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Bovendien zijrr

Zaterdag is alhier, na

cL'n l(ortc ongestcltlheitl, in

de reiswiizeÍs vau Frankriik, Spanje
cn Duitschland, err andere landen in

den

r)u(lLi'doj.ll vlrn 50 iaar overledcn, mr.
afd.

\\'. Storl<, clirccterrr van de
A.
'l-ticristnc vun clen A, N. \\'. B.

Europa door nrr. Stork samengesteld.
Een eenige dagen geleden in Drente
op een onderzoekingstocht opgeÍlane
kou, heeft tenslotte dit leven, dat behalve voor ziirt hrrisgezin van zoo
grootc treteekenis was voor het tourisme in Ncderland en voor het Oooi,
plotseling afgesncden.

lrr l9l7 rvas rnr. Storli voor Itei
cerst mct den A. N. \\r. B. irr aanral<ing gekomen. Hij w'as destijds ambtenil:lr van hct (). À1. aan het kantonocrccht tc l-eerrn'tritcn ell bczocht

rlr:rr

vot.rr karrtongerechtszal<en, r'eel

deri rirtttrck. Sedcrt ziin jeLrgd kende
hii tr,-,trw e rrs de provincies Frieslarrd,
Clottirtgcir, Dlcrrtc en 9,rk T*'ente
gocd.
'foe tt

lrii

dlrt cr plannen bell c;1 in liel
Nr.rui'tlt'n, nralr ttai clic rrict zorrtleir
r', r,r-(lc|l rrilgiVocIrl. rtnrdat cr nict geir{rjg !tíltuut"schtrorr rvlrs, stclcle hij eerr
l{i1tte sanlcrt crr zu|rtl hct ol}twetl)
rli iii iluii ,i. ;,1. \i'. ii. Lre lroofclconsrri,
hoorclc'

j.t()llí-irn \'oí,r eell rvlrntie
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IVÀNDELINGEN EN R!ÍWTEITOCHTEN rN

WWTG@@U

rlc hccr (1. A. Prrs, lcvani over
tll tir: rorrtc viul tlcrr rvttntlr-'iwcg
i.ceurr llrlcn - (ironingen - Assen Hcereirvcclr - Lc-criw artlen lvcrcl sarrr c

EN OMSTREKEN
DOOR

Mr. À. W. STORK

ngc stelcl.

PLAATSVERVÀNEND H@FD@NSIIL
vAN DeX À X. W. E.

Dric iaar latcr, toen lnr. Stork srrb-

:riitrrrrt-u[[it

icr \'ílll irrslitic bii

de

.

rcelttb:rnli tc Winschotcn wits, rverd'
Itcm tc Glorringcn ccn zetel in het
nlgcmcen bestrrur \rarr den A.N.W.B.
aarrgebodcn. Op de eerstvolgende
algemeene vergaclering, die hii bijr,,'oonde, wist de heer Pos henr te be\\'egen ecn fulrctie aan te nernett, dic
door cle rritblciding van clen Bond
zecr noodig was geworden. Men
zocht nameliik een kracht, die zoowel
verstand had viln kaartbesclrrilving

} UITGÀVE
lL-r. DUIZNm^L

als van iLrridische aangelegenheden.
Dc heer Stork vestigde zich te Bussum.
,li"ilr. Stork hceft vóór de rèorgaíri-

satie van den bond, toen hii nog
plaatsvervangend hoofdconsul was,

o.a. het zoo populair

geworden

boekic: ,,W^anqqt!1rgen in het Gooi crr
o mgg-eli.c n " geic h rtTe-n*=IeI-Tiic ce s

vnrr-dól;anrlclingen in hct Gooi irr
den zomer van dit jaar, was eigenliik
alleen te danl<en aan het werl( van
mr. Stork en betceke rrdc voor henr
cen groote voldoening.

17

t929

A. N.,\v. B.

TOERISTENBOND VOOR NEDERÍAND

H@FmONSULÀAT, XEIZERSCRACHT A6-9
SECRETARÍÀ.{T
PAIIXSTRAAT I6 -

ÀMSTERDN
S.CRAVENHACE

