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Op bezoek bij Via Systems • Nampak • Sociale Werkvoorziening

[Dat moet me toch even] van ‘t hart Door Okke Verstrenge

Wat een bijzondere maand was sep-
tember 2004! Druk, chaotisch op
kantoor: de voorbereidingen voor het
tweedaagse jubileumfeest voor ons
60-jarig bestaan en dan alle acties
nog "tussendoor".
Enfin, we hebben het geweten: alle
hens aan dek voor de bestuurders en
het secretariaat! Maar: alles is op z’n
pootjes terechtgekomen. Wat het
feest betreft: dat is geweldig verlo-
pen. Het congres en de receptie
waren druk bezocht, zinvol en leuk:
beter kun je je niet wensen. Verderop
in deze Vizier leest u er meer over. De
jubilarishuldiging van de leden die al
60 jaar lid zijn bij onze bond was bij-
zonder indrukwekkend: bijna ieder-
een die we aangeschreven hadden is
geweest, vaak met (letterlijke) onder-
steuning van familieleden, maar ze
waren er toch maar: mannen en vrou-
wen die in 1944(!!) lid werden van de
bond en dat tot op de dag van van-
daag gebleven zijn. Terecht hebben

we ze geëerd met een diamanten
speld (naast andere kadootjes!) En
het feest op vrijdagavond was heel
gezellig: nu eens even niet aan werk
en acties denken, maar plezier heb-
ben met elkaar.
Druk hadden we het ook met de
organisatie en uitvoering van de ver-
schillende acties: beginnend met de
grote manifestatie in de Sociale
Werkvoorziening in Veldhoven half
september, tot en met de verschillen-
de bijeenkomsten bij (bv) Nedcar,
DSM en SABIC, de Vrijthofmanifesta-
tie in Maastricht, het Schouwburg-
plein in Heerlen en natuurlijk 2 okto-
ber in Amsterdam.
Er is heel veel over gezegd en
geschreven: ik denk dat de vakbewe-
ging en zeker ook de ABW zich van
haar beste kant heeft laten zien. Het
kabinet heeft reeds de eerste toezeg-
gingen gedaan, maar er is nog veel te
bereiken en te onderhandelen. Of dat
allemaal gaat lukken, bijvoorbeeld

waar het gaat over pré-pensioen en
VUT (toch wel dé "hete" onderwer-
pen op dit moment), dat is nog zeer
de vraag. Het kabinet heeft daar uit-
gesproken standpunten over, maar
misschien is er nog ruimte voor
onderhandelingen.
Op onze eigen schaal en eigen
manier hebben we ons geluid laten
horen. Eigenlijk, maar dat is natuurlijk
altijd achteraf, had ons standpunt al
in de vorige Vizier moeten staan.
Omdat we dat nagelaten hadden,
hebben niet alle leden tijdig in de
gaten gehad, wat we van de plannen
vinden en wat we met betrekking tot
de manifestaties deden.
Indien mogelijk, zullen we een vol-
gende keer daar eerder mededelin-
gen over doen. Voor wie de mogelijk-
heid heeft, op onze – vernieuwde!!-
website: www.vakbondabw.nl kunt u
wel altijd de laatste stand van zaken
vernemen! 
Tot de volgende keer! ■

In deze column doen de vakbonds-
bestuurders bedrijvenwerk verslag
van de ontwikkelingen en hun
ervaringen bij diverse Limburgse
bedrijven 

Op bezoek bij is deze keer iets korter
dan u gewend bent. Zoals u wellicht
weet heeft ons huidige kabinet een
aantal oneerbare kabinetsplannen
gepresenteerd. Het overleg tussen de
vakcentrales en de overheid is daar-
door vastgelopen. Naast alle acties
en manifestaties die hebben plaats-
gevonden in de maand september en
oktober hebben de vakcentrales ook
ieder overleg met de werkgevers
opgeschort. Uitsluitend in de geval-
len dat het echt noodzakelijk is, gaat
het overleg door. Zo is er wel overleg
geweest bij Viasystems te Echt. Bij
dit bedrijf wordt weer gereorgani-
seerd. Het is de vierde reorganisatie
vanaf 1997. Deze keer gaat men
afscheid nemen van ongeveer 133

mensen. Momenteel wordt nog
onderhandeld over de inhoud van het
sociaal plan. De werkgever heeft als
eerste concept nagenoeg een replica
van het sociaal plan uit 2001 aange-
boden. De vakbonden hebben tijdens
een gezamenlijke ledenvergadering
het personeel gevraagd hoe zij hier-
over denken. Inmiddels is de directie
op de hoogte van de op- en aanmer-
kingen en eventuele wijzigingsvoor-
stellen van de vakbonden. De daad-
werkelijke onderhandeling hierover
zal nog plaatsvinden. Wij houden u
op de hoogte!
Bij Nampak te Kerkrade hebben de
vakbonden onderhandeld over een
nieuwe CAO en een modernisering
van het pensioenfonds. De onder-
handelingen liepen niet geheel soe-
pel. Uiteindelijk heeft het er toe geleid
dat de werkgever een eindbod heeft
geformuleerd. Dit hebben de vakbon-
den aan hun leden gepresenteerd. De
leden van de Vakbond ABW hebben

het eindbod geaccepteerd. De leden
van de FNV niet. De werkgever heeft
alle partijen nog eens uitgenodigd om
weer om de tafel te zitten. Ook met
die voorstellen kon de vakbondsbe-
stuurder van de FNV zich niet vereni-
gen. Hij wil het eindbod niet accepte-
ren; hierdoor is de FNV geen partij
meer bij dit bedrijf. 
In de Sociale Werkvoorziening is
gestaakt in het kader van de vast
gelopen CAO-onderhandelingen.
Ook de leden van de Vakbond ABW
bij de verschillende WSW-bedrijven
in Limburg hebben meegestaakt
zoals de leden van Licom, Vixia en
MTB/Yonder. De opkomst was groots.
Of de staking uiteindelijk effect heeft
kunnen wij u nog niet meedelen, want
ook dit overleg is opgeschort. Wij hou-
den u op de hoogte! ■
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Het seminar
Is er nog toekomst voor de vakbeweging? Deze vraag hield
bondsvoorzitter Okke Verstrenge de deelnemers aan het seminar
voor op donderdag 23 september. Hij verraste de aanwezigen
meteen met een antwoord: Nee! Tenzij... 'U had van mij niet
anders verwacht,' reageerde de voorzitter lachend. ' We hebben
te maken met twee tendensen: dalend ledental en tanende
invloed. Dan hou ik nog geen rekening met de sterke vergrijzing.
Onze leden zijn gemiddeld tussen de 40 en 50 jaar. Er is duide-
lijk sprake van ontgroening. Jongeren voelen zich slecht aange-
sproken door de vakbond. Maar er is hoop. Mijn antwoord op de
vraag of er toekomst is voor de vakbeweging is uiteindelijk een
luid: ja. Als we in staat zijn kleinschalig te blijven.'

Volgens Okke Verstrenge ligt de kracht van de Vakbond ABW
vooral in het vervolgen van de weg die de bond is ingeslagen:
aandacht voor de man/vrouw op de werkvloer. ' Met grootscha-
ligheid red je het niet. Dat zien we gebeuren bij onze collega-
bonden. Onze leden vertrouwen juist op ons omdat ze zien dat
we persoonlijke aandacht geven. Op termijn is deze aanpak mis-
schien wel de redding van de grote bonden,' aldus Okke in zijn
jubileumtoespraak tijdens het seminar.

De lezing
Professor dr. Luc Soete, hoogleraar internationale economie aan
de Universiteit Maastricht noemde het een opmerkelijke speling
van het lot dat op de dag dat Vakbond ABW zestig jaar bestaat,
op het Vrijthof in Maastricht geprotesteerd wordt tegen de kabi-
netsplannen, twee dagen na Prinsjesdag.  Juist de speciale her-
vormingen, waar velen op hetzelfde moment tegen protesteer-
den op 30 kilometer afstand, waren voor de hoogleraar een
dankbaar gespreksonderwerp. Hij plaatste vooral kanttekenin-
gen bij het moment waarop de Nederlandse regering de hervor-
mingen wil laten ingaan: in tijden van economische malaise. Dat
is volgens dr. Luc Soete het slechtste moment dat een regering
kan kiezen voor zo'n ingreep. 'Het economische probleem van
vandaag is dat Nederland 1 procent achter blijft ten opzichte
van de rest van Europa wat de economische groei betreft. Het
blijft moeilijk om dit te verklaren. Tijdens een soortgelijke reces-
sie in 1992 bleef Nederland grotendeels buiten schot en had de
rest van Europa wel degelijk te maken met een verslechterde
economie. Waarom is het nu anders?, vroeg hij zich in Auberge
de Rousch af.
Nederland heeft momenteel te maken met  een daling van de
consumentenuitgaven. Er wordt veel gespaard en minder geïn-

vesteerd. Ook de overheidsuitgaven worden minder.  Om de
economie een extra impuls te geven zou het beleid gericht moe-
ten zijn op groei en niet op sociale hervormingen die de mensen
nauwelijks in staat stellen meer geld uit te geven.   

Luc Soete had voor de jarige bond een speciaal cadeau meege-
bracht: een lezing door een oud-vakbondsman en -minister: Wil
Albeda. Hij stond aan de wieg van het Kabinet Den Uyl en is één
van de grondleggers van de faculteit Economie van de
Universiteit Maastricht. 'Ik trof Luc Soete vorige week in de trein.
En tijdens ons gesprek vertelde Luc dat hij hier vandaag moest
spreken over de toekomst van de vakbonden. Ik zei toen JIJ!
Moet JIJ spreken over dat onderwerp? Toen vond ik dat ik maar
iets moest zeggen,' verklaarde hij zijn aanwezigheid tijdens het
seminar. 'De vakbond is niet alleen een onderhandelaar, maar
ook een pressiegroep tegenover de overheid. Bovendien is de
vakbond ook partner in het overheidsbeleid. Kijk maar naar het
poldermodel. De vakbeweging heeft veel succes gekend, toch
moet de bond nog strijden. In Nederland is twintig procent van
de werknemers georganiseerd. Bij de overheid zijn meer mensen
lid dan in de particuliere sector. Zweden kent een percentage
vakbondsleden van 85. Hoe dat komt? In Zweden biedt de vak-
bond meer service. Daar moet je bij de bond zijn om bijvoor-
beeld de WW te halen. Het arbeidsbeleid wordt er door de bon-
den geregeld en nauwelijks door de overheid. In Nederland is de
vakbond het minst zichtbaar daar waar ze het meest zichtbaar
zou moeten zijn: in de bedrijven. Hier ziet niet iedereen het vak-
bondslidmaatschap zitten. En moeten ze er dan ook nog voor
betalen? Ik denk dat een van de oorzaken de sterke individuali-
sering van de maatschappij is. De geschoolde werknemer denkt
dat hij voldoen macht heeft om zelf te onderhandelen en nie-
mand anders daarbij nodig heeft. Die groep leverde vroeger het
grote deel leden op. De top en ongeschoolde mensen waren al
nauwelijks lid. Hoe moet dit nu verder? De bonden moeten beter
zichtbaar worden binnen de bedrijven en dienen zich servicege-
richter op te stellen. Bijvoorbeeld een soort sociale ANWB,' tipte
Wil Albeda de jarige bond.

De toekomstverkenner
Speciale (acteer)rollen waren tijdens het seminar weggelegd
voor Rutger Mollé en zijn jonglerende partner cq medewerker
Jeroen. Rutger, in het dagelijks leven toekomstverkenner, vond
het een gedurfde zet van de organisatoren van het feest om hem
en zijn partner en werknemer uit te nodigen. 'Dat ik hier, als
werkgever,  in het vakbondsnest mag spreken!', liet hij luidruch-

ZESTIG JAAR VAKBOND ABW
INTERESSANT SEMINAR EN MOOI JUBILEUMFEEST IN AUBERGE DE ROUSCH

Diamanten Vakbond ABW schitterde 

Met veel plezier en voldoening kijkt de Vakbond ABW terug op twee dagen in september die in het teken ston-
den van het zestig jarig bestaansfeest: 23 en 24 september. Twee dagen waarin vroeger werd herdacht, maar

ook werd gekeken naar de toekomst. Een impressie van een diamanten feest met een schitterend randje.
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tig blijken. Rutger had naast veel leuke opmerkingen toch wat
nuttige tips voor de jarige bond. 'Wat moet de rappende, sms-
ende generatie met petjes en ballpoint van een vakbond? Jullie
moeten de jeugd anders aanspreken. De gemiddelde leeftijd van
de leden is 47 jaar. Er moet jong bloed bij,' zei Rutger, die de rol

van werkgever uitste-
kend speelde. Jongleur
Jeroen hielp hem daar
perfect bij. Het duo
stal snel de harten van
de aanwezigen die met
veel plezier naar de act
keken. Zeker de scène
waarin Okke
Verstrenge het moest
opnemen tegen DSM-

directeur Bert Gotjé, mocht zeker een bijzonder moment
genoemd worden.

ABW-Awards
Voor de discussie werd nog stilgestaan bij een bijzonder
moment, nl. het voor de eerste keer uitreiken van de ABW-
Awards. Het Hoofdbestuur van de Vakbond ABW heeft de ABW
AWARD ingesteld ten teken van het feit dat personen en instel-
lingen geëerd kunnen worden voor bijzondere verdiensten die zij in
en buiten de vakbond verleend hebben. Het is een teken van
respect en waardering.

Tijdens het 60-jarig jubileum zijn de eerste 2 Awards uitgereikt.
"Intern" aan Wiel Wittenbernds en de ABW AWARD voor bijzon-
dere verdiensten op sociaal-maatschappelijk terrein is dit jaar
toegekend aan het
bestuur en medewer-
kers van de Stichting
Kico (zie foto rechts) te
Veldhoven: als teken
van respect en waar-
dering ontving Hoofd-
bestuurder Wiel
Witten-bernds de
ABW-Award in de
categorie Intern. Het
fraaie beeldje werd voor het eerst uitgereikt. Ook een envelop
met inhoud hoort bij de prijs. 
Wiel Wittenbernds (zie foto onder), al meer dan 25 jaar actief
voor de Vakbond ABW, was zichtbaar verrast door de geste. ‘Ik
ben onder de indruk,’ zei hij trots met het beeldje in de hand.
Wiel liet aan de hand van de ‘opperhoofden’, zoals hij de voor-
zitters noemde, zijn periode bij de bond de revue passeren. ‘ De
eerste voorzitter die ik meemaakte, Wiel Cobben is er helaas

niet meer. De volgende
voorzitter was tevens
mijn leermeester, Wiel
Smeets. Toen kwam
Leo Noy. Hem heb ik
steeds gezien als de
herder van de organi-
satie die de kudde
ABW-schapen bijeen
hield. Ons huidige
opperhoofd, Okke

Verstrenge, is de manager. Maar hij heeft één ding mee. De
minister reikt hem alle handvatten aan om de vakbond weer op
het goede spoor te brengen.’

De voorzitter van de stichting Kico uit Veldhoven mocht de

ABW-Award in de categorie Extern, in ontvangst nemen. Kico
biedt kinderen die dat nodig hebben, extra ontspanning aan. De
stichting kan daarbij de hulp inroe-
pen van tweehonderd goed opge-
leide vrijwilligers, die kinderen
extra aandacht geven. De voorzit-
ter mocht naast het beeldje ook
een geld-bedrag mee naar Noord-
Brabant nemen. 

De discussie
Wat heeft de Vakbond ABW
nodig? was de vraag die dagvoor-
zitter en discussieleider Paul 't
Lam de aanwezigen stelde.
Iedereen mocht het antwoord op
de vraag opschrijven. Velen kozen voor verjonging, meer naams-
bekendheid en uitstraling. Maar ook het behoud van maatwerk,

het anders durven doen, scoorden hoog. 
De jeugd bleek ook tijdens de discussie een
dankbaar onderwerp. Is het zinvol je vizier te
richten op dejeugd? Hoe oud is die jeugd?
Heeft het zin om je te focussen op mensen
jonger dan twintig jaar? Als ze ongeveer 25
jaar zijn, komt vaak de interesse in de vak-
bond vanzelf. Deze groep heeft dan wat
meer levenservaring en behoort misschien

wel tot de doelgroep die je collectief kunt aanspreken in je com-
municatie. 
De knuppel werd tijdens de discussie in het hoenderhok
gegooid toen de grootschaligheid aan de orde kwam. 'Think glo-
bal, act local'. Vanuit de zaal kwamen signalen dat internationaal
denken, wel eens zou uitmonden in je eigen gezicht verliezen. 
Aan het slot van de discussie vroeg Paul 't Lam aan Wil Albeda
wat hem deze middag nou het meest was opgevallen. ' Het is
gewoon een vakbond,' zei hij welgemeend.  

Jubileumboek
Ter gelegenheid van het zestig jarig
bestaan van de vakbond is een jubi-
leumboek verschenen met als titel ’60
jaar Vakbond ABW. Een impressie van
60 jaar vechten voor rechten’. Het eer-
ste exemplaar was tijdens het feestelij-
ke seminar voor de heer Albeda. Alle
bezoekers van het seminar ontvingen
na afloop ook een exemplaar van het
boek.                                                
Wilt u het jubileumboek bestellen,
dan kan dit door € 12,- (inclusief portokosten) over
te maken op het ABN-Amro-bank-rekeningnr. 44.80.01.802 o.v.v.
‘jubileumboek 60 jaar Vakbond ABW’. Zodra uw betaling binnen
is, ontvangt u het jubi-
leumboek per post.
(zolang de voorraad
strekt)

Receptie
Direct na het seminar
vond de receptie
plaats. waarbij diverse
genodigden langs kwa-
men om het Dagelijks
Bestuur en Hoofd-
bestuur hun persoonlijke gelukwensen over te brengen.

Het beeld symboliseert
de samenwerking tussen
mensen.
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HULDIGING DIAMANTEN JUBILARISSEN 2004

Op 23 september jl. bestond de Vakbond ABW 60 jaar.
Een dag later, nl. 24 september vond in Auberge de Rousch te Heerlen de huldiging plaats van al die 60-jarige

jubilarissen, die er vanaf de oprichting van onze vakbond d.d. 23 september 1944 lid zijn.

Deze leden koestert de Vakbond ABW, omdat zij niet alleen heel
wat veranderingen en uitbreidingen binnen de bond hebben
meegemaakt, maar veel van deze verbeteringen zijn mede aan
hen te danken.
Om dit feit niet ongemerkt te laten voorbijgaan en mede blijk te
geven van onze waardering voor hun trouw en solidariteit jegens
onze bond, is dit gevierd op vrijdag 24 september 2004 in
Auberge de Rousch te Heerlen.
Vanaf 12.30 uur tot ± 16.00 uur was er een feestelijke middag,
waarbij het bestuur de jubilarissen echt in de 'bloemetjes' zette. 
Na het welkomstwoord van de bondsvoorzitter startten  we met
een lunch voor alle jubilarissen. Tijdens de lunch was er een
optreden van de muziekgroep ‘Trio Laroche’. 
Na de lunch begon de jubilarishuldiging. 
Zevenentwintig van de in totaal 45 jubilarissen, waren aanwezig
waarvan het merendeel met partner of familieleden aanwezig
was. Onder de overige aanwezigen waren het Hoofdbestuur,
Dagelijks Bestuur, alle collega’s van het bondskantoor en een
delegatie van Bronneberg Advocaten.
Ook de oud-bondsvoorzitters Leo Noy en Wiel Smeets waren
aanwezig; Daan Brandt, ook oud-bondsvoorzitter, was als 60-
jarige jubilaris present.

Na de ontvangst en het welkomstwoord volgde de huldigingstoe-
spraak van bondsvoorzitter Okke Verstrenge. Hij vermeldde dat
de huldiging dit jaar de eerste huldiging is van 60-jarige jubilaris-
sen.Vervolgens riepen de hoofdbestuursleden John Oostdijk en
Jo Roijen om de beurt de jubilarissen persoonlijk naar voren, ter-
wijl zij in het kort iets over hen vertelden. 
Dan volgde de huldiging met het opspelden van een speciaal ont-
worpen insigne en het aanreiken van een klok gemaakt van
Noorse leisteen met de naam van de jubilaris erop gegraveerd.
Tevens ontvingen alle partners van de jubilarissen een mooi boeket.
De momenten tussen de verschillende huldigingen werden opge-
vuld met optredens van de bekende Limburgse buutteredener
Pierre Cnoops, die bij alle aanwezigen de lachspieren behoorlijk
losmaakte.
Na de huldiging vond er een bijzonder moment plaats, nl. het uit-
reiken van het erelidmaatschap aan de drie nog in leven zijnde
oud-bondsvoorzitters te weten de heren Daan Brandt, Wiel
Smeets en Leo Noy. Alle drie heren waren bijzonder verrast met
deze uitreiking en bedankten de bond voor deze mooie geste.
De middag werd afgesloten met het prachtige lied’ ‘Glück auf’,
een lied dat voor de mijnwerkers geen uitleg behoefde.

Op deze en de volgende pagina kunt u via een foto-reportage een
impressie krijgen van de jubilarishuldiging.
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3. Bondsvoorzitter Okke 
Verstrenge heet de aan-
wezigen van harte 
welkom en houdt een 
huldigingstoespraak.

4. Bondsvoorzitter Okke 
Verstrenge speldt het 
speciaal voor de 60-jari-
ge  ontworpen bondsin-
signe op.

4

1. Ontvangst van de 
jubilarissen.

2. De gezamenlijke 
lunch.



5. Ereleden Daan Brandt, Wiel 
Smeets en Leo Noy, samen 
met Okke Vertrenge.

6. De buutteredener Pierre 
Cnoops.

7. De partners van de jubilarissen
ontvangen een mooi boeket.

Links: Bondsvoorzitter
Okke Verstrenge reikt de
prijs uit aan Hub Wolfs.

Links: Ladies First

Onder: Karel
Fiddelers
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Werkgroep 60 jaar
Vakbond ABW

Alle festiviteiten in het kader
van het diamanten jubileum
van de Vakbond ABW wer-
den georganiseerd door de
werkgroep 60 jaar Vakbond
ABW. Deze bestaat uit John
Oostdijk (hoofdbestuurder),
Jo Roijen (hoofdbestuurder),
Nicole Ermers (secretares-
se), Indra Kandhai (bonds-

secretaris) en Okke Ver-
strenge (bondsvoorzitter).

7

65

FEESTAVOND KADERLEDEN

Op 24 september vond ’s avonds een feestavond plaats voor kaderleden, hoofdbestuurders en medewerkers.
Karel Fiddelers was ceremoniemeester en de band ‘Ladies First’ zorgde voor schitterende dansmuziek. 

Op deze avond werd ook een reischeque uitgereikt aan het hoofdbestuurslid Hub Wolfs die in de periode van
01-01-2004 en 01-09-2004 67 leden had geworven.
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VAKBOND ABW IN ACTIE
ABW STEUNT DIVERSE LOKALE, REGIONALE EN LANDELIJKE ACTIES

Het lijkt er op alsof de arbeidsverhoudingen in Nederland aardig aan het verzieken zijn. Het ooit zo populaire
model van overleg, ook wel het poldermodel genoemd, waar Nederland erg om bekend is, schijnt opeens niet

meer te bestaan en het overleg over de Sociale agenda van Nederland is gestaakt.

Op dit moment staan er twee blokken
tegenover elkaar, de vakbonden en het
kabinet, die niet ‘on speaking terms’ zijn 
over tenminste één verandering van de
Kabinetsplannen, nl. de fiscale vrijstelling
van VUT en prepensioen. Dit punt is,
zoals het er nu nog steeds naar uitziet,
niet bespreekbaar.
Bij het gereed maken van de kopij verna-
men wij dat op 11 oktober jl. staatssecre-
taris van Defensie, de heer van der Knaap
door minister-president Balkenende is
gevraagd om gesprekken te voeren met
de vakbonden en te bezien of er toch nog
ruimte is om te onderhandelen.
De uitkomst was kort daarna reeds duide-
lijk: de vakbonden gaven gedecideerd
aan dat als het kabinet niet over de VUT
en prepensioen wil praten, er dan geen
gesprekken zijn. 

verder zijn de vakbonden ook tegen het
kabinetsbeleid:

• ingrepen in de WW (ontslagvergoeding) 
• aanscherping van de wekeneis in de WW
• aanscherping van de WAO-instroom 
• niet langer algemeen verbindend 

verklaren van de CAO’s 
• blind vasthouden aan de "nulloonlijn" 

Een ding staat voor ons als Vakbond
ABW vast. Het kabinet slaagt er maar niet
in om zijn visie over het voetlicht te krij-
gen, waardoor het begrijpelijk is dat bur-
gers onzeker en angstig worden. Deze
gevoelens uiten ze in het bijwonen van
diverse manifestaties georganiseerd door

de vakbonden. Ook de Vakbond ABW
heeft tot nu toe steeds actie gevoerd.
In het onderstaande een opsomming van
een aantal acties die de Vakbond ABW
ondersteund heeft. 

• Landelijke manifestatie Sociale 
Werkvoorziening (SW)
Op vrijdag 17 september jl. was de 
Vakbond ABW prominent aanwezig bij 
een landelijke stakingsmanifestatie voor
de Sociale Werkvoorziening te 
Veldhoven. Deze manifestatie vond 
plaats in het kader van het verstrijken 
van de CAO WSW en werd bijgewoond
door circa 1200 mensen uit de SW.
In het onderstaande volgt een foto- 
impressie van die dag.
Er waren sprekers vanuit de vakbon-
den, waaronder ook onze eigen bonds-
voorzitter Okke Verstrenge.

• Poortacties DSM en Sabic
Op 22 september jl. organiseerden de 
vijf gezamenlijke vakbonden bij DSM en
Sabic twee poortacties.
Een kleine 2000 werknemers van de 
beide bedrijven luisterden naar de 
oproep van de bondsvoorzitter Okke 
Verstrenge om op 2 oktober 2004 naar 
de landelijke manifestatie op het 
Museumplein te komen.

• Manifestatie Schouwburgplein 
Heerlen
Op donderdag 30 september jl. vond 
op het Schouwburgplein in Heerlen een
grootse manifestatie plaats, bijge-

woond door ± 6000 mensen. 
Het doel van deze manifestatie was 
o.a. om iedereen te motiveren om op 
2 oktober 2004 naar de landelijke 
manifestatie in Amsterdam te gaan.
Eén ding was heel duidelijk geworden 
op die manifestatie, nl. de actiebereid-
heid om op 2 oktober naar Amsterdam 
te gaan was heel hoog.
Er waren diverse sprekers aanwezig 
vanuit de vakbonden en de politiek. 
Bondsvoorzitter Okke Verstrenge heette
CDA Tweede Kamerlid Ine Aasted- 
Madsen van harte welkom in het hol 
van de leeuw.

• Acties op 2 oktober op het 
Museumplein te Amsterdam
Uit de mediaberichten heeft iedereen al
kunnen vernemen dat de opkomst 
2  oktober 2004 enorm was. Ruim 
300.000 mensen waren aanwezig.
Ook de vakbondsleden van de ABW 
hebben de mogelijkheid gehad om 
gratis met de trein naar Amsterdam af 
te reizen en deel te nemen aan de 
demonstratie. Een groot aantal leden 
en bestuurders van de Vakbond ABW 
waren aanwezig. Het was een succes! 

Acties in diverse sectoren
De vakbonden hebben aangekondigd
acties te zullen gaan voeren in de diverse
sectoren. 
Op donderdag 14 oktober is naar alle
leden van de Vakbond ABW een brief
gestuurd om het standpunt van de bond
te ventileren, nl. dat het Hoofdbestuur van
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de Vakbond ABW daar geen voorstander
van is: wij geloven altijd nog in de kracht
van argumenten (daar staan we ook om
bekend) en wensen dat er tussen kabinet
en vakbeweging verder gepraat wordt: die
mogelijkheden zijn er nog steeds en we
roepen de betrokken partijen ook op om
dat "broze draadje" niet te laten breken.
Op woensdag 13 oktober jl., is vanuit het
kabinet toch ook weer een opening
gemaakt om te gaan praten met elkaar.
Bovendien: we hebben een probleem met

het kabinetsbeleid, niet met het publiek,
niet met de werkgevers.

Dat betekent dat we geen voorstander
zijn van hardere acties en we roepen onze
leden dan ook op niet te staken. Als ech-
ter leden in overleg met de bestuurders
wensen aan te sluiten bij acties van ande-
re bonden, dan wordt voorgesteld om
over eventuele mogelijkheden daartoe, in
overleg te treden.
Voor alle duidelijkheid: 

- we zijn het nog steeds oneens met een
groot aantal beslissingen en voorstellen
van het kabinet;

- we vinden nog steeds dat veel moet 
verbeteren;

- we willen constructief onze bijdrage 
leveren;

- we steunen onze leden; we blijven 
knokken voor betere omstandigheden.

Foto’s van de manifes-
tatie op het Schouw-
burgplein in Heerlen:

De stand van de
Vakbond ABW.

CDA Tweede Kamerlid
Ine Aasted-Madsen in
het hol van de leeuw.

Ook de bestuurders 
van de Vakbond ABW
waren  aanwezig.

Bondsvoorzitter Okke
Verstrenge spreekt de

demonstranten toe.

Het Schouwburgplein
was goed gevuld!!

ABW op de landelijke
demonstratie in

Amsterdam

EXCLUSIEF VOORDEEL Voor alle leden van de Vakbond ABW



Vanaf het aantreden van het kabinet Balkenende 2 zijn wij over-
spoeld met allerlei bezuinigingsvoorstellen en lastenverzwarin-
gen.Een aantal hebben wij al in onze portemonnee gevoeld, nl.
tweemaal belastingverhoging in de eerste schijf en tweemaal
verhoging van de AWBZ-premie. Aanvankelijk leek het erop dat
tijdens het najaarsoverleg en het daaropvolgend voorjaarsover-
leg een afzwakking van de kabinetsvoorstellen mogelijk zou zijn.
Maar het kabinet wenste vast te houden aan haar eerder inge-
nomen standpunt inzake Prepensioen en WAO. Reden voor de
vakbeweging  om verder overleg te staken en zich te beraden
op acties. 
Het kabinet stelde zich vrij te voelen en alle andere voorstellen
zonder voorafgaand overleg in te voeren. Inmiddels hebben wij
al een aantal van de aangekondigde maatregelen over ons heen
gekregen.
Versobering van het ziekenfondspakket (zittend ziekenvervoer
eigen bijdrage fysiotherapie, gebitscontrole bij tandarts).
Per 1 Jan 2005 wordt de ‘No Claim teruggaveregeling’ inge-
voerd. Wie minder ziektekosten heeft dan € 250,- krijgt  het ver-
schil tussen de gemaakte kosten en de € 250,- terug. Dit is
schandalig voor de gehandicapten of chronisch zieken; die krij-
gen nl. niets terug.   

De harde aanpak van het kabinet was voor de werkgevers een
kolfje naar hun hand. Werkgevers begonnen te jammeren dat zij
vanwege de hoge loonkosten niet meer konden concurreren met
het buitenland. Er moest weer 40 uur gewerkt worden zonder
geldelijke vergoeding en verlofdagen moesten worden ingele-
verd. Zelf schaamden zij zich niet om de eigen salarissen en
bonussen  met grote bedragen te verhogen. Vervolgens dreigen
zij de activiteiten naar de lagelonenlanden te verplaatsen en dan
zelfs nog subsidie van de overheid te ontvangen. Gekker kan
het in Nederland niet. En de overheid laat dit allemaal toe, terwijl
de werknemers op de nullijn moeten blijven en steeds hogere
lasten op hun schouders gelegd krijgen en steeds meer een
eigen bijdrage moeten betalen voor allerlei ziektekosten en hulp-
verlening. Niet alleen de lastenverhogingen van het kabinet tast
onze financiële positie aan, maar ook de steeds maar weer
hogere lasten van gemeentes en waterschappen brengen velen
en dan vooral de alleenstaanden in financiële problemen
Wat kunnen wij doen??? Vechten? Overleggen? Berusten?

Berusten kan nog altijd wanneer de twee andere mogelijkheden
geen resultaat opleveren.
Overleg plegen met de overheid heeft geen enkele zin, aange-
zien zij zich in de Kamer gesteund weten door een meerderheid
van de volksvertegenwoordigers.
Overleg plegen met de werkgevers is absoluut noodzakelijk: dat
wat de overheid ons afneemt zal voor een groot deel door de
werkgevers aangevuld dienen te worden, zodat de nullijn weer
omgebogen wordt in een pluslijn om zodoende andere lasten-
verzwaringen te kunnen opvangen.
Vechten is de enige remedie tegen dit kabinet. Zaken welke in
een tijdsbestek van 60 jaar na de Tweede Oorlog met veel zweet
en tranen zijn opgebouwd door hoge inzet van alle werknemers
laten wij niet door een rampzalig kabinet binnen een regerings-
periode de grond inboren.

Het grootste probleem is ons pensioen en prepensioen.
Jarenlang hebben wij met z’n allen premie betaald samen met
de werkgevers en hebben onlangs al moeten ervaren dat door
de beurscrisis de pensioengarantie onder druk kwam te staan.
En dan komt de overheid daar nog eens overheen met de
afschaffing van het Prepensioen en werken tot je 65-ste jaar. Als
doekje voor het bloeden stellen zij een Levensloopregeling voor,
waarbij de werknemers 12% van hun salaris kunnen sparen om
eventueel eerder met pensioen te gaan of tussentijds langer ver-
lof te nemen. Dit is het meest belachelijke systeem: salaris op
nullijn, allerhande lastenverzwaringen en dan ook nog 12% van
je toch al lage salaris sparen. Het is van de gekke! Een over-
gangsregeling voor degenen die op 1 januari 2005 50 jaar oud
zijn, lijkt ons een aanvaardbare oplossing.

Het tweede probleem is de korting van de ontslagvergoeding op
de WW-uitkering. Werknemers kunnen last hebben van hoge
financiële lasten en vallen in geval van faillissement meteen
terug op 70% van hun salaris. De ontslagvergoeding is dan
noodzakelijk om deze lasten op te vangen. De overheid laat rus-
tig toe dat directeuren en of commissarissen van bedrijven,
welke al dan niet verplicht worden te vertrekken vanwege niet
goed functioneren, gouden handdrukken meekrijgen van miljoe-
nen euro’s. De overheid is niet voornemens deze gouden hand-
drukken extra te belasten. Enkel de werknemers zijn weer de
dupe door dit bedrag te korten op de WW-uitkering. Wij willen
hiervoor het gevecht aangaan.

Het derde probleem waar een gevecht met de overheid noodza-
kelijk is, heeft betrekking op de situatie van gehandicapten,
ouderen en alleenstaanden met enkel een AOW-uitkering. Deze
groep krijgt alle nadelige gevolgen van bezuinigingen en lasten-
verzwaringen en eigen bijdrage op hun bord zonder dat zij bij
een instantie kunnen aankloppen voor enige verlichting. Het
door de overheid aangekondigde systeem van verhoging van de
AOW met € 60,- per jaar en een verhoging van de ouderenkor-
ting is bij lange na niet genoeg om alle extra kosten op te van-
gen. Ook de ‘No-claim teruggave regeling’, levert deze groep
niets op. De ziektekosten en hulp wordt alsmaar duurder en de
eigenbijdrage regeling steeds hoger.

Natuurlijk beseffen wij dat de overheid financieel gezien in zwaar
weer zit. Het begrotingstekort blijft enorm hoog maar blijft met al
die maatregelen beneden de gestelde norm van 3%. 
Een aantal andere Europese landen neemt het niet zo nauw met
die regels, maar Nederland wil weer het braafste jongetje van de
klas zijn. Daarnaast worden miljarden euro’s weggesmeten aan
onrendabele spoorlijnen welke niet eens aansluiting krijgen op
het Duitse spoorwegnet. Alle betrokken bewindslieden wassen
hun handen in onschuld en de burgers kunnen blijvend de
broekriem aanhalen. 
Na beëindiging van hun ministeriële functie worden zij weer op
andere hoge posten benoemd en verdienen weer sloten met
geld. 
Wij worden er ziek van, maar durven niet naar de dokter te
gaan
anders missen wij de ‘no-claim teruggave regeling’.
Tot de volgende keer!
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PRINSJESDAG  2004
VECHTEN - OVERLEGGEN - BERUSTEN

Wie nog even gehoopt en gedacht had dat de reeds  aangekondigde bezuinigingen iets afgezwakt 
zouden worden, is van een koude kermis thuis gekomen.



Vakbond ABW ABW Vizier 6 - 200410

PETER WOUTERSE
STOPT ALS 

VORMGEVER 
VAN VIZIER

‘TIJD VOOR NIEUWE UITDAGINGEN’

Peter Wouterse (Wout Design) begon als vormgever voor de Vakbond ABW
toen het gouden bestaansfeest werd gevierd. Precies tien jaar later, het dia-

manten feest is net achter de rug, stopt Peter met zijn werkzaamheden.
Nieuwe uitdagingen op het creatieve vlak hebben hem doen besluiten om
met de vormgeving van Vizier en de huisstijl van de vakbond, te stoppen.
‘Jammer, maar na tien jaar is het tijd voor nieuwe dingen,’ zegt hij eerlijk.

Een zwager attendeerde Peter begin jaren tachtig op het
bestaan van de Vakbond ABW en de uitgebreide service die de
bond bood. ‘De bond heeft me uitstekend geholpen bij de ver-
dere afhandeling van een auto-ongeluk. De juridische bijstand
was prima. De Vakbond ABW heeft toen een goede indruk ach-
tergelaten.’

Peter ging een opleiding volgen aan de Academie voor
Toegepaste Kunsten in Maastricht en besloot om als examen-
project de huisstijl van de bond onder de loep te nemen. ‘Ik had
het drukwerk en de huisstijl gezien en vond dat het beter kon. Ik
heb mijn werk aangeboden, maar omdat de toenmalige huisstijl
nog niet zo lang geleden was veranderd, is er niets mee
gebeurd.’ Niet veel later, kort voor de viering van het vijftigjarig
bestaansfeest, kwam Indra Kandhai de bondsgelederen verster-
ken. Voor dit feest moest het een en ander ontworpen worden.
Indra schakelde Peter in en zo ontstond een samenwerking die
tien jaar duurde. ‘Ik heb alle drukwerk ontworpen dat voor het
jubileum werd gebruikt. Later kwam de opmaak van Vizier erbij
en heb ik de eerste opzetjes gemaakt voor de internetsite van
de Vakbond ABW en ABC. Steeds weer nieuwe uitdagingen om
te doen. Voor mij ook een prima leerschool.’

In Peters klantenkring komt geen andere vakbond voor; het is
dus een unieke samenwerking. ‘Wat me altijd is opgevallen is
dat je als lid, want dat ben en blijf ik, heel dicht bij de bron zit.
Een groot voordeel vind ik dat de Vakbond ABW oog heeft voor
andere dingen dan alleen arbeidszaken. Dat maakt het lidmaat-
schap van deze bond zo speciaal.’ Ook als werkgever is Peter
lovend over de bond. ‘De eerste voorzitter die ik meemaakte,

Leo Noy, was heel duidelijk. Hij wist precies wat hij wel en niet
wilde. Dat geldt ook voor Indra, met wie ik de laatste jaren inten-
sief heb samengewerkt. Haar boodschap naar mij was heel dui-
delijk, maar ik kreeg steeds voldoende vrijheid om er iets moois
van te maken.’ Hij denkt met plezier aan de informele contacten
die hij met de medewerkers van kantoor door de jaren heen
heeft opgebouwd. ‘Het is daar aan de Valkenburgerweg een
leuke groep.’ Als hij op kantoor is, blijft Peter even stilstaan bij
het kunstwerk in de hal, het logo in 3D wat hij mee ontworpen
heeft. ‘Dat blijf ik prachtig vinden.’

Peter neemt afscheid van de bond met een heel speciale uitga-
ve: het jubileumboek. ‘Een interessante klus, die veel energie
heeft gekost, maar het werk meer dan waard is geweest.’ 
Tien jaar lang heeft Peter met veel plezier gewerkt aan Vizier.
Nummer vijf van het jubileumjaar was zijn laatste nummer. ‘Het
lezen van nummer zes zal anders zijn. In ieder geval is het een
verrassing, want voor het eerst in tien jaar is de inhoud echt
nieuw voor me op het moment dat Vizier in de brievenbus valt.‘

Peter wil zich in de toekomst meer gaan toeleggen op indus-
trieel ontwerpen en schrijven. ‘Ik had nog jaren door kunnen
gaan met grafische werkzaamheden, maar ik wil graag nieuwe
dingen gaan doen. Ik moet er niet aan denken dat ik later spijt
krijg omdat ik de kans niet heb gegrepen om een andere richting
in te slaan.’ Hij combineert de nieuwe uitdaging met zijn werk-
zaamheden als chef pre-press van Licom Print. 

De vormgeving van Vizier wordt voortaan verricht door mede-
werkers van Drukkerij Vijgenboom in  Maastricht/Venlo.

NIEUWE WEBSITE VAKBOND ABW IS EEN FEIT!
Op 23 september jl. is de vernieuwde website van de ABW on-line gegaan!
De site ziet er strak en professioneel uit. Er zijn, naast de vertrouwde elemen-
ten, een paar nieuwe aanpassingen: zo is er een interactief prikbord gekomen
(laat daar eens een berichtje achter!), kun je een ABW-wallpaper downloaden
en zullen we blijvend nieuws en info op de site zetten. Een compliment ook
aan het bedrijf I-minded dat de site voor ons bouwde.

WWW.VAKBONDABW.NL
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Aanmeldingsformulier

Attentie ledenwerversColofon

Ik wens een individueel lidmaatschap.

Ik wens een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

Ik wens een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier invullen.

Ik wens een exemplaar van de statuten te ontvangen.

Ik wens een exemplaar van het juridisch reglement te

ontvangen

Naam en voorletters: .................................................................................................

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Telefoon privé: .................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................

Geboortedatum: .......................................            Man / Vrouw*

Sofinummer: .............................................

Werkzaam bij: .............................................................................................................

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

Soort uitkering: ...........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

Mijn bank / giro* rekening: .......................................................................................

Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................

Handtekening: .................................................................................................................

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam van de werver: ......................................................................................................

Adres en plaats: ..............................................................................................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van de maand

..................................... en verleen tot wederopzegging

machriging om van mijn rekening af te schrijven de bedra-

gen, die ik volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

............................................

Bedr. code: .........................

Bondsgroep: .......................

Bedrag: ...............................

bet. w.: ................................

Lid v.a.: ...............................

Bondsnr. werver:

............................................

Redaktie F. Bronneberg

A. Keydener

W. Smeets

Hoofdredaktie I. Kandhai

Eindredaktie O. Verstrenge

Vakbond ABW

ISSN 0166-2783

Redaktie-adres

Valkenburgerweg 75

6419 AP Heerlen

Tel.: 045-5719955

Fax: 045-5715360

Email: balie@vakbondabw.nl

Internet: www.vakbondabw.nl

Grafische verzorging

Lay-out en druk Drukkerij Vijgenboom

Foto’s L. Huppertz

Het hoofdbestuur wil ledenwervers uitdagen tot het werven van méér leden. Daarom is de ledenwerfpremie voor

ieder geworven lid € 10,-. Daarnaast geldt een extra bonus van € 50,- voor ledenwervers bij iedere mijlpaal van 10

nieuwe leden. Nieuw is het volgende: het hoofdbestuur heeft besloten om vanaf 1 januari 2004 de telling van het

aantal geworven leden per ledenwerver door te laten lopen. Dus hebt u in 2004 60 leden geworven, dan gaan die 60

leden mee naar het jaar 2005 etc etc.

In de vorige nummers van Viziers kon u lezen dat in het kader van het 60-jarig bestaan het hoofdbestuur een gewel-

dig prijs ging uitreiken aan alle leden die 60 leden geworven hebben  in de periode van 1 januari 2004 tot en met 1

september 2004, nl. een reischeque van € 1000,-.Aan wie deze prijs is uitgeloofd is inmiddels bekend. De winnaar

is Hub Wolfs. In periode van 01-01-2004 tot 01-09-1004 had die 67 leden geworven.Op 24 september jl. ontving

hij tijdens de feestavond uit handen van bondsvoorzitter Okke Verstrenge de reischeque.

Uit onze administratie blijkt dat op 30 september jl.:

Hub Wolfs (met 69 leden) hard op weg is naar het bereiken van zijn 7e mijlpaal, Sabine Daleman en 

H.J.M. Herben-Kreutzer (met 6 leden), C.H.M. van Mil en Johan Struver (allen met 4 leden), Fred Foxen,

F.J.S. Koster, R.M.P. Krist, S.A. Schijns-de Vries, M.P. Schuivens en Cas Wilbers (allen met 3 leden), 

H.H.M. Brouwers, R.H.M. Byrman, P.L.J. Douven, T. El Hajaji, R.A.J. Frijns, I. Gokhan,  Henk Hartkamp,

A.N. Janssen, J.A.W. Janssen, H.S. Krahmer, H.P.A. Moonen, Francesco Perin, N. Paardekoper, 

V.D. Pas-Mertens, M.E.H. Schoeters-Schoormans, J.E.G. Senden, C.M.J.H. Slangen (allen met 2 leden) ook op

weg zijn naar het behalen van hun eerste mijlpaal in 2004. 

Succes iedereen!
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Gefeliciteerd

Overleden

Diamanten bruiloft

25-jarige jubilarissen oktober 2004

S.J.H. van Loo
Rembrandtstraat 37, 6181 BA ELSLOO

H.A.S. Verboort
Ambiorixstraat 14, 6171 BJ  STEIN

J.A. Jager
Op de Knip 87, 6467 GV KERKRADE

G.M.J. Huver
Parallelweg 24, 6321 BC  WIJLRE

40-jarige jubilaris oktober 2004

J. Wolting
Haarlemstraat 1, 6415 CB  HEERLEN

50-jarige jubilarissen oktober 2004

P. Detmers
Sloterstraat 46, 6374 GS  LANDGRAAF

L.G. Colombi
P. Stalmeierstr. 62, 6432 ED  HOENSBROEK

H.J. Hutten
Sleinadastraat 42, 6372 GP LANDGRAAF

60-jarige jubilarissen oktober 2004

M.H. van Marwijk-Fuchsmann
Honingboomstr. 20, 6444 CB  BRUNSSUM

W. Sipsma
P/a Vijverlaan 5 kmr 306, 6443 BA BRUNS-

SUM

J. Smith
Oranjeln 81a  app. 38, 6042 BC  ROERMOND

P. van de Eijnden
Rembrandtstraat 9, 6415 JE  HEERLEN

J. Knarren-Willems
Norbertijnenstraat 24, 6166 AJ  GELEEN

D. Tempelman-Jonker
John Franklinst. 30, 6413 TB  HEERLEN

A.A. Bainszyk-Gorka
A.Schweitzerstr. 104, 6441 HJ  BRUNSSUM

G. Olbertijn
Kast. Hoensbroekln 336, 6433 AL HOENSBROEK

G.J. Cornelissen
Weijenbergstr. 482, 6431 AZ  HOENSBROEK

W. Hamers
Julianaln 2, 6151 AP MUNSTERGELEEN

A.J. Janssen
Nieuwenhagerstr 6, 6374 XR  LANDGRAAF

A. Heuts
A.D. van Scharnln N. 14, 6226 ET MAASTRICHT

J.E. Mevissen-Janssen
P/a Putstraat 99, 6121 LH  BORN

H.W. van Oort
Corneliusstraat 35, 6465 BD  KERKRADE

M. J.G. Renkens-Hochstenbach
Berkenstraat 42, 6444 BW BRUNSSUM

25-jarige jubilarissen november 2004

L. Wolfhagen
Dkn. Meyserf 16, 6431 ZB  HOENSBROEK

F.H. Vrosch
Tasveld 41, 6372 DG  LANDGRAAF

J.P.L. Ramackers
Isidoruslaan 8, 6373 CR  LANDGRAAF

E. de Boer
Schoolstr. 13, 6075 BT HERKENBOSCH

40-jarige jubilarissen november 2004

J.H. Smeets
Meidoornlaan 29, 6241 BN  BUNDE

S. Zientecki
Laethof 70, 6471 GH  EYGELSHOVEN

K.W.J. Strang
Den Hoekstraat 36, 6171 VZ  STEIN

50-jarige jubilaris november 2004

H.A. Peters
Drieschstraat 46, 6412 XX  HEERLEN

60-jarige jubilarissen november 2004

F.J. Venderbosch
St. Willibrordusln 22, 6125 BM  OBBICHT

B. Klein
D. Deutzlaan 203, 6464 XT KERKRADE

W.A. Janssen
Broeksittarderweg 113, 6137 BH  SITTARD

P.W. Brouwers
Coelgroevestr. 2, 6471 AW EYGELSHOVEN

L.J. Bovens
Dr. Ackensplein 21, 6462 CS  KERKRADE

A.M. Amkreutz-Senden
Kloosterraderplein 182, 6461 CJ  KERKRADE

Namens het Hoofdbestuur wensen wij al onze
jubilarissen van harte proficiat!

Op 22 oktober jl. vierden de heer en mevrouw
Janssen uit Landgraaf hun 60-jarige bruiloft

Op 28 september jl., vierden de heer en
mevrouw Hendriks
uit Susteren hun zilveren bruiloft.

Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwen-
sen aan beide families! Een nog lange en
goede toekomst samen wordt jullie toegewenst
door de Vakbond ABW! Proficiat!

Op 9 juli 2004 overleed in de leeftijd van 86

jaar ons lid de heer J. Conjaerts,
Bongerdplein 6, 6351 EB  BOCHOLTZ

Op 13 augustus 2004 overleed in de leeftijd

van 75 jaar ons lid de heer J. Borghans,

Caumerboord 18, 6418 BN  HEERLEN

Zilveren bruiloft

Op 18 augustus 2004 overleed in de leeftijd

van 84 jaar ons lid mevrouw E. Couvee-
Vriezelaar, Veldstraat 18 kmr 308, 6227 SZ

MAASTRICHT

Op 20 augustus 2004 overleed in de leeftijd

van 86 jaar ons lid de heer H.J. Quaden,

Kleingraverstraat 37, 6466 EA KERKRADE

Op 21 augustus 2004 overleed in de leeftijd

van 57 jaar ons lid de heer H.J. Slangen, Past.

Scheepersstraat 12, 6374 HS  LANDGRAAF

Op 24 augustus 2004 overleed in de leeftijd

van 79 jaar ons lid mevrouw J. Straeten-
Offermans, Bernhardstraat 8, 6433 HL

HOENSBROEK

Op 7 augustus 2004 overleed in de leeftijd van

65 jaar ons lid, mevrouw I.J. Wachelder-
Sogeler, Cortenbachstraat 1,  6371 VJ LAND-

GRAAF 

Op 25 augustus 2004 overleed in de leeftijd

van 76 jaar ons lid, de heer K.J. Dabrowski,
Kommerveldlaan 51, 6471 HK  EYGELSHO-

VEN

Op 28 augustus 2004 overleed iIn de leeftijd

van 79 jaar ons lid de heer H. Pelzer,

Bongerdplein 8, 6351 EB  BOCHOLTZ

Op 30 augustus 2004 overleed in de leeftijd

van 71 jaar ons lid mevrouw A.M.G.
Tijckowski, Pelgrimsweg 19, 6445 XM

BRUNSSUM

Op 1 september 2004 overleed iIn de leeftijd

van 68 jaar ons lid de heer J. Kec,

Leeuwerikstraat 12, 6469 XM  KERKRADE

Op 6 september 2004 overleed  in de leeftijd

van 67 jaar ons lid mevrouw A.K.J. Hummel-
Schopen Vroenstraat 949, 6462 VL KERK-

RADE

Op 7 september 2004 overleed in de leeftijd

van 76 jaar ons lid de heer G.H.J. Beisman
Broekhuizenstraat 87, 6374 LJ  LANDGRAAF

Op 13 september 2004 overleed in de leeftijd

van 54 jaar ons lid de heer C.G. Kalfics, 

Kleikoelen 45, 6443 WE  BRUNSSUM

Op 15 september 2004 overleed in de leeftijd

van 70 jaar ons lid de heer H.J. Pelzer,

Kanariestraat 45, 6469 XN  KERKRADE

Op 18 september 2004 overleed in de leeftijd

van 71 jaar ons lid de heer C.J.F. van Honk,

P. Potterstraat 10, 6415 TX  HEERLEN

Op 22 september 2004 overleed in de leeftijd

van 82 jaar ons lid de heer W.H.
Vanhommerig, Kerkstraat 26, 6351 GJ

BOCHOLTZ

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!


