar
stapte ik over naar destijds Bondspresentatie. De leukste baan bij de ANWB! Van
alles organiseren en begeleiden. Een internationaal congres, openingen van
nieuwe vestigingen, het 100 jarig bestaan van de bond en later ook de inkoop en
samenstelling van de kerstpakketten. Ik hoopte mijn 40 dienstjaren bij de ANWB
vol te maken, maar door de zoveelste reorganisatie lukte dit niet. In 2007 vertrok
ik en niet lang daarna vroeg de toenmalige hoofdredacteur van de Buitenband me
of ik de redactie wilde komen versterken. Ik zei ja en dat doe ik nu nog steeds. De
rubriek Annette’s Allerlei werd geboren. In 2008 vroeg Jaap Kuper of  ik de activi-
teiten wilde organiseren. Ook daarop heb ik ja gezegd en doe dat ook nog steeds,
hoewel ik  in 2016 mijn bestuursfunctie heb neergelegd.

Mw. W. (Mieke) Geursen, Ls 2011-heden
Ik ben geboren in 1952 in Hengelo (Ov). Omdat mijn vader bij NS werkte, verhuis-
den we veel. Na de middelbare school in Heerlen begon ik als receptioniste bij een
fabriek in scheepsschroeven in Zaltbommel. Ik leerde nog steno en handelscorres-
pondentie. Na mijn huwelijk werd ik secretaresse bij de gemeente Beek in Limburg
en had ik een baan als secretaresse bij een handelsonderneming. Na verhuizing
naar Voorburg belandde ik bij de Persdienst van de ANWB. Na mijn zwangerschap
in 1978 mocht ik niet meer verder werken bij de ANWB. Toch verrichtte ik al snel
weer klussen voor het Bondssecretariaat, het huidige Verenigingssecretariaat.
Vanaf 1984 kon ik tijdens de schooluren weer voor vast terecht bij deze afdeling. Ik
vond het daar heerlijk. Toen wij voor het werk van mijn toenmalige man naar
München verhuisden, kon ik aan de slag  op het ANWB-steunpunt. In 2004 ben ik
gescheiden en alleen terug gegaan naar Nederland. Weer was daar de ANWB en
heb ik als redactieassistente aan Toeractief meegewerkt. Door reorganisatie
kwam ik in 2009 thuis te zitten. Kort daarna werd ik gevraagd in het Bestuur van
de VG-ANWB te komen ter opvolging van Rolf van der Loo. Begin 2010 ben ik gaan
samenwerken met Rolf, die het ledensecretariaat uiteindelijk nooit heeft verlaten.
Daarnaast maak ik fotoreportages voor de Buitenband en doe ik de column Vitaal.
Inmiddels ben ik alweer bijna 7 jaar getrouwd met Maarten. Samen hebben we 5
kinderen, 5 schoonkinderen en 10 kleinkinderen. Never a dull moment!
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R. (Randolf) de Leeuw, Rc                                                                          2014-2016
Sinds 1977 was ik werkzaam bij de ANWB, maar daar kwam in verband met een
reorganisatie eind 2013 vrij abrupt een einde aan. Desondanks kijk ik met een
goed gevoel terug op mijn tijd bij de ANWB. En dat is logisch omdat ik meestal
met veel plezier allerlei uiteenlopende werkzaamheden heb mogen verrichten.
Dit varieerde van telefonische adviesverlening over onder meer caravans, uitvoe-
ren van technische onderzoeken op alle mogelijke kampeermiddelen, behartigen
van belangen, het organiseren van caravanacties en beurzen voor de verkoop van
gebruikte caravans, managersfuncties, diverse langlopende projecten en in de
laatste jaren het uitvoeren van onderzoeken en tests voor onder andere de Kam-
pioen en de KCK.

W. (Willem) Amons, Rc                                                                              2016-2017
Oud 67 jaar, wederom ongehuwd (2). Sinds mei 2017 bestuurslid voor de Regio
Contact Personen. Wat ik er allemaal van gebakken heb als medewerker van
ANWB afdeling Treasury is uiteraard van belang, maar ik prefereer toch meer
aandacht te geven aan toekomstige aanp(b)akkerijen. Uw kersvers bestuurslid
bestrijdt namelijk de gedachte VRIJHEID blijheid. Hij verkiest liever de door hem
zelf verzonnen slogan BINDING geeft opwinding.

Ir. G. R. (Gerard) de Regt, Rc                                                                  2018-heden
In de 30 jaar bij de ANWB heb ik vier Hoofddirecteuren   Blankert, IJntema, Nou-
wen en Van Woerkom   en één Directeur   Kuysten   persoonlijk gediend. Veel heb ik
de visie van de Bond op radio en TV kunnen uitdragen o.a. over rekeningrijden,
nieuwe rijkswegen, veiligheid fietsen, treinstations, maar ook nationale parken,
zwemwaterkwaliteit of toeristische fietsroutes. Met het nationaal Parkeer- en
Reisplan P+R heb ik het imago van de ANWB kunnen veranderen. Na mijn vertrek
bij de Bond in 2005, tegelijk met mijn vrouw Anneke Julsing, zijn wij in Frankrijk in
de Provence gaan wonen. Daar hebben we twaalf jaar genoten van het Franse
leven. Door de bescheiden medische voorzieningen in de Franse regio besloten
we terug te keren. We hebben altijd al graag iets willen bijdragen aan onze kring
van voormalige ANWB-medewerkers. Nu we sinds enige tijd weer terug zijn in
Nederland, ontstond de mogelijkheid daadwerkelijk iets te doen voor onze ver-
eniging. Tijdens de  ALV 2018 ben ik benoemd tot lid van het bestuur van de VG-
ANWB. Ik zal in die functie de contacten onderhouden met de Regio Contact
Personen (RCP-ers). Samen met andere actieve leden, zal ik met mijn vrouw An-
neke ook diverse andere werkzaamheden verrichten. Onder meer zullen wij on-
dersteuning geven bij de organisatie van bijeenkomsten en excursies.

Nota bene:
Annette Notenboom is na haar aftreden actief gebleven in afwachting van een opvolger.
Mieke Geursen was al vanaf 2010 betrokken bij het Ledensecretariaat.
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1979-1989
Naam Functie Van-tot Foto

J.S. Meijer Pm 1979-1982
Mw. A.M.J.M. van Waesberghe Sc 1979-1982 1
Mw. T.J. Meijer-Meurs Ls 1979-1986
J.J. van der Burg Vvz 1981-1982
Mw. A. Hofstra Pm 1983-1985 2
Mw. J.C. Verniers Sc 1983-1989
W.J. van Dommelen Pm 1983-1987 3
Mw. M. Croes Ls 1985-1985
A.B. Hut Ls 1987-1987
P.C. Jurgens Pm 1988-1993 4

1999-2009
ir. H. Mast Sc 2001-2006 5

1 2 3 4 5

2009-2019
W. Ligtenstein Pm 2014-2014 6
J.C.M.van Veldhoven Rc 2011-2013 7
Mw. G.B. Jozee-Kuyler Sc 2013-2014 8
J. de Wever Vvz 2018-heden 9
H. Deijns Ac 2019-heden             10

6 7 8 9 10

Gebruikte afkortingen: Vz Voorzitter Bl Bestuurslid
Vvz Vicevoorzitter Sc Secretaris
Pm Penningmeester Ls Ledensecretaris
Ac        Activiteiten Rc Regiocontacten
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Stuur een mailtje aan Guido. Aan ‘guido@anwb.nl’. Je hebt de oproep wel gelezen
in Inzicht, de por gevoeld live van Guido. Vind je nu dat we niet kunnen achterblij-
ven? Dat we overstag moeten, in de slag met de dertigers en de veertigers op
mod.com? Gewikt en gewogen heb ik. Lang de druk weerstaan van de wizzkids in
eigen familie. Die weten hun cyberweetje. Die staan met CD-roms op en gaan
ermee naar bed. Die hangen argumenten aan je oren als verkooppraatjes, waar-
mee Bill Gates multimiljardair is geworden.
Opa, doe die oude zwart-wit pc toch weg. Als je een beetje bij de tijd wil blijven,
dan koop je een moderne’. En dat wil zeggen met Windows 98, een Intel weet-ik
veel processor en een harddisk met een hoeveelheid gigabytes die je in de benen
van 't oranje-elftal voor de EK zou wensen.
‘Jongens’, heb ik me verdedigd, ‘daar kan opa niet meer mee omgaan. Dat gaat
me allemaal veel te snel. lk durf er niet eens aan te zitten’. Nou daar weet het stel
wel wat op. ‘Dan ga je toch op cursus’. Dat was het laatste zetje. lk ben voor de
bijl gegaan. Gek gemaakt door het jongvolk (‘Wat je dan allemaal niet kunt!:
faxen, mailen, chatten, winkelen!!’) en het klaroengeschal van het Binnenhof.
Want iedereen moet toch straks digitaal. Van Kok en Jorritsma en van Rick van
der Ploeg, die ten ‘strijde wil tegen aderverkalking en grijze staar, Parkinson en
Alzheimer’, met de Home-PC als reddend medicijn. Zo ben ik gezwicht en op les
gegaan. Met een stelletje andere doorgegrijsde muizen en aanstaande klanten
van de gerontologie. Marianne was onze juf en onze souffleuse. Want als zij ons
niet af en toe had voorgezegd, zouden we er een onontwarbare knoeiboel van
hebben gemaakt. Als kinderen hebben we ons onderworpen. Vooral als Marianne
bijna letterlijk op d'r hurken ging zitten.
Wat is dubbelklikken? Twee keer snel achter elkaar op de muisknop drukken, juf.
En wat mogen we dan niet doen? De muis bewegen.
Wat is de belangrijkste handeling voor het maken van mappen en bestanden?
Selecteren, juf. Vinden we dat leuk? Ja, we vinden het leuk en we hebben de illusie
dat we er bij horen. Dat we mee kunnen praten over Microsoft en websites en
van het grote legioen van know-nots mogen overgaan naar de selectie van de
knows. Ho maar. ‘Tot na de vakantie’, groeten we Marianne na de 10de les. Haar
bemoedigend advies nemen we ter harte: ‘Thuis goed oefenen!’ Maar we missen
onze souffleuse. We klikken en dubbelklikken, we gaan Word in en uit. En dan is
alles zwart. De computer crasht. Ik ben rijp voor het Riagg. Als een kind dat z’n
mooiste Pokémonkaarten kwijt is en in huilen uitbarst. Sorry Guido, dat mailtje
moet wachten. lk ben er niet aan toe. Zie het als het verschil tussen een amateur
en een beroeps. lk stel me maar in op de TV, op het EK, op Frankie Rijkaard. Die
weet tenminste wat selecteren is. Toch...

Bram Roozendaal, 2000

27

Mailtje aan Guido



Nu, zo'n drie maanden na de Mondiale kunnen we in alle rust weer aan Italië
denken. In wat daar het dopo Mondiale, het post-WK-tijdperk wordt genoemd,
laten wij het WK-muisje een klein staartje krijgen. We gaan zelf lasagne maken. 
U weet, de gegeven recepten van Paul van der Meij zijn steeds afgestemd op twee
personen.

Benodigdheden:
8 lasagne vellen
50 gr pecorino (Italiaanse kaas)
100 gr boter
3 dl. melk
I klein uitje
2 takjes basilicum
60 gr bloem
8 tomaten (liefst pomodori)
250 gr kalfsfricandeau (rauw); vraag de slager dit in dunne plakjes te snijden
parmezaanse kaas

Kook de lasagnevellen twee minuten in water en zout en zet ze dan in koud
water. Snijd het uitje fijn, hak de basilicum en snijd de tomaten in dunne plakjes.
Maak nu de saus door eerst de boter te smelten en vervolgens de uitjes toe te
voegen en licht te smoren. Dan de bloem erbij en dit roeren tot een kruimige
massa (niet te lang, anders wordt het te zoet en te elastisch). De massa nu op
een zacht vuur garen (ca. 3 min) onder af en toe roeren. Voeg 1/3 van de koude
melk toe en roer tot een gladde massa. De rest van de melk erbij gieten en aan de
kook brengen. Even laten doorkoken tot de massa dik is geworden en dan het
vuur laag zetten.
Voeg nu de basilicum en de pecorino toe en breng alles op smaak met peper en
zout. De pan van het vuur halen en iets laten afkoelen. Droog inmiddels de lasag-
nevellen tussen een doek.
Besmeer nu een vorm (bijv. een cakeblik) niet te dik met boter en leg op de
bodem twee vellen. Bedek die vellen met een laagje tomaat en dan een laagje
vlees. Nu een beetje zout en peper erover en daarna een laagje van de gemaakte
saus. Dit herhalen we nog tweemaal en eindigen met lasagnevellen. Bestrooien
met parmezaanse kaas en gaar maken in een oven van 200 gr. C in ca 30 minu-
ten.
Snijd de lasagne in stukken en haal ze uit het bakblik. Serveren op borden met
eventueel gebakken spinazie met een uitje en wat knoflook erdoor.

Paul van der Meij was in de jaren ’90 chef kok 
in de keuken van het Amstel Hotel.
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Augustus 1992. Het zonnetje scheen stralend in Zwolle, waar twee jonge meisjes,
gehuld in wijde zonnejurkjes, aan de balie verschenen. Ze kwamen het restant
betalen van hun reis naar Griekenland voor over drie weken, die ze eind december
‘91 hadden geboekt. Ze wisten nog precies de dag waarop het was. Een druilerige
maandag na een woest feest in dat weekeinde. Toen hadden ze voor het eerst
kennis gemaakt met twee Griekse jongens. Ze hadden (te) veel ouzo gedronken
en waren tipsy geweest. Ja, ze waren zusjes en hun vader was nog heel boos ge-
weest omdat ze nog zo jong waren. Ze ploften op een stoel voor de ANWB-balie
en  wachtten op de informatrice, die het dossier opzocht. ‘Hier zijn de tickets en
de kofferlabels. Dit is de hotelvoucher en een folder van het hotel...’
Eén van de meisjes was opvallend stil. Het vrolijke gebabbel van de informatrice
scheen aan haar voorbij te gaan. ‘Zeker last van de warmte’, dacht deze en stopte
alle documenten netjes in het mapje. Het andere meisje rekende af en beiden
wandelden weg. Twee weken later ging bij ANWB-Zwolle de telefoon. Eén van de
zusjes: ‘Ze moesten de reis annuleren.’ Haar zusje was bevallen! Ze had het stil
gehouden, kunnen verbergen achter grote truien en wijde jurken, maar nu was er
een baby. Ze hadden wel iets anders om aan te denken dan een vakantiereis en
het woord Griekenland konden ze even niet horen.

Tekst: Puck de Rover, Tekening: Mario Wijnvoord
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Het ledental is gestaag gestegen. Begin 1980 waren er 104 leden en zoals de
grafiek laat zien komen we op zo’n 825 leden uit. Dat is de stand per 11 maart
2019.
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edenaanwas en contributieL 
Ledenaanwas

1980: De contributie is f. 10,–.
1993: De contributie is f. 15,–, tussentijd onbekend.
1997: De contributie is verhoogd naar f. 20,–.
2004: De contributie is veranderd naar € 9,–.
2005: De contributie wordt verhoogd van € 9,– naar € 10,– vanwege bijdrage 

NVOG.
2008: Contributieverhoging van € 10,– naar € 11,–.
2010: Contributieverhoging van € 11,– naar € 13,50. Per abuis wordt 

€ 12,50 berekend.
2011: Contributie daadwerkelijk € 13,50.
2014: Contributie verhoogd van € 13,50 naar € 15,–.
2016: Contributie verhoogd tot € 18,–, maar door reductie bij automatische

incasso blijft het voor de meesten ongewijzigd op € 15,–.

Contributie



Zorg voor de gepensioneerden in 1982
In nummer 2 van ons blad de Buitenband dd. maart 1982, hebben wij onder het
hoofd ‘Regionale Contacten’ mededeling gedaan van ons overleg met de directie
van de ANWB over de vraag hoe de verhouding tussen de ANWB en zijn gepensi-
oneerden is in die gevallen, waarin deze hulp behoeven. Daaruit bleek dat ons be-
stuur zich in feite heeft verplicht te proberen leden van onze vereniging in te
schakelen, indien deze in speciale gevallen deze hulp zouden behoeven.
Wij verzochten u daarom ons te willen melden of u bereid zou zijn in een kleine
regio rondom uw woonplaats als contactpersoon te fungeren. De bedoeling is
dat u na een bezoekje aan betrokkene ons nader informeert over de toestand en
de moeilijkheden waarin het lid verkeert, zodat wij van hieruit de nodige stappen
kunnen doen om tot hulpverlening te geraken. Tot onze spijt hebben wij op dit
verzoek geen enkele reactie ontvangen. Op de laatste bladzijde van dit nummer
hebben wij thans een formulier afgedrukt, waarmede u zich kunt opgeven als
contactpersoon en welk rayon u zou kunnen bestrijken. Ook kunt u zich eerst
nog tot een onzer bestuursleden wenden, indien u nog nadere inlichtingen
wenst. Wij hopen van harte dat we nu wel reacties zullen krijgen, zodat we ieder
lid, dat onze hulp nodig mocht hebben ook zoveel mogelijk kunnen bijstaan. Het
kan ons allen overkomen.

Pogingen tot versterking van de onderlinge banden
Pas in 1990 is er in de Buitenbanden iets terug te vinden over het onderwerp RCP.
Dit is helaas ook te wijten aan het ontbreken van veel Buitenbanden uit de jaren
’80, maar toch. In samenwerking met de afdeling Bedrijfsmaatschappelijk Werk
van de ANWB werden er toen door het land zogenaamde Regio-contactdagen
georganiseerd. Het accent lag op de mogelijkheden, die het Sociaal Fonds te bie-
den had. Onder andere Marijke Tuurenhout was hier zeer actief in. Deze dagen
werden gedurende de jaren 1990 tot 1992 gepland in diverse regio’s. Steeds werd
in samenwerking met een lokaal VG-ANWB-lid het praatje en een activiteit geor-
ganiseerd. Sommige waren zeer geslaagd, andere minder. Meerdere geplande
contactdagen gingen uiteindelijk niet door vanwege gebrek aan belangstelling.
Het bestuur bleef aandringen op activiteiten in deze richting. Dit leidde in 1994
tot een rondvaart in Den Bosch, georganiseerd door de regionale leden. Het Be-
stuur zou wel meer regionale bijeenkomsten willen organiseren, maar daarvoor
was meer belangstelling en hulp uit de regio’s nodig. Het Bestuur riep op tot net-
werkjes op lokaal niveau. Doel 1997: ‘Versterking van interne samenhang van
onze Vereniging’. Vanuit Groningen en Zoetermeer werd hieraan gehoor gegeven.
In 1998 werd er nog regionaal in Den Haag een bezoek aan Duinwaterbedrijf
Scheveningen gebracht. Inmiddels dringt het besef door, dat het anders moet.

Nieuw integraal plan in 1998
Naast het behartigen van de belangen van de leden   onder meer in de Raad van
Deelnemers in het Pensioenfonds  ANWB en in de contacten die het bestuur van
de VG-ANWB onderhoudt met de hoofddirecteur van de ANWB en zijn mede-
werkers is versterking van de onderlinge band tussen de leden één van de doel-
stellingen van onze vereniging.
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Het bestuur kwam op 20 augustus bijeen om het plan voor contactpersonen
voor onze leden verder uit te werken. Er hebben zich 20 leden in de regio’s bereid
verklaard deze vrijwilligersfunctie op zich te nemen. Bij ons huidige ledenbestand
zou één contactpersoon kunnen fungeren als het aanspreekpunt voor 25 leden.
De activiteiten van de contactpersonen kunnen worden gericht op hulp en raad
in persoonlijke aangelegenheden voor zover het   uiteraard   het beleid en de mo-
gelijkheden van onze vereniging betreft.

Start van de huidige RCP-organisatie in 1999
Na een gedegen voorbereiding door bestuur en contactpersonen samen, trad het
uitgewerkte plan in werking. Het ledenbestand was ingedeeld naar regio. De con-
tactpersonen introduceerden zichzelf bij de leden in hun regio. Op 8 oktober
vond een evaluatiebespreking plaats. Uit de reacties die daarop waren binnenge-
komen bleek dat het project positief werd gewaardeerd, zij het dat niet iedereen
(op dit moment) behoefte heeft aan aandacht uit de vereniging. ‘Wel is gebleken
dat bezoekjes bij ziekte, bijzondere verjaardagen en dergelijke en het persoonlijk
rondbrengen van kerstpakketten erg gewaardeerd wordt. Het bestuur vindt dan
ook dat er sprake is van een bemoedigend begin van succes. Het spreekt vanzelf
dat wij onze contactpersonen heel dankbaar zijn voor hun inzet ten behoeve van
hun medeleden.’ De administratieve coördinatie van het project werd in handen
gelegd van de vicevoorzitter, Leo de Groot. Daarnaast trad bestuurslid Barend
Druif op als vertrouwenspersoon naar het Sociaal Fonds en Bedrijfs Maatschap-
pelijk Werk van de ANWB.
Op 26 oktober 2001 vond de eerste landelijke vergadering van bestuur en RCP-ers
met aanhang plaats. Het land werd verdeeld in regio’s op basis van postcodes,
rekening houdend met het aantal gepensioneerden dat daarin woonde. Inmid-
dels bestond de groep uit meer dan 25 personen.

Herschikking van de regio’s in 2012
Na de oprichting van de regio’s in 1999 is er veel veranderd. Toen stond het leden-
bestand nog in een kaartenbak. Nu is het digitaal beschikbaar. Ook zijn er muta-
ties geweest onder de contactpersonen. Bij sommigen begon de leeftijd toch te
knellen en werd er gevraagd om voor een vervanger te zorgen. Ook werd de regio
soms als te groot ervaren en moest er een splitsing plaatsvinden. Een ander pro-
bleem was, dat de indeling van de leden wat losse eindjes bevatte. Bij de toenma-
lige indeling is weliswaar gebruik gemaakt van de postcode, maar dat is gebeurd
op basis van de woonplaats van de toenmalige leden. Nieuwe leden werden op
basis van die lijst naar eer en geweten ingedeeld, maar het werd tijd om de regio’s
onder de loep te nemen. Het bestuur is met een voorstel gekomen om een
nieuwe nummering van de regio’s op te nemen. Hierdoor is in de toekomst ge-
makkelijker  een splitsing door te voeren. Op de ideeën is positief gereageerd. Uit
de vergaderingen kwamen nog meer voorstellen voor aanpassingen, omdat het
soms geografisch veel beter was om leden van de ene regio naar de andere over
te hevelen. Bovendien kostte het enige moeite om een paar vacatures voor RCP-
ers op te vullen. Uiteindelijk zijn alle vacatures vervuld.
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Terug naar lokaal?
In 2017 vond er een lokale regiobijeenkomst plaats in Zeeland, WW-station Ka-
pelle door Matt Conings, Jan Geleijnse en Wim Grinwis. Hoewel als zeer geslaagd
ervaren, is er weinig animo tot navolging.

Vernieuwd vergadermodel
In plaats van een uitwisseling van informatie door het Bestuur VG-ANWB en toe-
horende RCP-ers is in 2018 gekozen voor een echte vergadering, waarbij de verga-
dertafels in een carré zijn opgesteld, zodat men elkaar ook goed kan aankijken.
Het aansluitende lunchbuffet wordt niet afgeschaft.

Laatste ontwikkelingen 
In 2019 is de indeling van de RCP-regio’s aangepast, wat nog in het schema van 
pag. 34-35 kon worden verwerkt.
Regio 35 is komen te vervallen en voor regio 11 is Hans Gozeling benoemd. 
In Den Haag zijn verder enkele regio’s opnieuw ingedeeld.
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Naam Regio Van-tot Foto

A.C. Dona, Guus 01-11 1999-2003 1

W. Groet, Wim 02-14 1999-2009
Wim werkte 39 jaar bij de Wegenwacht. Eerst Burgerveen, later Badhoevedorp.
Hij begon, zoals iedereen, op de motorfiets in weer en wind. Vervolgens werd hij
coördinator van de hulpverlening in de meldkamer en in de laatste tien jaar was
hij groepschef. Nu is hij, zoals hij zegt, ‘aan een nieuwe periode in mijn leven be-
gonnen en in aansluiting op het mooie leven bij de wegenwacht, bevalt het mij
elke dag weer uitstekend. Hulpverlening blijft in je bloed zitten. Wij zijn opgevoed
in het verlenen van diensten aan anderen. Je ziet bijna dagelijks om je heen dat
het nodig is. Mijn vrouw Tony is bijzonder actief in de zorg- en hulpverlening voor
bejaarden. En ik weet zeker dat zij mij met raad en daad gaat bijstaan, nu wij ook
één van de regio-duo's worden’.

J.M. Karman, Koos 03-17 1999-2002
Koos omschrijft zijn ANWB-loopbaan als volgt: ‘Op 1-4-1955 maakte ik in dienst
van de externe accountant voor het eerst kennis met het werken bij de ANWB,
dus: Parkstraat, boekhouding met een pen, grote zalen met alleen vrouwen en op
de hele administratie 3 of 4 mannen. In 1961 kwam ik in dienst van de ANWB, uit-
eindelijk als intern accountant, hoofd van een kleine afdeling specialisten op het
brede terrein van financiële administratie: jaarverslag, belastingen en sociale las-
ten, salaris- en pensioenfondsadministratie. In 1992, twee jaar na een reorganisa-
tie, die niet aan me voorbij ging, ben ik met VUT gegaan.’ Uit zijn omschrijving
mogen wij afleiden dat hij als accountant een terrein bestrijkt waarmee niet ie-
dereen even vertrouwd is, om het zo maar eufemistisch te noemen. Zéér wel-
kom, dus. Binnenkort zal hij onze gepensioneerden gaan vertegenwoordigen in
de Raad van deelnemers en Adviesraad Pensioenfonds ANWB.

J. van Drunen, Koos 04-20 1999-2002 2

C.A. van der Pijl, Koos 05a-23 1999-2009
Koos begon zijn carrière als Wegenwacht in 1960, ook op de motor met zijspan.
Na drie jaar stapte hij over naar de afdeling autokeuringen, eerst in Rotterdam en
daarna in de Technohal in Den Haag. In 1979 ging hij werken bij het toenmalige
TOC, waarvan de naam later is veranderd in ‘Opleidingen’. Daardoor leerde hij
toen alle wegenwachten en keurmeesters kennen. Zijn bezigheden zijn nu schil-
deren en aquarelleren, het telen van cactussen en het restaureren van een oud
DAF-je. Zijn vrouw Corrie is van origine een Westlandse, opgegroeid tussen de
kassen. Zij wonen in het tuindersdorp Bleiswijk waar zij lid is van verschillende
verenigingen.
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Naam Regio Van-tot Foto

C. Spaans, Cees 05b-26 2003-2009 3

Mw. H. Brehler, Hinke 06-29 1999-2017 4

F.W.M. Boetekees, Frans 07-32 1999-2003
Frans heeft altijd een vooruitziende blik gehad. In de jaren 1955-1965 voer hij op
de wereldzeeën waar zijn koers werd bepaald door de mobiliteit van de zeesleep-
vaart. In 1965 begon hij bij de ANWB-bewegwijzering als projectleider in de pro-
vincie Gelderland en later ook in Groningen en Friesland. Aan zijn behoefte aan
ruimte-om-zich-heen werd voldaan door aan Frans tevens de verantwoordelijk-
heid voor de toeristische bewegwijzering toe te vertrouwen. ‘Mijn thuishaven bij
de ANWB in Voorschoten was de gezelligste tijd, een vriendenclub’, zegt Frans. In
zijn vrije tijd stelde hij zich beschikbaar als repatrieerder bij de ANWB Alarmcen-
trale.

D.P. van den Bosch, Dick 08-35 1999-2010
‘We kwamen allebei in 1962 in dienst bij de ANWB. Mijn vrouw Sonja als mede-
werkster reisinlichtingen, ikzelf als medewerker auto-technische voorlichting.
Sonja werd vervolgens balie-oudste en verliet de ANWB in 1975 als sectiechef
schriftelijke en mondelinge toeristische voorlichting. lk ging al snel naar de cara-
van-technische voorlichting bij Ruud Brandsma. Samen met Tine den Boer heb-
ben we een begin gemaakt met de grootschalige voorlichting op dit gebied. Na
het stafbureau voertuigtechnische ledenservice, de invoering van functiewaarde-
ring, procedurebeheer ging ik in de VUT als organisatieadviseur. In 1970 werd de
badmintonclub opgericht. Daar ontmoetten Sonja en ik elkaar voor het eerst.
Onze hobby’s zijn vele. We bezichtigen graag mooie tuinen en rijden er met onze
oude MG-B naar toe. Verder bezoeken we vaak musea en we hebben een oud
huis, waar altijd wel wat aan te doen is. Dansen doen we al zo'n jaar of twintig.
En dan zitten we nog in een buurtgroep, waarmee we onder andere kindervoor-
stellingen en kinderkledingbeurzen organiseren’.

J. Hamerslag, Joop 09-38 1999-2002
Joop behoorde tot het pioniersgroepje dat het eerste Wegenwachtstation ‘Pauw-
molen’ aan de rijksweg 13 bij Delft ging ‘runnen’. Het was het begin van ons hui-
dige net van wegenwachtstations; toen uiteraard zonder landelijke praatpalen en
slechts met eenvoudige mobiele communicatiemiddelen. Men trok er met de
BSA- zijspan combinatie op uit, dag en nacht. Joop bleek ook over instructieve
vaardigheden te beschikken: hij leidde de avondcursussen ‘Pech Onderweg’ voor
de leden, was daarna projectleider van de opleiding van LTS-jongeren tot wegen-
wacht. De laatste zeven ANWB-jaren was hij directie-chauffeur van de heer Nou-
wen, zoals bekend eveneens een drukke baan waarbij Joop vele ANWB-collega's
ontmoette. In 1995 ging hij met de VUT. Nu zijn er de hobby's als watersport, mo-
torrijden en kleinkinderen-oppassen. Bezig zijn vóór en mét anderen.
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Naam Regio Van-tot Foto

Mw. G.N. Borsje, Gerda 09-41 1999-2005 5

1 2 3 4 5

W. Mensink, Wim 11 1999-2011
Wim kwam in 1959 bij de ANWB waar hij verschillende functies bij de Tech-
nische afdeling vervulde, toegespitst op de Autokeuringen. ‘Samen’, zegt
zijn vrouw Ida, ‘doen wij vrijwilligerswerk. Wij hebben enkele fiets- en wan-
delroutes in beheer. Verder verlenen  wij hulp op de Volkstuinvereniging aan
leden die het moeilijk hebben, en ik denk dat jullie redactie voldoende over
ons weet’. Ja, ‘niet praten, maar doen’.

Mw. L. Paardekooper, Lenie 12-47 1999-2012
Lenie Paardekooper stelt zich als regiocontactpersoon beschikbaar omdat
zij al heel veel leden van onze vereniging kent; ook al omdat Nico secretaris
is en veertig jaar bij de ANWB heeft gewerkt. Zij heeft veel ervaring met vrij-
willigerswerk en een met ‘contactpersoon’ vergelijkbare functie heeft zij
jaren met veel plezier vervuld. ‘Nico zal zo nu en dan mee moeten, maar
dat is meer voor de gezelligheid’, zegt Lenie.

Mw. J.R.M. Eijsackers, Jos 13-50 1999-2014
Jos begon haar ANWB-jaren in 1966 bij de Verkeersafdeling en haar carrière
ontwikkelde zich vooral in de richting van de voorlichting bij de Technische
afdeling en de afdeling ‘cursus Pech Onderweg’ die toen gouden tijden be-
leefde in het gehele land en trouwens ook op de televisie, hetgeen zeer bij-
zonder was. Jos kwam derhalve met vele collega’s in contact, op het
hoofdkantoor, de kantoren ‘in het land’ en op de wegenwachtstations. Ze
was al een ‘netwerkster’ toen het woord nog niet bestond. In 1995 ging zij
met de VUT, sloot zich aan bij verschillende sportclubs en zegt: ‘ik hoop dat
ik als regio-contactpersoon mijn steentje kan bijdragen’. Zonder twijfel!
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Naam Regio Van-tot Foto

A.J.D. v.d. Welle, Bram 14-53 1999-2003
Na zijn periode in een automobielgarage werd Bram in 1967 wegenwacht bij het
district Zeelandbrug. Vanaf 1982 werd hij vrijwillig overgeplaatst naar het wegen-
wachtdistrict Rotterdam-Rhoon, waar hij ook nog een aantal jaren in de garage
werkte. ‘Bij tijd, gelegenheid en zin’, zegt Bram. ‘leg ik mij toe op tekenen en schil-
deren. Steeds ben ik van plan daar iets meer aan te gaan doen. De gemeenschap-
pelijke hobby van mijn vrouw en ik is het reizen en trekken met de caravan,
fietsen, wandelen en genieten van de natuur. Sinds 1982 begeleiden wij ANWB-
kampeerreizen en daar voelen wij ons zeer gelukkig bij’.

W.G. Philips, Wim 14-53 2003-2018
Mijn Wegenwacht-carrière begon op het station ‘Pauwmolen’ te Delft in 1962.
Zoals u weet het eerste station van hetgeen later zou uitgroeien tot een geheel
net van wegenwachtstations in ons land. Ik vind dat ik kan terugzien op een heel
fijne tijd bij de ANWB en in het bijzonder bij de Wegenwacht. In 2001 ging ik met
de VUT. Ineke en ik trouwden in 1965 en gingen in Ridderkerk wonen. Daar kregen
wij twee zonen. Toen Bas Schefferlie ons vroeg regiocontact-personen te worden
hebben wij daar graag ‘ ja’ op gezegd. Wim is op 30 juli 2018 als actief lid van de
VG-ANWB overleden. Voor zijn inzet voor onze vereniging als RCP-er zijn wij hem
en zijn vrouw zeer dankbaar.

J.H. Kuper, Jaap 15-56 1999-2009 1

J.W. Brouwer, Jan 16-59 1999-2009
Typisch Jan Brouwer. Hij zond ons zijn jaartallenlijstje:
1954: In dienst getreden bij de Technische Afdeling.
1959: Benoemd tot Chef van het technostation Utrecht.
1989: Aangesteld tot Clusterchef van de cluster Utrecht.
1990: Benoemd tot Clusterchef Midden- en Zuid Nederland.
1994: Aangesteld als Accountmanager bij de Afdeling Autokeuringen, verant-
woordelijk voor de omzet van de zakelijke markt in Noord, Oost, Midden en Zuid
Nederland. ‘Mijn vrouw (inmiddels 35 jaar getrouwd!) heeft naast het opvoeden
en verzorgen van onze kinderen veel vrijwilligerswerk gedaan en doet dat nog
steeds, zowel bij de Kerk als bij de Stichting Welzijn Ouderen Montfoort.’ Jan ‘ver-
gat’ één ding: hij was jarenlang een scherpzinnig lid van de OR, waarin hij naast
het behartigen van de belangen van alle werknemers óók de positie van de mede-
werkers bij de Technische Keuringen vasthoudend naar voren bracht.
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Naam Regio Van-tot Foto

J.M. Geleynse, Jan 17-62 1999-2010
In 1959 werd Jan aangesteld als wegenwacht. Een jaar later behoorde hij tot de
trotse bemanning van het eerste wegenwachtstation, ‘Pauwmolen’ langs rijks-
weg 13 bij Delft. De ANWB had dit station zelf bekostigd en minister Korthals van
verkeer en waterstaat kwam officieel openen, met de hand op de portemonnee.
Zo begon ook het eerste stukje van het praatpalennet. De BSA zijspancombina-
tie, waar Jan vijf jaar op reed, was voorzien van een mobilofoon. ‘Pauwmolen’ had
een eigen zender. Langs de weg stonden tien praatpalen. Jan's geboortestek bleef
trekken. In 1965 ging hij terug naar Zeeland. De Zeelandbrug was een van onze
grote weg- en waterbouwkundige werken. Ook op de brug kwamen praatpalen.
Volgens een nieuw design, we noemden ze ‘kletskoppen’. Jan werd verkeerswacht
op het wegenwachtstation Zeelandbrug, later ‘Kapelle’.

J.G.J. Vroomans, Joop 18-65 1999-2011
Joop begon in 1956 bij de Huishoudelijke Afdeling van de ANWB. In 1965 werd hij
benoemd tot bouwkundig medewerker. Van januari '70 tot december '89 was hij
chef-bouwzaken voor de kantoren bij de afdeling technische dienst gebouwen.
Van zeer dichtbij maakte hij de realisering van diverse technostations en wegen-
wachtstations mee. Vanaf 1970 kwamen de kantoren: nieuw gebouwd, ver-
bouwd, verhuizingen. Joop trad daarbij onder meer op als gesprekspartner voor
de gebruikers in het overleg met architecten, aannemers, installateurs, enzo-
voort. Joop en Ans: ‘Wij zijn blij dat een  kleine groep van oud-ANWB-ers zich wil
inzetten als regiocontactpersonen. En wij verheugen ons op gezellige bezoeken
en gesprekken''.

Mw. A.A.M. Dankers, Petra 19a 1999-2009
Petra schreef ons één regeltje: ‘lk ben 40 jaar bij de ANWB Eindhoven werkzaam
geweest’. En nu?, vraag je je dan af. Kunstgeschiedenis heeft haar allergrootste
belangstelling. Veel boeken. En vele reizen die worden geïnspireerd door haar 
studie-hobby en haar bibliotheek. Zij is net terug uit Italië, ‘voor de vijfde keer’,
zegt ze als we er naar vragen. Haar tweede ‘hobby’ is het organiseren van regio-
reünies met de collega's uit de Eindhoven-tijd. Ze komen zelfs uit Amerika over.
In oktober jl. (1989, red.)  waren ze nog bijeen in Wassenaar en maakten daar een
veel-gangen dag van: bijpraten, kasteelbezoeken, gezellig aan tafel en afspreken
wie de volgende reünie organiseert. Petra: ‘Het is altijd gezellig, mensen om je
heen. Zolang je kunt, moet je actief blijven’.

H.P. Dikmans, Harry 19b-71 2001-2009 2
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Naam Regio Van-tot Foto

H.C. Smulders, Harrie 20-74 1999-2015
Harrie zegt het kort: ‘lk ben veertig jaar werkzaam geweest bij de Technische Keu-
ringen, waarvan tien jaar in Maastricht en dertig jaar in Eindhoven. Mijn vrouw
Minie is geridderd voor meer dan 25 jaar sociaal werk, het meeste in de Zonne-
bloem vanaf 1967. Haar hobby's zijn muziek (licht klassiek en operette), tennis en
werken voor de derde wereld. Mijn hobby's zijn postzegels verzamelen, muziek,
computeren, sportkijken en sociaal werk, in het bijzonder voor ouderen en ge-
handicapten. ‘Wij trekken er ook op uit, kamperend met de caravan. En wij vullen
elkaar goed aan, doen dan ook veel samen’.

G.M.T. Corbeij, Gerrit 21-77 1999-2003
Gerrit werd geboren te Echt. Hij trouwde in 1952 met Milly Laurens. Zij kregen een
zoon, twee dochters en twee kleinzonen. Milly is in 1998 overleden. Gerrit kwam
in 1953 bij de ANWB als wegenwacht. Tot 1960 patrouilleerde hij met zijn motor
met zijspan en vanaf 1965 met zijn 2CV op 's-lands wegen. In september 1969
werd hij equipe-chef bij het Team Speciale Acties en wel tot december 1990. Ger-
rit: ‘Bij dit team heb ik de ANWB nationaal en internationaal pas echt goed leren
kennen. Mijn werk bij de ANWB was mijn hobby en mijn hobby was mijn werk’.

G.J. de Weerd, Gerrit 22a-80 1999-2013
Gerrit begon zijn wegenwacht-carrière in 1955 op de BSA met zijspan in het toen-
malige rayon Planken Wambuis. Hij schat dat hij rond 1 miljoen kilometer met
zijn verschillende wegenwachtmotoren en -auto's heeft afgelegd. Geen wonder
dat hij ook werd gerespecteerd als mentor. In 1992 stapte hij na 37 dienstjaren
‘vervroegd’ af; nu is hij gepensioneerd. ‘Al die tijd’, zegt Gerrit, ‘is mijn vrouw mijn
steun en toeverlaat geweest’. Samen genieten zij van hun kleinkinderen, fietsen,
kamperen en de wintersport. Voor Gerrit is er altijd vakkundig kluswerk voorhan-
den. En natuurlijk rijdt hij nog steeds motor-met-zijspan.

K.J. Wolf, Klaas 22b-83 2004-2010 –

Mw. G.M. Kokkelkoren, Truus 23-86 1999-2003
Truus werkte 38 jaar bij de ANWB. Zij begon in Enschede als informatrice en werd
in 1966 manager van het kantoor in Zwolle. Zij heeft, zegt ze: ‘al die tijd met veel
plezier bij de ANWB gewerkt. lk kom nog wel eens op het kantoor om even, on-
opgemerkt, te denken aan toen. Met enkele collega's heb ik nog contact. Je hebt
een gemeenschappelijke achtergrond, er valt altijd wat te praten ‘. Ook met an-
deren dan oud-collega's: Eén dag in de week zorgt zij met een chauffeur en een
bus ervoor dat gedesoriënteerde ouderen naar het woonzorgcentrum in Zwolle
kunnen gaan. ‘Daar werken wij aan de geheugentraining van deze ouderen en
proberen wij hun creativiteit op te halen. Omgaan met mensen vind ik leuk’.
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T.J. Nool, Tom 24-89 1999-2015
Tom kwam in dienst als assistent-keurmeester bij de Techno Groningen, werd
vervolgens wegenwacht en ging in 1957 de route Groningen-Zuidbroek rijden. Vijf
jaar reed hij in Groningen op de motor en nog even in de 2CV. Daarna werkte hij
een paar jaar op het Gideon-Wegenwachtstation. In 1968 werd Tom Districtschef
in Joure. In zijn periode als Districtchef waren in Joure en Assen de CPA – het am-
bulancevervoer in de meldkamers opgenomen. Na SAM werd zijn functie mana-
ger speciale projecten met onder meer Arbo, veiligheid en milieu in zijn porte-
feuille. In 1977, na 40 jaar ANWB, was er een geweldige afscheidsreceptie. 
Tom tenslotte: ‘Mijn vrouw Janny is steeds als klankbord en katalysator opgetre-
den’.

A.M. van den Akker, Mart 25-92 1999-2009
Mart begon in 1962 bij de ANWB in Arnhem als reisbureauspecialist: hij werd chef
reisbureau en plv. kantoorhoofd. In 1968 werd hij kantoorhoofd in Nijmegen en
anderhalf jaar later kantoorhoofd te Groningen. In beide kantoren stond hij voor
gigantische reorganisatietaken en verbouwing van de kantoren. In zijn periode
Groningen, 1969-1995, was hij ook verantwoordelijk voor het Mobiel kantoor.
Mart was vier jaar lid van de Ondernemingsraad, vestigingsmanager in Leeuwar-
den en Hoogeveen en nam in deze functie ook waar in Emmen en in Zwolle. Hij
was ook gecommitteerde namens het ministerie aan de toeristische opleiding
MTRO in Groningen.

A.B. Houtzager, Ab 03-17 2002-2015
Ab kwam in 1972 bij de ANWB-TDG als algemeen onderhoudsmonteur in de ves-
tiging Voorschoten. In de loop der jaren werd ‘Voorschoten’ een omvangrijke en
zeer gevarieerde ANWB-vestiging met contacten over vrijwel de gehele ANWB.
Ab's werk bestond uit onderhoud van gas, licht, water en bouwkundige activitei-
ten. Kortweg gezegd, alle voorkomende werkzaamheden. Een van zijn specialitei-
ten was bevelvoerder Bedrijfsbrandweer. Hij gaf ook cursussen kleine brand-
blusmiddelen en gevaarlijke stoffen. Vele gepensioneerde wegenwachten kennen
Ab nog. In 1997 was hij 25 jaar bij de ANWB en ging hij met vervroegd pensioen.
Zijn loopbaan bij de bond bracht met zich mee dat hij nog steeds vele oud-colle-
ga's kent. Met velen van hen heeft hij persoonlijke contacten en hij vindt de acti-
viteiten van onze VG-ANWB van groot belang. In de regio Wassenaar volgt hij
collega Karman op, die om  gezondheidsredenen zijn vrijwilligerstempo enigszins
moet bijstellen. Ab's hobby's zijn gevarieerd. Hij noemt: postzegels, treinen, het
bezoeken van oude-jazz concerten, wijnproeven, hardlopen en fietsen in binnen-
en buitenland.

P. Prins, Piet 04-20 2002-2014 3
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J.W.J. de Beer, Jan 09-38 2003-2008
In september 1958 ben ik bij de ANWB in dienst gekomen als techno-hulp  bij au-
tokeuringen. Het autokeuringsstation was toen gevestigd op de Schelpkade in
Den Haag. In maart 1960 moest ik in militaire dienst. Eind 1961 teruggekeerd als
assistent-technochef. De technohal was toen bij het hoofdkantoor op de Wasse-
naarseweg. In 1962 bevorderd tot techno-chef. In 1972 ben ik bij autobedrijven de
handelsvoorraad gaan keuren. Dit heb ik gedaan totdat ik in 2000 met de VUT
ging. In 1965 ben ik gehuwd met Joke. Wij hebben twee dochters en drie klein-
dochters. Onze grootste hobby is erop uitgaan met de caravan. We hebben met
veel plezier 24 jaar  caravanreizen technisch begeleid. Ook wandelen en fietsen
doen we erg graag. Nu ik met de VUT ben haal ik af en toe voor de alarmcentrale
een auto of een auto met caravan op uit het buitenland.

H.J.H. Henskens, Harry 21-77 2003-2009 4

P. Bakker, Piet 02-14 2003-2012 5

1 2 3 4 5

H. Middelraad, Hans 07-32 2003-2017 6

A. de Bloois, Aad 09-38 2008-2013 7

W. Budding, Wim 10-41 2005-2014 –

B. Boswinkel, Ben 23-86 2003-heden 8

6 7 8



Naam Regio Van-tot Foto

J. Schindeler, Joop 01-11 2010-2014 –
D. Diepenhorst, Dirk 5a-23 2009-2014 1
Mw. E. Natzijl, Ellen 05b-26 2010-heden 2
L. den Dulk, Leen 08-35 2011-2011 3

22b-83 2011-2011
B. Druif, Barend 12-47 2012-2015 4

09-38 2013-2013
12-47 2014-2015

D. Schrijvers, Dick 15-56 2009-2016 5

1 2 3 4 5

J. ter Wengel, Jan 16-59 2009-heden 1
H. Dubelaar, Henk 17-62 2010-2013 –
Mw. J. Bemelmans-de Groot, 18-65 2011-2016 –
H. C. Smulders, Harrie 19a 2009-2014 2
P. Horvers, Peter 19b-71 2009-heden 3
F. Snackers, Frans 21-77 2009-heden 4
D. van de Westeringh, Dick 22a-80 2013-heden 5

1 2 3                              4 5

J.N. Hulstein 88 2010-2017 –
W. Weiss, Willem 24-89 2015-heden 1
H. van der Velde, Henk 25-92 2009-heden 2
R. van der Loo, Rolf 99 2005-heden 3
J. Goedemans, Jos 01-11 2015-2015 –
K. Hooghiemstra, Ko 02-14 2013-heden 4
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Naam Regio Van-tot Foto

Mr. M.G. de Vries, Marten 04-20 2016-heden –
W. Amons, Willem 05a-23 2015-heden 5

1 2 3                             4 5

B. Visser, Bram 08-35 2011-2018 1
J.J.A. Werman, Hans 09-38 2014-heden 2
A.C.H. Blankestijn, Aad 12-47 2015-heden 3
Mw. J. Schrijvers-Nowee, Joke 15-56 2017-heden 4
M.A.M. Conings, Matt 17-62 2014-heden 5

1 2 3 4 5

Mw. C.J. Booden, Carla 18-65 2017-2018 –
R. IJspeerd, Roelof 22b-83 2011-heden 1

1

Overleden RCP-ers:
Koos Karman 03-05-2004, Bram v.d. Welle 13-10-2006, Guus Dona 02-01-2010,
Wim Groet 08-11-2013, Mart van den Akker 06-08-2015, Tom Nool 21-01-2016,
Koos van Drunen 14-07-2016, Dick Schrijvers 08-11-2016, Wim Philips 30-07-2018,
Petra Dankers 21-10-2018, Joop Vroomans 04-04-2019, Marten de Vries 13-09-2019.
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Introductie Buitenband,  1981
Ons Bestuur heeft gemeend dat het gewenst zou zijn, dat onze vereniging be-
schikt over een eigen mededelingenblad. De kolommen van de Klapband werden
in principe ter beschikking van onze vereniging gesteld voor bepaalde publicaties,
van welke gelegenheid wij in voorkomende gevallen gaarne in dank gebruik heb-
ben gemaakt. De daarvoor in beslag te nemen ruimte kon echter een bepaalde
omvang natuurlijk niet overschrijden, gezien de ruimte benodigd voor vele onder-
werpen, bestemd voor het personeel. Ons Bestuur is van mening dat met name
onze ledenlijst en de daarin voorkomende wijzigingen ter kennis van de leden
moeten worden gebracht en daarvoor is het nodig om over eigen ruimte te kun-
nen beschikken. Vandaar ook de vorm van een mededelingenblad, waarvan wij
een driemaandelijkse verspreiding op het oog hebben. De meeste verenigingen
hebben de beschikking over een eigen mededelingenblad, waarin vooral het
echte verenigingsnieuws wordt opgenomen. Maar daarnaast is er natuurlijk ook
ruimte voor bijdragen uit de vereniging van de leden. Graag zelfs, en daarop re-
kent ons Bestuur min of meer. Het vinden van een naam voor ons eigen orgaan
gaf geen moeilijkheden en lag eigenlijk voor de hand. Er was een personeels-or-
gaan van de ANWB onder de naam Binnenband en een van de Wegenwacht
onder de naam Buitenband, later verenigd in de Klapband. Wat is er nu logischer
dan ons orgaan de Buitenband te noemen. Binnen-, Buiten- en Klapband horen
als begrippen onverbrekelijk bij elkaar. Groei en bloei zij onze vereniging en haar
orgaan van harte toegewenst.

Nieuwe drukkerij, 1998
Met het oog op de kosten wordt de Buitenband in 1998 bij een andere drukkerij,
Pallas Offset in Den Haag, gedrukt. Ledenadministratie wordt in eigen beheer ge-
daan. Helaas moet in 2005 door faillissement van Pallas Offset de productie ver-
plaatst worden en wel naar van Werkhovens drukkerij b.v.in Maarssen. Inmiddels
heeft er een lezersonderzoek plaatsgevonden met als uitkomst: persoonlijke
items, zoals  personalia, hobby’s en excursies hebben de voorkeur. Ook hoge
score op verslag pensioenontwikkeling en verenigings- en ANWB-gebeurtenis-
sen. Buitenband behoeft verbeteringen. In 2006 verhuist de productie weer,
vanaf nu in handen van drukkerij de Boer Zoeterwoude.

Buitenband in nieuw jasje, 2006
Toevallige ontwikkelingen spelen hierbij een rol. We moesten door het faillisse-
ment van onze drukker op zoek naar een nieuwe en vonden er een, die de Buiten-
band goedkoper produceert en zelfs in full-color binnen de gestelde financiële
ruimte blijft. Daarbij hebben we nu een professionele grafische vormgever in de
redactie in de persoon van Chris Soudan, die in zijn actieve loopbaan chef van de
Fotozetterij was en later bij de Uitgeverij werkte. Hij beschikt over de nodige ken-
nis, ervaring en software voor een vernieuwde en kleurrijke Buitenband.
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De omvang
Voor zover bekend begon de Buitenband als een blaadje van vier pagina’s met me-
dedelingen. Het kwam niet regelmatig uit en slechts twee keer per jaar. Pas bij de
komst van Bram Roozendaal als hoofdredacteur werd het begin 1989 omgevormd
tot een echt blad van 12 pagina’s, dat vier keer per jaar verscheen. Midden 2007
verhoogde de omvang naar 16 pagina’s en begin 2012 nog eens naar 20 pagina’s.
Tegenwoordig kan het wel eens uitschieten naar 24 pagina’s.

VG-ANWB via internet

Extranet ANWB, 2002
Vanaf 2002 was nieuws van de VG-ANWB op het ANWB Extranet te vinden via
het Intercom Bulletin.

Pensioenfonds, 2006
Vanaf 1 mei 2006  werd het Intercom Bulletin opgeheven. Wilde je toch op de
hoogte blijven van de actualiteit bij de ANWB, dan moest je dat vanaf dat mo-
ment digitaal doen via het Extranet. Uiteraard moest je dan wel in het bezit zijn
van een PC, waarop Internet Explorer was geïnstalleerd. De procedure ging als
volgt:
‘Je moet allereerst inloggen op  extranet.anwb.com (dus geen www. ervoor). De
kans bestaat dat er eerst  nog een venster komt met een beveiligingswaarschu-
wing, in dat geval op doorgaan klikken. Er verschijnt dan een venster, waarin ge-
vraagd wordt om de gebruikersnaam en het wachtwoord. De gebruikersnaam
(user name) is: anwbnieuws, het wachtwoord (password) is: flits. Hierna ver-
schijnt de Extranet-uitgave van Intercom. Door middel van diverse links kun je
uitgebreid informatie verkrijgen over allerhande zaken. Zo kun je ook bij de pa-
gina van de Vereniging van Gepensioneerden komen. Je moet dan het pad perso-
neelszaken, HR-net, VUT en Pensioen, pensioen volgen, waarna je bij
Pensioenfonds ANWB uitkomt. In deze website is een hoofdstuk gewijd aan de
VG-ANWB. De website van het Pensioenfonds ANWB is ook en veel sneller te be-
reiken via www.pensioenfondsanwb.nl. Er is dan echter geen link naar Intercom
op Extranet.’ Tegenwoordig gaat dat dus wel ietsje gemakkelijker!

Eigen website voor VG-ANWB, 2011
Plezierig, vond men, was de introductie van de eigen website www.vg-anwb.nl.
Chris Soudan had op de Algemene Ledenvergadering een kleine demonstratie ge-
geven. Er stond al veel op de site. Nog niet alles was afgerond en delen moesten
nog kritisch worden bekeken, maar voor die laatste kritische blik ontbrak even de
tijd. De reacties waren echter positief. ‘Als er opmerkingen zijn dan horen wij het
graag via een e-mailbericht. Er zal op de website ook een formulier komen om
uw opmerkingen door te geven’, werd er medegedeeld.

Website vernieuwd, 2016
Nu in 2016 zo’n vijf jaar geleden heeft Chris Soudan, ook de vormgever van de Bui-
tenband, de website van onze vereniging opgezet, deze onderhouden en steeds
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opnieuw van content voorzien. Chris heeft zich de kennis daarvoor indertijd zelf
eigen gemaakt en we mogen hem zeer dankbaar zijn voor de voortreffelijke wijze,
waarop hij alles opgezet en bijgehouden heeft.

De ontwikkelingen op het gebied van websites met het gebruik maken van da-
tabestanden zoals ons ledenbestand en met de interactiviteit, die door jon-
gere generaties van onze (toekomstige) leden gewenst wordt, gaan hard en
vereisen steeds complexere technieken. De wereldwijde hacks van bedrijven
en instanties en de grote datalekken maken duidelijk dat websites echt een
goede beveiliging nodig hebben. Daarvoor moet de website van onze vereni-
ging nu vernieuwd worden. Het is een mooie samenloop van omstandigheden
dat onze nieuwe hoofdredacteur Luc van der Woude ook ICT-specialist is en hij
heeft onze website aan de laatste stand van de techniek aangepast en zal
deze ook technisch onderhouden. En Jos Vroomans ondersteunt Luc sedert
2018 als nieuwe web-redacteur bij het up-to-date houden van de inhoud van
de website.
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Het VG-ANWB logo
Het oudst bekende logo

Ander logo sinds 1990
Het nieuwe streepjeslogo is door de dochter van Bram Roozendaal ontworpen.
Het is niet echt aanvaard binnen de vereniging. Op briefpapier en andere stukken
stond het soms wel en soms niet. Op de voorkant van de Buitenband stond het
ANWB-logo, maar  in het binnenwerk was het VG-ANWB logo niet terug te vin-
den.

Logo vanaf 2009
Voor de VG-ANWB was het 30-jarig bestaan een goed moment om het logo te
vervangen. Dit temeer omdat het ook niet aansloot bij het nieuwe ANWB-logo.
Bovendien waren in het oude logo geen ANWB-kleuren verwerkt. Aan Chris Sou-
dan werd gevraagd een ontwerp te maken. Uit enige voorstellen aan het bestuur
werd er unaniem een gekozen. De VG-ANWB hecht aan goede contacten met de
ANWB en daarom werd het ontwerp daar ook gepresenteerd. Na enig overleg
met de dienst communicatie en wat  aanpassingen is het logo op moment van
schrijven al circa 10 jaar in gebruik geweest.

Het nieuwste logo anno 2019
Op de Nieuwjaarsreceptie van 2019 in Den Haag is het nieuwste logo door de
voorzitter onthuld. Het heeft een frissere uitstraling en doet modern aan. Maar
Chris mag terecht trots zijn! Met veel plezier hebben de betrokkenen destijds in
2009 in de Leidse dreven aan het logo van toen zitten knutselen.
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Mevrouw T.J. Meijer-Meurs, 1979-1986
Zij was als Secretaris ook de verzorgster van de mededelingen van de vereniging
in de Buitenband. Dit heeft zij gedaan tot 1987. Zij is in die tijd waarschijnlijk bijge-
staan door Jan van der Starre en Bram Mosheuvel.

Bram Roozendaal, 1987-1993
Bram was van 1970 tot 1985 hoofdredacteur van de Toeristenkampioen, door
velen in de toeristische buitenwereld beschouwd als het meest toonaangevende,
consumentgerichte tijdschrift in ons land. Na zijn pensionering nam hij als lid van
onze VG-AWNB het initiatief tot het vormen van een redactie voor ons huidige
tijdschrift Buitenband. In zijn periode van zeven jaar verschenen er 26 Buitenban-
den. Met zijn scherpe professionele oog voor de actualiteit, gevoel voor de waarde
van het blad voor de ledenbinding en zijn talent voor verantwoorde voorlichting
aan de leden maakte hij van de Buitenband een periodiek, dat uniek is in de krin-
gen van de verenigingen van gepensioneerden. Wederom op eigen initiatief beëin-
digde Bram zijn eind-redactionele activiteiten en zorgde voor een nieuwe,
complete redactie. Deze verzocht hem zijn medewerking als columnist voort te
zetten. De titel van zijn column had hij zelf bedacht: Bedriegertjes van Roozen-
daal’. Het werden 38 columns, die in persoonlijke herinneringen hun actualiteit
zullen behouden. In deze periode zijn als vaste medewerkers aan het blad te note-
ren Paul van der Meij met een leuke kookrubriek, Jaap Jaspersen, Ciska Paanakker
en Mario Wijnvoord. Hijzelf schrijft over zijn afscheid: Ja, we kunnen weer staan en
lopen. Soms heel gewaagd met ‘losse handen’. Allebei een gebroken heup, mijn le-
vensmaatje en ik, en kort na elkaar’ In één huishouden wel wat teveel van het
goede. Kom ik net het ziekenhuis uit, moet zij erin. lk met slappe knieën aan de
rollator; zij op haar beurt finaal plat, onderweg naar de OK. Maar de sores, die
alles geeft, is voorbij. Als er verder geen voetangels en klemmen opduiken. Ook
als u daar niets meer over hoort, zal ik er toch zijn. De Bedriegertjes (column, red.)
zijn uiteen gespat. De kraan is dichtgedraaid. Negen jaar achtereen,  vanaf 1993,
heb ik getracht u iets leesbaars aan te bieden. Voor het tiende jaar vraag ik ver-
schoning. lk groet u allen zeer en wens u veel levensmoed. Denk maar aan de blij-
moedigheid van onze meesterdichter Leo Vroman. Hij besloot eens met de
woorden ‘...Want elke dag besta ik graag / net iets langer dan vandaag.’ 

Tine den Boer, 1989-2004
Tine heeft tijdens haar werkzame leven bij de ANWB, onder andere op de Cara-
van-afdeling, sinds 1978 een column verzorgd in de Klapband. Na haar pensione-
ring heeft ze dat in de Buitenband als vanzelfsprekend voortgezet. Ze was ook lid
en tekstdichter van en voor het (personeels-) Cabaret Poeha, dat zelfs een lunch-
optreden verzorgde in  de kantine in 1978. Woensdag 3 mei 2006 was een kleine
delegatie van de redactie op de thee bij Tine om haar uit te zwaaien als redactie-
lid van de Buitenband. Tine heeft  zich lange tijd ingezet om de Buitenband aan-
trekkelijk en informatief te doen zijn. Zij heeft een moeilijke tijd doorgemaakt,
maar is nu weer thuis en voelt zich gelukkig.
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In de flat zijn voorzieningen getroffen, zodat zij zich
hier gemakkelijker kan verplaatsen. Door een goede
revalidatie in het verpleeghuis is zij weer in staat te
lopen, hoewel niet zonder hulpmiddel. Ze kan zich
weer beter concentreren, zodat ze ook weer een
boek of gedichtenbundel kan lezen en televisie kan
kijken of naar muziek kan luisteren. Maar Tine is nu
eenmaal een mensenmens en wil er daarom ook wel
op uit. Helaas is het OV nog een te grote drempel,
maar gelukkig heeft ze iemand gevonden, die haar
regelmatig in haar eigen autootje wil rondrijden. Tine
kan hierdoor gelukkig weer lachen. Wij wensen Tine
al het goede toe en zullen haar niet vergeten na die
lange periode, dat zij zich heeft ingezet voor de Bui-
tenband.

Puck de Rover,  1999-2009
Ze kwam als seizoenkracht werken bij het bijkantoor te Rotterdam, waar zij
werkte in de hoek van onder meer de routekaarten, reisgidsen en grensdocumen-
ten en het gedeelte waar de mensen hun jaarlijkse kampeerbewijs moesten aan-
vragen of verlengen. Deze kaarten gingen ieder jaar eerst naar het hoofdkantoor
in Den Haag. Waarschijnlijk om te controleren of de partner van degene op wiens
naam de kaart stond wel de wettige echtgenote van de kaarthouder was. Als dat
in orde was, mocht Puck een nieuw jaarzegeltje op de kaart plakken. Ze werd in
het diepe geworpen als reisleidster van een groep van 20 personen naar New York,
gevolgd door reizen naar Canada en onder meer San Diego. Deze waren helaas
van de kant van de afdeling Reizen van de ANWB niet altijd even goed voorbereid.
Puck heeft een opleiding als zangeres en piano gevolgd aan het conservatorium.
Ze heeft in veel oratoria als solist opgetreden en ook in een aantal opera’s. Alleen,
als je niet tot de absolute top behoorde, was er voor een musicus geen droog
brood te verdienen. Haar laatste optreden, een recital in de Doelen in Rotterdam,
waarbij het publiek slechts uit 15 mensen bestond, deed haar besluiten niet meer
te proberen van de muziek te leven. Aanvankelijk ging ze werken bij een scheeps-
makelaar, maar toen deze failliet ging, moest ze iets anders zoeken. Via een adver-
tentie van de ANWB werd ze aangenomen als seizoenkracht. Het werk in het
bijkantoor van Rotterdam beviel haar zo goed, dat ze is gebleven en uiteindelijk de
baas werd. Een enkele keer kreeg ze nog wel onbetaald verlof als ze toch weer
eens een concert gaf. ‘Na twintig jaar en drie hoofdredacteuren is nu de tijd geko-
men dat ik de Buitenband ga verlaten, zowel de redactie als mijn column Pucktu-
eel. Ik dank Wim en de overige redactieleden voor het geduld met mij, a-digitaal
figuur die ik ben. En vooral Leo Scheffer, die steeds weer de juiste en mooiste foto
bij mijn stukjes wist te maken. Ik heb een hele fijne tijd met jullie gehad en wens
jullie en al mijn lezers en lezeressen nog vele mooie jaren toe’.
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Jan Korstjens, 1989-2005
Jan heeft zich van 1950 tot 2005 op allerlei manieren verdienstelijk gemaakt voor
de ANWB, haar leden en haar personeel. Vele oudgedienden zullen Jan kennen
als de hoofdredacteur van de Kampioen, het lijfblad van de ANWB. Anderen zul-
len hem misschien nog kennen als een fervent fietser. Zo ongeveer vanaf zijn
pensioneringwas Jan lid van de redactie van de Buitenband. In 1989 werd hij re-
dacteur en in 1994 werd hij hoofdredacteur. Hij gaat nu in 2005 genieten van zijn
boeken, zijn fiets en van zijn onbezorgde vrije tijd. Hij zegt: ‘Een blad maken is
heel leuk, kan ik nog jaren doen! Maar dat tijdschema, dat keurslijf wordt wat te
strak’.  Jan was en bleef hierna sterk betrokken bij de VG-ANWB. In persoon was
hij de laatste jaren niet meer aanwezig bij de bijeenkomsten, maar op afstand
bleef hij alles volgen. Hij was een man, die wist wat voorlichting was en dat met
een praktische benadering. Hij stond aan de wieg van de VG-ANWB. Jan Korstjens
is op 25 december 2017 overleden.

Frankje Noordervliet, 1998-2005
Na haar voorzitterschap van de VG-ANWB trad zij toe tot de redactie van de Bui-
tenband. Gedurende twaalf jaar tot 2006 maakte ze als secretaris deel uit van de
redactie, eerst tot 1998 als vaste medewerker, later als redactielid. Zij verzorgde
de rubriek Pensioen Privé, die het wel en wee van jubilerende leden belichtte. Op-
merkelijk is het hoe Frankje gedurende zo’n lange tijd het enthousiasme kon op-
brengen om jubilarissen te bellen en uit deze gesprekken de inspiratie te putten
om deze rubriek te vullen. Zij is overleden op 13 augustus 2017.

Wim de Graaf, 2005-2009
‘Ik ben geboren in 1939 en woon sindsdien in Monster, een tuindersdorp in het
Westland aan de kust ten zuiden van Den Haag. In 1969 ben ik in dienst gekomen
bij de ANWB. Voor die tijd heb ik tien jaar gevaren als stuurman bij de Koninklijke
Lloyd. Mijn eerste functie bíj de ANWB was die van assistent van de chef-route-
kamer. Daarna werd ik Chef Telefonische Informatie. Na precies twee jaar sollici-
teerde ik bij de Staf Wegenwacht, waar ik mij bezig hield met de personeelsinzet
en verantwoordelijk was voor de planning en de samenstelling van de roosters
voor zowel stations- als wegbezetting. In 1980 werd ik aangesteld als Chef Wer-
ving en Behoud met als belangrijkste taken inhoud te geven aan de ANWB-lid-
maatschappen en het organiseren van wervingscampagnes. Zoals dat wel meer
gaat, raakte ik op deze functie na verloop van tijd ook weer uitgekeken en stortte
ik mij in het avontuur Logistiek. Dit ben ik blijven doen totdat ik in de VUT gegaan
ben. De laatste jaren heb ik mij, naast de logistiek van V+S, ook nog bezig gehou-
den met de kwaliteitszorg van dit cluster’.

54



Pieter Battem, 2006-2010
Hij is geboren in 1944 in Wormerveer in de Zaanstreek. In het najaar van 1974 bij
de ANWB gekomen als chef reisbureau op het toenmalige bijkantoor Amster-
dam Museumplein. Na zeven jaar Amsterdam begonnen als kantoorhoofd in
Schiedam, later in dezelfde functie in Hoogvliet en Hilversum. In de tachtiger
jaren neergestreken op het hoofdkantoor in Den Haag op de afdeling Verkoop en
verkoopbevordering, meegewerkt aan de opzet en uitvoering van de ‘Aanbieding
van de maand’ in de Kampioen. Na wat omzwervingen via de centrale reclameaf-
deling en de afdeling Verkoop van de vestigingen uiteindelijk in 1996 terecht ge-
komen bij het ANWB Facilitair Bedrijf als coördinator commerciële
inrichtingszaken. Tot mijn afscheid in maart 2005 heb ik mij bezig gehouden met
de ontwikkeling en uitvoering van de inrichting van wat we nu noemen de ‘ANWB
Winkels’. 

Chris Soudan, 2004-heden
Ik ben geboren in 1942 in Rotterdam. Na mijn grafische studies was ik werkzaam
bij een aantal grafische bedrijven. Begin 1979 kwam ik in dienst bij de ANWB als
assistent chef op de afdeling Drukwerkbehandeling, waartoe ook de Repro en de
Huisdrukkerij behoorden. Ik gaf leiding aan de afdeling Fotozetterij, maar ver-
richtte daarnaast ook inkoopwerk. Na een aantal jaren moest er een keuze ge-
maakt worden: of verder als inkoper of de fotozetterij verder uitbouwen. Ik koos
voor de tweede optie. We namen een uiterst moderne configuratie van beeld-
schermen en ontwikkelsystemen in gebruik voor het produceren van hoogwaar-
dige grafische teksten in opdracht van diverse afdelingen. Later onder de vleugels
van de afdeling Automatisering werd er nogmaals een vernieuwing toegepast,
waarbij voor het eerst een scanner zijn intrede deed. De eerstvolgende reorgani-
satie gooide roet in het voortbestaan van de fotozetterij. Deze sloot eind 1993. Bij
de Uitgeverij was dringend behoefte aan technisch-grafische kennis en zo werd ik
productiecoördinator en inkoper, een hectische, maar mooie baan. Tot mijn af-
scheid bij de ANWB heb ik veel grote producties begeleid, waaronder routekaar-
ten, accommodatiegidsen en andere fraaie boekwerken. Voor de Buitenband
verzorg ik nu de vormgeving.

Marlène Philippus, 2006-2012
Sinds 1986 is Marlène actief betrokken geweest bij het Pensioenfonds ANWB.
Deels vanuit haar functie als jurist bij de ANWB en deels als vertegenwoordiger
van de gepensioneerden. In de Buitenband heeft ze vele bijdragen geschreven.
Het herstelplan 2003 was het onderwerp van haar eerste bijdrage. Vanaf 2005
verschenen haar bijdragen onder de naam Pensioenpraat. Uit een enquête van de
VG-ANWB bleek die rubriek het beste te worden gelezen. Als jurist wist ze de niet
eenvoudige regels en reglementen om te zetten in lezenswaardige stof voor de
leden van de VG-ANWB. Als eerbetoon werd eind 2011 een bundel uitgegeven van
haar leerzaamste bijdragen. Deze bundel is ook op de website vg-anwb.nl te
lezen en te downloaden. De VG-ANWB is haar veel dank verschuldigd.

55



Annette Notenboom, 2007-heden
Ik hoopte mijn 40 dienstjaren bij de ANWB vol te maken, maar door de zoveel-
ste reorganisatie lukte dit niet. In 2007 vertrok ik en niet lang daarna vroeg de
toenmalige hoofdredacteur van de Buitenband, Wim de Graaf, me of ik de redac-
tie wilde komen versterken. Ik zei ja en dat doe ik nu nog steeds. De rubriek An-
nette’s Allerlei werd geboren. In januari 2008 verliet Jaap Kuper het bestuur en
vroeg mij of ik de activiteiten wilde organiseren. Ook daarop heb ik ja gezegd en
doe dat ook nog steeds. Met Rolf van der Loo en Mieke Geursen hebben we hier-
voor vele ritjes door het land gemaakt: naar de  nieuwjaarsrecepties, ter voorbe-
reiding van de excursies en het begeleiden ervan.

Marijke Jansen, 2010-2012
‘Sinds 1 november vorig jaar (2009, red.) ben ik met pensioen. Van mijn werkzame
bestaan, vanaf mijn 18e, heb ik de laatste 20 jaar bij de ANWB gewerkt als eindre-
dacteur/redactiesecretaris van het juridisch maandblad Verkeersrecht. Dit is een
vakblad voor juristen, dus eigenlijk een beetje ANWB-vreemd, omdat het niet voor
de leden is. Over wat ik de andere ongeveer 27 jaar heb gedaan, zal ik nu niet in-
gaan. Een tipje van de sluier: ik ben een 15-tal jaren toptennisster geweest (eind
zestiger en de zeventiger jaren), spelend onder de naam Marijke Schaar. Vanwege
mijn grote ervaring in het uitgeven van bladen, ben ik door onze secretaris, Helma
Lippmann, min of meer gestrikt om Wim de Graaf als hoofd-/eindredacteur op te
volgen. Ik zal mijn best doen een waardig opvolger te zijn’. Marijke trad in het hu-
welijk met Nico Schaar. Inmiddels gebruikt zij weer de naam Jansen. Zij speelde
tennis op topniveau en stond bekend als de vrouw zonder backhand omdat ze
met beide handen de forehand speelde. Zij is afgestudeerd in de rechten.

Henk van Loon, 2011-2013
Henk was vanaf 2011 redacteur en werd bij het vertrek van Marijke Jansen ge-
vraagd haar op te volgen. ‘Daar moest ik wel even over nadenken, want zo’n taak
moet je niet te licht opvatten. De afgelopen anderhalf jaar heb ik echter onder-
vonden dat iedere Buitenband, die het licht ziet het resultaat is van goede sa-
menwerking door mensen, die ik al heel lang ken, dus doe ik het graag.’ Henk
heeft van 1961 tot 2005 in totaal 44 jaar bij de ANWB gewerkt in allerlei functies.
Daarna werkte hij tijdens z’n VUT nog drie jaar als redacteur bij De Nieuwe Loos-
duinse Krant.

Beno Koens, 2012-heden
Al tijdens zijn voorzitterschap nam Beno de klus van Marlène Philippus over met
het informeren van de leden over pensioenzaken in de rubriek ‘Pensioen in Zicht’.
In 2014 nam hij afscheid als bestuurslid. Het bestuur stelde toen aan de ALV 
voor om Beno te benoemen tot erelid. De statuten maken dat mogelijk. In het
verleden is er nog wel een gratis lidmaatschap uitgedeeld maar voor zover be-
kend is Beno het eerste erelid in de 40 jaar, dat de VG-ANWB nu bestaat. 
Na het afscheid is Beno bij de Buitenband doorgegaan met zijn rubriek, waarbij
ook de zorg aandacht krijgt. Tevens levert hij andere redactionele bijdragen,
meestal op financieel gebied.
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Joop Karsemeijer, 2014-heden
Joop Karsemeijer is sedert 2014 de nieuwe columnist van de Buitenband. Voor
velen is hij een bekend gezicht. Joop heeft namelijk binnen de ANWB gewerkt als
(hoofd)-redacteur van de Kampeer- & Caravankampioen, de Kampioen en als uit-
gever. Met zijn vrouw Tine heeft hij diverse KCK-extra reizen begeleid.

Ria Peerdeman, 2014-2015
‘Nu ik 65 ben, doe ik veel voor mij volstrekt nieuwe activiteiten. Zo ben ik match-
maker geworden. Dat wil zeggen dat singles zich bij mij (en mijn collega’s) aan-
melden. Vervolgens zoeken wij potentiële goede levenspartners voor hen. Ik ben
trouwambtenaar geworden (inderdaad het één lijkt een vervolg op het ander).
Kortom de 65-jarige leeftijd blijkt een fantastische nieuwe periode in mijn leven.
Ook nieuw is het hoofdredacteurschap van deze Buitenband. Alhoewel… niet he-
lemaal nieuw. Ik heb voor de ANWB tussen 1984 en 2001 veel journalistiek werk
mogen doen. Met name heb ik veel reisverslagen geschreven voor de KCK en de
Kampioen. En over het wel en wee van de organisatie in Inzicht. Hieraan denkend
gaat gepaard met heel veel goede herinneringen. Die komen weer terug nu ik
werk voor dit VG-ANWB-magazine’.

Bert van der Snoek, 2015-2016
In 2015 jaar ging Bert van der Snoek, u allen bekend als eindredacteur van de
Kampioen, ons team versterken.’Hartelijk welkom Bert, fijn dat je meedoet. Onze
verwachtingen zijn hooggespannen’, schreef Ria Peerdeman begin 2015. Bert
werkte van 1978 tot 2007 bij de ANWB. Hij nam begin 2016 na plotseling vertrek
van Ria Peerdeman tijdelijk de functie van hoofdredacteur waar.

Mieke Geursen, 2014-heden
Mieke is al sinds 2011 verbonden aan de Buitenband. Eerst als toeleverancier van
de Personalia van het Ledensecretariaat, sinds 2014 als vaste medewerker met de
rubriek Vitaal en vanaf 2016 als redactielid. Zij levert nog steeds een bijdrage met
deze rubriek, maar levert ook nog steeds de teksten voor de rubriek Personalia
aan. Daarnaast levert zij een regelmatige bijdrage met fotoreportages van de di-
verse VG-ANWB events.
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Jos Vroomans, 2016-heden
Wij, de redactie, zijn blij dat Jos Vroomans ons team is komen versterken. Jos
heeft heel veel ervaring op redactioneel gebied; hij is onder meer jarenlang
hoofdredacteur van de Autokampioen geweest. Jos draagt ook bij met fotorepor-
tages van de VG-ANWB activiteiten. Bovendien is hij web-redacteur voor de be-
richten op www.vg-anwb.nl.

Luc van der Woude, 2017-heden
Kwam in 1972 in dienst bij de ANWB, eerst als voorlichter auto’s bij de afdeling
Technische Voorlichting (TV, onder leiding van ‘meneer’ Griever), later als publi-
cist en redacteur bij deze afdeling. Nu ging het niet alleen over auto’s, maar ook
over caravans, vouwwagens, tenten en boten via de zogenaamde Inlichtingen-
bladen. Ook de ontwikkeling en publicatie van Minitesten, korte testberichten
van auto’s, caravans, vouwwagens en boten volgens een vast en dus vergelijkbaar
stramien vielen onder TV/Publ, evenals het cursusboek Pech Onderweg voor de
auto en later ook een voor de motorfiets.
Met de aankoop van een AT-PC met groene monochrome 13 inch monitor, 20 mB
harde schijf en twee floppydisk stations in 1986 via het toenmalige PC-Privé pro-
ject raakte ik gefascineerd door de digitale wereld. Na mijn avondstudie Informa-
tietechnologie aan de Haagsche Hogeschool werd ik programmeur en systeem-
beheerder bij de afdeling. De digitale Kostenbegroting (wat kost mijn auto per
km) en de digitale Koerslijst gebruikte Personenauto’s (hoeveel is een gebruikte
auto waard) zijn jarenlang in samenspraak met de specialisten door mij gepro-
grammeerd en mede geproduceerd. Ik ontwikkelde ook een digitaal zoeksysteem
van ‘plankstandpunten’, standaard antwoorden voor snel gebruik aan de tele-
foon door de auto-adviseurs. In 2005 kon ik gebruik maken van de VUT-regeling
en na de bouw van een huis in Duitsland woon ik sinds 2007 daar nog steeds. Ik
hoop samen met de enthousiaste inzet van de leden en het team van de VG-
ANWB nog vele leuke en interessante afleveringen van de Buitenband te kunnen
realiseren.

58



Sinds jaar en dag leveren vaste professionele fotografen het beeldmateriaal
voor de Buitenband. Tegenwoordig zijn naast Thijs Tuurenhout ook Mieke
Geursen (vanaf 2013) en Jos Vroomans (vanaf 2016) de leveranciers.

Harry de Vré, 1990-2002
Zoon van een graficus en foto-amateur. Werd in 1939 leerling-fotograaf bij
Rotogravure in Leiden. Via het werk kwam hij in contact met de heer Pep-
ping, oud-hoofdredacteur van de Autokampioen. Dat leverde schnabbel-
werk op, maar in 1949 kreeg hij een vaste aanstelling als fotograaf bij de
Autokampioen. Daar bleef het niet bij. Hij fotografeerde voor alle bladen,
maar ook evenementen en eigenlijk alles wat zich voordeed. Er kwam per-
soneel bij en een professionele foto-afdeling ontstond. Op zijn 62e is hij
vertrokken, drie maanden voor zijn 40 dienstjaren en zonder afscheid.
Vanaf 1990 kwam hij voor in de colofon van de Buitenband, eerst als vaste
medewerker en vanaf 1992 als redactielid.

Leo Scheffer, 2003-2015
Is geboren in 1936. Hij begon in 1961 bij de ANWB-fotodienst en leerde het
vak van zijn chef Harry De Vré. In 1998 ging Leo met de VUT. Hij heeft altijd
bij de ANWB gewerkt en ontelbare foto’s en reportages gemaakt van eve-
nementen en bijeenkomsten voor de ANWB-bladen, inclusief de Buiten-
band. Leo was lang de vaste fotograaf van de Buitenband. Dit werk legt hij
neer, maar zo af en toe mag de Buitenband toch een beroep op hem doen.

Thijs Tuurenhout, 2016-heden
Na zijn opleiding aan de toenmalige ‘School voor de Fotografie’ sollici-
teerde hij bij de ANWB, waar hij op grond van zijn ingeleverde fotowerk
werd aangenomen als fotograaf. Hij heeft een bepaalde stijl ontwikkeld, die
vooral warmte, sfeer en soms ‘mystery’ uitstralen. Zijn voorliefde is het
maken van landschapsfoto’s. Sinds 2016 kan de VG-ANWB een beroep op
hem doen.
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Gerda Borsje, 1988-1998
Na enkele voorgangers is zij sinds 1988 de Ledensecretaris van de VG-ANWB. Wat
daar allemaal aan vast zit! Ten eerste de ledenwerving. Iedere employé (é), die
met de VUT, pensioen of in de AOW gaat, moet de folder ‘Punt achter het Werk’
thuiskrijgen. Daarvoor gaat Gerda regelmatig bij Personeelszaken zo’n paar hon-
derd adressen na. Die krijgen dan een brief waarin de faciliteiten staan voor de
gepensioneerden plus de folder en een acceptgirokaart. Daarnaast verzorgt zij
een bloemetje voor de zieken en de zeventigjarigen en schrijft ze bij overlijden
van leden een briefje aan de nabestaanden. Samen met mevrouw Brehler ver-
werkt zij de mutaties voor de ledenlijst.
Dan nog de voorbereiding en organisatie van de Jaarlijkse Algemene Ledenverga-
dering van de VG-ANWB. Dit gebeurt samen met het bestuur. Het reserveren van
de zaal en het bespreken van de lunch – er komen toch altijd een honderdvijftig
leden uit het gehele land – moet in januari worden geregeld. De jaarlijkse uitstap-
jes met de leden vindt Gerda een aantrekkelijk deel van haar werk als ledensecre-
taris. Binnen het bestuur worden de plannen gemaakt: ‘Je draagt suggesties aan
en als er voor een uitstapjesplan is gekozen, help je met het bespreken en de ver-
dere uitwerking. Op de dag zelf wordt het spannend. Klopt het allemaal, heeft ie-
dereen het naar zijn of haar zin en kan ik eventueel bijsturen’. Ze is ook bij de
redactievergadering van de Buitenband aanwezig.

Carolijn Jongsma, 1998-2005
‘lk wil graag op een actieve manier bij de ANWB betrokken blijven, met vroegere
collega’s en medewerkers van andere afdelingen, met wie ik altijd met plezier
heb samengewerkt.’

Rolf van der Loo, 2005-heden
Na Carolijn Jongsma is Rolf gevraagd het stokje over te nemen. ‘Toen ik benaderd
werd voor een bestuursfunctie bij de VG-ANWB heb ik wel even moeten naden-
ken en overleggen met mijn gade voor ik ja zei. Gelukkig heeft Loes, ex-holding-
secretaresse bij een grote drukkerijgroep, beloofd mij bij te willen staan bij het
runnen van het ledensecretariaat.’ Hoe anders verliep de geschiedenis. Rolf’s
vrouw overleed korte tijd later en voor Rolf brak een moeilijke tijd aan.

Mieke Geursen, 2011-heden
Mieke Geursen is in 2010 het ledensecretariaat komen versterken. Samen met
Rolf van der Loo verzorgt zij de werkzaamheden voor het Ledensecretariaat. Als
vaste ‘klus’ heeft zij o.a. het verwerken en registreren van de aanmeldingen van
excursies en bijeenkomsten. Tijdens diverse besprekingen in de ‘werkgroep Le-
densecretariaat’ hebben Rolf en ik ook bekeken welke onderwerpen door meer-
dere personen kunnen worden uitgevoerd of afgesplitst. Het blijft lastig, maar
wij zijn nog steeds enthousiast bezig om te zien hoe we de werkzaamheden ver-
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der kunnen organiseren en stroomlijnen. Onze samenwerking gaat prima en
neemt ook wat druk van mij af van het ledensecretariaat. Ook nemen wij elkaar
waar tijdens vakanties e.d. Hans Middelraad, die jaren RCP-er is geweest, assis-
teert ons waar nodig. Hij verzorgt tevens de puzzelrubriek in de Buitenband.

Uitbreiding Ledensecretariaat, 2018-heden

Naar aanleiding van de Polderdag in Rijpwetering in 2017, waar gebrainstormd
werd over de toekomst van de VG-ANWB is besloten het Ledensecretariaat uit te
breiden met helpende handen. Inmiddels zijn onze nieuwe medewerksters voor
het ledensecretariaat al diverse keren bij ons geweest om zich verder de werk-
zaamheden van ons secretariaat eigen te maken. Eerst gezamenlijk, maar ook in
kleiner verband of apart voor de verschillende aandachtsgebieden zoals:
- ledenbestand bijhouden en beheren door Agnes Brugmans
- bloemen voor jubilea en dergelijke door Ellen Natzijl
- werving nieuwe leden en als back-up voor Agnes door Maritza Vroomans
- aanmeldingen bijeenkomsten en excursies, etc. door Anneke Julsing
‘Wij zijn erg blij met onze ‘hulptroepen‘ en we hopen dat ze binnenkort vol-
doende zijn ingewerkt om zo nodig deeltaken van ons te kunnen overnemen’,
aldus Rolf en Mieke.

V.l.n.r.: Ellen Natzijl, Anneke de Regt-Julsing, Maritza Vroomans, Agnes Brugmans. 
Zittend: Rolf van der Loo en Mieke Geursen.
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Eerste excursie in 1980
Op 9 september 1980 vond de eerste door de Vereniging van Gepensioneerden
ANWB voor zijn leden georganiseerde excursie plaats, een boottocht in het Hol-
landse merengebied. Al op het parkeerterrein van het hoofdkantoor, waar de 73
deelnemers verzamelden, ontstond een plezierige stemming met hartelijk be-
groeten en weerzien van soms lange tijd uit het oog verloren oud-collega's. Per
bus vertrok men naar Avifauna, waar een boot klaar lag die het gezelschap gedu-
rende vijf uren via weteringen en ringvaarten voerde van de Kagerplas via de
Westeinder naar de Braassem en terug naar Avifauna. Onder een zonnige na-
jaarshemel vertoonde zich dit oer- Hollandse landschap in al zijn wijdsheid en va-
riatie. Bij aankomst op de boot werd eerst een kopje koffie geserveerd, later een
koffiemaaltijd, terwijl deelnemers op eigen kosten zich verder nog konden laven
aan allerlei spijs en drank. Men zat in wisselende groepjes van vier of meer aan
gezellig gedekte tafels voorzien van een bloemetje. Het personeel was er duide-
lijk op uit een gezellige dag te bieden door hun goedgehumeurde bediening en de
stuurman verstrekte wetenswaardigheden over het gebied dat werd doorkruist.
Na terugkomst in Avifauna werd nog een kopje thee of koffie geserveerd met
gebak, de bussen stonden gereed en tegen half zes eindigde dit uitstapje, we-
derom op het parkeerterrein van de ANWB. Blijkens de geanimeerde stemming
onder alle deelnemers kan men deze eerste excursie zeer geslaagd noemen, en
hij heeft zeker beantwoord aan het eerste doel van de Vereniging van Gepensio-
neerden ANWB: ‘Het bevorderen en in stand houden van kontakten tussen de
gepensioneerden van de ANWB en hun weduwen’. Deze laatstgenoemde groep
was inderdaad goed vertegenwoordigd. Velen kwamen als éénling, andere leden
waren vergezeld van hun partner, men kwam van her en der in en buiten het
land, van Harlingen tot Spanje! De organisatoren zien dan ook met voldoening
terug op dit experiment, dat zeker voor herhaling vatbaar is.
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Tweedaagse jubileumexcursie in augustus 1989 naar Maastricht
De prijs van f. 150,– all-in is op basis van een 2-persoonskamer. Alleenstaanden,
die een eigen kamer wensen, betalen (helaas) een toeslag van f. 45,–.
Maar voor die prijs krijgt u:
- de heen en terugreis naar Zuid-Limburg per touringcar
- de boottocht van Maastricht naar Luik
- koffie en gebak op de eerste dag in motel Maarsbergen
- bezoek met proeverij in een kaasmuseum
- een koffietafel in de Oude Hoeve te Arcen
- een welkomstdrankje bij het inchecken in het hotel
- een 4-gangendiner plus glas wijn in Auberge Fort St. Pieter
- sightseeing in Maastricht
- overnachting in het 4-sterrenhotel Barbizon
- een buffet-ontbijt op 10 augustus
- koffie met vlaai op de Van Stiphout-boot
- een buffet-lunch tijdens de vaartocht naar Luik
- een rondtoer door de Ardennen
- een theestop in het witte stadje Thorn
- een vaarweldiner in restaurant De Woerd te Zuilichem

Senioren (sport)dagen in 1990 en 1993
Larserbos ‘Senioren(sport)dag'. Een reünie in de openlucht met koffie en gebak,
lunch en afsluitende barbecue. En daartussen door gezellig bijpraten en kijken of
liever nog meedoen aan spelen en sporten. In navolging van 1990 werd er een Zo-
merdag gehouden, te weten een sportdag op het Larserbos , gecombineerd met
een rij- en vaartocht. Dit evenement viel in het water, blijkens het volgende: ‘Het
gecombineerde dagje uit op 24 augustus jl. is onderwerp van evaluerende bespre-
king geweest in de bestuursvergadering. Met vele deelnemers is het bestuur van
mening dat de combinatie boottocht/sportdag, mede onder invloed van het on-
plezierige weer, geen onverdeeld succes is geweest. De boottocht duurde te lang,
het sportzaaltje in het Larserbos was ongezellig, verschillende programmaonder-
delen (museumbezoek, barbecue) kwamen in de knel. Besloten is voortaan geen
combinatie van activiteiten voor gesplitste groepen deelnemers meer te organi-
seren.’

Op 1 en 2 september 1999 Jubileumexcursie naar Groningen
Voor de eerste dag een middag, die u naar eigen wens in de stad Groningen kunt
besteden, bijvoorbeeld een bustoer, een wandeling, een boottocht, een bezoek
aan het inmiddels internationaal beroemde Groninger Museum. In de namiddag
diner in de Hortus in Haren. Daarna wandelen we door de Chinese Tuin, een na-
tuurgetrouwe replica van een Chinese tuin uit de Ming-dynastie. Tenslotte naar
ons hotel. 
Op de tweede dag gaan we naar het kasteel ‘De Menkemaborg’, waar huis en tui-
nen een boeiend beeld geven van het wonen op een Groninger borg in de 17e en
18e eeuw. Boertange brengt ons terug in het jaar 1742 en gelukkig ook tot de
lunch. 's-Avonds diner in het hotel te Zuidbroek.
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Op 25 en 26 augustus 2004 Jubileumexcursie naar Limburg
Dag een: Per touringcar naar Nijmegen, waarna boottocht naar Arcen. Via een be-
zoek aan het Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten naar het hotel in Stein.
Dag twee: bezoek aan het Mondo Verde in Landgraaf, een park met thema’s uit alle
werelddelen. Afsluiting met een afscheidsdiner. Punt van zorg: de organisatie had
het maximum op 350 deelnemers gesteld, hoewel de belangstelling groter was.

Geen jaarlijkse excursie in 2008
Geen jaarlijkse excursie in verband met het 125-jarig jubileum personeelsfeest
van de ANWB, wel aanbevolen bezoekdatum van het personeelsfeest voor 
VG-ANWB-leden.
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Jubileumjaar 2009
Annette Notenboom neemt het stokje over van Jaap Kuper. Dit jaar een een-
daagse excursie naar het Openlucht Museum in Arnhem. ‘Twee van onze trouw-
ste deelnemers waren Norbert Diederix en zijn broer. Norbert heeft jarenlang
dienst gedaan in de postkamer. Hij had die dag zoveel gelopen, dat de zool van
zijn schoenen losliet. Om hem toch op de been te houden hebben we de zolen
met stevige lijm weer vastgeplakt. Zo heeft hij het einde gehaald’.

Uitbreiding naar twee excursies in 2010
Dit jaar zullen voor het eerst twee excursies plaatsvinden, een keer varen en een
stadswandeling. De stadswandeling is later door gebrek aan belangstelling  
geannuleerd. Deze was gepland in Apeldoorn met moderne (of futuristische)
hulpmiddelen in de vorm van gesproken instructies via mobiele telefoons. Dat
was toch een stap te ver voor velen.

Drie excursies in 2011
Dit jaar een technische excursie naar Louwman Automuseum in Wassenaar en
een stadswandeling in Den Bosch. De vaartocht was een experiment: De groep
werd wel gezamenlijk vervoerd met radarschip de Frysian Queen naar Sneek. De
ene helft van de groep bezocht het Scheepvaart museum of de Beerenburg distil-
leerdrij van Weduwe Joustra in Sneek. De andere groep ging per bus naar Joure en
bezocht daar het Jouster Museum met vele oude ambachten. Na afloop kwamen
de groepen weer tezamen in Akkrum voor een facultatief afscheidsdiner.

Nat pak in 2014
De jaarlijkse vaartocht was van Harderwijk naar Elburg, maar bijna hadden we
het schip zelf moeten terugvaren vanuit Elburg. De kapitein lag dubbel aange-
meerd met een collega rondvaartboot en wilde even overstappen. Dat ging mis.
Hij viel tussen de twee schepen in het water. Gelukkig geen verwondingen, maar
wel een nat pak!
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Record aantal deelnemers in 2015
De belangstelling voor het splinternieuwe Militaire Museum in Soesterberg was
bijzonder groot. Een record aantal van 215 personen heeft zich aangemeld.

Zeer drukke vaartocht in 2017
De belangstelling voor de boottocht over de Linge was ook zeer groot. Dat
noopte ons er een tweede schip bij te huren, zodat we niemand hoefden teleur te
stellen.
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Nieuwjaarsrecepties

Eerste Nieuwjaarsreceptie in 1994 in Kantoor
Utrecht
In het vijftiende verenigingsjaar geeft de VG-ANWB
voor het eerst in haar geschiedenis een Nieuwjaars-
receptie. Het Bestuur nodigt alle leden uit om daar-
voor op donderdag 6 januari naar Utrecht te komen,
naar het ANWB-kantoor aan de Van Vollenhoven-
laan 211-219 (1e- et.). Daar kunt u elkaar en het Be-
stuur een ‘voorspoedig 1994’ wensen van 
14.00 tot 15.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie vanaf 1996 op 
Hoofdkantoor ANWB
Op 18 januari organiseert het bestuur van de VG-
ANWB de inmiddels traditioneel geworden 
Nieuwjaarsreceptie. Ditmaal in het ANWB 
hoofdkantoor in Den Haag, vanaf  13.30 tot 15.30
uur. Wij komen bijeen in het Museum in gebouw  
A, via de Rotonde, waar u het dichtst bij het 
museum bent.

Drie Nieuwjaarsrecepties in 1998 en vijf in 2011
In 1998 worden er drie Nieuwjaarsrecepties gehouden (Den Haag, Hoogeveen, 
Eindhoven). In 2011 waren er vijf (Den Haag, Assen, Apeldoorn, De Bilt en Eind-
hoven). Later is Eindhoven vervangen door Gilze-Rijen en is De Bilt geschrapt.

67

Vaartocht 2016.



Eerste Algemene Leden Vergadering in 1981
Op 26-03-1981 werd de eerste ALV gehouden en wel op het Hoofdkantoor van de
ANWB in de grote zaal op de tweede etage van het A-gebouw. De volgende jaren
was de ALV steeds bij de ANWB. 

Algemene jaarvergadering 1999 in de Bijhorst in Wassenaar
De reden hiervoor was dat de ANWB ook aan de Gepensioneerden alle kosten
(zaalhuur, techniek en organisatiekosten) ging doorbelasten. Dat werd daardoor
voor de VG-ANWB veel te kostbaar. De penningmeester troostte zich met het
feit dat de jaarvergadering in de Bijhorst 9000 gulden goedkoper was.

ALV 2004 weer terug op het ANWB-hoofdkantoor
De voorzitter van de VG-ANWB opende de vergadering ‘in vliegende start’ met
primair een woord van dank aan de hoofddirecteur van de ANWB, de heer Van
Woerkom, voor de riante gastvrijheid in het nieuwe gebouw van het ANWB-
hoofdkantoor.`

Andere activiteiten
Behalve bovenstaande activiteiten is er nog enkele jaren in samenwerking met de
ANWB Personeelsvereniging een golfdag gehouden, waaraan leden van de VG-
ANWB konden deelnemen. Verder organiseerde de VG-ANWB meerdere infomid-
dagen, vooral over de pensioenontwikkelingen, alsmede de jaarlijkse bijeenkomst
voor de RCP-ers.

Senioren Praatpaal, 1990
Hoe onze Senioren Praatpaal in een behoefte gaat voorzien, zal de ervaring leren.
De drie vrouwelijke vrijwilligers van onze Praatpaal zijn: in Oude Wetering mw.
J.M. Voorwerk-Jonkman, in Schiedam mw. A. de Rover, in Apeldoorn mw. J.P. Wei-
mar-Van Donk. Zij kennen de ANWB en de problemen, die na het afscheid van
collega's kunnen ontstaan. Het gehele project van de Senioren Praatpaal wordt
deskundig begeleid door het Bureau Maatschappelijk Werk van de ANWB onder
leiding van mw. M. Tuurenhout. Het spreekt vanzelf, dat alle gesprekken strikt
vertrouwelijk blijven.

68

Algemene Leden Vergaderingen



Annette Notenboom over de excursies
We gingen van één excursie naar drie uitstapjes per jaar, nl. een stadswande-
ling, een trip met een technisch accent en een boottocht. Deze laatste bleef
bestaan, want niets is zo fijn voor ouderen om al varend iets van het land-
schap te zien onder het genot van een hapje en een drankje. Het busvervoer
naar de locaties werd afgeschaft omdat we ontdekten dat men graag per
eigen auto naar de bestemming reed. Ook de tweedaagse excursies werden
omgezet naar uitstapjes van één dag. Het bijzondere was dat we altijd mooi
weer hadden. Soms zelfs een hittegolf, zoals bij de stadswandeling in Bergen
op Zoom en eenmaal hebben we ook zitten puffen op het bovendek van de
rondvaartboot.

Dilemma

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

kneden smeden
versmallen verbreden.

Vele uren volgeklad.

Dichten is jezelf verplichten.

Tine den Boer
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Een belangrijk onderdeel van de VG-ANWB is het opkomen voor de belangen van
de leden  op het gebied van pensioenen. Dat gebeurt enerzijds bij het Pensioen-
fonds ANWB en anderzijds landelijk via inbreng bij de NVOG. Samenwerking op
landelijk niveau is noodzakelijk om pensioenwetten te kunnen wijzigen.
In 1989 bijvoorbeeld besloot het Pensioenfonds ANWB de pensioenen niet te in-
dexeren en ook niet voor de volgende jaren. De gepensioneerden waren niet in dit
bestuur vertegenwoordigd en moesten het er maar mee doen. De gepensioneer-
den konden toen alleen via de vakbonden invloed uitoefenen op het pensioenbe-
leid van de ondernemingen. De OVGO kwam inmiddels speciaal op voor de
belangen van de gepensioneerden van het bedrijfsleven. Het was zaak de samen-
werking te zoeken.

Korte historie OVGO/NVOG
De oorsprong van de NVOG ligt bij de OVGO. Dat staat voor Overleggroep van
Verenigingen van Gepensioneerdenverenigingen. De pioniers bij de eerste oprich-
tingsvergadering op 25 augustus 1983 waren de gepensioneerden van Philips,
KLM, de omroepen, Shell en Unilever. Reeds bij de eerste vergadering werd beslo-
ten dat OVGO lid werd van de FNB, De Nederlandse Vereniging van Bejaardenbe-
leid. Gememoreerd werd toen dat nu ook de gezonde gepensioneerden vertegen-
woordigd waren bij de FNB. 
De OVGO ging in 1990 samen met de CSPO, de Centrale van Samenwerkende
Pensioen-belangenverenigingen van Overheidspersoneel. Er waren toen 12 ver-
enigingen aangesloten bij de OVGO, later liep dit op tot 65. Samen met andere
organisaties waren OVGO en CSPO verenigd in het COSBO, de koepel van oude-
renbonden, die namens hen overleg kon voeren met de regering. In 1991 hebben
de ouderenbonden ANBO, Unie KBO en PCOB samen met de OVGO en CSPO een
nieuwe koepelorganisatie gevormd: het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ou-
derenorganisaties (CSO). Deze nieuwe organisatie was vanaf toen het overlegor-
gaan met de rijksoverheid. 
Met ingang van 1998 wijzigde de OVGO haar naam in NVOG, Nederlandse Ver-
eniging van Organisaties van Gepensioneerden. Dit was nodig door het toetreden
van vier verenigingen die deel uitmaakten van het CSPO. Daarmee is de NVOG
dan de enige overkoepelende organisatie van organisaties van gepensioneerden
afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. 
In 2013 splitste de KNVG zich af van de NVOG. Advies van een bemiddelingscom-
missie, waarin ook Beno Koens zitting had, mocht niet baten. Omdat de KNVG
geen lid was van het CSO, toen de officiële gesprekspartner in 'Den Haag', bleef
de VG-ANWB lid van de NVOG. Aangezien NVOG en KNVG dezelfde doelen na-
streven, is het in 2019 gelukt om beide verenigingen weer te bundelen. Vanaf 1 ja-
nuari 2020 zullen ze opgaan in ‘Koepel Gepensioneerden’.

Pensioenfonds ANWB
Het pensioen van de medewerkers bij de ANWB is ondergebracht bij de Stichting
Pensioenfonds ANWB. Deze stichting is opgericht op 31 januari 2007, maar op 31
december 1931 is de oorspronkelijke vereniging ‘Pensioenfonds voor het personeel
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waarbij alleen (oud)medewerkers of dochterondernemingen van de ANWB  kun-
nen zijn aangesloten.

Gepensioneerden vertegenwoordigd bij het Pensioenfonds
In 1990 werd officieel de Pensioen- en Spaarfondsenwet gewijzigd. De OVGO
heeft in het bereiken van dit resultaat een actieve bijdrage geleverd. Voor de ge-
pensioneerden is vertegenwoordiging in de Raad van Deelnemers van het ANWB
Pensioenfonds mogelijk geworden.
In 1991 kent het Pensioenfonds ANWB al tientallen jaren een Raad van Deelne-
mers. De leden zijn (alleen) gekozen uit en door de werkende deelnemers. In al-
gemene zin controleert deze raad de werkwijze van het Pensioenfonds en zijn
bestuur. Door de wijziging van de Pensioen- en Spaarfondsenwet werd  de mede-
zeggenschap van alle belanghebbenden geregeld, ook van de gepensioneerden.
Er is een Adviesraad ingesteld van 12 leden, waarvan tien leden van de Raad van
Deelnemers, twee leden worden gekozen uit de gepensioneerden. De samenstel-
ling en de taak van de Raad van Deelnemers en de Raad van Advies zijn verschil-
lend. Beide raden vergaderen tezamen. De leden zijn dus gelijktijdig geïnfor-
meerd, maar de leden van de Raad van Advies (de gepensioneerden) hebben geen
stemrecht.

Medezeggenschap onvoldoende
Hoewel de betrokkenheid van de gepensioneerden via de Raad van Advies iets
was vergroot, stond – ook landelijk gezien – in de besturen van de pensioenfond-
sen de medezeggenschap van gepensioneerden op een laag pitje. De wettelijke
mogelijkheden voor een deelnemersraad schoten tekort om doorslaggevende in-
vloed te kunnen uitoefenen. De OVGO ondernam diverse pogingen dit te veran-
deren. In 1998 werd het Medezeggenschapsconvenant gesloten tussen de
Stichting van de Arbeid (STAR) en het CSO. Dit convenant is een belangrijke stap
in de richting van een volwaardige medezeggenschap van gepensioneerden in
pensioenfondsen.

Stemrecht als volgende stap
In de nieuw aan te nemen Pensioenwet van 2007 is medebestuur nog niet 
uitgekristalliseerd. Het CSO wenst af te stappen van de keuze voor opname van
gepensioneerden in het bestuur of in de deelnemersraad en wil een wettelijk
recht op echte bestuurlijke deelname door gepensioneerden. Door amendemen-
ten op de wet kwam er in 2008 een deelnemersraad en een verantwoordingsor-
gaan, beide ook ingevuld door gepensioneerden met stemrecht.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Vooruitlopend op het in werking treden van de wet 'Versterking Bestuur Pensi-
oenfondsen' heeft het bestuur van het Pensioenfonds ANWB in 2013 het initiatief 
genomen om een gepensioneerde in het bestuur op te nemen. De samenstelling
wordt:
drie leden op voordracht van de werkgever, twee leden uit de deelnemers op
voordracht van de deelnemers in de deelnemersraad en één lid op voordracht
van de VG-ANWB. Dit zijn voordrachten, het bestuur benoemt echter.  
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Loek Schouten
Naast de anderen, die hun sporen hebben verdiend in het werk van en bij het Pen-
sioenfonds ANWB, mag de naam van Loek Schouten niet onvermeld blijven. Hij is
in dit veld sinds 1993 actief geweest, ook als secretaris van de Deelnemersraad en
het Verantwoordingsorgaan (oude stijl). Bij het Pensioenfonds vertegenwoor-
digde hij een lange  periode als deelnemer de medewerkers. Daarna vertegen-
woordigde hij een tijd de  gepensioneerden op voordracht van de VG-ANWB.
Afkomstig uit het bankbedrijf kwam hij in 1961 bij de ANWB in de Haagse Park-
straat om in het najaar naar de gloednieuwe Rotonde te verhuizen als kassier-ad-
ministrateur van Gv1. Nu een ondenkbare functiecombinatie. Na vier jaar verruil-
de hij dat werk door zijn benoeming tot chef Bijkantorenadministratie om vervol-
gens in 1972 over te stappen als controleleider bij de Interne accountantsdienst.
Vanaf het voorjaar 1980 was hij werkzaam bij de afdeling Organisatie, o.a. als
functieanalist. Begin 1985 volgde zijn aanstelling tot chef Bedrijfsbureau Distribu-
tie, een onderdeel van de matrixorganisatie. Een paar jaar later kwam er weer
een andere organisatievorm: de businessunits. Alle op ledencontacten gerichte
activiteiten kwamen in de businessunit Service & Verkoop en hij bleef daar werk-
zaam als chef stafbureau. Naderhand werd de volgorde omgedraaid: Verkoop &
Services. Een betekenisvolle naamswijziging overigens. Na drie jaar werk en VUT
in deeltijd te hebben gecombineerd, stopte hij geheel in september 1998. Eind
2013, 15 jaar later stopte hij met de activiteiten voor het Pensioenfonds ANWB.
Maar pensioen bleef hem boeien. Zo levert hij nog ieder jaar de gegevens over de
jaarlijkse kosten van levensonderhoud en de indexatie van het pensioen. Al is van
indexatie de laatste jaren geen sprake meer.
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Aan mr. M. (Marlène) Philippus valt de eer te beurt om als eerste gepensioneerde
in het bestuur te gaan zitten. Marlène heeft een lange staat van dienst met be-
trekking tot pensioenen en haar benoeming was een logisch gevolg van haar op-
gedane kennis en kunde.

Op 1 juli 2014 werd de wet ‘Versterking Bestuur Pensioenfondsen’ daadwerkelijk
van kracht. De Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan (oude stijl) wer-
den opgeheven en vervangen door het Verantwoordingsorgaan (nieuwe stijl) met
meer bevoegdheden. Voorts werd een Raad van Toezicht toegevoegd, bestaande
uit drie externe personen, die op grond van hun ervaring en kennis bij andere pen-
sioenfondsen door het bestuur zijn benoemd. In het Verantwoordingsorgaan zijn
nu de gepensioneerden vertegenwoordigd met twee personen. De VG-ANWB
stelt daarvoor een voordracht op, maar vanwege de regelgeving vindt er een ver-
kiezing plaats als er – na een oproep van het Pensioenfonds –  één of meer an-
dere kandidaten zijn. Naast de twee gepensioneerden bestaat het nieuwe Ver-
antwoordingsorgaan uit twee personen, namens de werkgever en vijf personen
namens de deelnemers. Van die vijf worden vier gekozen door de medewerkers
van de ANWB. Voor één persoon wordt een voordracht opgesteld door twee
dochterondernemingen, te weten Unigarant en Logicx. De verhouding deelne-
mer/gepensioneerde (5-2) is afgestemd op de samenstelling van het aantal ac-
tieve deelnemers (medewerkers) en pensioengerechtigden.
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Het van der Linden-van Sprankhuizenfonds
In 1950 werd het Wegenwacht Overgangsfonds ingesteld. Dit had tot doel we-
genwachten te helpen, die niet meer in staat waren hun werk voort te zetten en
daardoor in financiële moeilijkheden kwamen. Zij konden dan een beroep op dit
fonds doen. Toen in I968 het Sociaal Fonds ANWB werd opgericht, bedoeld voor
alle  personeelsleden – dus ook voor wegenwachten – bestonden er twee fond-
sen naast elkaar. Eén voor ieder personeelslid en één uitsluitend voor de geüni-
formeerde wegenwachten. Daarom werd op 31 december 1989 besloten het
Overgangsfonds WW te ontbinden en de staande gelden ad f. 279.000,- toe te
voegen aan het Sociaal Fonds ANWB. Niet iedereen bleek gelukkig met deze toch
begrijpelijke beslissing. Vandaar dat in WW-kring nogal eens het geluid wordt ge-
hoord: 'het was toch ons geld.' Men gaat er dan aan voorbij, dat ook de ANWB
aan dit fonds heeft bijgedragen. Elke wegenwacht en WW-inspecteur één
kwartje per week, maar de ANWB het dubbele. Derhalve 1/3 WW en 2/3 ANWB.
Om toch enigszins grip op deze zaak te houden, heeft het bestuur van het Soci-
aal Fonds ANWB, waaraan de naam is verbonden van oud-ANWB-voorzitter ir.
F.H. van der Linde-Van Sprankhuizen, zich ertoe verplicht, dat één van de be-
stuursleden van dit fonds een (oud)medewerker is van de Wegenwacht. In dat
bestuur is overigens ook de VG-ANWB vertegenwoordigd, waarbij de afgevaar-
digde een oud-medewerker van de Wegenwacht is.

Ir. F.H. van der Linde van Sprankhuizen
Op 26 juni 2009 is de heer van der Linde van Sprankhuizen op 87-jarige leeftijd
overleden. Als vrijwilliger heeft hij bij de ANWB vele functies vervuld. Zo was hij
van 1962 -1971 en van 1980 -1988 voorzitter van de ANWB. In de toenmalige orga-
nisatievorm was hij in die functie veel én actief betrokken bij het werkterrein van
de ANWB. Zelf was hij – onder meer als Directeur-Hoofdingenieur bij de Provinci-
ale Waterstaat van Utrecht – werkzaam op het gebied van verkeer, milieu en
ruimtelijke ordening. In die hoedanigheid was hij ook lid van de Commissie van
Toezicht van de cursus Verkeerstechniek PBNA-ANWB. Hij had veel belangstel-
ling voor de opleiding en vervulde daar een zeer stimulerende rol. Verkeerstech-
niek heeft een nauwe relatie met het menselijk gedrag. De mens stond bij hem
centraal. Ook bij de ANWB had hij veel belangstelling voor de medewerkers. Zijn
betrokkenheid bij het welzijn van de medewerkers resulteerde in de oprichting
van een sociaal fonds dat zijn naam draagt. Hij was een ANWB-er in hart en nie-
ren. De VG-ANWB is blij dat de herinnering aan hem in de naam van het Sociaal
Fonds blijft voortbestaan.
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Speciale WW-hulp (1990)
Telkens weer verbaas ik me over het initiatief van wegenwachten. Neem wegen-
wacht De Weerd uit Ede. Zijn late dienst rond middernacht zat er op. ‘Lekker naar
huis’, moet hij gedacht hebben. Dan ziet hij opeens dat bij een benzinestation de
alarmverlichting brandt. Hij keert zijn auto en gaat poolshoogte nemen. Ter
plekke aangekomen, zag hij twee auto’s staan en wat mensen rondlopen. Terwijl
hij uit z’n auto stapte, hoorde hij twee schoten. lk word al misselijk bij de ge-
dachte alleen. Bij De Weerd drong het op dat moment amper door. Wel begreep
hij, dat er wat abnormaals aan de hand was. Daarom nam hij uit voorzorg een
ijzeren staaf mee, die hij in gewone doen gebruikte om auto’s mee op te krikken.
Over tegenwoordigheid van geest gesproken. Het was donker. Zijn ogen moesten
even wennen aan de situatie. Turend in de nacht, zag hij een man op de grond lig-
gen, die in bedwang werd gehouden door een politieagent. Een andere agent had
zijn handen vol aan het arresteren van een tweede man, die heftig tegenstand
bood. De agent, die de man op de grond in bedwang hield, riep tegen de wegen-
wacht, ‘neem het even van me over, dan ga ik m’n collega helpen’. Zal je toch ge-
beuren. De Weerd bleef geen keus. Dreigend zwaaiend met zijn ijzeren staaf ging
hij boven op de man zitten. Toen de tweede man in de boeien zat, kwam er tot
zijn opluchting politieversterking om zijn ongewone taak over te nemen. Tot dat
moment had hij geen flauw idee wat er eigenlijk gebeurde. Hij had in een impuls
gehandeld. Toen hem werd verteld dat hij meegeholpen had twee buitenlanders
te arresteren, die bezig waren – gewapend en wel – een inbraak te plegen, begon-
nen zijn knieën toch lichtelijk te knikken. Eenmaal thuis drong het pas goed tot
hem door. ‘s Nachts schrok hij er een paar keer van wakker. Toch zei hij later als
antwoord op de vaak gestelde vraag of hij een volgende keer weer zou gaan kij-
ken als er wat bijzonders aan de hand was: ‘Natuurlijk. Dat hoort nu eenmaal ook
bij de taak van een wegenwacht’. Persoonlijk denk ik heel laf: ‘Geef mijn portie
maar aan Fikkie.’ Maar wel is het zo, dat bij ieder verhaal uit het corps, mijn be-
wondering voor de wegenwacht alleen maar toeneemt.

Tekst: Tine den Boer, Tekening: Jaap Jaspersen
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Na deze hele terugblik op allerlei historische aspecten van de VG-ANWB zijn we bij
het recente verleden en het heden aangekomen. Een greep uit de zaken, die in
deze tijd spelen of speelden, passeren hieronder de revue.

Faciliteitenregeling
Als een van de belangrijke zaken voor de leden is te noemen het behoud van de 
faciliteitenregeling voor gepensioneerden van de ANWB in 2016. Het plan van de
ANWB was om de hele regeling of de belangrijkste delen daarvan af te schaffen.
Onze inspanningen om de ANWB-directie daarover op andere gedachten te bren-
gen hebben succes gehad. In feite blijft de gehele faciliteitenregeling overeind, met
alle kortingen voor producten en diensten. Weliswaar wat afgeslankt, maar met de
afspraak om over de invulling met ons af  te stemmen. Met name de voor ons zo
belangrijke gratis verstrekking van het ANWB-lidmaatschap en het wegenwacht
lidmaatschap Nederland of WW Fiets blijft gehandhaafd.

Schrijnende gevallen
Een ander aspect heeft ook te maken met de faciliteitenregeling. Namelijk de
vraag, voor wie deze regeling precies geldt. Dat is in feite exact gedefinieerd. He-
laas zijn de arbeidsomstandigheden en -verhoudingen in de loop der tijd zodanig
veranderd, dat deze definities niet meer zo passend zijn. Vroeger werd je door een
baas aangenomen en als er niet teveel gebeurde, bleef je daar jarenlang trouw bij
werken. Je klom op en maakte carrière en op zeker moment had je je pensioenleef-
tijd bereikt. Dan kreeg je dus een meer of minder goed pensioen. Als ANWB-ge-
pensioneerde kon je ook aanspraak maken op de Faciliteitenregeling van de
ANWB, zoals die voor de werkenden gold. Bij de ANWB is al decennia keer op keer
ingrijpend gereorganiseerd. De carrièreladder is hierdoor voor menigeen onderbro-
ken en soms ook gebroken. Het beroerdste is die situatie als door een reorganisa-
tie de relatie met de werkgever wordt beëindigd. Zeker als dat na vele jaren
diensttijd vlak voor het pensioen plaatsvindt. De  Faciliteiten-regeling gaat dan
aan je neus voorbij. Dit is een schrijnende situatie. De VG-ANWB treedt hierover
met de ANWB-directie in overleg en probeert hierin verandering te brengen. De
ANWB is echter zeer strikt in haar opstelling, maar afgelopen jaar zijn er toch vier
leden door toedoen van de VG-ANWB in aanmerking kunnen komen voor de rege-
ling. Dit aantal is helaas slechts op één hand te tellen, maar de VG-ANWB laat het
hier niet bij zitten.

Jubileumboek ANWB 135 jaar
Ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan van de ANWB is een prachtig boek over
de historie van de ANWB aan het personeel aangeboden, de gepensioneerden
werden overgeslagen. Dit, terwijl velen uit deze groep wel 25% tot bijna 30% van
de bestaanstijd van de ANWB daar een dienstverband hebben gehad en ook hun
bijdrage hebben geleverd tot wat de ANWB nu is: de grootste vereniging van Ne-
derland. Het is zuur te moeten constateren, dat de gepensioneerden standaard
niet worden opgemerkt en pas na sterk aandringen van ons bestuur mochten
meedelen in de feestvreugde, tenminste wat het boek betreft.
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De privacywet
Een ander aspect, dat de VG-ANWB en heel veel andere instanties en burgers
heeft geraakt is de AVG, de privacywet genoemd. Vooral voor ons Ledensecretari-
aat heeft deze wet veel teweeg gebracht. En nog speelt deze wet door in de han-
del en wandel van de vereniging. Administratieve processen, die al tientallen
jaren liepen, moeten opeens heel anders uitgevoerd worden. 
Vanwege de nieuwe privacywet zijn wij bijvoorbeeld niet bevoegd om de Persona-
lia-pagina in de Buitenband voort te zetten op de manier, die u van ons gewend
bent. Uiteraard staan wij achter de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals
de wet het voorschrijft. Vandaar dat wij vanaf nu slechts volstaan met naam en
woonplaats en de andere gegevens achterwege laten. Gelukkig is veel nu ook via
de website af te handelen of te raadplegen, maar dat ligt weer aan de technische
mogelijkheden. We passen ons aan, want het is voor het goede doel. Zo gaan wij
ook de komende jaren in.

Op naar 50 jaar VG-ANWB. Hoera!

Vereniging van voormalig medewerkers ANWB


