
31.12.2018 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij A & B***).

30.12.2018 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij P, R, S, T & V***).

29.12.2018 - Agenda afdeling Oost bijgewerkt.

27.12.2018 - Autobuskroniek 2018-4+5*** in ABK-archief geplaatst.

23.12.2018 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (december) geplaatst.

17.12.2018 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (december) geplaatst.

12.12.2018 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (december) geplaatst.

07.12.2018 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (december) geplaatst.

06.12.2018 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij O***).

02.12.2018 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij M & N***).

01.12.2018 - Nieuwe Deelfoto's (december) geplaatst.

26.11.2018 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H, I, J, K & L***).

23.11.2018 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst.

18.11.2018 - Agenda afdeling Noord bijgewerkt.

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij D, E & G***).

16.11.2018 - Nieuwe(= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst.

11.11.2018 - Nieuwe(= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst.

04.11.2018 - Nieuwe(= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst.

02.11.2018 - Nieuwe Deelfoto's (november) geplaatst.

- Agenda afdeling West bijgewerkt.

23.10.2018 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (oktober) geplaatst.

20.10.2018 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (oktober) geplaatst.

18.10.2018 - Agenda bijgewerkt.

17.10.2018 - Agenda afdeling Oost bijgewerkt.

15.10.2018 - Meer info excursie 01-12 afdeling West geplaatst.

12.10.2018 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (oktober) geplaatst.

07.10.2018 - Agenda bijgewerkt (volgende ADV-verkoopdag is op 30-3-2019).

06.10.2018 - Nieuwe Deelfoto's (oktober) geplaatst.

21.09.2018 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (september) geplaatst.

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij C***).

14.09.2018 - Agenda afdeling West bijgewerkt.

13.09.2018 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij B***).

11.09.2018 - Update geplaatst bij Wagenparklijsten.

10.09.2018 - Programma bijeenkomst afdeling Noord van 24-11 bekend gemaakt.

06.09.2018 - Programma bijeenkomst afdeling Noord van 22-09 gewijzigd.
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  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij A***).     

05.09.2018 -   Autobuskroniek 2018-3*** in ABK-archief geplaatst.     

04.09.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (september) geplaatst.     

01.09.2018 -   Nieuwe Deelfoto's (september) geplaatst.     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij A, D, E, G, H, L, M, P & R***).     

30.08.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij A & B***).     

22.08.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij B, R & V***).     

15.08.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (augustus) geplaatst.     

10.08.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (augustus) geplaatst.     

01.08.2018 -   Nieuwe Deelfoto's (augustus) geplaatst.     

23.07.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst.     

20.07.2018 -   Nieuwe lijst met P-nummers*** van de dienst Vergunningen geplaatst.     

  -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst.     

16.07.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst.     

12.07.2018 -   Agenda afdeling West bijgewerkt.     

10.07.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst.     

05.07.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst.     

  -   Agenda afdeling Oost bijgewerkt.     

02.07.2018 -   Nieuwe Deelfoto's (juli) geplaatst.     

27.06.2018 -   Autobuskroniek 2018-2*** in ABK-archief geplaatst.     

21.06.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juni) geplaatst.     

17.06.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juni) geplaatst.     

02.06.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij S & T***).     

01.06.2018 -   Nieuwe Deelfoto's (juni) geplaatst.     

25.05.2018 -   Agenda afdeling Noord bijgewerkt.     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij R***).     

22.05.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (mei) geplaatst.     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij P***).     

18.05.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij N & O***).     

17.05.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (mei) geplaatst.     

11.05.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (mei) geplaatst.     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij E & N***).     

04.05.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (mei) geplaatst.     

01.05.2018 -   Nieuwe Deelfoto's (mei) geplaatst.     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij M***).     

23.04.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (april) geplaatst.     
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20.04.2018 -   Volgende Verkoopdag op 6 oktober 2018.     

19.04.2018 -   Agenda afdeling West bijgewerkt.     

  -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (april) geplaatst.     

15.04.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (april) geplaatst.     

10.04.2018 -   Autobuskroniek 2018-1*** in ABK-archief geplaatst.     

09.04.2018 -   Programma excursie 21-4 afdeling Noord bijgewerkt.     

  -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (april) geplaatst.     

02.04.2018 -   Nieuwe Deelfoto's (april) geplaatst.     

27.03.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij L***).     

24.03.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (maart) geplaatst.     

17.03.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (maart) geplaatst.     

12.03.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***).     

11.03.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (maart) geplaatst.     

03.03.2018 -   Nieuwe Deelfoto's (maart) geplaatst.     

24.02.2018 -   Aanvulling in Reportages (Autobussen op Terschelling) geplaatst.     

22.02.2018 -   Agenda afdeling West bijgewerkt.     

20.02.2018 -   Programma excursie 21-4 afdeling Noord bekend gemaakt.     

  -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (februari) geplaatst.     

14.02.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij Arke***).     

12.02.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (februari) geplaatst.     

09.02.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij J, K, L, M & S***).     

08.02.2018 -   Agenda afdeling Oost bijgewerkt.     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij B & G***).     

05.02.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij Scheijvens (Pelikaan Reizen), Schepers, Schilder     

  -   States Express & Trio Tours, Vaassen, VADAH, De Valk, VAVO, Veders & Velox***)     

  -   Alle aanvullingen*** in Fotobus apart geplaatst.     

04.02.2018 -   Nieuwe Deelfoto's (februari) geplaatst.     

  
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij Jos van Raak (De Arend), RATAX, RCT, RET, 
Ringelberg, 

    

  -   Roland, Van Rooyen, ROVAR & RTM***).     

03.02.2018 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij Van Nood, NTM, NWH, Oad, Van Oeveren, Onze Tram 
(OT), 

    

  -   Oorbeek, Gebr. Oosterom, G.T.G. Oskam, Pasteur, Paulusma & Pluck den Dagh***).     

01.02.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij Van Maanen, Maes, Marnedienst, Martens, Matser,     

  -   H.A. van der Meer (Meerco), MEGGA, Meinderink, Merkus, Metaal, Meussen, Mevis,     

  -   Van Mill, Milot, Mook Tours, Moonen, Moorman, Morren, Mulder, Munckhof & Muys***).     

29.01.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (januari) geplaatst.     
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  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij Lanting, Lindbergh, Lion Cars (W. van Leeuwen) &     

  -   Autobusmaatschappij "De Lux" (v/h Adr. Heerkens)***).     

  -   Autobuskroniek 2017-5+6*** in ABK-archief geplaatst.     

27.01.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij K***).     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij Delta Tours (J. de Koster), Van Kempen, KLM,      

  -   Van der Klundert, G. Koopmans, Van Kooten, Koppenol, KOVO, Kras & Kupers***).     

25.01.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij C. de Jong, De Jong, W.G. de Jong & Jongeneel***).     

23.01.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***).     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij De Haan, De Haas, De Haas (KABO), Van Ham, HAVI,     

  -   Heijthuizen, Hofstad Tours, Van Hoof, Hooyberg, HOTAM, Huurman, IAO &      

  -   A. van Iersel (AVIO)***).     

22.01.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (januari) geplaatst.     

18.01.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij Fassbender-Schellekens & Van Fraassen, GABM-SM,     

  -   Van Gent (VAGERO), Van Gerwen, Ghielen, Reiscentrale Gooiland (Gooilander) &      

  -   Groeneveld***).     

17.01.2018 -   Agenda ALV 2018 bekend gemaakt.     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij EBAD/Ebatours, EDAD, EGAO, Egberts, Van Egmond,     

  -   Elshout, Eltax/Eltours, EMA, Van den Ende, ENHABO, ESA, ETAO & EZACO***).     

14.01.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (januari) geplaatst.     

13.01.2018 -   Agenda afdeling West bijgewerkt.     

12.01.2018 -   Catalogus Bibliotheek vernieuwd.     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij D***).     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij DABO-EDS, DAM, DARVI, Jan van Delen, Delfland,     

  -   Jacques van Dijk (Touringcentrale), Wim van Dijk, Dijkhuizen, Van Dongen***).     

11.01.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij De Bruin (Favoriet), Buitelaar, Citosa & De City,      

  -   CITO (Eindhoven) & CN***).     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij B***).     

09.01.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij B***).     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij De Boer, BOVO, Broere, Broeren,      

  -   Brouwer (Het Centrum) & Brouwer's Tours***).     

08.01.2018 -   Agenda afdeling Oost bijgewerkt.     

  
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij BBI, Beentjes & De Bruijn, Van Beers, Bergman & 
Beuk***).     

    

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij B***).     

07.01.2018 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (januari) geplaatst.     

  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij ALAD, AMZ, vanaf 87, Van Asten, Van Baaren, BAB,      

  -   Van Ballegooijen & BBA***).     
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  -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij B***).     

06.01.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij L***).     

03.01.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij L***).     

02.01.2018 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij L***).     

01.01.2018 -   Nieuwe Deelfoto's (januari) geplaatst.   
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30.12.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij L***).

24.12.2017 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (december) geplaatst.

22.12.2017 - Agenda afdeling Oost bijgewerkt.

20.12.2017 - Nieuwe Verkoopdag ingeplad.

- Nieuwe Deelfoto's (december) geplaatst.

02.12.2017 - Updates geplaatst in Overzicht dienstregelingen dienst Dienstregeling.

30.11.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij L***).

27.11.2017 - Agenda afdeling Oost bijgewerkt.

- Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst.

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij L***).

24.11.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij K***).

22.11.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij K***).

20.11.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij K***).

19.11.2017 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst.

18.11.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij K***).

16.11.2017 - Agenda afdeling Noord bijgewerkt.

12.11.2017 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst.

11.11.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij K***).

09.11.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij K***).

07.11.2017 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst.

06.11.2017 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst.

01.11.2017 - Nieuwe Deelfoto's (november) geplaatst.

- Autobuskroniek 2017-4 *** in ABK-archief geplaatst.

24.10.2017 - Agenda afdeling West bijgewerkt.

22.10.2017 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (oktober) geplaatst.

- Aanvulling P-stamnummers*** geplaatst.

17.10.2017 - Agenda afdeling Oost bijgewerkt.

16.10.2017 - Nieuwe Deelfoto's (oktober) geplaatst.

28.09.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij K***).

27.09.2017 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (september) geplaatst.

19.09.2017 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (september) geplaatst.

16.09.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij M***).

15.09.2017 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij M***).

14.09.2017 - Agenda afdeling Oost bijgewerkt.

http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#L
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/verkoopdag.html
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#L
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#L
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#K
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#K
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#K
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#K
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#K
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#K
http://www.advweb.nl/kroniek/2017-4/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/files/beveiligde-bestanden/P-nummers_aanvulling.pdf
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#K
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#M
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#M
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html


10.09.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (september) geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij M***). 

09.09.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij M***). 

07.09.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij M***). 

06.09.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij K***). 

04.09.2017 -   Catalogus Bibliotheek vernieuwd. 

 
-   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (september) geplaatst. 

01.09.2017 -   Nieuwe Deelfoto's (september) geplaatst. 

24.08.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (augustus) geplaatst. 

20.08.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (augustus) geplaatst. 

17.08.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (augustus) geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Reportages (Autobussen op Terschelling) geplaats. 

 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij K***). 

15.08.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (augustus) geplaatst. 

11.08.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (augustus) geplaatst. 

03.08.2017 -   Nieuwe Deelfoto's (augustus) geplaatst. 

 
-   Autobuskroniek 2017-2+3*** in ABK-archief geplaatst. 

 
-   Update geplaatst overzicht P-nummers*** (dienst Vergunningen). 

27.07.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst. 

25.07.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst. 

24.07.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij N***). 

17.07.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst. 

14.07.2017 -   Agenda aangevuld. 

10.07.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst. 

09.07.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst. 

05.07.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juli) geplaatst. 

04.07.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij N***). 

 
-   Nieuwe Deelfoto's (juli) geplaatst. 

03.07.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij J***). 

28.06.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juni) geplaatst. 

25.06.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juni) geplaatst. 

20.06.2017 -   Aanvulling in Reportages (Bedrijven in Beeld; ECF) geplaatst. 

 
-   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (juni) geplaatst. 

17.06.2017 -   Nieuwe Deelfoto's (juni) geplaatst. 
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28.05.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (mei) geplaatst. 

25.05.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij J***). 

23.05.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (mei) geplaatst. 

22.05.2017 -   Wagenparklijsten*** nieuwe geplaatst. 

13.05.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (mei) geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij J***). 

12.05.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij I***). 

11.05.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij I***). 

06.05.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***). 

04.05.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***). 

03.05.2017 -   Agenda afdeling Oost bijgewerkt. 

02.05.2017 -   Nieuwe Deelfoto's (mei) geplaatst. 

27.04.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***). 

25.04.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (april) geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***). 

21.04.2017 -   Autobuskroniek 2017-1*** in ABK-archief geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Reportages (Bedrijven in Beeld) geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***). 

20.04.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (april) geplaatst. 

19.04.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***). 

17.04.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (april) geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***). 

16.04.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***). 

15.04.2017 -   Aanvulling in Reportages (Autobussen op Terschelling) geplaats. 

12.04.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***). 

10.04.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (april) geplaatst. 

09.04.2017 -   Agenda afdeling Noord bijgewerkt. 

07.04.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (april) geplaatst. 

 
-   Catalogus Bibliotheek vernieuwd. 

06.04.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij H***). 

05.04.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij N***). 

 
-   Agenda afdeling Noord bijgewerkt. 

02.04.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij G*** & N***). 

01.04.2017 -   Nieuwe Deelfoto's (april) geplaatst. 

31.03.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij N***). 
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25.03.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij N***). 

21.03.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (maart) geplaatst. 

20.03.2017 -   Agenda afdeling Oost bijgewerkt. 

17.03.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij N***). 

 
-   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (maart) geplaatst. 

15.03.2017 -   Locatie bijeenkomst afdeling West 25-3 aangepast. 

13.03.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij N***). 

12.03.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (maart) geplaatst. 

08.03.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij G***). 

06.03.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (maart) geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Reportages (Autobussen op Terschelling) geplaats. 

05.03.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij G***). 

04.03.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij G***). 

01.03.2017 -   Nieuwe Deelfoto's (maart) geplaatst. 

28.02.2017 -   Nieuwe Advertentie geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij G***). 

 
-   Agenda afdeling Oost bijgewerkt. 

27.02.2017 -   Agenda afdeling Oost bijgewerkt. 

 
-   Autobuskroniek 2016-5+6*** in ABK-archief geplaatst. 

24.02.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (februari) geplaatst. 

19.02.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (februari) geplaatst. 

15.02.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij G***). 

14.02.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij G***). 

 
-   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (februari) geplaatst. 

13.02.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij G***). 

09.02.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij G***). 

07.02.2017 -   Agenda afdeling Noord bijgewerkt. 

06.02.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (februari) geplaatst. 

04.02.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij N***). 

01.02.2017 -   Nieuwe Deelfoto's (februari) geplaatst. 

23.01.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (januari) geplaatst. 

 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij G***). 

21.01.2017 -   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij F***). 

17.01.2017 -   Agenda afdeling West bijgewerkt. 

16.01.2017 -   Autobuskroniek 2016-4*** in ABK-archief geplaatst. 

http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#N
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#N
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#N
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#G
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://autobussenopterschelling.jimdo.com/
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#G
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#G
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#G
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/kroniek/2016-5/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#G
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#G
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#G
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#G
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#N
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#G
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#F
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/kroniek/2016-4/autobuskronieken.html


15.01.2017 -   Agenda aangevuld. 

14.01.2017 -   Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (januari) geplaatst. 

08.01.2017 -   Nieuwe Deelfoto's (januari) geplaatst. 

04.01.2017 -   Agenda afdeling West bijgewerkt. 

 
-   Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij F***). 

01.01.2017 -   Aanvulling in Reportages (Autobussen op Terschelling) geplaats. 

 

http://www.advweb.nl/agenda.html#juni
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#F
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://autobussenopterschelling.jimdo.com/


 

      
 

 

      
  

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

     
  

 
     

  
      

 

  
      

  

 

    
   

  
      

 

 

      
 

 

      
 

 

      
  

 

      
 

 

    
   

 

      
 

 

      
 

  
    

   

 

      
    

 

     
 

 

    
   

 
     

 

    
   

 

      
    

 
     

 

    
   

 

    
   

 

      
 

 

      
 

       

 

    
  

  
     

 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

     
  

  
    

  

 

      
 

 

      
 

31.12.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 05.10.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 F). 6 P & bij R). 

30.12.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 02.10.201 - Nieuwe Deelfoto's (oktober) 

6 E & F). 6 geplaatst. 

27.12.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 23.09.201 - Nieuwe (= aanvulling) 

6 E). 6 Deelfoto's (september) geplaatst. 

25.12.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
E). 

22.09.201 
6 

- Agenda afdeling West bijgewerkt. 

17.12.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 20.09.201 - Nieuwe (= aanvulling) 

6 E). 6 Deelfoto's (september) geplaatst. 

09.12.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 17.09.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 O). 6 D & bij E). 

05.12.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
O). 

14.09.201 
6 

- Agenda aangevuld. 

03.11.201 - Autobuskroniek 2016-3*** in ABK- 12.09.201 - Nieuwe (= aanvulling) 

6 archief geplaatst. 6 Deelfoto's (september) geplaatst. 

30.10.201 
6 

- Agenda aangevuld. 
07.09.201 
6 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (september) geplaatst. 

- T.b.v. ombouw naar andere opzet, 06.09.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
Deelfoto's voorlopig offline. 

6 D). 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
E, H & P). 04.09.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 D). 
24.10.201 - Nieuwe (= aanvulling) 

6 Deelfoto's (oktober) geplaatst. - Aanvulling in Reportages geplaats. 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 02.09.201 - Update en andere wijze in 
E). 6 Wagenparklijsten*** geplaatst. 

22.10.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij - Nieuwe Deelfoto's (september) 

6 E). geplaatst. 

21.10.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 29.08.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 E). 6 D). 

20.10.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 27.08.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 D & E). 6 D). 

19.10.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 23.08.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 E). 6 D). 

17.10.201 - Nieuwe (= aanvulling) 22.08.201 - Autobuskroniek 2016-2*** in ABK-

6 Deelfoto's (oktober) geplaatst. 6 archief geplaatst. 

11.10.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
E). 

- Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 
(augustus) geplaatst. 

09.10.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
19.08.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
D). 

6 E). 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (oktober) geplaatst. 

17.08.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
D). 

http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#F
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html#F
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#O
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#O
http://www.advweb.nl/kroniek/2016-3/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#april
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html#H
http://www.advweb.nl/fotobus.html#P
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#D
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#P
http://www.advweb.nl/fotobus.html#R
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#D
http://www.advweb.nl/fotobus.html#E
http://www.advweb.nl/agenda.html#november_2016
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#D
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#D
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#D
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#D
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#D
http://www.advweb.nl/kroniek/2016-2/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#D
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#D


 

      
    

  
    

  

 

      
    

 

    
 

  
      

 

 

      
 

 

    
 

  
    

  

 

    
 

 

    
 

 
     

 

      
 

 

    
  

 

     
  

 

    
  

  
      

  

 

     
  

 

     
  

 

     
 

  
     

  

 

    
  

  
      
  

 

     
  

 

    
  

 

     
  

 
      

 
     

 

     
  

 

      
  

 

    
  

 

     
  

 
     

 

      
  

 

    
  

 

      
 

 

    
  

 
     

 

    
  

 

      
  

  
    

  

 

      
  

      

15.08.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 D & bij R). B & R). 

- Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 09.07.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst 

(augustus) geplaatst. 6 (bij B). 

13.08.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 07.07.201 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 

6 C & bij ZO). 6 (juli) geplaatst. 

12.08.201 - Agenda afdeling Noord gewijzigd 03.07.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst 

6 en aangevuld. 6 (bij B). 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 01.07.201 
C). 6 

- Nieuwe Deelfoto's (juli) geplaatst. 

10.08.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
C). 

29.06.201 
6 

- Agenda afdeling West bijgewerkt. 

08.08.201 
6 

- Agenda afdeling Noord gewijzigd 
en aangevuld. 

24.06.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst 
(bij B). 

- Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 
(augustus) geplaatst. 23.06.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 A & B). 
01.08.201 - Nieuwe Deelfoto's (augustus) 

6 geplaatst. 22.06.201 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 

6 (juni) geplaatst. 
31.07.201 - Update catalogus Bibliotheek 

6 geplaatst. 21.06.201 - Autobuskroniek 2016-1*** in ABK-

6 archief geplaatst. 
27.07.201 
6 

- Agenda afdeling Oost bijgewerkt. 
20.06.201 
6 

- Aanvulling in Reportages geplaats. 

25.07.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 C). 18.06.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 A & R). 
24.07.201 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 

6 (juli) geplaatst. 17.06.201 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 

6 (juni) geplaatst. 
20.07.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst 

6 (bij B). 16.06.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

6 A). 
19.07.201 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 

6 (juli) geplaatst. 12.06.201 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst 
6 (juni) geplaatst. 

(bij B). 10.06.201 

16.07.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst 6 
- Agenda afdeling Oost bijgewerkt. 

6 (bij B). 
08.06.201 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 

15.07.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst 6 (juni) geplaatst. 

6 (bij B). 
06.06.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

14.07.201 - Update geplaatst Overzicht 6 A & R). 

6 Dienstregelingen. 
- Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst 
(juni) geplaatst. 

(bij B). 05.06.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 

10.07.201 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's 6 R & S). 

6 (juli) geplaatst. 
02.06.201 - Nieuwe Deelfoto's (juni) geplaatst. 

http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#D
http://www.advweb.nl/fotobus.html#R
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#C
http://www.advweb.nl/fotobus-zo.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#C
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#C
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/bibliotheek.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#C
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#B
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#B
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#B
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#B
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#B
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#B
http://www.advweb.nl/fotobus.html#R
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#B
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#B
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#B
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#A
http://www.advweb.nl/fotobus.html#B
http://www.advweb.nl/kroniek/2016-1/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#A
http://www.advweb.nl/fotobus.html#R
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#A
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#A
http://www.advweb.nl/fotobus.html#R
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#R
http://www.advweb.nl/fotobus.html#S


 

 

    

 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

    
   

 

      
 

 

    
   

 
    

 

    
   

 
     

       

 
      

 

      
 

 

    
   

 

    
   

 

      
 

 

      
  

  
    

   

 

      
 

 

      
 

 
      

 

    
   

 

     
  

  
    

   

 
     

  
    

   

  
    

 

 

      
 

       

       

 

      
 

 

      
  

 

    
   

  
    

 

 

    
 

  
    

   

 
     

  
    

   

 
      

 

     
 

 
      

  
   

 
 

6 04.04.201 

01.06.201 - Aanvulling in Reportages 6 
- Nieuwe Deelfoto's (april) geplaatst. 

6 
(Autobussen op Terschelling) 
geplaats. 

28.03.201 
6 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (maart) geplaatst. 

30.05.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
S). 26.03.201 - Autobuskroniek 2015-6*** in ABK-

6 archief geplaatst. 

27.05.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
S). 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (maart) geplaatst. 

25.05.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 20.03.201 
6 S). 6 

- Agenda aangevuld. 

22.05.201 - Nieuwe (= aanvulling) - Nieuwe (= aanvulling) 

6 Deelfoto's (mei) geplaatst. Deelfoto's (maart) geplaatst. 

20.05.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
S). 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld 
geplaats. 

17.05.201 - Nieuwe (= aanvulling) 
18.03.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
T). 

6 Deelfoto's (mei) geplaatst. 

- Agenda aangevuld. 
16.05.201 
6 

- Nieuwe advertentie geplaatst. - Nieuwe link geplaatst. 

10.05.201 
6 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (mei) geplaatst. 

17.03.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
T) 

04.05.201 
6 

- Agenda aangevuld. 

15.03.201 
6 

- Fotobus (weer) online (meteen met 
nieuwe bedrijven bij V). 

- Nieuwe link geplaatst. 14.03.201 
6 

- Nieuwe advertentie van derde en 
bedrijfsartikel in Winkel geplaatst. 

02.05.201 
6 

- Nieuwe Deelfoto's (mei) geplaatst. - Update catalogus Bibliotheek 
geplaatst. 

25.04.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 13.03.201 - Medewerkersoverzicht 2016 
6 T). 

6 geplaatst. 

21.04.201 - Nieuwe (= aanvulling) - Nieuwe (= aanvulling) 

6 Deelfoto's (april) geplaatst. Deelfoto's (maart) geplaatst. 

17.04.201 
6 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (april) geplaatst. 

08.03.201 
6 

- Agenda aangevuld. 

14.04.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
S). 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (maart) geplaatst. 

07.03.201 
12.04.201 - Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 6 

- Jaarverslag 2015 geplaatst*** . 

6 S & T). 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (april) geplaatst. 

28.02.201 
6 

- Nieuwe Deelfoto's (maart) 
geplaatst. 

09.04.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
T). 

26.02.201 
6 

- Agenda (maart) aangevuld. 

05.04.201 
6 

- Aanvulling in Fotobus geplaatst (bij 
T). 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld; 
NWH geplaats (foto's van Joop van 
der Wel). 

http://www.advweb.nl/reportages.html
http://autobussenopterschelling.jimdo.com/
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#S
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#S
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#S
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#S
http://www.advweb.nl/advertenties.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#juni_2016
http://www.advweb.nl/links.html#e
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#T
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#S
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#S
http://www.advweb.nl/fotobus.html#T
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#T
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#T
http://www.advweb.nl/kroniek/2015-6/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#april_2016
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#T
http://www.advweb.nl/agenda.html#mei_2016
http://www.advweb.nl/links.html#h
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/fotobus.html#T
http://www.advweb.nl/fotobus.html
http://www.advweb.nl/advertenties.html
http://www.advweb.nl/bedrijfsartikelen.html
http://www.advweb.nl/winkel.html
http://www.advweb.nl/bibliotheek.html
http://www.advweb.nl/files/medewerkeroverzicht%202016.pdf
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/files/beveiligde-bestanden/ADV-Jaarverslag%202015.pdf
http://www.advweb.nl/agenda.html#maart_2016
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld_nwh.html


 
      

 

    

 

 
     

  
    

   

 

    
   

 

    
   

 

     
 

 

    
   

 

    
  

 
     

  
     

  

  
    

   

 

    
   

 
     

 

    
   

 

    

 

  
    

   

 

     
                             

                                                            
             

 

23.02.201 
- Agenda ALV 2016 geplaatst. 

6 

21.02.201 - Aanvullingen in Reportages 
geplaats. 6 

20.02.201 
- Nieuwe link geplaatst. 

6 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (februari) geplaatst. 

13.02.201 - Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (februari) geplaatst. 6 

08.02.201 - Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (februari) geplaatst. 6 

04.02.201 - Nieuwe Deelfoto's (februari) 
geplaatst. 6 

26.01.201 - Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (januari) geplaatst. 6 

25.01.201 - Meer informatie excursie 19 maart 
van afdeling Noord bekend gemaakt. 6 

22.01.201 
- Agenda afdeling West bijgewerkt. 

6 

- Autobuskroniek 2015-5*** in ABK-
archief geplaatst. 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (januari) geplaatst. 

17.01.201 - Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (januari) geplaatst. 6 

15.01.201 
- Agenda afdeling Oost bijgewerkt. 

6 

11.01.201 - Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (januari) geplaatst. 6 

05.01.201 - Aanvullingen in Reportages 
geplaats. 6 

- Nieuwe (= aanvulling) 
Deelfoto's (januari) geplaatst. 

- Nieuwe Deelfoto's (januari) 
02.01.201 geplaatst. 

6 

http://www.advweb.nl/files/ALV%202016_agenda.pdf
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/links.html#h
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/kroniek/2015-5/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/reportages.html


      

         

        

      

      

         

      

       

       

      

         

       

      

       

       

       

        

       

            

       

      

        

       

          

      

        

        

        

      

       

        

      

      

      

        

26.12.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (december) geplaatst. 

22.12.2015 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (december) geplaatst. 

21.12.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

15.12.2015 - Algemene Ledenvergadering is op 12 maart 2016 (meer info volgt). 

- Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (december) geplaatst. 

12.12.2015 - Agenda afdeling Oost bijgewerkt. 

- Agenda afdeling West bijgewerkt. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

06.12.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (december) geplaatst. 

01.12.2015 - Nieuwe Deelfoto's (december) geplaatst. 

28.11.2015 - Agenda afdeling Oost bijgewerkt. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

25.11.2015 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst. 

17.11.2015 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst. 

16.11.2015 - Autobuskroniek 2015-4*** in ABK-archief geplaatst. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Voor 2015 andere locatie bijeenkomsten afdeling Noord (> De Gouden Leeuw, Brink o/z 4). 

13.11.2015 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst. 

09.11.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (november) geplaatst. 

01.11.2015 - Nieuwe Deelfoto's (november) geplaatst. 

31.10.2015 - Aanvulling in Bedrijven in Beeld geplaatst; RTM (betreft foto van Jan van der Stelt). 

28.10.2015 - Agenda aangevuld. 

25.10.2015 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (oktober) geplaatst. 

- Update van catalogi Bibliotheek geplaatst. 

20.10.2015 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (oktober) geplaatst. 

17.10.2015 - Data bijeenkomsten afdeling Oost 2016 bekend gemaakt. 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

12.10.2015 - Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (oktober) geplaatst. 

10.10.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

06.10.2015 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

05.10.2015 - Agenda aangevuld. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/kroniek/2015-4/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld_rtm.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#november_2015
http://www.advweb.nl/bibliotheek.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#oktober_2015
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html


         

      

       

        

      

        

       

     

       

          

      

        

     

       

      

      

       

      

         

     

      

         

      

       

         

     

       

      

       

      

      

         

         

      

- Nieuwe (= aanvulling) Deelfoto's (oktober) geplaatst. 

03.10.2015 - Agenda aangevuld. 

01.10.2015 - Nieuwe Deelfoto's (oktober) geplaatst. 

29.09.2015 - Autobuskroniek 2015-3*** in ABK-archief geplaatst. 

27.09.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Nieuwe Deelfoto's (september) geplaatst. 

- Programma afdeling Oost aangevuld. 

26.09.2015 - Nieuws van de Bibliotheek. 

- Agenda aangevuld. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; WN (betreft foto's van Olaf Horn). 

15.09.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Nieuwe Deelfoto's (september) geplaatst. 

11.09.2015 - Weekfoto's hernoemd in Deelfoto's. 

06.09.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 36) geplaatst. 

05.09.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

03.09.2015 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

30.08.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 35) geplaatst. 

29.08.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

26.08.2015 - Programma 2015 Afdeling West aangevuld (& data 1e helft 2016 bekend gemaakt). 

23.08.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 34) geplaatst. 

21.08.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

16.08.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; WN (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 33) geplaatst. 

10.08.2015 - Updates in Wagenparklijsten geplaatst. 

- Overzicht*** Wagenparkmutaties geplaatst (*betreft mutaties/aanvullingen op Wagenparklijsten). 

09.08.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 32) geplaatst. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

05.08.2015 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

02.08.2015 - Wijziging Programma bijeenkomst afdeling Noord van 26 september geplaatst. 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 31) geplaatst. 

01.08.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

31.07.2015 - Aanvullingen in Lijst P-Stamnummers (dienst Vergunningen) geplaats. 

- Autobuskroniek 2015-2*** in ABK-archief geplaatst. 

30.07.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaats. 

http://www.advweb.nl/agenda.html#oktober_2015
http://www.advweb.nl/kroniek/2015-3/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/bibliotheek.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#oktober_2015
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld_wn.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/deelfotos.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld_wn.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/files/beveiligde-bestanden/wagenparkmutaties_stand%2020150804.pdf
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/overzicht-p-stamnummers.html
http://www.advweb.nl/vergunningen.html
http://www.advweb.nl/kroniek/2015-2/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/reportages.html


        

     

      

      

     

      

      

      

      

       

     

     

      

       

       

       

     

        

      

        

       

       

       

       

      

       

      

     

     

       

      

       

       

      

29.07.2015 - Prijsdaling ADV-modelbusjes: zie ook het overige in de Winkel. 

26.07.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 30) geplaatst. 

25.07.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

23.07.2015 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

19.07.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 29) geplaatst. 

18.07.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

12.07.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 28) geplaatst. 

06.07.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaats. 

- Nieuwe Link geplaatst. 

05.07.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 27) geplaatst. 

28.06.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 26) geplaatst. 

27.06.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

26.06.2015 - Updates in Wagenparklijsten geplaatst. 

24.06.2015 - Updates in Wagenparklijsten geplaatst. 

23.06.2015 - Updates in Wagenparklijsten geplaatst. 

21.06.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 25) geplaatst. 

- Updates in Wagenparklijsten geplaatst. 

20.06.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Updates in Wagenparklijsten geplaatst. 

19.06.2015 - Updates in Wagenparklijsten geplaatst. 

18.06.2015 - Updates in Wagenparklijsten geplaatst. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

15.06.2015 - Updates in Wagenparklijsten geplaatst. 

14.06.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 24) geplaatst. 

11.06.2015 - Updates in Wagenparklijsten geplaatst. 

10.06.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

07.06.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 23) geplaatst. 

31.05.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 22) geplaatst. 

- Agenda aangevuld. 

30.05.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

29.05.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

26.05.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

25.05.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

http://www.advweb.nl/pr-artikelen.html
http://www.advweb.nl/winkel.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/links.html#b
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-v.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-r.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-l.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-m.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#oktober_2015
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-s.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-r.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html


        

     

      

     

      

       

      

       

        

     

      

       

       

      

      

      

     

       

       

     

       

      

      

       

     

      

          

     

     

      

      

       

     

       

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

24.05.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 21) geplaatst. 

21.05.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

17.05.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 20) geplaatst. 

16.05.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaats. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

13.05.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaats. 

- Agenda aangevuld. 

11.05.2015 - Autobuskroniek 2015-1*** in ABK-archief geplaatst. 

10.05.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 19) geplaatst. 

09.05.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

03.05.2015 - Nieuwe Advertentie in de Winkel geplaatst. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 18) geplaatst. 

02.05.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

29.04.2015 - Programma afdeling Noord 2016 geplaatst. 

26.04.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 17) geplaatst. 

- Aanvullingen in Reportages geplaats. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

19.04.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 16) geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

18.04.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

13.04.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

12.04.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 15) geplaatst. 

09.04.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

08.04.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; GVB(A) (betreft foto's van Arthur Akkermans). 

06.04.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaats. 

05.04.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 14) geplaatst. 

03.04.2015 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

01.04.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; TCR. 

29.03.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 13) geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-t.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-h.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/kroniek/2015-1/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-g.html
http://www.advweb.nl/advertenties.html
http://www.advweb.nl/winkel.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-m.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-l.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-e.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-n.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld_gvba.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen_p-medema.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-o.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld_tcr.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-f.html


        

      

      

      

      

       

        

       

     

      

      

        

      

      

      

      

     

       

      

       

      

        

       

      

      

        

       

      

      

      

          

      

      

     

       

28.03.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; VAD (betreft foto's van Olaf Horn). 

26.03.2015 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

25.03.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

24.03.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

23.03.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaatst. 

- Nieuwe Link geplaatst. 

- Nieuwe Advertentie in de Winkel geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

22.03.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 12) geplaatst. 

19.03.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

16.03.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; Delfland. 

15.03.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaatst. 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 11) geplaatst. 

14.03.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

13.03.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

08.03.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 10) geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

07.03.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

06.03.2015 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

- ADV-Jaarverslag 2014*** in Interne Mededelingen geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

04.03.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

03.03.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

02.03.2015 - Autobuskroniek 2014-6*** in ABK-archief geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

01.03.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaatst. 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 09) geplaatst. 

28.02.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

27.02.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; GVB(A) (betreft foto's van Arthur Akkermans). 

25.02.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaatst. 

24.02.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaatst. 

22.02.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 08) geplaatst. 

- Aanvullingen in Reportages geplaatst. 

http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld_vad.html
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http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/links.html#a
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http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-b.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-b.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-b.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld_delfland.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-b.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-b.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-b.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/files/beveiligde-bestanden/ADV-Jaarverslag%202014.pdf
http://www.advweb.nl/interne-mededelingen.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-b.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-j.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten-i.html
http://www.advweb.nl/kroniek/2014-6/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
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- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Meer informatie bekend gemaakt over ADV-excursie van 23 mei. 

21.02.2015 

- Programma afdeling Noord gewijzigd en aangevuld. 

15.02.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 07) geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

14.02.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Update van catalogi Bibliotheek geplaatst. 

- Agenda ALV bekend gemaakt***. 

13.02.2015 - Aanvullingen in Reportages geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

11.02.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

10.02.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

09.02.2015 - Update geplaatst in Overzicht dienst Dienstregelingen. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

08.02.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 06) geplaatst. 

06.02.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

05.02.2015 - Updates geplaatst in Overzicht dienst Dienstregelingen. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

02.02.2015 - Updates geplaatst in Overzicht dienst Dienstregelingen. 

01.02.2015 - Aanvulling in Bedrijven in Beeld geplaatst; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Kort verslag bijeenkomst afdeling West van 31 januari. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 05) geplaatst. 

31.01.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

28.01.2015 - Updates geplaatst in Overzicht dienst Dienstregelingen. 

- Programma 2015 Afdeling West aangevuld. 

25.01.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 04) geplaatst. 

24.01.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

23.01.2015 - Nieuwe Link geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

22.01.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

20.01.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

- Updates geplaatst in Overzicht dienst Dienstregelingen. 

19.01.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 
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- Agenda aangevuld.

- Updates geplaatst in Overzicht dienst Dienstregelingen.

18.01.2015 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 03) geplaatst. 

- Aanvullingen in Reportages geplaatst. 

- Programma excursie 21 maart 2015 Afdeling Noord (verder) bekend gemaakt. 

16.01.2015 - Agenda aangevuld. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

15.01.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

- Updates geplaatst in Overzicht dienst Dienstregelingen. 

12.01.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

11.01.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 02) geplaatst. 

- Agenda aangevuld. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

10.01.2015 - Updates geplaatst in Overzicht dienst Dienstregelingen. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

09.01.2015 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

07.01.2015 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

05.01.2015 - Agenda aangevuld. 

04.01.2015 - Nieuwe Weekfoto's (wk 01) geplaatst. 
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31.12.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

28.12.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 52) geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

25.12.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; NZH (betreft foto's van Olaf Horn). 

22.12.2014 - Programma 1e helft 2015 Afdeling West bekend gemaakt. 

21.12.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 51) geplaatst. 

20.12.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

17.12.2014 -  Autobuskroniek 5-2014*** beschikbaar in ABK-archief***. 

14.12.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 50) geplaatst. 

13.12.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

11.12.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

07.12.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 49) geplaatst. 

04.12.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

30.11.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 48) geplaatst. 

29.11.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

28.11.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

27.11.2014 -  De afdeling West zoekt een nieuwe secretaris. Intresse? Neemt contact op via e-mail. 

23.11.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 47) geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

21.11.2014 -  Nieuw Boek in de Winkel verkrijgbaar. 

20.11.2014 -  Algemene Ledenvergadering 2015 gepland op 14 maart 2015. 

16.11.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 46) geplaatst. 

15.11.2014 - Agenda aangevuld. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

14.11.2014 - In januari & februari 2015 is levering door de dienst Dienstregeling niet mogelijk. 

12.11.2014 -  Nieuw PR-artikel in de Winkel verkrijgbaar (vanaf 15 november beschikbaar) . 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

09.11.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.) 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 45) geplaatst. 

08.11.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

07.11.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

04.11.2014 -  Updates geplaatst in Overzicht dienst Dienstregelingen (geplaatst tussen 28-10 & 4-11) . 

03.11.2014 - Programma 2015 Afdeling Noord (verder) bekend gemaakt. 

02.11.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 44) geplaatst. 

01.11.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

30.10.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

29.10.2014 - Kort verslag bijeenkomst afdeling West 25 oktober 2014. 

- Programma 2015 Afdeling Oost bekend gemaakt. 

26.10.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 43) geplaatst. 

25.10.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Midnet (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Agenda aangevuld. 

24.10.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; LTM (betreft foto van Olaf Horn). 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

20.10.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Hermes (betreft foto's van Olaf Horn). 

19.10.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 42) geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Hermes (betreft foto's van Olaf Horn). 

16.10.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Hermes (betreft foto's van Olaf Horn). 

12.10.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 39-41) geplaatst. 

- Aanvulling in Bedrijven in Beeld. 

11.10.2014 - Aanvulling in Bedrijven in Beeld. 
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10.10.2014 - Aanvulling in Bedrijven in Beeld.

09.10.2014 - Programma bijeenkomst 29-11 afdeling West bekend gemaakt.

-  Autobuskroniek 4-2014*** beschikbaar in ABK-archief***. 

-  Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 21 (1990)***. 

-  Nieuwe Advertentie in Winkel geplaatst. 

- Aankondiging boek "Met de bus mee; deel: Aankomst en vertrek in 1950". 

24.09.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GSM (betreft foto's van Olaf Horn). 

21.09.2014 - Aanvulling in Langs de wegen. 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 38) geplaatst. (* foto's blijven tot 12 oktober online) . 

20.09.2014 - Bij voldoende aanmeldingen toch bijeenkomst 27-9 afdeling West. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GSM (betreft foto's van Olaf Horn). 

19.09.2014 - Aanvulling in Reportages. 

14.09.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld & Langs de wegen. 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 37) geplaatst. 

12.09.2014 - Programma bijeenkomst 25-10 afdeling West bekend gemaakt. 

10.09.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GADO (betreft foto's van Olaf Horn). 

07.09.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; NOVIO (betreft foto's van Ton Verstraaten). 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 36) geplaatst. 

06.09.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; FRAM (betreft foto's van Olaf Horn). 

05.09.2014 - Aanvulling in Bedrijven in Beeld. 

04.09.2014 - Agenda aangevuld. 

- Aanvulling in Bedrijven in Beeld. 

01.09.2014 -  Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 20 (1989)***. 

31.08.2014 - Bijeenkomst Afdeling Oost van 20 september vervallen. 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 35) geplaatst. 

- Aanvulling in Bedrijven in Beeld.

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst.

27.08.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; FRAM (betreft foto's van Olaf Horn). 

24.08.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; DVM (-NWH) (betreft foto's van Olaf Horn). 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 34) geplaatst. 

23.08.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; DVM (-NWH) (betreft foto's van Olaf Horn). 

21.08.2014 - Nieuwe Link geplaatst. 

20.08.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; DVM (-NWH) (betreft foto's van Olaf Horn). 

17.08.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 33) geplaatst. 

13.08.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

10.08.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 32) geplaatst. 

09.08.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

06.08.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

03.08.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 31) geplaatst. 

- Bijeenkomst Afdeling West van 27 september vervallen. 

01.08.2014 -  Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 19 (1988)***. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

31.07.2014 -  Autobuskroniek 3-2014*** beschikbaar in ABK-archief***. 

27.07.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 30) geplaatst. 

26.07.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

23.07.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Bij de dienst Dienstregelingen kunnen vanaf nu weer dienstregelingen gekocht worden. 

*  Verkoop alleen aan leden; vermeld uw lidnummer bij uw bestelling. 

22.07.2014 -  Autobuskroniek 2014-3 verschijnt pas in het ABK-archief na uitgave van de papieren versie. 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

21.07.2014 - Aanvulling programma 27-09 Afdeling Noord bekend gemaakt. 

20.07.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 29) geplaatst. 

http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/links.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html


   

  

  

        

     

        

  

  

  

  

        

   

    

        

  

        

     

          

  

        

         

    

        

        

        

   

        

     

  

        

   

    

   

  

  

    

        

        

        

   

  

   

  

    

        

    

        

        

  

        

    

  

        

  

  

14.07.2014 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst.

13.07.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 28) geplaatst.

06.07.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 27) geplaatst.

04.07.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn).

03.07.2014 - Programma najaar 2014 Afdeling Oost bekend gemaakt.

02.07.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn).

-  Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 18 (1987)***. 

29.06.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; TCR. 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 26) geplaatst. 

28.06.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; TCR. 

27.06.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

26.06.2014 - Agenda aangevuld. 

25.06.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

22.06.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 25) geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn). 

19.06.2014 - Geplande dagen 2015 Afdeling Noord bekend gemaakt. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn) (update: 20:22). 

16.06.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 24) geplaatst. 

15.06.2014 -  Aanvullingen in Langs de wegen; Schutte geplaatst (betreft foto van Hans Schutte.) 

14.06.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Connexxion (betreft foto's van Olaf Horn e.a.) 

- Agenda aangevuld. 

13.06.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.)

12.06.2014 -  Aanvullingen in Langs de wegen; (Koninklijke) Beuk geplaatst (betreft foto's van Wim Vink.)

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Wim Vink.) 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

11.06.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.)

10.06.2014 - Nieuwe Link geplaatst.

08.06.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 23) geplaatst.

07.06.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.)

06.06.2014 - Aanvulling in Bedrijven in Beeld.

04.06.2014 - Programma bijeenkomst 14-6 afdeling Noord bekend gemaakt.

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld. 

01.06.2014 -  Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 17 (1986)***. 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 22) geplaatst. 

- Agenda aangevuld. 

31.05.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.) 

29.05.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.) 

28.05.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.) 

26.05.2014 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

-  Autobuskroniek 2-2014*** beschikbaar in ABK-archief***. 

25.05.2014 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld. 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 21) geplaatst. 

- Agenda aangevuld. 

24.05.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.) 

22.05.2014 - Wijziging programma bijeenkomst 14-6 afdeling Noord. 

21.05.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.) 

18.05.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.) 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 18-20) geplaatst. 

16.05.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GoTM (betreft foto's van Gerrit Gunnink.) 

15.05.2014 - Agenda aangevuld. 

-  Nieuwe Advertentie in Winkel geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CN (betreft foto's van Olaf Horn.) 

29.04.2014 -  Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 16 (1985)***. 

27.04.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 17) geplaatst***. 

http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/links.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/agenda.html


  

  

   

   

   

        

  

        

    

   

  

     

        

        

        

  

    

  

        

    

        

  

   

  

        

        

   

     

   

   

  

   

   

    

       

  

       

   

   

        

     

   

   

       

    

  

   

       

    

     

  

  

    

  

        

***  Deze weekfoto's blijven online tot 18 mei. 

-  Aanvullingen in Bedrijven in Beeld & Langs de wegen. 

26.04.2014 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld. 

25.04.2014 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld. 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

23.04.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; BBA (betreft foto's van Olaf Horn.)

20.04.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 16) geplaatst.

18.04.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; BBA (betreft foto's van Olaf Horn.)

17.04.2014 - Winkel aangepast.

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld. 

13.04.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 15) geplaatst. 

- Nieuwe Link geplaatst. 

12.04.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; BBA (betreft foto's van Olaf Horn.)

11.04.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; BBA (betreft foto's van Olaf Horn.)

09.04.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Arriva (betreft foto's van Olaf Horn.)

07.04.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Arriva.

06.04.2014 - Agenda aangevuld.

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 14) geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; AMZ (betreft foto's van Olaf Horn.) 

02.04.2014 - Agenda aangevuld. 

-  Aanvullingen in Langs de wegen; OAD geplaatst (betreft foto's van Olaf Horn.) 

01.04.2014 -  Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 15 (1984)***. 

31.03.2014 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

30.03.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 13) geplaatst. 

29.03.2014 -  Aanvullingen in Langs de wegen; OAD geplaatst. (betreft foto's van Olaf Horn.) 

28.03.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; KLM ABB (betreft foto's van Olaf Horn.) 

26.03.2014 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

- Nieuwe Link geplaatst. 

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

25.03.2014 - Kleine aanpassing in Weekfoto's. 

23.03.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 12) geplaatst. 

- Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst.

- Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst.

17.03.2014 -  Aanvullingen in Bedrijven in Beeld en Langs de wegen. 

16.03.2014 - Meer foto's over het boek "50 jaar ADV" geplaatst. 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 11) geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; NWH (betreft foto's van Olaf Horn.) 

14.03.2014 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld geplaatst. 

13.03.2014 - Aanvullingen in Wagenparklijsten geplaatst. 

12.03.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; VAGU (betreft foto's van Olaf Horn.) 

- Eerste Wagenparklijsten voor leden digitaal beschikbaar. 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

09.03.2014 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

09.03.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; ENHABO (betreft foto's van Olaf Horn.) 

- Update in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 10) geplaatst. 

08.03.2014 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

07.03.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; ENHABO (betreft foto's van Olaf Horn.) 

06.03.2014 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld.(betreft foto's van Olaf Horn.) 

- Jaarverslag ADV 2013*** nu beschikbaar. 

04.03.2014 -  Autobuskroniek 1-2014*** beschikbaar in ABK-archief***. 

02.03.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 09) geplaatst. 

- Agenda aangevuld. 

01.03.2014 -  Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 14 (1983)***. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; SM (betreft foto's van Olaf Horn.) 

http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/winkel.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/links.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/links.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/weekfotos.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/adv-50-jaar-2013.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/wagenparklijsten.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/files/beveiligde-bestanden/JAARVERSLAG ADV 2013.pdf
http://www.advweb.nl/agenda.html


   

        

       

  

   

   

  

        

       

       

  

     

   

  

  

        

    

  

        

  

        

    

       

        

        

        

    

      

       

    

        

                                                

  

    

     

        

    

    

        

   

        

    

  

        

    

    

    

    

    

        

        

  

     

    

       

28.02.2014 - Aanvullingen in Reportages. 

27.02.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; CVD (betreft foto's van Olaf Horn e.a.) 

23.02.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVB(G) (betreft foto's van Olaf Horn.) 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 08) geplaatst. 

22.02.2014 - Aanvullingen in Bedrijven in Beeld. 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

16.02.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 07) geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVA (betreft foto's van Olaf Horn.) 

14.02.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVU (betreft foto's van Olaf Horn.) 

12.02.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVU (betreft foto's van Olaf Horn.) 

09.02.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 06) geplaatst. 

- Aanvulling in Bedrijven in Beeld. (betreft foto's van Olaf Horn.) 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

-  Vanaf nu kunt ook constant op de site ingelogd blijven. 

*  Zet hiervoor een vinkje naast de tekst: Ik wil graag permanenet ingelogd blijven bij deze website. 

05.02.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; HTM (betreft foto's van Olaf Horn.) 

03.02.2014 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

02.02.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 05) geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; HTM (betreft foto's van Olaf Horn.) 

01.02.2014 -  Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 13 (1982)***. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; RET (betreft foto's van Olaf Horn.) 

31.01.2014 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; EHAD (betreft foto's van Niels Dankers.) 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; RET (betreft foto's van Olaf Horn.) 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; FRAM (betreft foto's van Wim Vink.) 

30.01.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVB(A) (betreft foto's van Olaf Horn.) 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

29.01.2014 - Programma excursie 22 maart afdeling Noord verder bekend gemaakt. 

28.01.2014 - Programma excursie 12 april afdeling Oost verder bekend gemaakt. 

27.01.2014 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

26.01.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVB(A) (betreft foto's van Olaf Horn.) 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; ENHABO (betreft foto's van Carolien van de Wetering.) 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 04) geplaatst. 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

25.01.2014 - Agenda ALV 2014*** (15 maart) bekend gemaakt. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVB(A) (betreft foto's van Olaf Horn.) 

24.01.2014 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

23.01.2014 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVB(A) (betreft foto's van Olaf Horn.) 

22.01.2014 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVB(A) (betreft foto's van Olaf Horn.) 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

19.01.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 03) geplaatst. 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVB(A) (betreft foto's van Olaf Horn.) 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

18.01.2014 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

17.01.2014 - Diverse aanvullingen in "Reportages". 

16.01.2014 - Diverse aanvullingen in "Reportages". 

13.01.2014 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

12.01.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; BBA (betreft foto's van Wim Vink.) 

-  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; GVB(A) (betreft foto's van Olaf Horn.) 

-  Nieuwe Weekfoto's (wk 02) geplaatst. 

- Programma bijeenkomsten afdeling Oost 2014 (verder) bekend gemaakt. 

11.01.2014 - Diverse aanvullingen in "Reportages". 

10.01.2014 -  Aanvulling in Bedrijven in Beeld; Flevodienst (betreft foto's van Wim Vink.) 

http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/files/beveiligde-bestanden/Agenda_ALV_15 maart 2014.doc
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/reportages.html


    

     

  

     

  

     

      

  

  

09.01.2014 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

08.01.2014 -  Nieuwe bijdrage in "Reportages" van Sierd Loman (Bedrijven in Beeld) (betreft alleen foto's.) 

-  Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. Nieuwe foto's geplaatst bij Reisbureau Bax. 

07.01.2014 -  Nieuwe bijdrage in "Reportages" van Sierd Loman (Bedrijven in Beeld) (betreft alleen foto's.) 

06.01.2014 -  Andere foto's voor de banner van de site gebruikt. 

*  Wilt u hiervoor ook een bijdrage leveren? Neem dan contact op. 

-  Nieuwe bijdrage in "Reportages" van Sierd Loman (Bedrijven in Beeld). (betreft alleen foto's.) 

05.01.2014 -  Nieuwe Weekfoto's (wk 01) geplaatst. 

01.01.2014 -  Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 12 (1982)***. 

http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
mailto:info.adv@upcmail.nl?subject=foto%20voor%20banner%20ADVweb.nl&body=Beste%20Alex%2C%0A%0AWil%20graag%20meer%20informatie%20over%20het%20leveren%20van%20foto%27s%20voor%20de%20banner%20van%20de%20ADV-site.%0A%0AMet%20vriendelijke%20groet%2C%0A%0A
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31.12.2013 - Aanvullingen geplaatst in Overzicht P-stamnummers* dienst Vergunningen. 

30.12.2013 - Programma bijeenkomsten afdeling Noord 2014 (verder) bekend gemaakt. 

29.12.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 52) geplaatst. 

22.12.2013 - Autobuskroniek 5+6-2013*** in ABK-archief geplaatst. 

* pagina's 169-202 te vinden in 2013-5 & pagina's 203-204 te vinden in 2013-6. 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 51) geplaatst. 

20.12.2013 - Programma bijeenkomsten 22-2 & 29-3 afdeling West bekend gemaakt. 

- Links aangevuld. 

- Updates van enkele bedrijven geplaatst in Overzicht archief dienst dienstregelingen. 

* De lijst is hiermee compleet. 

- Update bijdrage in "Reportages" van Gerrit van Eerten (Bedrijven in Beeld). 

15.12.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 50) geplaatst. 

14.12.2013 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

12.12.2013 - Update bijdrage in "Reportages" van Gerrit van Eerten (Bedrijven in Beeld). 

08.12.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 49) geplaatst. 

07.12.2013 - Update bijdrage in "Reportages" van Gerrit van Eerten (Bedrijven in Beeld). 

- Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

06.12.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

- Nieuwe bijdrage in Bedrijven in Beeld. 

05.12.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

03.12.2013 - Update bijdrage in "Reportages" van Gerrit van Eerten (Bedrijven in Beeld). 

- Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

01.12.2013 - Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 11 (1981). 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 48) geplaatst. 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

29.11.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

- Update bijdrage in "Reportages" van Gerrit van Eerten (Bedrijven in Beeld). 

28.11.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

- Nieuwe bijdrage in "Reportages" van Gerrit van Eerten (Bedrijven in Beeld). 

24.11.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 47) geplaatst. 

- Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

23.11.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

22.11.2013 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

20.11.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

17.11.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 46) geplaatst. 

http://www.advweb.nl/overzicht-p-stamnummers.html
http://www.advweb.nl/vergunningen.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/periode/2010-2019/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/links.html#t
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/bedrijven-in-beeld.html
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/autobussen-op-terschelling.html
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html


      

      

        

         _ 

         _ 

      

        

      

      

       

          _ 

      

     

       

       

       

     

      

        

      

     

      

         

     

        

      

       

      

      

         

        

       

      

      

         

      

15.11.2013 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

14.11.2013 - Agenda aangevuld. 

12.11.2013 - Nieuw adres beheerder dienst Vergunningen. 

11.11.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

10.11.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 45) geplaatst. 

08.11.2013 - Programma bijeenkomst 25 januari afdeling West bekend gemaakt. 

07.11.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

06.11.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

- Updates van enkele bedrijven geplaatst in (Tijdelijk) Overzicht archief dst. dienstregelingen. 

05.11.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

03.11.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 44) geplaatst. 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

01.11.2013 - Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 10 (1980). 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

27.10.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 43) geplaatst. 

23.10.2013 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

22.10.2013 - Autobuskroniek 4-2013*** in ABK-archief geplaatst. 

21.10.2013 - Programma 23 november afdeling Oost aangevuld. 

20.10.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 42) geplaatst. 

17.10.2013 - Agenda aangevuld. 

14.10.2013 - Nieuws van de dienst Dienstregelingen (bericht staat onderaan de pagina). 

13.10.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 41) geplaatst. 

10.10.2013 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst (2 foto's toegevoegd in pagina 02). 

06.10.2013 - Agenda aangevuld. 

- Links aangevuld. 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 40) geplaatst. 

02.10.2013 - Agenda aangevuld. 

- Autobuskroniek 2/3-2013*** in ABK-archief geplaatst. 

- Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

01.10.2013 - Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 9 (1979). 

16.09.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

15.09.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 37) geplaatst (* blijft tot 6-10 online staan, op die datum volgt wk 38 t/m 40). 

14.09.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 
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13.09.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

12.09.2013 - Agenda aangevuld. 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

11.09.2013 - Programma 30 november afdeling West bekend gemaakt. 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

10.09.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

09.09.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

08.09.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 36) geplaatst. 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

06.09.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

05.09.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

04.09.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

02.09.2013 - ADV & ADV-ers in het nieuws. RTV Oost (programma: Heerlijk Overijssel, van 16-7). 

01.09.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 35) geplaatst. 

- Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 9 (1978). 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

31.08.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

30.08.2013 - Agenda afdeling Noord voor bijeenkomsten van 5 & 26 oktober aangevuld/aangepast. 

25.08.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 34) geplaatst. 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

24.08.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

21.08.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

20.08.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

19.08.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

18.08.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 33) geplaatst. 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

16.08.2013 - Aanvullingen in Autobussen op Terschelling geplaatst. 

13.08.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

11.08.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 32) geplaatst. 

- Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

08.08.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

07.08.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

04.08.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 31) geplaatst. 

03.08.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

01.08.2013 - Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 8 (1977). 

30.07.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 
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29.07.2013 - Aanvullingen in Langs de wegen geplaatst. 

28.07.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 30) geplaatst. 

- Aanvulling in Langs de wegen geplaatst. 

26.07.2013 - Eerst bijdragen van Gerrit Gunnink in Reportages geplaatst (Langs de wegen). 

21.07.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 29) geplaatst. 

14.07.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 28) geplaatst. 

13.07.2013 - NIEUW: Reportages; verhalen/verslagen/geschiedenis over diverse onderwerpen. 

09.07.2013 - Programma 28 september & 26 oktober afdeling West bekend gemaakt. 

07.07.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 27) geplaatst. 

01.07.2013 - Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 7 (1976). 

30.06.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 26) geplaatst. 

24.06.2013 - Agenda aangevuld (ADV-Verkoopdag & data najaarsprogramma afdeling West). 

- Nieuwe Weekfoto's (wk 25) geplaatst. 

16.06.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 24) geplaatst. 

09.06.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 23) geplaatst (vanaf deze week de afbeeldingen in iets andere vorm). 

07.06.2013 - Nieuwe link geplaatst. 

02.06.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 22) geplaatst (met update van 23:58). 

01.06.2013 - Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 6 (1975). 

30.05.2013 - Nieuwe interne mededeling geplaatst. 

- Agenda aangevuld. 

27.05.2013 - Verslag jubileumbijeenkomst afdeling Oost (23 maart 2013). 

25.05.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 21) geplaatst. 

20.05.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 20) geplaatst. 

14.05.2013 - Nieuwe bijdrage van foto's/ervaringen van de ADV 50 jaar-excursie gelpaatst. 

12.05.2013 - Nieuwe Weekfoto's (wk 19) geplaatst. 

- Pagina van de Bibliotheek aangepast + onderaan voorzien van oproep. 

- Nieuwe bijdragen van foto's/ervaringen van de ADV 50 jaar-excursie gelpaatst. 

09.05.2013 - Enkele nieuwe PR-artikelen aanboden in onze winkel. 

08.05.2013 - Autobuskroniek 1-2013*** in ABK-archief geplaatst. 

05.05.2013 - De Tijdschriften van de bibliotheek zijn weer te raadplegen. 

04.05.2013 - Nieuw; vanaf deze week: Weekfoto's = bijdragen van bezoekers van deze site. 

03.05.2013 - Eerste bijdragen van foto's/ervaringen van de ADV 50 jaar-excursie gelpaatst. 

01.05.2013 - Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 5 (1974). 

- Oproep: deel uw foto's/ervaring van de ADV 50 jaar-excursie. 

- Updates van enkele bedrijven geplaatst in Tijdelijk overzicht archief dst. 
26.04.2013 dienstregelingen. 

http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/langs-de-wegen.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/reportages.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/links.html#n
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/adv-50-jaar-excursie-27-april-2013.html
http://www.advweb.nl/bibliotheek.html
http://www.advweb.nl/adv-50-jaar-excursie-27-april-2013.html
http://www.advweb.nl/pr-artikelen.html
http://www.advweb.nl/periode/2010-2019/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/files/diensten/Bibliotheek_catalogus_tijdschriften.pdf
http://www.advweb.nl/weekfotos.html
http://www.advweb.nl/adv-50-jaar-excursie-27-april-2013.html
mailto:autobusdocumentatievereniging@gmail.com?subject=foto%27s%2Fervaring%20ADV%2050%20jaar-excursie%20%2827%20april%202013%29
http://www.advweb.nl/overzicht-dienstregelingen.html
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- Nieuwe aanbieding geplaatst; bij Gevraagd/Aangeboden. 

10.04.2013 - Agenda afdeling Noord aangevuld. 

03.04.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in Tijdelijk overzicht archief dst. dienstregelingen. 

01.04.2013 - Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 4 (1973) 

30.03.2013 - Ook jaargangen 1961 t/m 1966 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

29.03.2013 - Ook jaargang 1967 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

27.03.2013 - Verslag ALV 2013 beschikbaar. 

24.03.2013 - Ook jaargangen 1968 & 1969 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

23.03.2013 - Ook jaargangen 1970 & 1971 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

22.03.2013 - Ook jaargang 1972 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

21.03.2013 - Ook jaargang 1973 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

19.03.2013 - Ook jaargang 1974 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

18.03.2013 - Ook jaargangen 1975 & 1976 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

17.03.2013 - Nieuwe interne mededeling* geplaatst. 

- Ook jaargangen 1977 t/m 1979 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

15.03.2013 - Ook jaargangen 1980 & 1981 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

13.03.2013 - Nieuwe bijdrage "Mijn kant van de (autobus)hobby" geplaatst (bijdrage Wim Vink). 

10.03.2013 - Ook jaargang 1982 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

- Autobuskroniek 6-2012*** in ABK-archief geplaatst. 

- Mededeling over het boek van Hans Verhoeff (Met de bus mee); 

(boek zal 27 april tijdens ADV 50 jaar-excursie gepresenteerd worden). 

09.03.2013 - Nieuw oproepje geplaatst. 

- Ook jaargangen 1983 & 1984 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

03.03.2013 - Jaarverslag 2012 in interne mededelingen geplaatst. 

- Ook jaargang 1985 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

02.03.2013 - Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 3 (1972). 

- Ook jaargangen 1986 t/m 1989 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

28.02.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in Tijdelijk overzicht archief dst. dienstregelingen. 

24.02.2013 - Ook jaargangen 1990 t/m 1996 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

23.02.2013 - Verzoek om aan te melden voor de bijeenkomst afdeling Oost van 23 maart. 

20.02.2013 - Najaarsprogramma afdeling Oost bekend gemaakt. 

17.02.2013 - Ook jaargangen 1997 t/m 1999 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

15.02.2013 - Ook jaargangen 2000 & 2001 in ABK-archief nu doorzoekbaar. 

10.02.2013 - Begin gemaakt om alle Autobuskronieken in ABK-archief doorzoekbaar te maken. 

Voor Autobuskronieken vanaf 2002 is dit nu van toepassing. 

09.02.2013 - Programma 6 april afdeling West bekend gemaakt. 
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- Autobuskroniek 4+5-2012* in ABK-archief geplaatst. 

06.02.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in Tijdelijk overzicht archief dst. dienstregelingen. 

03.02.2013 - Ledenprijs specials verlaagd. 

01.02.2013 - Deze maand voor leden beschikbaar: Versnelling, jaargang 2 (1971). 

- Updates van enkele bedrijven geplaatst in Tijdelijk overzicht archief dst. dienstregelingen. 

30.01.2013 - Nieuwe interne mededeling van de redactie. 

26.01.2013 - Overzicht P-stamnummers*** dienst Vergunningen voor leden online beschikbaar. 

21.01.2013 - Updates van enkele bedrijven geplaatst in Tijdelijk overzicht archief dst. dienstregelingen. 

17.01.2013 - Herhaling oproep jubileumcommissie. 

- Meer informatie over ADV 50 jaar-excursie 27 april bekend gemaakt. 

16.01.2013 - Programma bijeenkomst afdeling Oost van 18 mei aangepast. 

14.01.2013 - Nieuwe interne mededelingen* geplaatst. 

08.01.2013 - Nieuwe link geplaatst. 
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24.12.2012 -  Vanaf nu elke maand 1 jaargang van Versnelling beschikbaar voor de leden 

19.12.2012 - Onze winkel is voorzien van "nieuwe" artikelen en prijsverlagingen. 

10.12.2012 - Tijdelijk overzicht archief dienst Dienstregelingen beschikbaar 

05.12.2012 -  Autobuskroniek 2012-3 in ABK-archief geplaatst. 

02.12.2012 - Nieuw boek via de winkel verkrijgbaar. 

14.11.2012 -  Melding van de bibliotheek (staat onder op pagina dienst). 

- Medewerker website t.b.v. fotodatabase gezocht. 

07.11.2012 - afdelingspagina afdeling Oost aangevuld. 

05.11.2012 - agenda aangevuld. 

10.10.2012 -  Autobuskroniek 2012-2 in ABK-archief geplaatst. 

05.10.2012 - Nieuwe oproep geplaatst bij Gevraagd/Aangeboden. 

27.09.2012 - Adreswijziging penningmeester per 20 oktober. 

25.09.2012 - afdelingspagina afdeling West aangevuld. 

18.09.2012 - Nieuwe activiteit van afdeling Oost op 28 oktober. 

05.09.2012 - OPROEP van de Jubileumcommisie geplaatst. 

02.09.2012 - Nieuwe link geplaatst. 

22.08.2012 -  up-date catalogi bibliotheek geplaatst. 

15.08.2012 - Mutaties in de wagenparklijst vanaf nu maandelijks voor leden beschikbaar. 

*  Om dit verslag te bekijken, dient u ingelogd te zijn... 

07.08.2012 -  Autobuskroniek 2012-1 in ABK-archief geplaatst. 

-  Prijzen artikelen in onze winkel verlaagd. 

02.08.2012 - Nieuwe link geplaatst. 

- agenda aangevuld. 

23.07.2012 -  Nieuws over Autobuskroniek in nieuwe vorm geplaats in item Voor Leden. 

*  Om dit verslag te bekijken, dient u ingelogd te zijn... 

08.07.2012 -  bijdrage "Mijn hobby" van Alex Hermens gewijzigd. 

01.07.2012 - agenda afdeling West aangevuld (najaarsprogramma 2012). 

27.05.2012 - Verslag Algemene Ledenvergadering 2012 geplaatst. 

*  Om dit verslag te bekijken, dient u ingelogd te zijn... 

13.05.2012 - Nieuwe link geplaatst. 

-  Aantal nieuwe artikelen in item Winkel geplaatst. 

06.05.2012 -  Autobuskroniek 2011-8 in ABK-archief geplaatst. 

30.04.2012 -  Nieuws van de dienst Vergunningen. 
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http://www.advweb.nl/periode/2010-2019/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/de-adv-biedt-aan.html
http://www.advweb.nl/links.html#b
http://www.advweb.nl/agenda.html#september
http://www.advweb.nl/interne-mededelingen.html
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http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/files/beveiligde-bestanden/Verslag%20ALV%202012.pdf
http://www.advweb.nl/links.html#b
http://www.advweb.nl/de-adv-biedt-aan.html
http://www.advweb.nl/periode/2010-2019/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/vergunningen.html


   

   

  

    

    

    

   

    

   

   

      

   

     

   

  

     

     

    

            

    

   

         

 
   

    

   

   

   

    

   

   

    

   

    

12.04.2012 -  Autobuskroniek 2011-7 in ABK-archief geplaatst.

04.04.2012 - Nieuwe link geplaatst.

26.03.2012 -  Nieuw "aanbod" geplaatst in item Gevraagd/Aangeboden.

-  jaargangen 1994-2002 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

24.03.2012 - agenda afdeling Oost aangevuld. 

22.03.2012 -  Bijlage ABK 1992-3 geplaatst in item Voor leden (ABK-archief extra's). 

21.03.2012 - agenda aangevuld. 

-  jaargangen 1992 & 1993 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

19.03.2012 -  jaargangen 1990 & 1991 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

18.03.2012 -  jaargang 1989 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

- pagina Vereniging aangemaakt (hierin zijn enkele bestaande pagina's ondergebracht). 

17.03.2012 -  jaargang 1988 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

-  Autobuskroniek 1988 Autobus RAI geplaatst in item Voor leden (ABK-archief extra's). 

15.03.2012 -  jaargangen 1986 & 1987 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

14.03.2012 -  nieuwe bijdrage "Mijn hobby" geplaatst (van Peter Brogt). 

11.03.2012 - jaargangen 1984 & 1985 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

-  RAI-special en bijlagen ABK 1984-7 in ABK-archief Extra's geplaatst. 

04.03.2012 - programma ALV 17 maart & jaarverslag ADV 2011. 

* alleen beschikbaar als u bent ingelogd... 

02.03.2012 -  jaargangen 2003-2010 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

01.03.2012 -  up-dates catalogi Bibliotheek geplaatst. 

29.02.2012 - ondervindt u in Internet Explorer 9 problemen met deze site; gebruik dan de.

 compatibiliteitsmodus om instellingen terug te zetten naar een oudere versie 

. 

-  jaargang 1983 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

28.02.2012 - nieuwe oproepjes geplaatst. 

27.02.2012 - nieuwe bijdrage "Mijn hobby" geplaatst (van Jan Emmelkamp). 

25.02.2012 -  jaargang 1982 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

-  nieuwsberichten van 2011 verplaatst naar pdf-bestand. 

24.02.2012 -  jaargang 1981 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

22.02.2012 - verslag bijeenkomst afdeling West van 28 januari. 

-  jaargang 1980 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

21.02.2012 -  kleine aanpassing item Voor leden. 

-  jaargang 1979 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

http://www.advweb.nl/periode/2010-2019/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/links.html#d
http://www.advweb.nl/gevraagdaangeboden.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/abk-archief-extras.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#april
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/onze-vereniging.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/abk-archief-extras.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://advweb.nl/mijn-kant-van-de-autobushobby---peter-brogt.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/abk-archief-extras.html
http://www.advweb.nl/files/beveiligde-bestanden/ADV-Jaarverslag%202011.pdf
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/bibliotheek.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://advweb.nl/mijn-kant-van-de-autobushobby---jan-emmelkamp.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/files/nieuwsberichten%20van%202010-2011.pdf
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/beveiligde-pagina.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html


   

     

   

   

    

   

   

  

    

   

20.02.2012 -  jaargangen 1975-1978 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

-  bijlage Autobuskroniek 1978-12 geplaatst in item Voor leden (ABK-archief extra's). 

19.02.2012 -  programma ALV (17 maart) geplaatst in item Voor leden. 

18.02.2012 -  jaargangen 1967-1974 in ABK-archief geoptimaliseerd. 

07.02.2012 - programma excursie afdeling Noord van 30&31 maart bekend gemaakt. 

04.02.2012 - agenda afdeling Noord aangevuld. 

27.01.2012 - agenda aangevuld (nieuwe bijeenkomst afdeling Oost op 12 mei). 

10.01.2012 -  website op enkele punten aanpast, o.a. afdelingspagina's rechtstreeks te bereiken... 

09.01.2012 - kort voorproefje voor bijeenkomst afdeling West van 24-maart hier te vinden. 

07.01.2012 - agenda aangevuld. 

http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/abk-archief-extras.html
http://www.advweb.nl/interne-mededelingen.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/files/afdelingen/ADV_Afd%20Noord_excursie%2035%20jaar%20bestaan.pdf
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#maart
http://youtu.be/0JETn6kIoFo
http://www.advweb.nl/agenda.html#maart


   

   

   

    

   

     

     

     

    

    

    

    

   

    

    

    

  

   

      

     

     

   

     

     

     

      

      

     

   

    

      

   

    

30.12.2011 -  nieuwe artikelen bij "De ADV biedt aan" 

29.12.2011 - nieuwe link geplaatst 

23.12.2011 - nieuwe link geplaatst 

-  RTM-special (Autobuskroniek 4/5-2011) is ook los te koop; meer info; klik hier. 

02.12.2011 - Nummers uit 1938 & 1939 van "De Autobusdienst" in item "Voor leden" geplaatst 

26.11.2011 - bijdrage op pagina Mijn hobby aangepast (betreft bijdrage van Peter van Cootwijk) 

24.11.2011 - nieuwe link geplaatst 

20.11.2011 - nieuw oproepje geplaatst 

11.11.2011 - item Foto's van leden aangevuld met foto's van Jos Straathof 

07.11.2011 - nieuwe (informatie)pagina voor ledenadministratie aangemaakt 

-  Laatste bijdrage Modelbusnieuws geplaatst in pagina "Modelautobussen" 

- programma afdeling Noord 2012 aangevuld (betreft activiteit 29-9). 

03.11.2011 - programma afdeling Noord 2012 bekend gemaakt. 

26.10.2011 - Autobuskroniek nr. 2011-3 is nu al in het ABK-archief te vinden 

-  3 andere specials uit de vorige eeuw geplaats in het item "Voor leden" 

- agenda aangevuld 

08.10.2011 -  3 specials uit de jaren '80 & '90 van de vorige eeuw geplaats in het item "Voor leden" 

30.09.2011 - agenda aangevuld (betreft programma afdeling West) 

- Nummers uit 1934 & 1935 van "De Autobusdienst" in item "Voor leden" geplaatst 

28.09.2011 - nieuw oproepje geplaatst 

26.09.2011 - leden kunnen nu ook hun foto's op onze website laten plaatsen 

25.09.2011 - agenda aangevuld 

17.09.2011 - bijdrage op pagina Mijn hobby aangepast (betreft bijdrage van Marco Sala) 

12.09.2011 - nieuwe bijdrage op pagina Mijn hobby geplaatst (bijdrage van Marco Sala) 

07.09.2011 - Nummers uit 1932 & 1933 van "De Autobusdienst" in item "Voor leden" geplaatst 

19.08.2011 - Autobuskroniek nr. 2011-2 wordt nu gedrukt, maar is al in het ABK-archief te vinden 

02.08.2011 - aankondiging excursie afdeling oost 1-10 

31.07.2011 - Nummers uit 1930 & 1931 van "De Autobusdienst" in item "Voor leden" geplaatst 

28.07.2011 - Nieuwe melding voor leden in het besloten gedeelte (Voor leden). 

26.07.2011 -  verenigingsnieuws & agenda ook weer telefonisch bereikbaar (zie: bestuur) 

13.07.2011 - Autobuskroniek nr. 2011-1 wordt nu gedrukt, maar is al in het ABK-archief te vinden 

10.07.2011 -  contactgegevens nieuw (asp.) bestuurslid geplaatst 

05.07.2011 -  nieuw bericht bij interne mededelingen geplaatst (alleen voor leden) 

http://www.advweb.nl/de-adv-biedt-aan.html
http://www.advweb.nl/links.html#r
http://www.advweb.nl/links.html#t
http://www.advweb.nl/de-autobuskroniek.html
http://www.advweb.nl/aanmeldinstructies.html
http://www.advweb.nl/mijn-hobby.html
http://www.advweb.nl/links.html#b
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/fotos-van-leden.html
http://www.advweb.nl/ledenadministratie.html
http://www.advweb.nl/modelautobussen.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/periode/2010-2019/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/beveiligde-pagina.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/beveiligde-pagina.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/aanmeldinstructies.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/fotos-van-leden.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#oktober
http://www.advweb.nl/mijn-hobby.html
http://www.advweb.nl/mijn-hobby.html
http://www.advweb.nl/aanmeldinstructies.html
http://www.advweb.nl/periode/2010-2019/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/files/afdelingen/Excursie%20ADV%20afdeling-oost%2001-11-11.pdf
http://www.advweb.nl/afdeling-oost.html
http://www.advweb.nl/aanmeldinstructies.html
http://www.advweb.nl/interne-mededelingen.html
http://www.advweb.nl/bestuur.html
http://www.advweb.nl/periode/2010-2019/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/bestuur.html
http://www.advweb.nl/interne-mededelingen.html


   

    

     

   

   

    

     

    

      

     

     

   

    

     

     

    

     

     

     

    

     

    

   

   

     

   

      

     

     

   

     

   

29.06.2011 - agenda aangevuld 

- nieuwe link geplaatst 

17.06.2011 - Nummers uit 1928 & 1929 van "De Autobusdienst" in item "Voor leden" geplaatst 

16.06.2011 - nieuwe pagina (hoewel nog in aanbouw) "Voor leden" geplaatst 

07.06.2011 - agenda aangevuld 

25.05.2011 - Autobuskroniek nr. 2010-7/8 is nu al in het ABK-archief te vinden 

(nummer zal binnen enkele weken bij de leden bezorgd worden) 

21.05.2011 - persbericht activiteit afdeling noord van 28-5 geplaatst 

- medewerkersoverzicht afdelingen aangevuld (ook als pdf-bestand) 

12.05.2011 - nieuw oproepje geplaatst 

11.05.2011 - volgende ADV-verkoopdag; 22 oktober, meer info: klik hier 

04.05.2011 - gezocht; medewerker voor het item busflitsen in de Autobuskroniek 

22.04.2011 - aankondiging excursie afdeling noord 27-8 

13.04.2011 - nieuwe link geplaatst 

- agenda aangevuld (betreft agenda afdeling Noord) 

08.04.2011 - verslag bijeenkomst afdeling West van 2 april geplaatst 

23.03.2011 - nieuw oproepje geplaatst (namens de samensteller van het item Lijnbuslijn) 

- nieuwsberichten van 2010 zijn hier als pdf-bestand te bekijken 

20.03.2011 - eenmalig aanbod bij De ADV biedt aan geplaatst 

- agenda aangevuld 

16.03.2011 - nieuw oproepje geplaatst 

05.03.2011 - Autobuskroniek nr. 2010-6 is gedrukt en informatie hierover is hier te vinden. 

04.03.2011 - agenda aangevuld 

- Eerste nieuwsbrief aan leden (waarvan e-mailadres bij ledenadministratie bekend is) 01.03.2011 verspreid. 

28.02.2011 - verslag bijeenkomst afdeling West van 26 maart geplaatst 

- Autobuskroniek nr. 2010-6 is naar de drukker en kan binnen 2 weken verwacht 27.02.2011 worden. 

- Leden die het programma van de ALV 2011 willen ontvangen kunnen contact 
opnemen. 

26.02.2011 - nieuw oproepje geplaatst 

23.02.2011 - nieuw oproepje geplaatst 

22.02.2011 - agenda aangevuld 

- beide Specials nu voor een combinatieprijs beschikbaar 

21.02.2011 - agenda aangevuld 

http://www.advweb.nl/agenda.html#oktober
http://www.advweb.nl/links.html#r
http://www.advweb.nl/aanmeldinstructies.html
http://www.advweb.nl/aanmeldinstructies.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/periode/2010-2019/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/files/afdelingen/Persbericht_Afd-Noord_280511.pdf
http://www.advweb.nl/afdelingen--diensten.html
http://www.advweb.nl/files/ledenadministratie/medewerkeroverzicht%202011.pdf
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/verkoopdag.html
http://www.advweb.nl/files/afdelingen/Excursie%20ADV%20afdeling-noord%2027-8-11.pdf
http://www.advweb.nl/links.html#f
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
http://www.advweb.nl/de-autobuskroniek.html
http://www.advweb.nl/files/nieuwsberichten%20van%202010.pdf
http://www.advweb.nl/de-adv-biedt-aan.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#oktober
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/de-autobuskroniek.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#oktober
http://www.advweb.nl/afdeling-west.html
mailto:voorzitter@ADVweb.nl?subject=aanvragen%20programma%20%28incl.%20jaarverslag%202010%29%20t.b.v.%20ALV%202011&body=Beste%20Peter%2C%0D%0A%0D%0AHierbij%20zou%20ik%20graag%20het%20programma%20%28incl.%20jaarverslag%202011%29%20voor%20de%20ALV%20van%2019%20maart%202011%20aan%20willen%20vragen.%0D%0A%0D%0AMijn%20lidnummer%20is%3A%0D%0A%0D%0AMet%20vriendelijke%20groet%2C%0D%0A%0D%0A
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#juni
http://www.advweb.nl/de-adv-biedt-aan.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#maart
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-  tijdelijk in het ABK-ARCHIEF: enkele uitgaven van De Autobusdienst uit 1928 & 1929.
 in het ABK-archief te vinden onder de nummers 2017-6 t/m 2019-10. 

12.02.2011 - agenda aangevuld 

10.02.2011 - ABK-ARCHIEF: compleet 

09.02.2011 - nieuwe oproepjes geplaatst 

06.02.2011 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 1983, 1984 & 1989 online te vinden 

05.02.2011 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 1991 & 1992 online te vinden 

01.02.2011 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 1993, 1994, 1995 & 1996 online te vinden 

- nieuwe bijdrage op pagina Mijn hobby geplaatst 

- uitleg van de dienst Dienstregelingen aangepast en bij Afd. & Diensten te vinden 

28.01.2011 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 1990, 1997 & 1998 online te vinden 

26.01.2011 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 1982 & 1999 online te vinden 

25.01.2011 - nieuw oproepje geplaatst 

- AUTOBUSKRONIEKEN: jaargang 1981 online te vinden 

23.01.2011 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargang 1980 online te vinden 

22.01.2011 - nieuwe bijdrage op pagina Mijn hobby geplaatst 

- AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 1968-1970, 1979 & 2000-1ste helft 2002

 online te vinden 

21.01.2011 - nieuw oproepje geplaatst 

20.01.2011 - medewerkeroverzicht ook als pdf-bestand te bekijken 

- agenda aangevuld 

- nieuw oproepje geplaatst 

- extra mogelijkheid t.a.v. ABK archief 

- AUTOBUSKRONIEKEN: jaargang 1967 online te vinden 

16.01.2011 - agenda aangevuld 

-  vanwege werkzaamheden aan dit onderdeel; item "Foto's" tijdelijk niet beschikbaar 

- AUTOBUSKRONIEKEN: jaargang 2010 (nummers 1 t/m 5) online te vinden 

- prijslijst oude jaargangen geplaatst 

12.01.2011 - website nagekeken en op sommige punten aangepast 

08.01.2011 - modelbussen uitverkocht 

- agenda aangevuld 

http://www.advweb.nl/periode/2010-2019/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/agenda.html#april
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/mijn-hobby.html
http://www.advweb.nl/afdelingen--diensten.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/mijn-hobby.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/files/ledenadministratie/medewerkeroverzicht%202011.pdf
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/informatie-archief-autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/oude-jaargangen.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
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30.12.2010 - nieuwe catalogus van de dienst Wagenparklijsten geplaatst 

26.12.2010 - nog slechts enkele modelbussen van de oude voorraad te koop 

23.12.2010 - nieuwe bijdrage op pagina Mijn hobby geplaatst 

21.12.2010 - Autobuskroniek 4-2010 is uit 

- Aanvulling voor Interliner Special beschikbaar 

15.12.2010 - jaarverslag afdeling Noord geplaatst 

05.12.2010 
- volgende beknopte inhoudsopgaven van de Autobuskroniek in het 

archief geplaatst 

04.12.2010 - nieuwe bijdrage op pagina Mijn hobby geplaatst 

30.11.2010 
- eerste beknopte inhoudsopgaven van de Autobuskroniek in het archief 

geplaatst 

29.11.2010 - homepage aangepast 

28.11.2010 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 1976 t/m 1978 online te vinden 

25.11.2010 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 1972 t/m 1975 online te vinden 

24.11.2010 - agenda aangevuld (programma Afdeling Noord 2011 toegevoegd) 

21.11.2010 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargang 1971 online te vinden 

13.11.2010 - agenda aangevuld 

08.11.2010 - ADV 50 jaar; klik hier voor informatie over het jubileumboek 

01.11.2010 - eerste bijdragen in item Mijn hobby geplaatst 

26.10.2010 - opnieuw enkele artikelen van de oude voorraad uitverkocht 

15.10.2010 
- drukker Autobuskroniek failliet, nr 3-2010 nog via deze drukker 

verschenen 

voor de komende nummers wordt een andere drukker gezocht 

04.10.2010 - opnieuw enkele artikelen van de oude voorraad uitverkocht 

02.10.2010 - agenda aangevuld 

27.09.2010 - artikel van de dienst Modelautobussen bij vereniging te vinden 

25.09.2010 - opnieuw enkele artikelen van de oude voorraad uitverkocht 

22.09.2010 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargang 1966 online te vinden 

20.09.2010 - opnieuw enkele artikelen van de oude voorraad uitverkocht 

16.09.2010 - opnieuw enkele artikelen van de oude voorraad uitverkocht 

12.09.2010 
- uitleg van de dienst Plaatsbewijzen en Tarieven bij vereniging te 

vinden 

09.09.2010 - uitleg van de dienst Wagenparklijsten bij vereniging te vinden 

http://www.advweb.nl/afdelingen--diensten.html
http://www.advweb.nl/adv_biedt_aan.html
http://www.advweb.nl/mijn-hobby.html
http://www.advweb.nl/de-autobuskroniek.html
http://www.advweb.nl/files/ABK_Groot/Aanvulling%20Interliner%20Special.pdf
http://www.advweb.nl/de-autobuskroniek.html
http://www.advweb.nl/afdeling-noord.html
http://www.advweb.nl/beknopte-inhoud-archief-autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/mijn-hobby.html
http://www.advweb.nl/beknopte-inhoud-archief-autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/adv-50-jaar.html
http://www.advweb.nl/mijn-hobby.html
http://www.advweb.nl/adv_biedt_aan.html
http://www.advweb.nl/adv_biedt_aan.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/afdelingen--diensten.html
http://www.advweb.nl/adv_biedt_aan.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/adv_biedt_aan.html
http://www.advweb.nl/adv_biedt_aan.html
http://www.advweb.nl/afdelingen--diensten.html
http://www.advweb.nl/afdelingen--diensten.html


     

        

      

      

       

      

     

      

  
       

      
      

      

       

       

      

        

 
     

       

      

       

        

 
      

     

       

     

      

      

      

       

       

      

      

      

07.09.2010 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargang 1965 online te vinden 

- uitleg van de dienst Vergunningen bij vereniging te vinden 

06.09.2010 - agenda gewijzigd 

02.09.2010 - agenda aangevuld 

28.08.2010 - uitleg van de dienst Bibliotheek bij vereniging te vinden 

21.08.2010 - agenda aangevuld 

20.08.2010 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargang 1964 online te vinden 

19.08.2010 - onze folder is op de homepage te downloaden 

- wie wil zijn of haar hobby op onze website onder de aandacht 
brengen ? 
neem dan contact op. 

17.08.2010 - agenda aangevuld 

- links toegevoegd op pagina LINKS 

- AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 1962 & 1963 online te vinden 

15.08.2010 - nieuw OPROEPJE geplaatst 

- nieuwe pagina Mijn hobby geplaatst 

12.08.2010 
- AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 1961, 2002 (2de helft) & 

2003 online te vinden 

11.08.2010 - agenda aangevuld 

10.08.2010 - AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 2006 & 2008 online te vinden 

- opnieuw enkele artikelen van de oude voorraad uitverkocht 

08.08.2010 
- AUTOBUSKRONIEKEN: jaargangen 2004, 2005, 2007 & 2009 online te 

vinden 

- agenda aangevuld 

05.08.2010 - TE KOOP: special over de Interliner 

14.07.2010 - link toegevoegd op pagina LINKS 

10.07.2010 - link toegevoegd op pagina LINKS 

04.07.2010 - medewerkeroverzicht aangevuld 

01.07.2010 - agenda gewijzigd en aangevuld 

- medewerker gezocht; meer info op pagina OPROEPJES 

21.06.2010 - link toegevoegd op pagina LINKS 

17.06.2010 - nieuw OPROEPJE geplaatst 

11.06.2010 - zoekscherm fotopagina gewijzigd (uitgebreid met 2 zoektermen) 

http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/afdelingen--diensten.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/afdelingen--diensten.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/files/Folder_ADV.pdf
mailto:autobusdocumentatievereniging@upcmail.nl?subject=Mijn%20kant%20van%20de%20%28autobus%29hobby&body=Beste%20Alex%2C%0D%0A%0D%0AWil%20je%20met%20mij%20contact%20opnemen%2C%20zodat%20we%20kunnen%20bespreken%20hoe%20ik%20mijn%20kant%20van%20de%20%28autobus%29hobby%20op%20de%20ADV-website%20kan%20krijgen.%0D%0A%0D%0AMijn%20gegevens%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0AMet%20vriendelijke%20groet%2C
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/links.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/mijn-kant-van-de-autobushobby.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/adv_biedt_aan.html
http://www.advweb.nl/autobuskronieken.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/de-autobuskroniek.html
http://www.advweb.nl/links.html
http://www.advweb.nl/links.html
http://www.advweb.nl/vereniging.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/links.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/foto-zoeken.html


  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

       

        

      

       

       

       

      

       

      

09.06.2010 - verkooplijst modelbussen aangepast 

08.06.2010 - agenda gewijzigd en aangevuld 

05.06.2010 - pagina OPROEPJES toegevoegd en eerste oproepjes geplaatst 

31.05.2010 - enkele artikelen van de oude voorraad nu al uitverkocht 

- TE KOOP: special over NS-bussen 2e generatie 1952-1967 

30.05.2010 - pagina DE ADV BIEDT AAN gewijzigd & aangevuld 

29.05.2010 - pagina LINKS aangevuld 

- verkoopprijs modelbussen vermeld 

27.05.2010 - agenda aangevuld 

- uitleg geplaatst voor pagina's FOTO'S & AUTOBUSKRONIEKEN 

24.05.2010 - medewerkeroverzicht aangevuld (gegevens diensten volgt nog) 

http://www.advweb.nl/modelbussen.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/oproepjes.html
http://www.advweb.nl/adv_biedt_aan.html
http://www.advweb.nl/de-autobuskroniek.html
http://www.advweb.nl/adv_biedt_aan.html
http://www.advweb.nl/links.html
http://www.advweb.nl/modelbussen.html
http://www.advweb.nl/agenda.html
http://www.advweb.nl/informatie-fotos.html
http://www.advweb.nl/de-autobuskroniek.html
http://www.advweb.nl/vereniging.html
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