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REGIODAGEN
De oogst van dit jaar. Slochteren,
Holterberg, Thorn, Eindhoven, in deze
volgorde. Vier regiobij eenkornsten. Vier
rnaal kwamen Marijke Tuurenhout en
Tineke den Haan ei narnens het Sociaal
Fonds voor opdraven. Op de foto flankeren
ze op de HolterbergJan von Piekartz.Yier
rnaal kwarnen mentoren als hij ervoor in
actie. Ieder heeft zo'n regiodag iets anders
verzonnen.'W'el steeds een serieuze och-
tend, rlrlraar na de lunch iets gezelligs, ont-
spannends, curieus. In dit nulrÍner enige
indrukken. En orndat dit nog Ínaar het
begin was, de aankondiging van de regio-
dagen in 1991. Op pag. 3.
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À.S. Iloozendaal, Icclor

DELANGEMARS
Jan Korstjens was weer in China. Hij ont-
Íroette er zijr^ 'Confucius'. Een oude Ínan
valn deze tijd.In T-shirt en zuigend aan
een sigaretje. Sarnen kletsend in een
zolcLttig theehuis in Chengdu. Fleimwee
was Jan's drijfveer. Ook rneegevoel en
nieuwsgierigheid naar het Tiananrnen-
plein, een jaar na het drama van ÍÍrei-juni
1989. En orn te bewijzen dat je rnet een
beetje conditie de 'lange Ínars'kunt
rnaken Ínet de rrtgzak Ook als oudere Ínet
je pensioen op zak Hij vertelt erover op
pag.6-7.
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TACHTIGPLUS
Lang gezond en lang leven. Voor velen
geen utopisÍre. Onze vereniging telt 45
tachtig plussers; 12,5 procent van hef'
ledenbestand. De groep'oude ouderen'.
Sinds 13 novernber is Elly Giesbers-
Van Kekern een van hen geworden. Vrese-
lijk vindt ze het. Oud zijn rnaakt haar
bang. Dadelijk na haar ó5ste is haar ver-
weer begonnen. Niet stilzitten, bezig
blijven. Nog vijfjaar frequenteerde ze att-
dere reisbureaus dan de ANWB. Toen
sloeg het rnisfortuin toe en het besef dat
leeftijd zich niet laat loochenen. Een inter-
view op pag.4-5.
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Geen woord ten nadele van de

nieuwe generade(s). lk zal er
nier over reppen. Maar de onze
weet nog wàt trouw is en euer-

lasringwat het het huwelijk
aanbèlanst. Zonder dat ze daar
..ht -o.ït. voor hoeFt te doen.
Als ik mijn oren in onze ver-
eniging goed te luister leg.
blijkt het gewoon vanzelf te
gaan.'Die jaren vliegen'. hoor
ik voortdurend. En toch schij-
reÍt ze't bereiken van een ro-
bijnen of gouden huwelijk niet
hèlemaal ranzelfsprekend te

vinden..W'ant ze willen't ook
wel als iets bljzonders zien. Bel
ik bijvoorbeeld op: 'Zegjullie
zijn straks veertigjaar ge-
trouwd, hè?'Hoor ik trots ant-
woorden: Ja, hoe vindje dat.
Hebben we even lang volge-
houdenl' Alsof 't een wereld-
prestatie is voor het Guiness
Book ofRecords.

Tiny Smit-Van Haalen (os)
heeft protnpt een verklaring
,oo. het veerrig jarig huwelijk
mer Fop Smit (7+): 'lk ben nog

altijd blij met hem,'en, ''W'e

zljn een bee{e zuinig op el-
kaar.'Daar zit het h'm natuur-
lijk in. Op de dag van hun hu-
welijksfeest (25 november j.l.)
hebben ze in'Wassenaar de
huisdeur achter zich dichtge-
rokken. Ze zijn er tussenuit
geknepen en hebben er samen
een fijne dag van gemaakt. Dat
had alles te maken met een
paarjonggeborenen in de fa-
milie. Hun beide zoons en
schoondochters hebben zuige-
lingen vanwie oma terecht
zegt, die moetje niet uit hun
ritme halen.'
Fop Smit heeft achtdenjaar b1j

de rechnische voorlichting in
Den Haag gewerkt. Daarvoor
zat hij bij Aero Holland op
Ypenburg, waar hij een dikle
veertigjaar geleden verrast oP-
keek, toen daar het meisje Tiny
van Flaalen binlenwandelde.
Als chefvan de afdeling ma-

noeuweerde hij het zo, dat zij
tegenover hem kwam zimen.

Vín het vervolg kan ieder zich
een voorstelling maken.

Joop en Rie Plaisier, al weer zes
jaar wonend in het Zeeuwse
buwerkerk. hebben rond de
7de december een feestelijk
vor§e geprikt met hun kinde-
ren (dochter en tvvee zonen) en
kleinkinderen. Ter gelegenheid
van het A}-jarighuwelljk had-

den de kinderen hun ouders al
een paar dagen in een Brussels
hotel laten ver-wennen.Joop en
Rie (Meerman) hadden elkaar
al leren kennen op de middel-
bare school in Vlaardingen.
Maar't werd pas menens toen
ze ook nog beide bij dezelfcle
werkgever terecht kwamen. De
AN-WB zatlogin de Park-
straat toenJoop er als sous-
chef reisdocumenten begon.
Aan de'W'assenaarseweg was
dat sous al en haut geworden.
Door allerlei nieuwe ontwik-
kelingen ook nog chefCentra-
1e Toeristische Diensten. Een
enerverende en hem absorbe-
rende functie. Te zwaar toen
Rie in'70 als gevolg van her-
sentrombose gehandicapt raak-
te. Hij verhuisde daarom naar
Tëchnische Keuringen om de

APK 'van de grond te krijgen.'
Zeker niet om een auto onder-
handen te nemen, wantJoop is
meer regelneef dan rechneut.
EigenJijk is h1j zijn beroep een

bee{e misgelopen.'Tuinarchi-
tect worden', is ooit zijn droom
geweesc. Sinds de Plaisiers in
het Zeeuwse wonen, kan hij
het privé waarmaken. in eigen
tuin.

Op 14 decembcr, ourstr.-cks de

rrjd d.rr rr dir ond.r ,,:crr kri.:gr.
garrr [arrrili.. r'riettdctr ctt,'r.tt]-
!oll.g, ' irr dc 81lr.rrrr .. r,

O\.1 -----:. :1,.: - -- -,..iLfde
.\-.:l'. : -:-- ..-, ::lifziCklief-
htL.L--: , ..-.: .' ..... -:- ::re e te
\-rJg.:- --..-.r'--: , :.--.rt in hct
C,cÈ.'-. " ,.: r -'. \r, L)t

'lang zullen ze levetr' zit'rgeu
voor Hernk van Ooststroont cn
Riet Spikker. Vccrtigjaar vol-
nrakcn is voor Henk ccn koud
kunstjc. Nu veertig bij Rict, en
eerdcr al veertigjaar bij de
ANWB (als jongste bedie,ndc
van'Wim van f)cclen de op-
riclrrirg rrrcegerrrlrkr var Je
teclrnokcuriuqen en hct
rijklaar makctr van de techno-
nrobiel). Inclusief 11jaar Ex-
pertise dienst traakte hij de
veerrig vol en ktrooptc cr zelfs
nog anderhalfjaar aan r.ast. De
koningin had voor zoveel
trouw eell lintje ovcr. Riet
sloot hij trouwens al vccl eer-
der in z'n arrne11. Tijdens dc
bevrijdingsfccsten iu Den
Haag. Ja, we hebbcn tocn sa-

men gedanst. En we zijn nog
steeds gelukkig.' Geen wonder
met rvvee dochters, tr,vee

schoonzoons, twee kleinkinde-
ren en een'tweede huis'(een
bungalow{e in Lage Mierde).

Het veertigj ari g huu,elij ksfeest
van Arie iu't Veld (70) cn
Francina van den Kur.in Leid-
scl'rcndanr rnoet t'acirten tor
het nieuu.c jaar. Zij trourvden
op l3jrnuari l'ril. Frrrrcirrr
kruarrr,lr rlicrrdin irrt ztln
'zus' al jaren br.; dc In 't Velds

ANWB diende hq 11. §egetr-
wacht, maar hij rrrr.'.t in'77
afhakeu met de bckrn.le u'c-
gerrwachrkJrclrt. .c:. k,p,'rre
iug. Volgcr' Ari. I . ri .lc rrcu-
rochirurg die zo q..cJ gcrcpa-

reerd, dat h1j s'ccr aardrq r-rrt de

voeten karr. Zijn 1'r.,L.L.ies heben
er extra tijd door
scheepsn'rode11en

orgel spelerr. Vier

gckregen,

bouuen en
k-inderen

Hetbestuur uan de VG-ANWB
en alle medewerkers udn De Buitenband

wensen u
prettigefeestdagen en een goed tggt

hcbben ze sanlen groot ge-
braclr r. rwcr' mcisjcs. nr cc jot r-
gcrls en ker-rrig om en om. Met
de vljfkindereu zal het straks
in De Gouden Leenrv aan de
Vcttrscstra.tnr cg, .r r fl irrk. t.,-
rnilie blij kcn.'Watrt cl aal s-.. rd r

liet glas gehcr.en op .-n \.-r-
d.t'.. z,,ttlu:c r".L ,11;.1. \", ';'
a1le bruiJsp.aren vrn dit ks'ar-
taal doc ik d:r,rr qrààg aan nlee.
Gezondheidl
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GEMAAKTE KEUZE
NIET TE VERANDEREN

Per 1 januari a.s. gaan alle particulier
verzekerde gepensioneerden die geko-
zen hebben voor de Standaardpakket-
polis rninder prernie betalen. De toe-
slagen voor particulier verzekerden
zijn verhoogd (de'WTz-ornslag van
f.204,- naar f 270,- per jaar en de
Mooz-bijdrage van f.44,40 naar
f 45,60 per jaar). Ook de prernie-
A\WBZ wordt ingaande het nieuwe
jaar opgetrokken, rnaar het kabinet
wil de tnaandprernie voor het stan-
daardpakket verlaagd zien rnet dertig
gulden. Daardoor zit er eer, uiteinde-
lijke prernieverrnindering in van circa
25 gulden per maand. Karnerbeek As-
surantietnakelaars BV aan rvie de
ANW.B de volledige a{handeling van
de ziektekosten heeft overgedragen,
zal all.e betrokkenen zo spoedig Íroge-

lijk berichten welk bedrag zlj in 1991

Ínoeten betalen.

Het ziektekostenstelsel in ons larrd is sinds
hct zogerheten plan-Dekker en het huidigc
plarr-Sirnons voortdurelld in beu,-eging. De
discussies in dc Sociaal Econonrische Raad
(SER) zSrr nog niet atgerond.'W'e mogen bo-
ri'rrdiUlr vr'n\ecl)tcr) drr § ijzigirrgeil cr) .lrl)-
vullingen op beurippen a1s VVTZ, MOOZ,
A-WBZ, e.d. op ons af bl1vcn konren. Des te
meer klemt de noodzaak dat voor allc gc-
pensioneerde AITIWB-ers de problemen n'ret

dc Standaardpakketpolis r-rit de rvereld u.or-
clcn geholpcn. Uit dc blikscnrenquete van
het bestuur r-an c1c VC]-AIVW-B is nanrclijk
q.'bleken. dat meer clan de heltt r-:Ln cJe 1e-

.1en n..g sree.ls nr.-eite h.-ett ruet de Stan-

.1,r.rrJpikkccpt li:. Onger-c-i-r -l()I r'.rn c1t- r'cs-

f.!rnJ.1rr.1r zr1 Jrt Ji -11!r1iti belunlo.rld
1leL.L.en :rrr-rikllr .\.r h.t ing.'1..,un.1.' cig.'tr '

rrsico en ea11 \'c-11r1adr)il.' ]lpgcr c pr-cnii.-.
L):riLr.1lb!)\er1 b1ijken rele nrisrersr,rn.len t.- -{
Lrcst;ran or-cr polisinlrt u.l cn -r'o.,nva:rrdetr .t

en bijzorrdere verstrekkiugen krachtens de
AWllz. Orn eens cn voor aldjd duidellk-
heid te scheppcn. is I'rct Bcstuur lnet verte-
gcnrvoordigcrs varr Kamerbeek (de heer
N.R. hnËld, accoll11t nlanager! en mevr. Le-
ne Scholman, collt.rctpersoon voor ANWB-
verz.kcld.rr) orrr d. ra[c] gaat: zitr,'tr.

(lees uerder op pag. 9)

CONTRIBUTIE
O\rERMÀKEN
Lcclctr ctr bcgunstigers r.erzoeken u,ij dc
corrrribr.rtie roor hctjaar 1991 vóór cind ja-
truaLi :r.s. o\.cr tc r-naken op rekoring
38iírO27 tc1l name van clc Vcrcrriging Ge-
p.lrsioneerLlen ÀNWB te Den Haag. Voor
.1.' leden beclraagt c1e contributic zoals be-
k. r ,1 t.. li.-: ,,, 'or' .1. bcgrrrr.ngerr is de brj-
Jt.rge t, 1..-.

+/ 1990

PREMIE S PAKKETPOLIS
PER lJANL]ARI T99T LAGER

KOMEND VOORJAAR
VUF REGIODAGEN

Dc regio's vall ollzc \rcrelrigilrg zijn qocd in
beu,eging.Het bestuur van de VG-AI\fWB
kon dit in zijn laatste vergacJcring tnct vo1-

docning r.aststc,llctr. Na cle openingsLrij ccn-
kornst in :rpril van Grotrirrgcrs eu Dreuten
in Slochtcrcn, zijn cleze zolncr crl herfst cle

lllerlsell uit lrr,t troorcloostell eil zuiden bij-
eclr geweest. Op 11juli dc regio Noordoost-
poldcr. Zuicl-Drenthe etr Ovcrijssel op c1e

toen zonnigc Holterberg; op 3 oktober de

Linrburgers in Thorn, in de stèer-vo1lc kas-
tcclhoet,e De Grote Hcggc cn op de laatste

oktoberclag cle Oostbrabàtrdcrs in het Stads-
paviljoen van Eindhoven. Na de ochtend-
koffie was er steeds uitgebreide informatie
over wàt het Sociaal Fonds van de ANWB
voor onze leden kan betekenen. Na de lunch
verrasten de aangezochte mentoren hun
streekgenoten in alle drie de gevallen met
een regionale attractie.Jan von Piekartz had
op de Holterberg een bezoek aan de Dieren-
wereld van Piet Bos geregeld. Mardn de
Veer leidde de Limburgers naar Panaroma
Thorn en de abdijkerk. In Eindhoven ging
Bob Kennedy Van Dam de Brabanders voor
naar het Lindhovense 'heiligdom', het PSV-
Stadion, wàar ze mochten ruiken aan de
VlP-boxen (f. 13.000.- perjaar voor rwee ze-
tels) en de kleedkamers.
Dit was het begin. Het initiatief is in alle ge-
vallen uitgegaan van'Den Haag'. Het be-

str-rr-rr hoc',pt eu Verwacht dat dczc rcgio's
v.rrrrI rr u zcl F:rar rdig ir riti.iticv,'r r r l('r ] l('1r en
aktiviteiten ontplooicn. Als het rrodig is met
(financiële) steLln van het bestuur cn zo mo-
gelijk eens in dc dric maanden.
Maar er zljn nog regio's u,,aar een start rnoet
wordcrr gcrnaakt. De bljeenkonrsten zullcn
steecls op een dinsdag w'orden gehouden.
Voor
Zeeland en'West-Brabant op 15 januari,
voor de Kop van Noord-Holland cn Fries-
lancl op 12 febrr-rari, voor Gelderland (regio
Apeldoorn) en Oost. Flevolancl op 12 rnaart,
voor Geldcrland (regio Arnhenr) op dinsdag
1ó april clr voor Utrecht (regio Amersfoort)
op 28 mei.
Lcdcn in deze regio's kr5gen b5t5ds een uit-
rrodiging met nadcrc bijzonderheden.
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ELLIE GIESBERS- VAN KEKE NT

1/ 1990

-\T/ERKENMET ONGEMEIDENHEEFT
ME GEESTELI JONGGEHOUDEN
'Het reisbureau is mijn leven geweest.
Het reisbureau dat was mijn job. Ik heb
er alles aan te danken. Mijn zelfstandig-
heid, mijn huwelijk, alles wat ik hier
heb opgèbouwd.' Haar arm beschrijft
een bóóq door de bruin gemeubileerde
fl.r. E.rip", r jaar na de Íood van Han
Giesbers is ze erin geffokken. Àangera-
den door familie en kennissen'kleiner
te gaan wonen.' Ze had nooir gedachr
h.írrn re kunnen. Alleen ziji op zich-
zelf wonen, onafhankelijk zijn. Rechtop
nu in haar gemakkelijke stoel zegt Elly
Giesbers-Van Kekem: 'lk ben best trots
op mezelf'

Die trots heeft niets aànmatigends . Ze ligr
voor de hand voor een alleen gebleven
vrouw van wie thuis altijd werd gezegd dat
ze niks kon. Helemaal alleen is ze trouwens
niet. Onkie, de zwarte poedel is er ook nog.
Als ik na m'n bellen boven aan de trap ver-
schijn, staat hlj me op te wachten en wan-
rrouwig te bekijken. Hij is pas gerust als het
vrouwtje bevestigt. dar ik tot het'goede
volk'behoor. Dertigjaar lang heeft ze poe-
dels gehad. Toenvorigjaarhaar Floris over-
leed, heeft ze nog even gedacht niet meer
aan een nieuwe re beginnen. Even gedepri-
meerd denkend. war zal ik nog op mijn leeË
djd. 'lk ben al rachrig'zei ze toen al. Maar
haar zus wist haar om te praten:'er is rijd
genoeg vóórje tachtig bertt.'Zo is Onkie
toch besteld en gekomen. Zeblljft zeggeÍt
bud zln vind ik vreselijk', maar met de

hond als metgezel en maner voor een

srraaqje om, hee[t haar optimisme de over-
hand gekregen. 'Ik kijk weer vooruit. Ik bluf
nos v/ie ik ben.'
Ze"schenkt thee in mooie kopjes. ln dit eer-
ste gesprek (een week later zetten rÀ/e nog
wat puntjes op de i) zeggetwe u. IJit on-
wennigheid. lk zeg, dat ze zo Haags klinkt.
Een bee{e bekakt. Ze moet er hard om la-
chen. 'Gek dat u dat zo zegt.' Ze vertelt van
ziekenhuis Bronovo, waar ze achtjaar gele-
den voor een gebroken been werd opgeno-
men en waar de zusters nogal koeltjes ble-
ven. 'A1 die kennissen van u, al dat Haagse

eedoe. U met uw HaaEse acccnt.'En be-
Íuusd had ze zichr.ó..rd' 'en ik kom uit
Nijmegen.'
Daar is ze geboren als oudste van rwee meis-
jes in een streng en katholiek doktersgezin.
Op mijn vraag, hoe die jeugd was, zegt ze

zonder aarzelen, 'wel leuk, ja dat vind ik
wel. We tennisten. we hockeyden, hadden

pianoles, wat er zo bijhoort.'El verdcr: 'lk
r,vas dol op tn'n vader eu m'n vadet op rnij.
M'n zuster dic drie jaarjorlger \vas, mocst
altijd het hout lialcn en de kolen scheppen.
Ik w'c'rd outzietr nrin of rneer.Ja. \vaaroill
dat bcgrr;p ik rrog niet. M'n zuster is inder-
daad ecn veel krachtiger persoolr. Dic heeÍi
een heel arrdc,r leven gehad. Ik kon nooit iets
goed doen. Ik deed altijcl a1les fout. Als ik
rnct de theepot bintrctrkr,r,atn, moest het dc
stcncn zijn en niet de zilvcrcn. Moeder had
zó dc boel in handen. Mijn zustcr heett zich
d.Lrr rrir'(: vatt:t.rttgcrr.,kkcn. Dic deelrr be-
k5k het rnaar. Als zij beneden ku'am en
moeder zei, hoc kun jc nu die brr-rine schoe-
nclr aàr1 bij de blaulve rok, dacht zc, barst.
Maar ik ging weer traat Lroven cn ging blau-
wc schoenen aantrekken.'E11,v kroop in d'r
schulp. Zc is klein van stuk, maar liet zich
ook klein houden, bctuttclcn, inkapselen.
'Als ik een vricndin had, ging nroeder erbij
zittcn. Geen rnolncnt hicld zc tnc uit het
oog. Ik \\'eet llog cJat ik rraar-tlc kcrnris ginq.
\v:làr ee11 r'r'ieridc zou u:Lchtctr. Toen ik
thuiskuanr zei tle dienstbodc. ct h:rtrqt iets
voor je. M'n vade'r u-achtte me op: qcci.lc
g,'lJ rn.r"rr..1rj tttag ttir't Il)\'( l'l)r.rl'J. kelrrri'.
T.rr cr zrr. r.lag: kctttti::t tt op bcz,'ck k\.r-
rncn, dic zeideu, u,'at zielig voor E11,v, ze

heeft toch niks rnisdaau. Daar ging het juist
orn. Tegenr'r.oordig gaat iedereeu uret elkaar
naar bed. 

.W'ij 
lr,isscldclr onschuldig hand-

scl'rocnen.Je hield een harrdschoor van zo'lt
jongcn, zodatje clerauclere dag een rcdcn
Irad lrerrr tr' ziL'tt.'

Veel tnocst stiekurn. Zelll lczcn. 'lk za1 nooit
vergeten, dat m't'r vader eerr kccr uit zijn
spric,kkamcr binnenkr'vam en zei, hebbcn

.ju11ie nicts betcts te doen. Ik begL5p het trog
niet. Hij wàs zecr intellectuecl. Ecrlijk mijn
vadcr rvas ccn iantastisch rr-rens. Dc patiè11-

terr droegen hern op }randen. Maar eerr boek
lezerr ruai er niet bij.Jc tnoest alleen studc-
relt.'
Vicr jaar gymnasiunr deed ze. Maar Eliy
struikelde over latijrr cn liet de exametrklas
lopen. Zc deed cenjaar Schoevers, secreta-
rcise-opleiding. Voor haar frans rvcrd eetr

kloosterschool in Vught gekozet'r. Töcn ze

daar u,egku'-ij nde, de interuationale zuster-
school van Sacré Coeur ilr Brussel.
B'r vakantics? 'Met m'n oudets naar zee.'We
mochten nooit naar ccn kamp of zo. Hct
r'r,as altijd Doniburg of Noordr.vijk.

- Titclt nict zo'n ergleuke jeugd, opper ik roor-
zichti.q. Is ddt wel iets ont ddnkbdar uoor te zijn?
'Nee daar kan ik ook niet dankbaar voor
zijn. Daar ben ik nu u,cl achtcr gckonrcn.

Nicts vonden zc goed, nietnatrd u'as gocd
genocg. A1s je nagaat, m'u oudets zijn een

kecr bij or)\ k()n)en ),,gctctr. N.:ttijrt trr.trr

tlr ui'kri arrr k,'ftlcdlirr k,'r r. zci ik. j.rlr. 1c
nloe t nlaar naar de burc,tr q:r:rtr. Pappie valt

.je aan. L)ie heeft het ger.ocl, d:rt is de matr
die rnijn licvelingsdochter heetl \\:esge-
haekl.'
Dan pratetr rvc a1 over dc jaren vljitiq en is
ze dc'thuiszorg' otrtstegetr. Schrootnvol is ze

aau eclr beetje zelfi;tandigheid bcsotrncn.
Een baantjc bjj een notaris el1 een advocaat.

Dan Reisburcau Laagland in Àrnhem. 'De
chcllin had van icrnatrd gehoord, clat zou
iers voor E111, v311 Kckcm zijn. Dit klvatn gc-
rvoon uit dc, hcmel gevallcn. I)it r'r,as urijn

-i,,b. lk lr.L, derr ccr'rr op dc gr,,rr.l b,,,ckjcs

zittetr uirzo.kerr. Ik.lcrrk rriir der ik t,,crr
u.ist u,aar Ztuiclt of 'lVeuerr lag. Maar-ik
lcer"de veel van die cheffin. Na een u,eek
ging ze op rcis. Eu rvat rnoct ik dan, zei ik.
Nou, je hebt nu zoveel over Ronrc gehoorcl,
clan qcci-je ze allcrnaal maar l{onre. Ik heb
claar g.'1eerc1 hccl pcrso.,nhjk te u-erkerr. W{j
qingcn zelt rrrar hct pelrou de uretrsen kaar-
tjes blcnqen.'

Eerste prijs
Het irls :1l1grlstus '39 toeu zij met haar chei-
lir op ccn arondletourtjc r)aar ccl) Skalb5-
eerrkorust ginq in Amsterclatn (Skal is ccrr
itrtelnation:rlc ot'qatrisatie vau reisbuLeaus.

Ro). Icdcrccn kr:eeg el eetr lot cn Ellv trof clc,

eerste pri j s. cctr tll ic-stecleutocht At t rw.crt:pcn.

l{ottcrclam, Harnbur:q. Nict ccht een uitje ,

\\ra:uop ze z!1t te n achtctr. nlaair op :r:rnraclc'n
r.ar cJc qc,u,iekste cheÍIn bcldc zc tJc dir-cc-
reur: v.r1r cle Holl,rncl-AÍrikaliju. C)i el rriets

rn.]. rs irr ,1.' ,r,rtrl,i.dirr,: rr.r'. l. k,,r) rr.r.u'

Clenua cn claar op c.'n teruqkcr-ctrclc boot
stappel1. NatLrur'lijk votr.le tr r-,rcler eu rnoe-
cJcl hct tn:r:rr uiets. Zc nrlrcht d,rn u c'l 29
zijn, nra:rr stel-je voor' ,r11ccn ,,1-. leis. IJat zott
ze toch nict kuntren. Il lrocst 1l:1:11' cc1)

vricnclin mee. Itr nrct h,r:iL nra:rkte -E1lr er
eeu str-rdicr-cis \,:r1r. N:l:ll Trar-5s. ir:rar- Nicc.
rr,,.rl Clr.rtl,,trir . r, Ir.rli. itt. ,'1. 11."- ,,.,.,''

C,cnn:r. 'Wat clocn-jullic hier?' hottrcletr ze itr
de havc,n.'Weten jLLllic rJ:rrr trict dat ct-oor-
log is.' Hct u,as .1 se;rteliber: qeu'eest. cle dag
clat Engel:rld cn Fr.:rnkrijk Nrzi-L)uitslancl
de oorlog ve rkl:L:rt'.leti. f)e sqcvlaagcl u,ist
niemarrd ,rp tlc Ncd.'rlatr.lse rmblssade ol
dc boot (ienur rrog s'cl zou a,rtrclc,c,n. Dc cla-

nlcs n1oeste11 n1:rll' 1lr1ill' l\4arscillc zicl tc
korncn. I):r:rr trotËn ze een stacl itr rep etr
roer. 'Overal 1Dc1rsc1r nrct qepakte koffers.
Huilcnclc vr()u\\,1'l). n1:1111re1) clie irr dienst
moestcl).' l\4:rar dc boot krvlur er lf.tnereu
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e n clc kapitcirr storrc] ze op te \\:r.hr-11. nlcr
eerr teleqr,rnr. Van rhr.ris. trf Eilr nrr.u' ei: Jt
*,iecles-eelga Lrvt-t' I antl tt't-tt g rr i I tlc ko 1l i 1r.

']k zou hct n.r,urL uict clocrr.' zei cle krp.113111.

'sant je konrt r,:in cle ene n:rriqir.-id in .lc
anclere. En hicr zit.lc op Holl;rnclsc bodim.
Als r,r,c op zcc zijt. str-rul ik u,el eerr tele-
gt'an'r, clat a1les oké is.'We hebben Lissabon
qezien en ik r«rnd hct hccrlijk. 't Hoorde a1-

lcrn:r:rl bij rnijn vak. De tr,r,eede avoncl zci dcr

k:,rpitcin, als rve nou vanavond langzaanr va-
lerr. h:rlen rve 't nict. En ik clacht, ik hoop
tnllr cl:rt lvc langzaarn rrateu. -Eu \Àre voerclr
l:rtrqza:rtn cn zijn in de l)ou'ns terecht gcko-
lnc1r. crgcns op cle recle voor Zuicl-Engclarrd
en hebben claar ticrr dagcn gclegen. M'n
vrie irclin hacl een Belg opgeclaan, ik r,vas bc-
vlicnd nret de kapitein erl er warcrl nog
nr,ee Nederlandcrs in Lissaborr opgestapt.
Dat is een lcvcn gerveest, zalig eelvoon. Ten
slotte klr.arrr dc toestemming cle Thanrcs op
tc \rarcl) c11 lroeste11 ze overstàppcn op dc
Batavier voor dc thuisreis naar Rotterclàn1.
In Ellv had het ar.ontuur iets losgemaakt.
Hct vcrlangen naar onat-hankc'liikhcid u,,as

gcrvckt. Tljdens de ,rorlog zat zc nog onder
nrocdcrs v1euqe1s, ook djclens dc cr.acuatie
irr Rrabant, toen Nijr-ncgcn te gevaarlijk r,r,as

ger'r'ordcn. Irr Tilburg voud ze een baantjc
bij Vcrkccr eu -Energie erl toerl haar baas na

de ....rloq nret ztjn qezin naar Den Ha:rg
r e riruisclc. srond ha:rr besluit vast. Mec n:rar

Den Haaq. 'lk vo,--lde rre zalig. Voelde mc
\-e rlosr \-an iets,' Reisbureau Laagland had
daar een liliaal op de hoek van de Ànna
Paulos nastraat. Daar vot-rd ze haar draai en
ln lrrl- -fraàr man.

certe11, l1aar cle schor:rvburg, gingen sarnen
ctcl) rll t()cll Ell\ (! l) \\ intersPortrci\ z(\tt
lcidctr traar Benr,ang, sloot hij zich aan. 'Hij
lieeft me boven op clc Hochalm gevraagd en
ik ben op óón ski naar beneden gckornel.Ja,
nr'n r.verk lrlocst ik opgevell. H1j zei, ik r.vcrk
nou voor jou. Ik vond het everr r.rcsr,lijk,
rnaar ik 1]roct ook zeggen, clat ik het zalig
r.ond dat ik op rrijn leettijd, ik rvas 12 jaar,
uog troulvdc cn dat ik zo'n schat valr ccrrl

1l1a.n ontlnoctte.!
Dc idv11e mocht niet durcrr. Hlj u,ercl ziek,
tl,,,,1 li.ll cert t rrrrt, lg.rtrg r.rrr zcrr rrrr i rrzirr-
kingcn cn girrg v.rtr lrcr crre \rr)ilt()riun) l)r.lr
dc andcrc irrrichting. Voor haar stortte de
rveleld in. 'lk heb I'rcrn helenraal rnoctor op-
v.lnge11. ik rvilde hclu zljn eigenr,vaardc tc-
n1ggevel1. Maar ik heb heni in Ocgstgcest
nloctclr aclrtcrhten.'
Itdr'rcclt r.rrdJ. Irrrr. $:I \\rt drrcll.'Op (cr)
IrriJdag bcrr ik rraar dc ANWu g, g.r.rrr. d.rr
rvas vlak b1. Dat hootilkantoor hadclen nr'n
Inall cl) ik vanuit ons huis zicn bouu,en.'

- J e kwrrm fircte('tt ()y het raisburedu, ,tclter de ha-
I ie?

'lk bcn lnct halve dagen bcgonnen. Kreeg
a11een maar Oostcndc-I)over uit tc schrij-
ven. l)at is natuurlijk vrlj dorn lvcrk, maar
hct rvas voor tnij ee11 tlic1'apie. Ik r.vas zo rnct
m'n malr bezig, had zoveel verdrict. Ik kon
niets outhouden. Ik moest we1 holrderd keer
vràgen, rvaar ligt Putgarden-Rodby. Maar
Bricdé toentert5d hecfi hct goed begrcpcn.
Op 1ju1i 'ó-l sticlf Han Giesbcrs. Om het
qrote huis te kunnen aanhouderr, ging ze
nreisjes op karncrs nenren. Maar hoezccr ze
g1 ook gcgcn op zag. ze volgde tocl-r dc raad
r.atr haar z\l'àqer klcincr te gààn wonen.
Tivintig jaar zir zc nu in de flat met alle ver-
trouu,dc spulletjes onr zich heen. En alcijd
111et een poedel, '\vant ik kan nict allccn zijn.'
Il5 dc ANWB heeli zc l2'/: jl;:r volgcmaakr.
'lk hcb het er zalig gcvonden. En dc'- aÈ
scheidsreceptic, die ik heb gehad. M'n zusrcr
rnoclit nrcc. Er u'erd rnc een rijsttafcl aange-
boden en u,'e hebben hier feest gehad mer
m'n hele afdeling en anderdaags nler de fa-
nrilie. Ongcloofl5k. En de cadeaus, dic ik al-
lcnraal heb gekrcgcn.'
Maar thui. sril zirrcn. dar zag zr' zich nicr
doerr.
'Ik u"as nog niet bij dc ANWB weg of, eh...
Nou op m'u laatste studiereis, ik was ó'1, bcn
ik naar Sri Lanka geweesr. Toen ik op Schip-
hol kwanr, hebben ze tegcn elkaar gczegd,
moet dic oude damc ook rnee. Maar ik was
de enigc die alles kon. De een had hyper-
ventilade en die l'rad iets aan z'n hart. En ik
ging alle bergcn op en deed alles rnee. Daar
vroeg dc leideq van Koud5s uit Gouda, ofik
niet voor hem kon komen wcrken. Nou die
hcb ik opgebeld. Drie rnaanden heb ik daar
gewerkt en ik mocht dc hond rneencmelr.'
Na Gouda werd hct via een rcisbureau in
Leijenburg. World Widc in Vo,,r[g19.

(lets uerder oi pag. 10)

Brandende sigaret
Hij kwam als klant, wilde naar de winter-
sport. Elly was intussen een expert gewor-
den. Had door Zwitserland gereisd, kende
de Scheidegg, St. Moritz, Davos en tal van
alpendorpen in Oostenrijk.'Het mocht niet
duur zln en't moest z;'rs eÍzo.Ik zag met-
een dat-ie lastig was. Ik zei, laten we maar
pension Sonlofin Seefeld proberen. Sinds-
dien kwam hlj geregeld.'Han Giesbers veer-
tienjaar ouder, weduwnaar, vader van een
zoon en rwee pleegdochters, een bekwaam
elektrotechnisch ingenieur er', zegt ze, 'een
knappe man'.
'Hij had her zelf ook te pakken. Hij was zo
de kluts kwijr. dat hij een brandende sigaret
ir z'n zak had gestoken en toen Íaaar z'Ít
huis aan de'Wassenaarse\À/eg was gereden.
Hij belde me dadelijk op. Er is iets vreselijks
gebeurd juÍfrouw Van Kekem. Ik heb een
gat in m'n zak gebrand.'Wat moet ik doen.'
Het smoesje werkte. Ze gingen uit naar corí-
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Het Tiananmenplein

Hii lijkt op Confucius. Misschien is hij
nog w{zer. Groot voor een Chinees. In
een wit T-shirtje rnet losjes daarover
een lichtblauwjasje, de rnouwen orn-
geslagen. Een oude Íran van deze t1jd.
Hij heeft het allernaal rneegernaakt.
Vanaf de Intellectuele Revolutie van
l9l7 toen de leer van de conservatieve
Confucius (sst-+z»\ onder druk kwarn
te staan en de oprichting van het
Marxistisch Genootschap een jaar
later, waarin Mao Zedong en de stu-
dentenleider Zhang Guodao de basis
legden voor de Chinese cornrnunisti-
sche rnaatschupp!. In het zonnige
theehuis van Chengdu praatten we
over ltoeger, even rust op de Lange
Mars.

Kinderen zijn de nieuwe keizertjes

EEN'LANGEM
METRUGZAK,

1/1990

Namctr sta:r1l \1rar begnp;.311. -\lrrlr uij s'es-
terlingen kennen cle narntn L.irer' .lu de
opeenr.oigende idco1,rqic-.:n. I)e nanrtn in
Cihina zijn al nr.rcilijk !.111r!-g in z. 11 .rL1!-11

tclkerrs anders qe schrere n. Onz.' r:r.rl rn de

theetr.rin heeti f-ict ellcrna.rl ..r'cr zrcL h:.'n
zieu gaatr: de §,':rr1or.1s. .le tlitrsrrÈccn len
Sun Yar-sen. Chanq Kar-shek dit dc vrijc
nratkteconomie met z1n nulitrire dictaruur
dacht te combincre rr, de r.elcltochrcn r-;rn clc

Kuotnitrtarig, de burgero,rrlog die in 1927
zou leiden tot de opricl'rting van het Rocle
Leger. l)e Tweedc'Werelclooriog nrct dc

Japanse nioordaddigheid. De zr'vernrncnde
M:ro en dc Cuiturele Revoludc. die rriets
nrct cultr.rur had tc nraken en wa:rrover
Nien Chcng, schrijfster van hct boek 'Life
and Death', eens bij Adriaan varr Dis zo in-

drukr,vekkend ku am vertelle n. Hct r,vas toen
of 11,1j een beeqje dichtcr bij dc Chiriese
lncnscn kr'r,atncn. Ook door .le in ons larrd
vcrtootrclc, filrn'De Verboclen Stacl' rrct cle

laatste keizer Pr.r Yi cn zijn l:rnqlcvende krc-
ke1.

f)e oude nran in Chcngdu qr-tiotlt r,an zijn
thee. En van hct Errgcls kurrrrcn llraren, zo-
dat icdcreerr kon horeu dat h1 nog stceds
eell ln.ll1 v:in c]c lvcrr:ld rvas. Srnrerr haddcn
rve hct bcst traat ons zirr.
Op scl-rool rvas Chirra r.,oor rnij een blindc
vlck op'dc kaart. Hoe zat het nou prccics.Je
hoordc ovcr'De Lange M:rrs', nr:rar r.vaar 1a-

gen de bergen en hoc licpcrr dic Gele Rivic-
ren, clic nict gccl ziju maar brr.rin:rls ecn
Marsrccp. Voor het antrvoord op dic r.ragen
r,r,as ik er r.oor het eerst i1r 1985. r,rcorrrame-
hlk irr de grote stcclcn. Dcng Xiaopirrg had
behoeclzaaru clc vcnstcrs varr China geopcnd
en in het bclang r.an cle econonric dc tcugels
uer.icr.1. Jc korr het ook duidch;k zic.rr aan de
1nd1)\c1r clic rrrer,je u'ildcn pratelr. Tot in het
r crre zui.lcrr e1l \\ estclj, rvaar ik nvee-jaar 1a-

rer. ,:ittg k1kcn. \or-rq-jr:rl mei--jnni u,ls ik er
',,, lir. ln Hongkrrllg. r-e1) \'it1l clc kluispunten
tt, . n erilJ-. --\1,,.r-.1.-. f)rr aashe id'. zirals
Brrb:ir:L Tuclrnr.rn z.u kullncll zcggen! ïe-
,1ett cle o;.e u r recirrauto s r-o1 betoq.-nclcrr
vciliq .ioor clc rocie r-erkeerslichtcn. C)p cle

hotclkanrer zatel1 \\'e aclcmkros te kijken
naar cle beelclen van hct Tianirrrnrenplein in
Beijinq. Àanvankclijk on gcu,apeucle solcla-
teu keken verbaasd om zicir heen, terrvijl
j,'11-q [. t,,qcrs r]lcr ltet) rli' Jill,rug ,.,.1i,.,,.
'Zou het cl:rn toch lukkcn', clacht ik, 'een gc-
rveldloze revolutic.' Zelfs de sinolosen in
Leiclen h,rddcn rne inrrncls niet .,p"..rrurorcl-
heid betrapt. Hct ginq mis, d:rt rvee't u. Ik
was r)aar Quarrzhor.r op de rl'eg naar Xiarr
gegaall! toen cle dcrnonstratic op her Plein
v:rn cle Henrclsc VrccJc cscrlecrcle. LiÍicnd
gitrgcn rvc tcrr,rg. Sirrclsdierr hangr rhuis de
u,itrnctrc]e World Press Ph,rr,r van dic ene
jongen, clie cle tanks op her Plcin s,eersrond.
W1j hebben niets rnrcr r,:rn hcnr qehoorcl.
Zijn naanr is'W:Lrr'Weli Lr. Hij rr as ncgel)-
tien jaar. ln elkc tricuu e aqcnd:i zet ik op
1-jr.uri zijrr naanr.
Dit jaar rvilclc ik terllq. \\'ccl na:rr hct Ti:r-
narrrnenplein en injr.uri, Het is ook gebeurd.

Hoe doa -jt' dat ,tl: ort,/t'rt'? I)oor Cltitr,t nL(,t rLll-
ztk cn opttrbd,tr r(,n)t)t,r, t: ntt ,qt,rraa,rqd. Ik zrtl
l,r't ítt,'tt,lr r,lL tt tt !'t.'l,r rt tt tt t't t.t, llt n.

GEZONDHEID -Je lijt'nroer rtroljc serrcel
ri.l .,,.1,. 1 irrnr'ri,'rr..t'. n. Àt rrr t,,c rtr,,crj.
nle t \\.ciriiq slaap toekunncn. Bijvoolbecld
in een r:unnrclende br,rs. dertiur uur larrg, en
rrictcclr overstappcrl op i1c tr-ein voor cle rrol-
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qer)rl. n\.1:r]t tllll'.,'irríl) oP lt,,ttr.tt brrlken.
q. cr, .1.t.11,1,1.,1r.ctt. ( ]ritta i..rtr .r,,L .rI' d.'
i1113 1trcr. lnet cclr reisgezclschap. I\Aaar ik
-ir,.: z' ; '.Jk..1, rrr.,qelrjk rnct ccrr .\cr-
i,...1'rir,- i.,r. l. i.- err lrcr or:tbrjt lerrg. dc

srr.r.r. I; he r landelijkc, zuidt'citen huurcle
ik ccn tlets voor twec kr.vartjes per c1ag. En
tie tscn nroet jt u,el leuk viuclen. Ze u,:'ttctr

t1'oL1\\'e r)s goed, tenminste als je iets ccrcler

rernde .larr nortn:ral.Jc nloe t jc strikt lior.r-

clen rrau de rnalari:rpillcu, volgctrs ee lr \-:r\t

BUITEN-tsAND

'CEEIJ DAG CEËFTJE
ËEN TWEEDE OCHTE\-D'

ritueel, bijvoorbeelcl bij het ontbijt. Als jcr

aan cle str,rat eet, al{jd gekookt crr scbakken
rv:rar je bij staat. (iccn problccln. \\ia1)t n1e11

is clol op ;rnrttclcnclc pal)r)c1r cn kokencle
qerecirtetr. Veel groente, n1:ltiq nlct vlccs cn
tr,r,rr bchocitc rtjst roor tlc vul1irrq. El zijn
allcrlci t,rblctt.,ti tcgcn hct ccrr etr,arrcler.
tuaat-dat lr,cr.1 tnc rc nrocilijk. Op een ocir-
terrcJ, in ccn klcin ilor-p. r,oelde ik cl:rt liet
mis kon grarr. Ik at rrauu-e1ijks. :r11ecn t:rt
rijst, cllorik r.eel thee oln clLror l. spr).1c1) .1r

slicp ccn h,rlr,c c1a .o; uit. L)at u:r: nrijrr q.'lLrk.

Atrclcrcn probccr clcn cloc.r- clc v.-inr.re iJhtiJ
heen te sjourven en cl,rt kc-sr nree r rLjJ cn
cncrgie. lJe moet goed naar-je lijIlui:rclcrr.'
zci cctr Chincsc.

IIEIZIN - We ginqen per boot. r,licgtuiq,
opcnbare bus cn trcirr. Dc rir.icr-botcrr zijrr
prcttiq cclrvoudiq.Je rust uit, er is vct-l tc
zictr. qoecl eten, souunigctr slapctr \l.at bij.
H. t ' licltLric i. ,',,:rl,,rt.r[,, 1.

-a
Vr,rr i1r op.-trbarc bus nroct jc tcr.,oren k:r:rr-
tjcs kope lr Je reisqelroter) zijn Chinczcrr die
nct els.jij grorc cl:rgaiitanclerr aflegsen. Da:rr-
onr hcbbcn zij r.cel bagaee bij zich. Hct
voolclecl is clat ze niet overjouu, rugzlk
llropfcren. I)ie ruqz:rk tnoct jc boven in het
rck zieti te krijucn, r,r,atrt rJc vloer van cle Lrus

rvorclr klctsn:rt en rnoclderis. In zo'n bus bcn

-je ook zelibaqage. De .lrr.r'if..r. is er a11een

r..:ror het 15dcn cn luj doLnvt c1oor, anclers
korrrr ]rii .1'1;,,,,iJ. L)n) (l( r\\cc r.ltn i: r'r'r'r'r)
sani tai rc stop. cclr opetrb:rre geleqc'nlicid
rvaar je op je liulken zit en-jc cigcn toiletpa-
picr b5 je nroet hebbcn. I)c chaul-feurs kun-

(lt'cs rcnler op p,t,g. 12)
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OVGO MATIG TEVREDEN MET
NOTA'OUDEREN IN TEL'
'Ouderen in Tel' opent perspectieven,
maar concÍete invulling laat op veel
terreinen nog te wensen over.' Zo kwa-
lificeert de OVGO, de 'koepel'van
verenigingen van gepensioneerden
waarbij ook de VG-ANWB is aan-
gesloten, de op 1ó oktober gepresen-
[eerde regeringsnota, waarin het voor-
genolnen ouderenbeleid tot en tnet
i994 wordt uiteengezet. Met dit blijk
van rnatige tevredenheid sluit de
OVGO zich aan bij het oordeel van de
ouderenbonden van de COSBO. Rode
draad in de nota is de rnaatschappelij-
ke integratie van ouderen, waarbij het
kabinet wijst op het profiteren van de
'ervaring en wijsheid' van ouderen.
Van aangegeven Íraatregelen voor een
integraal ouderenbeleid op diverse be-

leidsterreinen wordt echter in de nota
niet gesproken.

De ouderenbondcn metren dcrhalvc clat de

uinvcrking vatr hct beleicl tc r.cc1 blijft ste-
ken irr l'ret geven valr voorlichtinq cn het
doen van onderzock. De overheid crkent
bijvoorbceld dat cctr toeleikenci inkotnen
,"'rd.roor-ru"..de i s vo,rr r-ohvaar cliqc partici-
patic. Zo is hct kabinet r.,rtr plan .le AOW-
uitkering gekoppeld te hou.letr ,r,rtr het
nr'tto-lr)ininItttt t]".'tt. \1.,.tt' . .t.'--.'I .rll tir
u,ordt niet qcqe\'.11.

Ovcr de invuliing r-an ltct \ r).rrg.1romen
belcid praat dc O\,.C,O .\'rriq.1ri nree, Zij is

bctroklen itt h.'t ..r.erleq tntt Jt andere
oild(r.n',rU.L)ri.rlrc. .t. lt-r,'',.,.t.r,. t..,
WVC en zit tcvetrs nreenraal pcr 1,r:rr met
de tnitristel zeli aan rafel. Itrq.r,urd.- het

Hoczo, ,1( )[It ttrot't qt,gtrandt'r'rd

rriertric j:rar korrrt dc OVGO r'rt'ttrls lc
,,il(l( rrr;bond. tt itt altttttcrkittg v,,,,r 6vgl'-
hcidssubsidic. Uitbreiding van r'verkzaatn-
heclen eu benroeieuis lnct een brcder taken-
pakket is voor de OVGO aanleiding nu uit
re zien naar prolessionele ouderstcuuing.
Insaande 1991 telt dc OVGO mct l5 aau-

j-ilrr,,, rcrcrrigingerr vetr gepcttsiotte.t'd.tt
r..nd ó0.0t-)t-) leden. Zojuist toegctreden zijn
Unisr s. Àeqon (2.500 leden) err Fokker
11.-i{)tr leclen). Vcnr-acht rvorclt het lid-
nraatschap r':rtr Heireken.

EINDE AAN
PENSIOENBREUK
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft
het kabirret geadvisccrd rvettelij ke nlaatrc-
gelelr te treflètr onr nieurvc pcnsioeubreu-
ken te ,roorkomett. Voor de bude' gcvallcn
hceft de Tu,'ccde Kamer al een initiatieË
wctsvoorstel r,an drs E. Nypels (Dóó) aan-
vaard, waardoor de zgn. 'slapcrs' dezelffe
toeslagen krijgen als rccds gepensiotrccrdcn.
Bovendien hecft de Sticliting vc,or onderue-
nringspensioenfondsen (OPF) voor stellen

gedaan, dc waarde van oude prernicvrije po-
lissen o"cr te boeken traar het perrsioenfonds
van de niculve u,erkgcver in de vorm vat'r

dienstjarcn bij dat nieulve pensioenforrds.
Orrscveer l.-l rrriliocrr Nedcrlerrdcr' lrc.[t
..,','p.',ri,..,, brerik opgcl,,pe rr. I nd icn rl le

voorstellct-r r.vorden aatrvaard is een eindc
gekomen aan \\,àt Nypels cct'r 'tnartelgang'
hccft genoemd.

IZDE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
De l2de Algemene Ledenvergadering van

de VG-ANixrB *ordt gehouÍ.n op àt"rdrg
23 maart 1991 in het Hoofclkantoor van de

ANWB te Den Haag. Noteert u vast deze

darum in uw agenda. 
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BU-ZONDERJ{EDE í
He t was.juli 1968. Hoogzonrer en bloedlreet in de

borrborirrière zodls het kantttttr in de wdndelin,J

Iteetta. Rontlont rdttrcn) wdarop de brdndende

zon urrj sptl ltad. Htt tads no!in dt tiid uon lttt
À/a.sicic /rr,,Xs r'izoen - dt pitk ulnl' r'oor dc

bouuudkvakantie. Het sclxtuwspel udn'uroeger'.

Lange rijen wdthtenden buiten uLí6r openingstqd;

de ron ,:;p de balie om als eersttt aan de beurt te

ziin; hekken langs de kampeerbdlie , want
kdnrperen zondar geldige kdmpkaart was niet
no,qelijk.
Bii de balie 'binnrnlnnd' uiel cuen a n lnÍ, tuddr'
tin dt inlornatri«s gn tig.qcbntik tttanLttn do,'r

ouerdreuen puLfend de hoofdinJàrmatrice ta be-

werken.

- Tbe zcg, we uallen zotudt.flduw. Mogen we iis
halen?

- Jullie weten hoe X ('t banroorhoofd) daarop

,iogeert. Probeer ltet maar tot de thee uit te hou-
dett.

- Iïe kunnen toch door de kelder? Heeli nienand
in de gaten.

- Dt' dclLtertlaur zit op sl.ot ert ,lc cotttir'r,:t litt-it
eat lrurneur c,nt ()p tc sdLietut. Àlcc,ílr-i.

- Zeker weer een kdter ('t xlnrrrtltertttda artt-
woord udn een iltfàrmatrice).
Ze hielden lrct uit, zelJi tot nd tle thee. T,,ert krt'-

Itn z, d, lt,,o.l,lirtlànttatrict ylnr. Er tt),t-; t(tl
:rltrtifroont in ltu 'rclr'loonli,rl, ] Ht'I 1d,r(iI('( r1

dunste balieneisje kntop erdoor en kwdn evert

later teruq met een doos ijsjes.

- Pnk r'ueltr ,t,ttt, don krrtiy ík ttrtry.
Zr gJ ,lc doos natt dc ltorrÍdittJirrtrnlrir, ttt slirt-
gerde haar lattge benen door het hal;fgeopende
'uenster. 

Ze wing zich in een bocht, uaarbij hanr

rok omlnog scltoot en aen lebloemd lipje zicht-
hadr tuerd.

- Dadr komtX!
HaÍ kantottrlntttfd stapte met een stapeltje brieuen

het lnk binuen, ouarzdg de situatie, kleurde een

beetje uanwage het blocntetjesgeual en snduwda

de hoofdinfàrntatrice Íoe:'U had ik wijzer
qendtt.'Hij blies,lt nJi,,rltr, zij klutdt ucrbrorr-

w, rccrd rtc do,,s ij: jcs ttglt zirlt oan. Die hlrktn
i nrni dd e ls ges tno I t en.
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BUITENBAND

OUDEREN BETERAF
MET PAKKETPOLIS

1/ 199()

DECLARAIIES
Nu de ziektekostendeclaraties niet
rneer bij (JAP, rnaar bii Karnerbeek
moeten worden ingediend, is de
werkwijze van declareren gervijzigd.
Op de door Karnerbeek veistrektà
declaratieforrnulieren Ínoet Ínen
zelf nog polisnumrner en peÍsoons-
gegevens invullen. Wie al jaren een-
zelfde rnedicijn gebruikt, wordt ver-
zocht bij nieuwe aanvraag een brieË
je in te sluiten, dat een en ander be-
kend is bU UAP.
Nota's en declaraties zenden aan
(postzegel niet nodig):
Karnerbeek Assurantiernakelaars BV
Antwoordnutntner 254
3000 \1B Rotterdarn

(rcruol,q uan yag. 3)

Voor dc gocde orcle: ziekentondsverzekcr-
den, ook als zij dc 65 zljn gcpassccrd, blijr.err
iri het ziekenfoncls. Zij hcbben met de Stà11-

daardpakkctpolis niets van doen. De parti-
culier r,erzckcrden hebben daarentegen (ti-
nancieel) r'vel tc maken met cle ziekenfonds-
verzekerclcn. A11e particulier verzekerclcn
(ook boven ó5jaar) bctalcn nrec aan de ho-
gere kostetr voor oudere ziekentonclsr erze-
kerclen (MOOZ-toeslag) en aan cle verliezcn
die verzekeraars lijclen op lerzekerden dicr

nreer kostcn dan ze aan prremie opbrcngcn
(WTZ-orlslag). Bl5kens ecln statisriscli qe-

gcr.ctr zijn ouderen r,aker zick cn kosten zij
huu.,arzekeraar rnccl- drn jorige verzckcr-
cieu. Ien van .Jc rcclenerl. \\aaronr hct be-
ginscl van solidariteit in ons zi.-ktckosten-
stclscl is ingcbouu-d.
Dc hoogtc r.arr cle prernie cn cle irrhoud van
de Standaarclpakkctpo1i s r,vt',rden bepaa1d
dt-,or de politiek. Op voorstel van dc staats-
secretaris var-r Volksgczondheid door de
Twec'clc Kamer. De uiteinclclijke premie is

c,ctr zaak van de KLOZ, de overkoepelendcr
organisatie van particulicre verzekeraars,
\vaarbli concrlrrclrtie vooral in cle tockornst
eetr factor van betekerris kan zijn. Een r.an
di.' v. rz. k.'r.rrr, i. .le UAP. n e,rr dc ANWB

zljn door dc bctrckkel5k lagc starrdaarcl-
prcnric gocdkoper uit. Da:rrrrcc. zijn nl. alle
kosterr r,ool artsell en gcneesrnirlclclcn ge-
dekt. clie ter vcrgclijking ook in het zieken-
klndspakkct zitten. Dus de l'ruisarts zou,cl ais
dc spccialist en de behancJclingen en clc

voorgesclrreven nrcdicij lren van bciclen. als-
n'rcde cle behancleling van fr"siothcrapeur e11

taudarts. Mct dit verschil, clat voor de tand-
.rrts cctl vclg,,cJilg g.ldt r.,r x{, . \',,or'
taudprotircscs (boverr- en ondcrgebit) een
\cl'g(\( dilrg ror t. +ltrt.- e n V,rrrr be lr.rrrd.lir:g
cr gr'r)!'(\nlidd.lerr r.rtr Jr' speci.rli:r ccrr

cigen risico qeldt van ír t0tt,- per pcrsoon

pir _ie:rr-. \,b,rr ccn cchrf .r:Lr clur t. lit{t.- per

-là:rr.
Orudar her tor de qesrclde r.ragen behoorr:
brille.n cn ql,rzcrr l orden nict i.e,rgocd. Bin-
nel dc r-ersrrckkingcn volgens de-AB\)VZ
r.rllctt ri. i .r,'gpr'.rrltcreit. ri.,.,rr,,.' orrk noo
glaz.tr b,'r.rr -- ktrrrrrcrr rro1 l,';, g..ek.r,à.
Uitgesproken vermoedcns als zou-den ó5-
plussers br.1 de ANWB mer de Standaarcl-
pakkeryolis valr de UAP slcchtcr af zljn,
tnissen elke grond. Premic en pakket zijn
rrnilolnr. Z.r:rls c_cr-dcr .,pg.r,,.:rkr. \ rsrJc-
srcld dtror dc p.rl i rick. tlJA N\X,.,R-,,,1dïr.,,
n)og\'r) zicl) drrr rr,'g verlr..ug.'rr irr dc
AN-WB-brjdr'rg. u.Ï, zc'tig ltrlclcrr brtrn,
per maand.

Klasse

dircctic is daar van oordeel, dat de ligging
van een pàriënr aldjd optinraal za,l z1jt.
D.rv.z. plaatsing op eerl óórr- of nvcc-
persc,onskanrer wallnccÍ de belialrdeling dat
nodig nraakt.
Voor cverrtuele spijtoptarrten, die na hun
o5c gck,rzctr ]:cbbcrr \o()l'colrrir)u( rirrg varr
hr.rn lopcndc particulicrc r'-erzekcring, had
dc hccr IrnÈlcl een slcclrte boodschap. Zij
kurrrren niet nrecr tcrug. Niet rneer f,iczén
voor de Standaardpakketpolis. l)ie rrroge-
lgkheid u-orclr slcclrts eenrnaal geboden.
Wic rrlak' n5 ri.,rdr klrjgr vrrr Krrrrcrb.'ck
lrijtijd. .. rr l'ricl , rrr .lc q,'cJ,' keuzc r.'
nrakcti.

I{o.

\VEHKAMP-WEG
ALS VOORZITTER
Met een grote receptie hebben de ouderen-
organisaties op l3 december afscheid geno-
men van Theo Wehkamp als voorzirtèr van
de COSBO (Centraal Or aan van Samen-
werkende Bonden van Ouderen) . Zolattg
zijn opvolging niet is geregeld zal de heer
Morren, voorzi(er van de ANBO (de orsa-
nisarie, die de COSBO had willen opblaien)
het voorzitterschap waarnemen.

Ziekenfondspakket
De uiteindelijk te betalen premie voor uw
ziektekosten is opgebouwd uit:

a) de standaardpakkcrprtrnie van + f t+0,--
(ri'as f. 170,30).

b) dc prenric- AIf/BZ voor alie voÍlnen valr
psr.chiatrische hulp cn de kunst- en liulp-
rrrid,lclcrr: verlroging pcr ljarru.ili brl 'r 'lui-
tcrr \.ll dir nurrrrn. r lt()q ()lbr.kct)(1.
c) I)c MOOZ-rocslag (: M.d.fi,r"nciering
Ovcnertegenu,oordiging Onderc Zieken-
forrclsr.erzckcrden), pcr I jan. f. 15,ó0 pcr
jaar,. r,vaanan u B09ír betaalt.
d) De WTZ-ornslag voor opvà11g varr de rc-
kortcn van clc assuraclcurs. per 1 jan. i. zltl,-
pcr-iàar, \\,aarva11 809/o voor ur,r, rekenir-rg.

(,cnocrnde tocslagen tnoctell betaald u,or-
den chor ailc particulier verzckerclen. M:rar
de particulier vcrzekerden boven dc ó5jaar

EXTRA GELD VOOR
\rERZEKERAARS
Staatssecretaris Simons van Volksgezondheid
heeft zorgverzekeraars extra geld uit de
Centrale Kas in het vooruitzichr pesreld
voor verzekerden die door hun slËcht. ..,-
ciaal-economische situatie vaak ziek zijn.
Oude mensen, zo heet het, zijn bijvooibeeld
vaker ziek en kosten hun veriekeiaar meer
danjonge verzekerden.

9
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Tbcn ortze Ll'elenwdcht op 1 april
19 7 1 u ijfe ntw intig.j aar j ub i I ee rd e,

lndden wij dr tuoeliXe jarctt zesti.q

dik acltter da rug. De woeste buis-

tnlr'rcletr uon stild(nt(tt in Parijs cn

lto .\lnayJcnlrrris wnrlt al bynn

pcsrltidinis. Bii de l,l t.qtnwatltr
st ond tn on d a rt ks dczt sr o rt t tacl t t igt
,,rt t wi kkel i r rycn d i r i pl i nc (ll !.:r(
dric joar lati, noq ltoo.qytnottrd.
Dienstuerlening tot het uiterste,

rnaar daarnnasi wel saanhorigheid
n qtnotdclijklt,:id. De uitrinB uon

dot uijlde ltrstnrnt tuas tt0u(nnttl.

Rn reíid Drui 1' qh)cpsch(l ua t t Bdd-
Iroeuedorp, kan er nog ndgrinni-
kend udn uertellen.

Ter gelegenheid uan het heugelijke

feit rnaakten directeur Bldnkert,
' 

cl tt [-wtqt n un r I t t .\il osl t,. t t uc I l t

tl Àrr li r u r-wL gt r t watl t t Dnt iJ tn
r,,n i ri t lan{s tl r' I l'c.qlt wdcl r r :r n-
tions. De tocht begon in Houten en

qiny uia \ierrw-Vcrtrtep cn Brrr-

,'trtu,,n ,tucr Jc Afsltirdiik naar
' j,,urc. ourral [,rir. ( tuernl ytbok-
'ics 

bii ,1e koi1i. Blartlicrt ful:,:nJ

ont ziin strakke tijdschenta's had

udn tiuoren dan Barend opgedra-

qcn ,,ttopuall, nd t,' zwoaiert nls lttt
rijd w,s tnt tr u(rtrtLLt'n. Ert t,,ort
qinylttr dart wter. Vin Crottirtqert

rn Hoolcu,tn ttaar Ztllt, ttt, waor

,en ltoiel wds lL rcscrueerd. Dt rcl-
qcrtdt doq zotr ,'lt jul,ilcutttrotrdc

zirlt trirsirckkttt trt d( zttilcliik(
prouinrics, Htitr Vtrltorlf. tocn

pe rsd i tn s t. t n.li, r,,.qra aJ Ht rry d r'

Wr: rcdttr unoruP ottt ltitrort'r lattr
rcrslag te doert.

Àrr rya-s he t doodsewoon dnt HD
Bldnkert de sleurcls uart de kamer-,
yerdeelde. Eert soort trdditie, zo qe-

groeid. Barend kreeq een karncr o1t

da eerste uerdieping toeguuezen.

Nic/ zo ill(tdT een kamertje . Niks
ddarunn. H1i zag een slaapkdnrcr
uitlopen in een zitkdner en eeil
bddkdmer. Barend keek zielsteure-
den om ziclt heen, klcadda zich ont

in een fris uníJorm - dat lrcorde zo
in die dasen, zelJi dls je urij wa-s -
en stapte oltaewekt heÍ restaurnnt

binnen.

'Mooie kamers hebben we hier, hè,'

riep Barend Druif het gezelschap

entho usi ast tegemo et. hLosheuuel

keek hem beureemd aan: 'Wat uind
jij zo mooi aafi zo'fl klein kamer-
tje?'Barend begreep het níet. Htj
uertelde uan zijn iante suite. L[aar
alle andere gasten - de hoofddirec-

teur incluis - bleken gatald te zijn
in een klein optreleje. De I{D had

het zo beslíst. Barend uas de

chaffiur, hij had de zwaarste taak.

door Tine den Boer

Ltn moe-st tlaarort goed kunne tt uit-
rusten. Ecn dLtt ori tdire b al í ssiny,

mactr Drttif was te verguld ont te

protasteren.
De N'OS zou 's auonds een rc])or-

tdlt ttitzcnd(n ,,r'r'r Jt.li stiuitcitctt.
.\laar iatttnttr nort. htt ltotcl bc-

srltiki.ttict iucr L(tt W. Kttrt.ic jt
rtu niet rueer uoorstellan. In allerill
wt rl crqtrts ,ttr TV-t,,tsttl Xtrit-
selt! en in atn dpdrt kamertje gezet.

H t t t i.1Jk,,p p i qr' 1t':r /srl,11,qirr1

tladnn adn trylal en dnar kwdrn een

goedcJles adn Íe pas. Heer Bldn-
kert Lu(ls een wijnkenner, Bouen-

dien had hij lrcoost huntoristische

invallen. Ttrsserr de soty err lrct

hooldserecht hdtl lif een idee. Als
Itet.fournaal begint, gaatr ruii achter

clkaar. uatt Lltitr nnar y,trtt. irt

lLlilzepds natrr ddÍ kanertje, dan

zal fe tle tasten zien kifken en nd

Itat. jow'naal kLtnrtn we Lues zo tt-
niq oofr.'

HeÍ rtsÍdurttnt wds sÍdntpuol. De
Lezoekers -stdakten lret tten ert ke-

kr'rt yerbdasd - pats, alle koppen

ltrt1r reclfis - naar da opmerkehjke

-rlrr(I. -\i1 filoop uan de uitzartding
;.ttntttttt ,1,: heren. weer in. gdnzapds

- ( /i ai//{./r :toi'djn-s oyer tot het
'',. r,.,s !,,; 1 1, 1 1 r' tt r t I rc t I rtt o ld rc re cht.

Ë.,'.,' ir',i,u.', r'r'.rri( iË.'Ë.clLt uaar,'
;. 

-- i r'. ('ri -Li.1rrlr J 
14r 

i r u t i kend.
( ).i ,,tt ,itrt'ttr:rrr :i.f rt nu:ruen ntt,q

--,,i c r --!)r i:rt.1yti Ee n bcetje_feo-

.i,i.:, ri,,r-, itr't rL,tl. Ert 't pebcurdc irt
,',, i l, t,i- ;';,1 l.ior' r t i.i I p t: rk.

(ueruolg mn png. 5)

'Darr' lrcb ik rroq r ijt'.1.rrr gr'\\erkt t tt .tltt
rrret olezicr. 5,, il gsl,',,t, rl' ik ttt'tt b. clt

',i.r 
i,r,l g.b..,k.,,1*r. ik gr'no,rtr do,rrgc-

gàaI).'

- le was toen 72. Zou je dat hebben aangekund?

'tt heb last van artrose en last gekregen van
m'n dikke darm. Ik hoef me er geen zorgetl
over te maken, maar't is vervelend. Maar
het is toch iets psychisch. Als ik afleiding
heb, is alles goed. H.t *erk met al die jonge
meiden heeit me geestelijkjong gehouden.
Maar door die bouvier van die winkel daar -
ze duidt in de richdng van de straathoek.

Hij stooIopeens los. de halsband was gebro-
keï. tn daàr lag ik. Toen was het opeens af-
gelopen. Niet meer fietsen. niet meer ten-
nissen...'
'Ik ben nu lid van de bridgeclub bij de KLM.
Dat is reuze leuk, zit ik toch tussenjonge-

INTERVIE\il/ ELLY GIESBERS PENSIOENTOESLAG
INJANUARI
Zoals bcricht in dc Buitcnbaucl vatr maart
u,acht cle gerpcusioueerclen vatr de ANWR
or.er de nveedc hclft van dit bijna alqelopet
jaar nog ccn rest-vcthoging',,an 0,óii, op cie

petrsioeutocslag. l)a:rr er sprake is ger'r,eest

van ccrl verderc loonontr,vikkcling in 1990,

kunnen de gepensioneercleretr nog ccn ver-
hoging vau hut, pensioentocslag verrvach-
te n. l)at pcrcelltagc u''ordt eerst rond half
dccember berekend. A11e betrokkellen ont-
vangen hierovcr iir janr-rari bcricht ctr kuu-
nen dan spoeclig dc toeslag op hulr rckcning
vclwachtcn.

ren. Ik hou er rvel van op bczoek te gaan bij
ouderc rnensen, nraar ik vind hct heerLjk
om jongc lnerlsen tc olltll1oeten. Nce, reizen
doc ik niet tneer. Maar ik correspondccr
vee1. Ik vind het hccrlljk om bricvcn te
schrijven.'
Als ik de nvecde keer br.1 haar birurenval, ligt
cle tafcl bezaaid met velletr papier. Maar ook
d. r.levitic \t.nt :lr.l. Mer cctt tt ltltir-
u,cdstrijd.

Telut cn;foto\ Brdm Roozenda,tl

l0

De pensioenraad van de Bijenkorf heeft de 
.

ANWB links ingehaald. De pensioenraad
van de ILBB heefr de vereniging van gepen-
sioneerden van de Koninkllike n1e"Ëo?f
Beheer namelijk gevraagd een voordracht
van vijfgepensioneerde leden op te stellen.
In de uit derdg leden bestaande raad is
plaats voor vijf gepensioneerden.

--t^- §
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KOKENMET
PAULVANDER MEU

Met de Ëestdagen voor de deur volgen
hier rvat basisrecepten voor sauzen,
zoete en hartige. Gemakkelijk te rïra-
ken en gernakkelijk orn bij de hand te
hebben. Veel succes.

BRI,,INE FOND

Benodigdheden:
3 kg. kallsbeenderen, ó liter rvater. 100 gram
t:i. -5 gr. \\o1111.75 gr. prci. b,"jc rclderrj.
100 gr. spek, 1 blad lar.rrier, 10 pcpcrkorrcls,
2 jcrro,crbcssur, 3 takjcs thljrn, 150 gr. to-
rl1ate11 prlrée. l', Íles rocle 11,1n, 'l teentje
knofhok.

H:rk dc bccndcrcn in kleine stllkies of l:1i1t

cle slagcr clit cloen (hiercloor kornen cle

snra:rkstoi-Èn eerdcr vrij). Suij dc ui, u''ortcl,
prci. selderij cn spck in grovc stukkcn.'Was
eu droog dc groenten. Zet eeu pau ofeen
braadslec- op hct vuur cn vocg cr rvat olic
aall toc, L:rat dit hcct lvc,rdc,n.
f)oc nu cle bccndcrcn crbij cn laat zc liclit
kler.trctr. LJ voegt er dan de groeuten, het
spck en de tonratcn aa1l toc. Klcur cn ont-
zuur dit cn blus het af lr.ret rode u,ijr.r. Doe
nu allcs sànren l11et het u,ater in een kook-
pan. Brcrrg het geheel aan de kook, schuirn
het aferr doe er de knoflook en de kruiden
b5. Dit moet vervolgens ó uur trekken. Zeet
lict gchccl, laat l-rct koud rvorden cn schcp
hct r.ct craf

Daartncc is dc basis klaar. Deze kan sebrlrikt
worclcn voor kruiden-, paddestoelen"-, trr-rit-
err alcoliolische sauzen.

GEVOGELTE FOND

Benodigdheden:
2,5 kg. gevogelte karkassen, 1,5 kg. kalfs-
beenderen. 7 liter water, 150 gr. wortel.
150 gr. ui, 150 gr. prei,4 takjes peterselie,
1 blad laurier, 1 kruidnagel, 10 peperkorrels,
1 foelie.

Ileenderen en karkasscn in stukken hakken
etr in een kookparr doen. Dau het r,r,ater er-
bij cn het geheel aan de kook brengen.
Schuinr het al Vocg nu de ge\À''àsse11 groell-
tcrl toe en dc kruiden en laat alles 5 uur
trckkerr (zachtjes koken). Zeef dit, bij voor-
kcur door een doek, en laat hct koud w-or-
den. Als de fond koud is. haalt u het vet eraf
cn vcrrverkt u liet resuitaat zoals dc bruine
fbnd.

Benodigdheden:
12 gran-r suikcr, 3 eierdooicrs, 7 litcr melk,
10 pakjes vanillcsuikcr of 1 varrille stokje,
12 gr. varrille roompoeder.

Mctrg ccn dl. rnclk Inet dc roornpoeder, de
suiker etr de dooiers. Kook de overige n1elk
en giet cleze ai roerend bij de cornpositie.
Zct dit weer op het vuur en brcng hct gc-
hccl aan dc kook (hccl c,vcn, arrdcrs gaan de
dooiers schifterr).
Il,oer d:ranra het geheel koud. Als srnaakstoË
fi'n kutrtrctr vcrschillcndc soortelr clrank of
csscrlcc dicncn. L)c saus scr.rrerell b1i 5s, iruit
oÍ bavarois.

Alles is ntis rtet ons ctcn

Ean eitle.f e kunt lrct uergeten

Ktt ns u m e rL te n. Ko n t a k t
Speurt uan sld tot gehdkt

Ddt noem ik nou onheilsprofeten

Titre dcrt Boer

VANILLESAUS

MAYONNAISE

Benodigdheden:
{ eidLroiers. 1 gr:rnr zour, l() gr. rnostercl, 2 cl.
azijn. 0.8 1. olie (plantaardiq), 'l uitgcperste
cltl,)cl). PcPcr.

Doe in eetr rotrdc bckkcn dc eidooiers, rnos-
terd. z.',nt, peper en 2/3 vttt cle azljn en roe r
dit gocd cloor elkaar. Voeg claarna al roerend
drr-rppelgeu,ijs dc olic toc (deze rnoet op ka-
nlerterllperatuur zijn) tot er een dikke n-rassa

is orrtstaan. Als dc rnayonnaisc tc dik is, kunt
r.r er 11og \vat azljn bij docrr.

Atleidingen:
- groelle saus; filet het sap Van groene krui-

dcn
- rcrnouladc saus; rnet kappcrtjcs err gehak-

te kruiderr.

SABAYON

Benodigdheden:
5 erdoolers; /5 gr. sulker, 1.5 dl. wltte wUn.

'/, dl. Marsala, 2 cl. rum.
Zet eenpan met kokend water. Klop nu de
lmassa au bain marie tot een luchtige doch
stevige massa.

Serveer dit warm ofkoud bij vers fruit ofbij
ijsgerechten.

HERDRUK

Minister Andriessen
'Ik zie op tegen de ouderdom, de tijd dat ik
geen donder meer te doenzal hebben. Ik
weet dat het gaat komen, ik voel dat het gaat
komen. Nu heeft de buitenwereld me nog
een tijdje nodig, maar op een gegeven mo-
ment houdt het op. We hebben geen kin-
deren, dus ook geen kleinkinderen. Als
vrouwen het allemaal over hun klein-
kinderen hebben, voelt mijn vrouw zich
buitengesloten.'
Met Bibeb in Wij Nederland

Zuinigheid
Verlekkerd zien de markeringmensen uit
naar het komende decennium: de baby-
boomers worden oud! Verdonk van media-
bureau Verdonk/Van Zaar,en: 'De ouderen
van nu hebben de oorlog meegemaakt, en
die drukt een stempel op hen van zuinig-
heid en degelijfheid. De ouderen van sraks
zljn àe zorgelozenvan dejaren zestig, de
welvaartskinderen. Die zljn opgegroeid met
het makkelijk uitgeven van geld.'
DeTijd

Fons Jansen (ó4)
Filosoferend over de vergrijzing van het be-
jaardenbeleid oppertJansen dat Foster
Parents latgzamerhand ook best eens een
oudje mag adopteren. Hlj vreest dat anderen
straks gaan bepalen hoe oud een generatie
mag worden. Dat ze in verband met de kos-
ten van de verzorging een eindleeftijd vast-
stellen.'Er blijft langzamerhand ook
niemand meer over om de senioren te
verzorSen.'
Algemeen Dagblad

fI. van Son, ouderenbond Unie KBO
AJsje boven de o5 bent. valje onder geen
enkele noemer. Hec wordr {jd dat we gaan
inzien, vooral de polidek, dat een flint deel
van de ouderen financieel uitgeput is als ze
met pensioen gaan. Geen sociale vernieu-
wing voor deze groep maar sociale ver-
betering dat is hard nodig. Niet het mini-
mum moet voor deze mensen bepalend zijn
maar hun werkelijke behoeften.
AlgemeenDagblad

TerzTjde* Heeft de NS ook al uitgerekend wat het
scheelt als de Nederlandse bejaarden vijfjaar
later 65 worden?

* Bejaarden zijn niet gewend om te klagen.
Bovendien benje als bejaarde vlug gewend
aan mensen die toch niet naarje luisteren.

* 
Jongere: ''W'aarom zou ik in de uam

opstaan voor een bejaarde als ze volgens
Lubbers best nog kunnen werken?'
WijNederland
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ANAGRAM KERSTPTJZNL

Op elke regel dient u twee woorden in
te vullen van respectievelijk ó en 5 let-
ters. Elk woord van 5 letters is sarnen-
gesteld uit het voorafgaande woord
van 6 letters. De overblijvende letter
plaatst u in de omlijnde rand. In die
rald ontstaat verticaal een feesteliike

1. soort stof- r,isuet;2. zich verbcclclcn -
duivel; 3. hctcn - serierus becloelerr; 4. blie-
vcn - hLrlpl 5. tnatrier varr rijclen - vcrstatrcli-
gcr: ó..]cilir.clrlijrerr - l1rirpr5z, rrl 7. ro,rt-
1,,q, lr - r'crkuikkcrr:8. b.rkkcrr - ot)g!u( t)\t
rrrrr: 9. r crt.r,,tt ttt.tkctt - Azieri', lr lerrd;

10. van lading c,ntcloen - schccl; 11. prikkcn
- pi.rrrr irr Fric:l.urd: 12. Lt:rrsrrrrrtig. cttcr-
r,r,onde - nritr of meer looclrecht; 13. sieretr -

bijrvoorcl van tijd; 14. gedr'vongcn zijn - teu-
gc,l aancloerr; 15. rrict atgaan (rvapcrr) - tig-
naal; ló. beproeven - kci; 17. lr.rkken - schit-
terinq; 18. hulprverkrvoord - vogel; 19. rrr.rt-
ti-,'n - r:,lrntctr.o1

20. ger.rr aÍgevcrr - scharuier; 21. haastcn -
\Pcc( rjjl 22. .rcltr.ttr.r LlPcrr - plijzcrr:
23. r'veigercn tc rverkerr - LrlraangLrll:]ll1e

luchq 24. kokor - ailoop: 25. or,crblijvcn -
cleel valr een paarclcbit; 2ó. n arrborg - oog-
vocht; 27. l:1te 1r beqrali - dL' tà11delt erin zet-
tenl 28. tckct-rs geveu - r'otderetrl 29. boven
de grond houclen - gespronnetr clraad;

3U. rrcgpakkerr - t.rillc:31.,'rcllr.ll.rr - t.l-
,r.,.,r,1i i2. brar rJ.r,,I r crl.nti k. t r - k rr uppcl:
33. richtirrg gcvel) - vogel; 3.Í. z\\ervell -
soort hert; 35. klcin samenhatrsetrd deelqje -
go.1l:rsterende r-ritclrukking; 3ó. rrct ccn zeis

ucrkcn - een cler Ver. Statcn: 37. actic voc-
1'.i) - §()o1t: 38. rveifelen - zakkcn.

Oplossing van de Kerstpuzzel 1990

vóór 25 januari a.s. opsturen naar Írw.
G.N. Borsje, Norenburg 237,2591 AM
Den Haag. De winnaar ontvangt een
cadeaubon van f, 25,-.

OPLOSSING KRIIISWOORD-
RAADSEL
Het kruisrvoordraaclsel irr hct scptcmber-
nulnnrcr hccft gczien het grotc aantal gocclc'

inzendingcn ri,cinig hoofclbrekens gckost.
Uit de blincle trekkinq krvam Piet Lirrdeloo
tuit Voor schoten :rls u-itrtrlar tcvoorscl-rij tr.

Van lllrtc gclr.rkqe..'enst.
Wie het kruisu,oordr:raclsel goed ha.i .,pgc,-
lost. kreeg clc vc,lgcnde zeqsn !jze oucler
ogcn: jonge leugenaats, oncle clieveu.
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CHINA

(ueruob uau pdg. 7)

nen sturell en rijdcn, rnaar je moct wclrncl)
aan hun schakelcn. Hup uaar 1,2,3,'1, ctc. tot
clc top van de u,,eg schuddcncl is bereikt en
dan in z'n vrij lraar benedeu. Dat spaart
brandstof. Lekkc banden kosten ecn half
uur.Je kr.urt tijdens liet ver-wisseleu plassclr

cn sonls wat eten. Er staat a1t5d wel eeu k:ir-
retjc langs de r'veg, of zc rijden er met de

haiflege band uaar toe.
Neern drirrkcÍr lrlee voor ondcnvcg. De
Chinczen z\À,erelr brj koucle thee t't'ret tl'rcc-
bladcren in een glazcn pot nlet schrocfdck-
sei. Verrnijd koolzuurhoudcnde lrisdrankeir.
Etcrr is in het klcinste dorpje te krijgcn.
Chinccs natr-rurl!jk.
In de nachttrein moet jc allc slaap pakkerr
dicje pakkcn kunt. lk bcn geen bril- oflen-
zendrager, tnaar toch kreeg ik op de dr.rur

droge ogcn die gingcn steken. Ik heb oog-
druppels kutrtrctr lenerr, tnaar nccln ze een

volgcnde keer zelfnree.Je hoetl trict voorjc

plaats in trcin of bus te vechten. A1s Clhi-
nezen l'rcbbcn gezien rvaarje zit, blijft die
plaats vanjou, al gajc urenlang bij andcrcn
buurten. Maar cJe treincotrductrices zijn cr
nict voor nicts.Je clientje aan de regels te
houdc,r'r crr niet voortdul:el1c] te verkassen.
In de grote stcdcn ziin de busscn ovcr-vol. Dc
conductrice r,vil je r've1 helperr Inet de jLliste
haltc a1s je ooscont.lct houclt. Chine zer zljn
uitcrst vricndelljk en behulpzaam zolang
jouw humeur ook gocd is. Gcïrritccrcl of
boos rr,agcren, is heel dorn. I)an slaat iecler-
een dicht cn tcrecht.
Tari's zijn goedkoop. De meeste h,-,bbcn eeu

meter. Noctn jc bestemming eu spreek tc,vo-
ren cle plijs af. Allc chaut-Èurs in l3eijing,
Shanghai, Xian, Chcngdu, Kurrnring, Cluilirr
hebberr zich claaraatr gc'hor.rdeu.

LEKKEIT KI-ETSEN - Ik u'.cet nict of het
\\ ('t('r )\('lrePPclrjk i' b. ir ezcr). ll) J.l r v,,ot' n tij
zi j rr Jc Cl ri r r.'z.t t J. t tt.c't cr )nllll Lt t) ic.lrir'\ ('

lncrlsen ter r,r,ereld. Ze kqkcn jc ook a1t5d

:ran, reclrt in de ogen en àat nioetje vooral
ook cLren. Er is nicts 'n)ysti.rks'in Clhina. Ze

zijn praktiscli ct tlc,wrt to edrth.lk hcb altijcl
lr, t g, v.re l gclrrtl rrclk,':rr rt zijrr. cr ecrr

bccgc b5 te horen. Er lvas eerr houding van,
prirna clatje bij ons komt kljkcn, in onzc
autobussctr rvilt zitten, mct je ruczak sjor.lvr,
je .igcrr \\.r: rloct. cct \\:lt \\ii r'rctr ct) ril\\( t)

ons rondfietst.
Hou Dcjian scirreef het vc,lgcnde gedicht,rp
hct Tianaurnenplein, lrct voor cle -lde juni
'89.

Ltttt'rt ute irfi in drtl de ,Jort,J (.rin z(,tten

.\'ittttntrd írrt'li r)rr,.,t rrrs/ /r r-ii r.?

Lïl kunnen allas ucrnnderetr

Allu lnngt d-f'u(rt ()nz('urija uil
Het kan allenaal ilíet lcr ne(,r wqyl zijrr
Sta op en zie
Lli zijn er ltdast

f)aatonr u,as ik ditjaar op liet Tiananrncn-
plein, het plein valr dr, hemelse vrcdc. Daar-
om maakte ik rrrjn'1ange nrars' nrct de rug-
zak. Lercftijd speelt daarblj geen rol.

TrLsr en.loto sJ,r// K()rjír'lr.r

12

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


