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PROOST OP 1992
Op uw aller gezondheid. Op de feestdagen.
Op 1992. En op Europa. Lange tijd mocht je er
niet over praten. Niet in gezelschap. Schen-
gen-akkoord, éénwording, venrallen grenzen,
EPU, EMU. Daar werd je toch niet goed van.
Maar na het glas en het vuurwerk is het zover:
1992. Dus op Europa, op de goede voorne-
mens. Ook op die van het OVGO, het Overleg-
orgaan van Gepensioneerden van Onderne-
mingen, waarin ook de vertegenu/oordigers
van onze vereniging een stevig woordje mee-
spreken. Het OVGO heeft eenJaarplan I992
ontwikkeld. Jan Korstjens rapporteert op
pag.9.
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KLEINEWERELD
Wie overkomt het niet? Een pardoese ontmoe-
ting ver van huis met een kennis, een bekende
ïelatie of een collega. De verraste uitroep: jij
ook hier! Indonesië is zo'n plek op de klein
geworden wereld. De eindredacteur van dit
blad liep op BaIi eens zijn collega Ido Izaaks
tegen het lijf. Joop Hamers, oud-hoofd van
steunpunt Mendrisio, overkwam het midden
op zee, varende van Padang naar Jakarta. Hij
schoof in het scheepsrestaurant onverhoeds
aan een weemde tafel, oog in oog met onze
voorzitter, Frankje NoordervIiet. Zijn relaas op
pag.6.
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KINDVA}IGOD
Kerstmis. Zodra de Àdvent begint, kijkt ze
ernaar uit. Tiny Schelen, 78 nu en altijd woom
katholiek geweest. Dertig jaar gaf ze aan de
A-ÀIWB. Mooie jaren en van groot gewicht voor
haar maatschappelijk functioneren. Maar pas
echt belangrijk is voor haar het geloof. De
meenuaarde van haar leven. En een richt-
snoer. 'Een kind van God zijn', is haar credo.
Leven volgens het evangelie. Nu helpt het
haar door een nog onwennig alleen zijn in een
verzorgingsflat op de Brabantse Zoom. Het
interview op pag. 4-5.

,4/l/n\\-
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Lekker, stilletjes met z'n
tweeën, hebben ze de veer-
tigste trouwdag van hun hu-
we lij k gevierd, Laure ntius
'Sjef Huynen (66) en lda v.d.
Heijden. Dat was op I 4 no-
vember j.1. Ze hebben de
voordeur van hun huis in
Rosmalen achter zich dichtge-
trokken en zijn een weekje op
vakantie gegaan. In de auto,
die ze zich ditvoorjaarver-
oorloofd hebben. Ze wilden
geen druWe en ze hebben
nog gelijk ook. Maar op deze
plaats wil ik er namens alle

oud-collega's van't (vmlg)
WW-station Geldrop een'van
harte proÍiciat' aan vast kno-
pen. Het tweetal kent elkaar aI
van de lagere school en van
de ochtendkerkdienst, die
woeger aan elke schooldag
vooraÍ ging. Dan was het
knipoogjes geven en briefjes
schrijven. Een hecht stel, om
het maar zo te zeggen. Sjeí
koos na zijn'lndiëtijd' als
militair en enige jarenwegen-
bouw en garagewerk, al gauw
voor de Wegenwacht en
maakte 27 dienstj aren vol.
Met dien verstande dat rug-
klachten als bekende wegen-
wach2iekte hem in de begin-
jaren tachtig in de WAO
wierpen. Maar z'n aíscheids-

a

receptie bij z'n 65ste heeít hij
toch gel<regen. Vorig jaar.

Collega wegenwacht Henk
Velthuys (76) uit Wezep heeft
he t 4 0 -j arig huwe I ij ks{e e st
nog te goed. Tenminste op het
moment dat ik dit schrijí. Ns
kersverse wegenwacht, d at
zal in 1950 zijn geweest, kwam
hij regelmatig een'bakkie'
halen in de keuken van een
drogisterij in het dorp. Hij had
aI lang gezien dat daar een
aardig meisje werkte. Henny
de Groot heette ze. Nu 60 en
srnds J3 december 1951 al
veertig jaar mewouw Velt-
huys. Ze gaan er eerst een
lang weekend samen Íussen
uit. Naar de Eemhof, aange-
boden door de beide kinde-
ren. Daarna volgt er in't
Treípunt in Wezep een gezel-
lig samenzijn bij drankje en
hapje met familie, wienden
en kennrssen. Rekening hou-
dend met dertig wegenwacht-
jaren zullen dat er heel wat
zijn.

Theo Nieuwenhuysen (77) en
Riet Pince-Van der Aa (76) in
Rijswijk zijn vijftig jaar ge-
trouwd. Op wat zij noemen'de
derde kerstdag', de 27ste
december. Theo past deels
nog in het rijtje wegenwach-
ten. VanaÍ 1947 heeft hij er
vanuit Amsterdam zo'n tien

a

jaar gewerkt. Ook op de
motor met zijspan, waarvan
hij veel later rugklachten
heeft gekregen. Hij trok het
uniform uit om een jaar of drie
als schade-expert te werken
bij de RIVA. Maar de ANWB
bleeÍ trekken. In '60 kwam hij
terug. In Den Haag bij de
Alarmcentrale, waar hij zijn
krachten ga[ aan de repatrië-
ring. Tot 1978 hield hij het vol,
toen stelde zijn rug hem op
non-actieí.
Theo en Riet behoren tot de
N e de rl andse ko rÍb a le chtp a-
ren. Het lot bracht hen vanuit
hun geboorteplaatsen Utrecht
en Nijmegen naar Oss. Zij
kwam op kantoor bij Zwanen-

berg, hij ging werken in een
garage en beiden werden lid
v an ko rÍb alve re niging D OT,
wat staatvoor Doel Op Tijd.
Ze scoorden in elk geval bii
elkaar. Vijí kinderen hebben
ze grootgebracht, die het
nages 1 ac ht verste rWe n me t
negen kleinkinderen en een
achterkleinkind op komst. De
zo ne n, doc hte rs, schoonzone n
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en dito dochters zorgen er-
voor dat het gouden íeest in
de warme familiekring ge-
vierd wordt. Zij het niet te
tumultueus. Want dit jaar is
voor Theo en Riet Nieuwen-
huysen schokkend genoeg
geweest. Hij kreeg in mei een
attaque, waawan hij gelukkig
aardig is hersteld, maar zij
nog altijd de schrik in de
benen heeít. Ze zijn dankbaar
dat het goed is gegaan, maar
ze willen 't wel graag zo hou-
den. Ook het wonder dat erop
k gevolgd. Op zijn jarenlange
kale hooÍd is opeens haar
gaan groeien. Al in het zie-
kenhuis. Nu is hij in het bezit
van een prachtig grijs gekapt
hoofd. Toen ik de Nieuwen-
huysens opzocht, was hij net
de vorige dag - en voor het
eerst - naar de kapper ge-
weest. Jaren jonger oogt hij
eÍmee. En Riet is weer ver-
liefd als in hun korÍbaltiid. Zo
wens ik beiden nog vele jaren.

Ro.

Prijs de dag niet
voordat het avond is
(zei mijn moeder)
spring niet langer
dan je polstok
weet je alles
dan weet je niks
het leven is een
pijp kaneel...
doe er wat mee!

Bert Demont,I/urssen

ZOMAAR

BASISVERZEKERING

PAI(T DUUR UIT

De heftig bediscussieerde basisverzeke-
ring ziektekosten zal voor ouderen met
een klein aanvullend pensioen duur
uitpakken. Een adviesbureau heeft op
verzoek van de Stichting voor Onderne-
mingspensioenfondsen berekend, dat
deze categorie ÀOW-ers er jaarlijks
duizend gulden op achteruit zullen gaan.
AOW-ers met een aanvullend pensioen
en een jaarinkomen van 35 duizend
gulden zouden wel I 600 gulden kunnen
derven.

COI\TTRIBUTIE PER

ACCEPTGIROI(ÀART

Voor de betalingvan de contributie 1992
zalvoor de eerste maal gebruikworden
gemaakt van acceptgirokaarten. Ze
worden beginjanuari aan u toeqezon-
den. \iVij verzoeken u, voorzover dat niet
is gebeurd, hierop uw giro- of banknum-
mer te willen invullen en voorzien van uw
handtekening op de gebruikelijke wijze
te verzenden.
IiVij gaan ervan uit dat door middel van
acceptgirokaarten ook voor onze leden
de contributiebetaling wordt vergemak-
kelijkt.
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USUELE NABRÀilTDER VA}I
EENDAGJE FTEVOI"AND

BUITENBAND

Geen totaalbeeld van een bijzonder
geslaagde dag, moesten we in het
septembernumrner vaststellen. Op de
flevolanddag Íklopte alles', maar
eenrnaal thuis hebben de fotografe-
rende deelnemers het laten afweten.
Op de dag van sluiÍing van zowel de
inzendingstermijn als het ter drukker
gaanvan de Buitenband, was geen
enkele foto ontvangen. Eerst na ver-
schijning druppelden enkele foto's
binnen. Derhalve geen fotowedstrijd,
geen toekenning van prijzen. Nog wel
eenvisuele nabrander om de enkele
inzenders enige satisfactie te geven.

Zegge en schrijve drie leden hebben de
moeite genomen hun opnamen van het
dagje-uit te laten printen en op te zen-
den. Dat zijn mw. Janny Jaket uit Den
Haag, die binnen de tijd had kunnen zijn
als zij gevolg had gegeven aan het ver-
zoek de foto's te sturen naar het redaktie-
adres Breitnerlaan 358; mw. J. de Ruyter
uit Groningen en Bob Kennedy Van Dam
uit Eindhoven, Onze waardering d-rukken
we graag uit met deze pagina. Drie in

^N 
aÍï/ wil reproduceerbare foto's heb-

ben we geselecteerd voor deze visuele
nabrander van een verenigingsexcursie,
die zowel leerzaam als plezierig was.

Inmiddels heeft het bestuur van de VG=
AIW1IB zich al weer bezig gehouden met
de volgende. De plannen zijn nog vaag.
Leden, die met het bestuur willen mee-
denken en mogelijk een lumineus idee
hebben, kunnen dit laten weten aan het
secretariaat. Omdat de dagexcursies om-
en-om in voorjaar en zomer worden
gehouden, worden de bussen in lg92
besteldvoor een dag in mei, waarschijn-
lijkvoor donderdag de 2lste.
Bij de foto's: rechtsboven de I 200 m hoge boeg-
spiet van de Batavia, geíotografeerd door Bob
Kennedy Van Dam; midden, An Voorwerk in
haar onbedaarlijk plezier op de Batavia op een
foto vanJ, de Ruyter-Nijhuis uit Groningen; links
onder trofJanny Jaket uit Den Haag een in
museummateriaal verdiepte Frankje Noorder-
vliet.
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BOEK MÀDELON
VERSTIJNEN UIT

Van oud-collega Madelon Verstijnen is
op 6 december 'Mijn Oorlogskroniek'
verschenen, een boek dat o.m. in korte
anecdotische verhalen haar verblijf in en
ontsnapping uit Buchenwald-Colditz
vertelt. Mw. Verstijnen (75)-was bij de
ÀNWB hoofd secretariaat-buitenland.
Het boek, opgedragen aan haar in het
kamp omgekomen broer Eric Verstijnen,
kost / 25,- en is verl«ijgbaar bij boek-
handel Paagman in Rijswijk, Den Dulk in
Scheveningen en Kooyker in Leiden. Ook
bij mw. Verstijnen te bestellen door
overmaking van / 30,- (/ 5,- verzendkos-
ten) op bankrek. 95.27.73.341 of postgiro
5436 18. De opbrengst is voor de Oor-
logsgravenstichting en Àmnesty Interna-
tional.

HUURSUBSIDIE 65+
MIITDER DOOR OORT

Circa 30.000 ouderen blijken sinds I juli
aaruienlijk minder huursubsidie te ont-
vange-n als gevolg van het herziene
belastingstelsel (Oort). Tot dit aantal
komt het instituut Sociaal Raadslieden in
Den Haag op basis qan het aantal gedu-
peerde ouderen in de residentie. Àls
gevolg van het stelsel Oort wordt het
inkomen van gepensioneerden fiscaal
anders berekend, In de tabellen van de
huursubsidie wordt daarmee echter
geen rekening gehouden.
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TERUGKUKEN MET TIIVY SCHËLEN

Í Í,S AVONDS GINGEN WE THUIS MET

Z'NAILEN OPDE KNIEEN"

BUITENBÀND

Enkele dagen na ons gesprek
belt ze op, Ongerust, Pratend
over haar jeugd, had Ík haar een
'braaf meisje' genoèmd, En
'vroom' toen het over haar ver-
dere leven grng en zezo duide-
lijkwas over'leven zoals Chris-
tus het ons heeft voorgehouden',
'lk wil niet tuttig, als een kwezel
overkomen' , zegt ze door de
telefoon. Die indrukis allicht
gauw gewekt. Tiny Schelen heeft
nooit iets gedaanwat door God
verboden ís. Ze heeft haar vader
en moeder geëerd en ook tot de
doodverzorgd. In dertig jaar
ANWB heeft ze voorbeeldig ge-
firnctioneerd en bovenal niveau
gehouden. 'Stijl', zoals zljheÍ
noemt, En toen het bq de AN\ÀIB
met die 'stijl' in haar ogen minder
werd, is ze weggegaan. Maar
};;oe braaf enwoomdat allemaal
klinkt, een femelaarster is ze niet,
Zehad een oude klappei achter
de hor kurnen zl1n.Inwerkelijk-
heid is zeTïjaar jong, met een
opvallend jeugdige stem, vlot
gekapt hoofd en koket aange-
zette mond. In flat Meiiust be-
hoort zeloïde flinksten, speelt ze
jeu-de-boule als de beste, weert
ze zichin de kaartclub en laatze
geen maandelijkse borrelavond
droog passeren. Met Molière's
Tartuffe kan ze zeggen,'al ben ik
vroom, zo blijf ik toch een mens.'

Vqf hoog zfizen dat Bergen op
Zoomse Meilust, Een naam, die even
nergens op slaat met het zicht op
boomlrumen m .,reeltmttge herfsttooi.
Vind je t niet moor? We zitten aan de
eettafel voor hei brede raam, Dat uit
zicht begnnt haar ie verzoenen met het
besluit hÍerheen te verhuizen, 'lk ben
nooit getrou-,ïC ge',.,,eest, maar ook
nooit alleen zeql ze, Een nog steeds
onwennige siiua.re Ze heeft ook hier
vertrou',,vCe sc';-en om ztch heen De
zithoek','a: :: -assrel Oisterwijks eiken,
haar boe-<e: -.':: hooidzakeiijk katho-
lieke schl-_-.':-s Cp een plank het beeld
var ie :e--,;r: _ c z ei met de kleme Jezus
op de ar:: -:-r re wanden schilderijen
van','ale: S:::,:r. die een verdienste-
1L;k a:r:ate *:-.',-as In de belendende
slaac<a::::: ar: Ce muur een foto van
het gro.e g=::- S:helen: vader en
moeier 2 - ;a=: :eirouwd temidden
var ie zeJa., '.'::r l"vaalf kinderen,
negen i:=-s':s e: Crie.lgngens, Ze tobt
niet o.,'el a"es iat ntet meekon en over
de fam-iie ..-er-lee1d moest worden,
Cver nog i:-e :r:cie hsten met boe-
ken, dre ze n.es: iaten weghalen,
Maar ove: Ce ::-cetlijke weg al1een

verder te gaai
Zolxtg ze leeft :eeft ze tussen famiiie-
Ieden verkeeri De ardere kinderen
gtngen het huis u-t Trouwen of n het
klooster, Maar Tn1- bieef thuis wonen
aan de Karaalr,veg .:-t Scheventlgen,
Ook gedurende haar La-r-rge AN1,A/B{qd

van dertig jaar, Ik heb me altrjd een
beetje aftankeli;k gevoeld En al die
jaren geen verlangen gehad naar een
ander leven,' Van het gezLn qmgen
twee zussen tn het klooster, de tweede
broer gnng op z'n twaalfde naar het
seminarie en werd missionaris de
anderen trouwden en Triy dacht kleu-
terjuf te worden, Daarvoor klaar ur

193 I kon ze geen baan }«ijgen en
zochlze wat anders, Het werd de def-
tige damesmodezaak van Schröder,
desti;ds op de Groenmarkt, Dtrect na
de oorlogkon ze bij deAN\Àts komen,
eerst als sectiechef opPZbll Roel Ui-
terwijk, naderhand als sous-chef onder
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S K (Sjery) de long Zr; bleef zich toen
en ook later 'aan hurs gebonden' voe-
len,
'lk ben lang bij vader en moeder ge-
bleven en zij voelden zich ook lang
verantwoordelijk voor mij, Hoewel ik
allerlei drrgen zelfstandig gLrrg onder-
nemen, Cursussen volgen, Engelse en
Franse conversatieiessen, leidster van
katholieke j eugdbewegnngen, in het
hele bisdom. Vrijwilltgerswerk, pa-
rochieel en in het diocees Toen moe-
der in 64 stierf, was k al 51 , Dat k
nooit getrouwd ben geweest, heeft
daarmee te maken, Zeker, kheb we1
eens sjals gehad en ik ben ook wel
verliefd geweest Maar dan bleek hij
getrouwd, dan weer was hij niet-katho
liek En aan een man toebehoren, trok
me eerlijk gezegd ook niet, Ze zílnbesÍ
gezellig in de omgang, maar niet om
het leven mee te de1en,'
Het ouderlqk huis hield ze aan, Een
getrouwde zus grlg beneden wonen,
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TÍny daarboven op de tot appartement
verbouwde etage. AIs'alleengaande'
hield ze veel contact met de beide
ldoosterzussen. 'We girngen sarnen op
vakantie met mijn Dafie naar Noorwe-
gen, naar Zwrtserland, Duitsland, Oos-
tenrijk. Toen heb ik eens zo gezegd,
jullie zijn ook zo wat aan pensioen toe,

Kr-mrien we ruei tlrj ei<aa: giaar wonen,'
Cmdat eenJongere zus nog in Den
Bosch werkle zochlel en.ionden ze
een groot huLs u-r Rosnaien. ]a. het was
heel grroot, Bovendren siorC er m de
tuin nog een huis. Dat',ïas bestemd om
muziek te maken en dat i.rerC later het
huis van m'n broer, toen h-; uLi de mts-
sie kwam, Nou dat was fijn r,vant htj
deed bij ons thuis de mrs.

Jul)te gingen daama niet meer taar de
kerk?
'Nee, we deden de mis thuLs, BehaLve
met Pasen en tijdens de girote kersfrie-
ringen.'

- 't Had dunkt me iets van een kletn
klaoster. Compleet met moestuin wel
ltcht?
In 't begin hadden we kippen en een
kleine groentetuin met boontjes en
aardbeien,' En lachend, 'ja een klerre
kioosterhof,'

Gelukkige jaren waren het, tot eerst de
oudste zuster Ln '79 en een jaar later de
broer overleed, Toen met de vorde-
rende leeftijd ook de ongemakken
begoruren (een van de zussen i<reeg
rugklachten) en huis en tum een last
werden, rees de r,raagr hoe moet dat
nou rr de toekomst? Gaarl we nog naar
een klerrer huis of zoeken we een
andere opLossingr
Het werd de tweede optie, Twee zus-
sen grngen naar Maastricht, naar 't

klooster 'Onder de Bogen', Ttrty zag
het n Cat drepe zuiden niet zitten en
koos .i 89 op aanradenvaneenge-
trcu-,,,'Ce zus ur Halsteren voor het
nal:-je Bergen op Zoom,.voor lv{eilust,
Een be','ruste keus, maar toch,
Het begnr hier, het verblijf. De ochten-
ier als rk wakker werd. Alleen zijn Ik
heb het er erg moeil4k mee gehad, We
hadden 't heel goed met ekaar Een
iauwe baad ]e ontbeet samen, koffie-
druÈen samen, samen boodschappen
doen, A-lles was samen, samen, Ik hoor
het hier ook van anderen, Van vrou
wen. die weduwe zrln geworden, Het is
nu onderhand twee jaar, maar 's mor-
gens moet ik echt die duw krqgen

- Toch heb je in zo'n verzorgtngsflat
contact, communicatie met anderen.
Iets van eenzaam, maar niet alleen.
'Jawe1, en dat heeft z'n goede en z'n
kwade kanten, Tot de goede behoren
dat je best leuk kunt koffiedrinken met
elkaar. En het zangkoor vind ik fqn en
kaarten, En ik jeu-de-boule. Er wordt
ookwelvan alles georganiseerd. We
hebben van de week een leuke revue
gehad. Dal is er elke maand een kof-
fie-ochtend. De voorzitter van de be-
wonersèommissie stelt dan de nieuw
gekomen mensen voor. Er Ís ook wel
eens een bingto-avond en eens in de
maand een borrelavond. Daardoor
l«ijg je ook mensen over de vloer.
Maar 't bezwaar van deze flat is dat de
gemiddelde leeftijd ruÍm 79 jaar is. Wat
zielig is, zoekt mij op, \ /ant ik lÍjk nog
zo flink. Ik vind dat mooi werk, daar
gaat het ruet om, maar je wordt met
zoveel narigheid geconfronteerd. Dat
noem ik dan de kwade kant. Ze sterven
hier nogal eens, Telkens hoorje een
ambulance, waag je, wie er nu weer is
opgenomen. Je l«'ijgit voortdr-rrend met
dood te maken. Je hebt al van je ouders
meegemaakt dat ze oud en ziekwer-
den en van m'n zus en broer in Rosma-
len en dan heb je het hier weer.'

- Je bijgl hier goed te maken met ou-
derdom.
Ja en werrig met jeugd. En ik ben
ervan overtuigd datje ookjongeren
om je heen moet hebben.'
A.ls iknaarhaar jeugdwaag: 'Nee, ik
kan ruet zeggen dat ik streng ben op-
gevoed. Je was in clubs. Ze greioofden
thuis wel dat wij, omdat we uit een
goed katholieknest kwamen en een
goede school hadden, dat we wel de
goede weg g:ngen,'

- Wat is de goede weg?
Ze schiet in de lach. 'Daar zeg je wat.
Dat ze niet bang waren dat wij geld<e
dingen grigendoen,'

-Wat zijn gekke dingen?
Na een aarzeling met een verlegen
iachje: 'Nou wat ze tegenwoordÍg doen
bijvoorbeeld, te woeg met iemand
naar bed gaan. Nee, je liet het niet uit
angst, maar toch echt wel door het
geloof. We baden veel hoor. 's Àvonds
met z'n al1en op de lcrieën, Ja het was
de godsdienst. Vroegrer gmg je ookte
biecht. Je biechte alles, maar er was
niet veel ernstigs, Ja, wrj waren brave
meisjes. M'n zusjes zijn volgens mij als
maagd het huwelijk in gegaan. Daar
durf ik m'n hand voor in het vuur te
steken. Sex was niet bespreeldcaar
thuis. Voorlichting I«egen we niet. Dat
kon m'n moeder gewoon niet. Je pikt
het op school op en uit boeken. Brave
boeken zoals van Lea Smulders, 'Wat
meisjes moeten weten'. We waren ook
niet nieuwsg-ierig. Toen we achttien
waren, wisten we nog maaï \Meinig.'
De tijd van nu noemt ze chaotisch. 'De
opleiding op scholen is allemaal an-
ders geworden. De openheid vind ik
prachtig. Kinderen zijn veel wijzer,
zelfstandiger danwoeger. Dat is winst,
En daar komt denkikwelveel goeds
uit, Maar er is weinig respect meer
voor ouders, voor onderwijzers. En
dan ouders, dÍe gaan scheiden, die niet
thuis zijn. Kinderen zijn losgelaten, En
als ze van school komen en geen werk
l«ijgen, gaan ze zÍchvervelen en
gekJ<e dingendoen,'
Zel-f kent ze geen verveling. 'lk Iees
veel. We hebben hier een bibliotheek.
Ik heb het Brabarts Nieuwsblad, het
magazine Mamah en andere, kerke-
lqke tijdschriften. Ik ben lid van het
CDA, daarvan l«ij g je ook weer wat te
lezen. Ik doe graag cryptogïammen en

(leesverderoppag. 10)
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Vorig jaar november maakte ik met mijn
wouw Ineke een rondreis van een maand
door Indonesië. trVe hadden bij Singa-
pore Airlines geboekt voor een kleine
groep. Heel klein, bleek bij aankomst.
De groep bleek te bestaan uit slechts ons
beidjes. De gehele tour door Sumatra
beschikten we over een chauffeur plus
reisleidster, beiden Indonesisch en heel
aardig. Het voordeel van zo'n privéreis
was, dat we overal waar en wanneer we
wilden, konden stoppen en uitstappen en
ook met de beide begeleiders aten in
door lokalenbezochte lokàlen, waar echt
inlands werd gegeten. Onze begeleiders
konden daar wèI, maar wij, zoals nader-
hand bleek, niet tegen.
Ik was het eerste slachtoffer. Enige kilo-
meters voorbij de evenaar, waaï we een
mooi certificaat, maar een slecht glas
wijn kregen, moest de chauffeur voor mij
een noodstop maken. Ik snelde de berm
in naast de zeer slechte weg en dacht
volledig te bezurijken. Gelukkig ver-
stond de chauffeur als vele Indonesiërs
de reddende kunst van het pitjitten, de
natuurlijke massage, waardoor het leven
me weer toelachte. De schade beperkte
zich vooralsnog tot enige dagen niet eten
en slechts warme thee drinken.
Met Tineke ging het fout voor Padang,
waar we de b.oot naar Jakarta zouden
nemen.Tijdens een rondrit in de Prean-
ger bij Padang, waar ongelooflijk mooie
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loop A.E, Hamers (63) is het voormalig
hoofd van het allereerste AIiIWB-steun-
punt in het buitenland, namelijk
Champex in Valais, Zwitserland, later
verhuisd naar Mendrisio in Tessin. Hij
is enkele jaren geleden, na 20 dienst-
jaren, met vut gèlraan, rnaar woont
nog sÍeeds in het fraaie Ticino. Na
dertig jaar in het buitenland te hebben
gewoond, ziet hij een definitieve te-
rugkeer naar het kille en fiscaal min-
der aantrekkelijke Nederland niet
zitten. In deze bijdrage laat hij blijken
zich toch één van de onzen te voelen.

vÍouwen wonen, werd zij misselijk en
ziek. Tijdens een lunchpauze aan een
prachtig meer gtng zij horizontaal.
Chauffeur en reisleidster gingen zich
samen rnJands te goed doen en ik zat met
mijn voorzichtige lunch alleen op de
waranda tot zich daar een andere gzoep
toeristen nestelde. Nederlanders naar
bleek, een man of vijfentwintig. Eén van
de dames woeg of ik alleen reisde. Op
mijnontkenningwoegze meer. Of ik
misschien met mijn wiendin of tweede
vïouw op reis was en.nogrwat imperti-
nente vragen. Haar man voelde zich
opgelaten en verontschuldigde zich voor
de indiscretie van zijn nogal wolijke en
naar later bleek zeer aardige echtge-

ININDONESIE
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note. Ik wenste ze maar een goede reis
en zette me aan een wandeling door het
nabije kleine dorpje.
Later op de middagvertrokkenwe naar
Padang, waarwe in afwachtingvan de
boot zouden dineren in een goed hotel-
restaurant. Tineke bleek er echter te ziek
voor. Maar ik ontmoette er dezelfde
Nederlandse groep en maakte kennis
met de aardige reisleidster Theresa. Zij
zag de toestand waarin Tineke
verkeerde en organiseerde meteen dat
zij in een hotelkamer kon liggen tot de
boot zou vertrekken. Daar lag ook een
patiënt van haar, notabene de echtge-
noot van mijn impertinente onderrrraag-
ster. Theresa zorgde er ook voor dat wij
met onze bagage goed aan boord kwa-
men en wij ons in een mooie hut konden
nestelen. De volgende dagvoelde mijn
wouw zich al zoveel beter, dat we's
avonds in het restaura.:rt aan boord kon-
den dineren. Daar nodigde Theresa ons
uit plaats te nemen aan de tafel waar zij

met twee andere dames zat. Ik stelde ons
voor, schoof aanenvïoegmij af waarik
de jongste dame (ik meende een jaar of
40) van kende. Ik stelde haar de waag,
toen bleek dat ook zij zich afwoeg mij
toch te keruren. En ziedaar, zij bleek 25
jaar geleden bij ons thuis te zijn gerreest
in Champex . Zij was op wintersport,
maakte kennis met een jonge man, die
èns weer kende en met haar een drankje
was komenhalen. De dame tegenover
haar was haar moeder, die ons gesprek
geinteresseerd volgde en plotseling
uitriep, dat ik dan wel Hamers van de
ÀI\[WB moest zijn.... en dat zij mevïouw
Noordervliet van de AIV\IIIB was. Gedu-
rende twintig jaar had ik notabene regel-
matig telefonisch contact met haar ge-
had. Zij was immers de expertvoor
buitenlandse documenten.

4/1991

Die avond op zee tussen Padang en Ja-
karta en ook de daarop volgende dag
hebben we natuurlijk veel gepraat. De
À-NVVB blijft toch een bindmiddel. Ook
zaqen we elkaar nog een keer in Ban-
dung, want Nederlanders kun je niet
ontlopen. U raadt wel wat er gebeurde.
VanFran§e Noordervliet l«eeg ik een
dwingende invitatie onmiddellijk lid te
worden van de VG-ÀIrIWB. Inmiddels
heb ik ook al een algemene ledenverga-
dering bijgewoond, toen ik in maart
toevallig in het land was.
Nog even over mijn ziekte bij de eve-
naar. Terug in Zwitserland voelde ik me
slecht noch beroerd, maar tegen mijn
gewoonte had ikweinig eetlust. Ik con-
sulteerde voor de zekerheid toch een
dokter. Na onderzoek van mijn faeces
bleek ik een bacterie in de ingewanden
te hebben, die na twee jaar tot reumati-
sche koortsen zou kunnen leiden. Een
zware antibioticakuur heeft gelukkig die
ellende uitgebannen. Ik heb weer een
goede eetlust en geniet als vanouds van
heerlijk eten èn drinken. Maar de moraal
van dit verhaal is toch, dat het raadzaam
is je na een reis met dit soort problemen
spoedig te laten onderzoeken, \Mant wie
legt na twee jaar nog'verband tussen je
verre reis en je uitgebroken reumatische
koortsen.

TekstJ.A.E. Hamers,
Foto's Bram Roozendaal

Bij de íoto's: helemaal links ploegende boer
achter z'n karbouwen op Java; midden en recàÍs-
boven sawa's in de Preanger; rechtsmidden een
Buddah en een reekssÍupa's inhet tempelcom-
plex Borobudur

7
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Met het bijeenroepenvan de leden in
Haarlem en Àmsterdam op dinsdag 5

novemer j.1. zijn de regiobijeenkomsten
vooÍ dit jaar afgesloten. Voor Guus Dona,
die in c.r. Brinkman als gastheer optrad,
was de belangstelling van slechts I I
leden wat teleurstellend. De wegblijvers
hadden als gewoonlijk ongelijk. Zij mis-
ten een interessante rondleiding door
Haarlems St. Bavo en het beluisteren van
het monumentale Christiaan Mtiller-
orgel, waarop Mozart a1s tienjarige nog
heeft gespeeld. Voor de BBC I werden
namelijk die dag opnamen gemaakt voor
het programma Songs of Praye,r, dat op 19

januari wordt uitgezonden.
De regiobijeenkomsten, met in de och-
tenduren de voorlichting van het Sociaal
Fonds AMI\llB, worden in 1992 voortge-
zet. Dan is Den Haag en omstreken aan
de beurt. Noteert u vast de data: 14 janu-
ari, I I februari, l0 maart en 14 april.

De regiocontactpersonen, die steeds als
gastheer/vrouw zijn opgetreden, wor-
den eind februari uitgenodigdvoor een
evaluatiegesprek in Utrecht.
Zij krijgen persoonlijk bericht.

SAMEIWOEGING VAI§

BONDSFOI§DSEN
Uit herhaalde vïagen op de regiobijeen-
komsten blijkt er geen duidelijkheid te
bestaan over de samenvoeging van het
trVegenwacht Overgangsfonds en het
Sociaal Fonds ANWB.
Het Wegenwacht Overgangsfonds, inge-
steld in 1950, had ten doelwegenwach-
ten te helpen, die niet meer in staat wa-
ren hun werk voort te zetten en daardoor
in financiële moeilijkheden loramen. Zij
konden dan een beroep op dit fonds
doen.
Toen in I968 het Sociaal Fonds ÀNWB
werd opgericht, bedoeld voor alle
personeelsleden - dus ook voor wegen-
wachten - bestonden er twee fondsen
naast elkaar. Eén voor ieder personeels-
lid en één uitsluitend voor
geuniformeerde wegenwachten. Een
nogal ongezonde zaak.
Daaromwerd op 31 december 1989

besloten het Overgangsfonds !1fW te
ontbinden en de staande gelden ad /
279.000,- toe te voegen aan het Sociaal
Fonds AIrI\MB. Niet iedereen bleek geluk-
kig met deze toch begrijpelijke beslis-
sing. Vandaar dat in\IVTV-kring nogal
eens het geluid wordt gehoord: 'het was
toch ons geld.'Men gaat danvoorbij aan
het gegeven, dat ook de ANWB aan dit
fonds heeft bijgedragen. Elke wegen-
wacht en ww-inspecteur één kwartje per
week, maar de AIIWB het dubbele. Der-
halve L/3 ïlfW en 2/3 ANWB.
Om toch enigszins grip op deze zaak te
houden, heeft het bestuur van het Sociaal
Fonds AITIWB ( waaraan sedert enkele
jaren de naam is verbonden van oud-
bondsvoorzitter ir. F.H. v.d. Linde-Van
Sprankhuizen) zich verplicht ervoor te
zoÍgen dat één van de bestuursleden van
dit fonds een (oud)medewerker is van de
lVegenwacht. In dat bestuur is overigens
ook de VG-ANWB vertegenwoordigd. In
het onderhavige geval is het bestuurslid
narnens de VG-ÀI\[WB tevens oud mede-
werker van de \Megenwacht.

ífr §§tt

T}LI JF
TTEEDOEN

BIJ-ZONDERHEDEN

Vroeger heette het gewoon een AIV\[B-
kantoor. Nu is het een dito-vestiging.
Enlin, what's in a name. Werd ikwoeger
op de hak genomenwanneer ik, na een
bezoek aan mijn Amerikaanse íamilie,
mijn taal doorspeffie met anglicismen, nu
heet een kantoorhooÍd een vestigings
manager. Maak daar maar een mutation
van in oflice manager. Maar daar wilde ik
het eigenlijk niet over hebben. In één van
de vestigingen in de randstad werkte een
j olige Limburgse. Tegen carnavalstiid
werd ze onrustig; dan begon het zuideliike
íeestvierdersbloed sneller door d' aderen
te stromen en stak ze menige calvinisti-
sche bovenmoerdiikse aan. Vele carna-
valskrakers (door de commercie al maan-
den van tevoren de ether in geslingerd)

schalden dan door de kantine, van een
paard op de gang via de keukendeuÍ naaÍ
een bloemetjesbehang of kamerbreed
tapijt. En dan lanam eindelijk het lang
verwachte weekeind. Vrijdag klokke viií
stond ze klaar, koífer in de hand, gekleed
in zwarte pantalon, íelrode trui en daar-
overheen een gifgroene caPe. Op 't hoofd
een rode baret. De collega's keken ver-
baasd. Ze was altijd heel smaakvol - en
vooral duur gekleed - in p1stel- en zand'
kleuren, zodat men aannaam dat ze al in
tenue was. Eén van de collega's woeg dan
ook wolijk,'gut wat leuk zeg, ga je als
papegaai?'
Een vernietigende hooghartige blik trof
haar als een vuurpijl en 't antwoord siste
vinnig: 'Koop ik ook eens iets moderns.
Nee hoor, ik heb me nog niet verkleed.'
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OVGO IN NIEIIWE
KOEPEL CSO

Het omstreden Gosbo is niet meer. De
ouderenbondenÀNBO, Unie KBO en
PCOB hebben sarnen met het OVGO
en CSPO een nieuwe koepelorganisa-
tie gevorrnd : het Coördinatieorgaan
Sarnenwerkende Ouderenorganisaties
(CSO). Deze nieuwe koepel vertegen-
woordigt 650.000 leden en is voortaan
het overlegorgaan met de rijksover-
heid. Het ministerie van WVC heeft de
subsidie van I,I miljoen gulden voor
het Cosbo geschrapt. Voor het nieuwe
CSO is per I januari een half rniljoen
beschikbaar.

De ontvangst bij de AITIVI/B werd door de
vergaderende verenigingsbestuurders
hogelijk gewaardeerd. In een schriftelijk
dankwoord zei OVGO-secretaris de heer
Hofstede: 'Uit de ontvangst hebbenwij
kunnen constateren dat de AIYIffB de
gepensioneerden een heel warm hart
toedraagt.'
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VG-A}NMB NU IN
DEELNEMERSRÀÀD

Het PensioenfondsÀNVIIB kent al tiental-
len jaren een Raad van Deelnemers. De
leden zijn gekozen uit en door de wer-
kende deelnemers. In algemene zin
controleert deze raad de werlorrrijze van
het Pensioenfonds en zijn bestuur. Door
een wijziging van de Pensioen- en Spaar-
fondsenwet is inmiddels de medezeg-
genschap van alle belanghebbenden
geregeld, dus ookvan de gepensioneer-
den. Om deze redenzijn de Statutenvan
het AIV\trB Pensioenfonds aangepast. Er
is een Àdviesraad ingesteld van 12 le-
den. Tien leden zijn leden van de Raad
van Deelnemers, twee leden worden
gekozen uit de gepensioneerden. Uit de
aangeschreven niet-leden van de VG-
AI\ilMB zijn geen kandidaten voorgesteld.
De reeds door de Àlgemene Ledenver-
gadering van 23 maart j.1. gekozen heren
J.H. Eysenring enJ.P. Korstjens als verte-
genwoordigers van onze vereniging zijn
thans als ledenvan de Adviesraad be-
noemd. Een eerste gecombineerde
vergadering van de Raad van Deelne-
mers en de Àdviesraad heeft inmiddels
op I novemberplaats gehad.

ovco VERSTERKT MET JAARPTAN I 992

BEI,ANG ENB EHARTI G ING G EPENSI ONEERD EN
À.ctieve belangenbehartiging is het
kernthema van het OVGO-jaarplan
1992. Dat werd gepresenteerd in het
.E l{I#B-hoofdkantoor, waaÍ onze veÍ-
eniging op l0 oktober j.l, gastrrouw
was van de À.lgernene Vergadering
van het Overlegorgaan Verenigingen
van Gepensioneerden van Onderne-
rningen.

De belangenbehartiging van het OVGO
houdt in:
i. Regelmatig overleg met andere ver-
wante organisaties met overheid en'de
politiek'. Het bevorderen van de pu-
blieke discussie over de positie en parti-
cipatie van ouderen in de samenlevinq.
2. Het bevorderen van de meningsvor-
ming in eigen krrngen over de positie
van ouderen, om samen sterk te kunnen
staan.

Omdat meer en vooral doelgerichte
activiteiten hard nodig zijn, wordt de
organisatie van het OVGO versterkt. Het
bestuur wordt uitgebreid. Voor elk van
de belangrij ke aandachtsgrebieden komt
binnen het bestuur een 'portefeuillehou-
der' beschikbaar, Deze zal tevens deel
uitmaken van de respective OVGO-
commissies, Daarenboven is de organi-
satie geprofessionaliseerd. Sinds augus-
tus beschikt het OVGO over een
gesalarieerde medewerker, die de se-
cretaris bijstaat en het OVGO-bureau als
coördinatiepunt dagelijks aanspreek-
baar maakt. Veel aandacht wil men be-
steden aan de presentatie van het
OVGO, o.m. door het OVGO-Nieuws, het
tijdschrift voor de besturen van alle
aangesloten verenigingen,

OVGO is altijd voorstander geweest van
hechte samenwerking met de verschil-
lende ouderenorganisaties en -bonden.
Nu door de overheid fors wordt gekort
op de subsidies - ook het OVGO ontkomt
daar niet aan - wordt die samenwerking
op een geheel nieuwe leest geschoeid.

Naast het overlegvan de samenrrvèr-
kende ouderenorganisaties met het
ministerie vanIil/]/C, bestaat nu ook een
regelmatig contact met het ministerie
van S\MZ. Daarin gaat het vooral over
pensioenzaken en de inkomenspositie
vanouderen,
Het OVGO-Jaarplan 1992 voorziet ook in
de vorming van nieuwe commissies voor
aktuele belangenbehartiging, perma-
nent ofadhoc.

Op de markt mag een gulden dan een daalder waard zijn, de koopkracht van ouderen
staat onder grote druk (foto Harry de Vré)

I
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Arie Drupsteen was al een
eind in de zeventig en dus
gepensioneerd, na een ar-
beidzaam leven als hrand'
stofíenhandelaar. Hij had
indertijd de' aardgasramp',
zoals hij dat noemde, tijdig
aan zien komen en had zijn
nering voordelig van de hand
kunnen doen. Zo was hij in
goede doen geraakt en he'
woonde hij eenpenthouse
aan de rand van Haarlem met
een dr'l<ke Àmerikaan in de
garage. Drupsteen was ooit
Lid Voor Het l,even geworden
en droeg deANWB eenwarm
harttoe. Hij had immers altijd
vanuit het gehele land de weg
naar huis terug kunnen vinden
dank zij die bekende oranje
bordjes'Amsterdam' bo-
venop de wegwijzers.

Goed, geweest is geweest.
Tegenwoordig was het alle'
maal anders. Op hetverkeers'
plein tegenover zijn Íïat ston-
den nu prachtige kunstoÍ
richtingb orde n,'s avo nds
zwo e l- blauw verlic ht. Vo or
Arie met zijn ANWB-gevoel
om best trots op te zijn. Daar
had hij met al die andere
trouwe leden toch maar mooi
aan bijgedragen. Hii kon er
genietend naar kiiken, tot oP

WEGWIJZERS

verteld hoe de vlag er bij-
stond.
Een uurtje later zag hij een
gele Eend aankomen en in het
plantsoen sÍoppen. De uit-
stappende wegenwacht be-
keek de schade en consla-
teerde dat dingen die
normaal hoog in de lucht
zitten op de grond véél groter
zijn. Zo'n kolossaal bord kon
hij nooit in zijn Eend meene-
men. Hij besloot van verdere
actie a{ te zien en reed weg.
Maar net toen Arie het wegen-
wachtstation wilde bellen met
een gepeperde klacht, kwam
het gele Eendje terug. Dil
maal was er een grote zaag
aan boord teneinde de afme-
tingen van lichtbak en dienst-
auto beter op elkaar af te
stemmen. Tot grote ontstelte-
:is rar Atie begon de wegen-
',,. ach! in die mooie. blauwe
::c::bak te zagen. Voor het
;'ex.sier van zijn zesde etage
:rcÈ àet trauwe bondsiid wit
',','eg van zo'n staaltje van
k a p i ta alve rnietiging. Versla-
gen woeg hij zijn wouw om
een dubbele borrel. Ën dat
:er,,,,:jl het nog niet eens kof-
j 
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Teirs,t en tekening Jaap Jasper-
.sen
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zekere ochtend...
Het had behoorliik gestormd
die nacht en het blauwe kunsf-
stof tekstbord was finaal van
de paal geblazen en in het
gras beland. Datwas schrik'
ken voor Arie toen hii 's mor-
gens uit het raam keek. Maar

met kennersoog schatte hij
dat het nog best zou meeval-
len. Een fluitje van een cent
voor een vakman, dacht hij.
Ëen kwestie van hupsakee het
bord omhoog en wat schroef-
jes vastdraaien. Dus sne/ fteÍ
a' e g e nvt ach ts t a tio n ge be ld e n
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GEWIJZIGDE

STATUTEN

VOOR AIIE TEDEN

Voor alle leden zijn ditmaal de in druk
verschenen gewijzigde verenigingssta-
tuten meegezonden. De herzieningen,
zoals vastgesteld in de extra vergadering
van l4 mei j.1., zijn hierin verwerkt.

BEJÀÀRDEN OVERTIJDEN

REEDS VOOR OPNANIE

De wachtlijsten voor de psycho-geriatri-
sche verpleeghuizen in de provincie
Utrecht zijn zo lang, dat veel bejaarden
overlijden voordat ze kunnen worden
opgenomen. Van de 400 personen die
vorig jaar op de wachtlijst stonden, over-
leden er 138.

TIÏ\Y SCHELEN DE IUTTROINM

VA}I'DEBOI\TD EN\trIJ'
(vervolg van pag. 5)

ik heb hier radio en TV, Ik zoek ie
programma s die mq rrteressere:
Nee, niet RTL4 en Veronica, Nee',','a.
me bezig houdt, Ik lijd aan de',i'e:e-j
Ik kan me kwaad maken als ik he: ge-
weld zie, de onrechfvaardighe-C ce
crimr:raliteit onder de jeugd De per-
verse toestanden op gebied va-n sex
En de rampen, de hongersnood, Ce

vervolgnng, al die vluchtelurgen, asiel-
zoekers, Joegoslavië. A1 dre ;aren heb
ben ze betrekkelqk goed samenge-
woond en opeens is er voloP haat en
nijd Oh, ikvild het zo'n chaotische
wereld, ik begn'ijp niet wat er achter zit.

Wrj zouden zeggende duivel zit er
achter, Daar geloof ikur.'
A1s ik waag dat meer een simpele dan

:- -. -s-cele verklarrrig te noemen, heeft
r- =.:r ccek brl de hand 'Christenen

::-:.'.,aald'. Dat rs een boek vol voor-
scel-Lrgen, van oudsher en dat loopt tot
.r cnze ti;d De Mariaverschijnurgen
zijn erLn voorzien, de revoluties, de
trjden dat de duivel vrij spel ki;gÍ ia nu
ben ik rooms bezig hoor,' gooit ze haar
echte bumenkant op tafel Een TmY

Schelen, zaals ze binnen de Ali\\E niet
gekend is, Daar was ze de jufirouw, die
'De Bond enwij' had samengesteld de
voorloper van het 'rode boekje'. De
juffrouw, die het nieuwe personeel
onlving, rondleidde en een jntroductie-

cursus gaf, Vnendelijk, charmant,
intelligent en met str-1l. Kortom de Ttriy
Schelen van de buitenkant.

10

Tekst en íoto's Bram Roozendaal
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KOKENMET
PAULVANDER MEU

Voor de feestdagen mag het iets exka's
zijn. Een feestmaal.

COCHONDELAIT
à la sauce de cornichons

Benodigdheden:
2 streng van elk 4 koteletten (speenvar-
ken) en 400 gram speenvarkenfilet.

Voor de saus:
75 gaugurken, 1 dljus deveau,2 sjalot-
jes, 2 g bruine basterd, 20 g boter.

Voor de groente:
2 grote aardappels, I winterwortel, 50 g
zilveruitjes, 50 g doperwten, 100 g hari-
cots verts, 50 g boter.

Bereidingswijze voor de saus:
Maak de sjalotjes schoon en hak ze fijn.
Snij de augurken in kleine blokjes. Laat
nu de boter in een steelpan smelten en
voeg de sjalotjes toe. Laat ze op een laag
vuur goudbruin worden. Doe er nu de
bruine basterd bij en laat deze smelten
en voeg dan ook de blokjes augurken
toe. Laat alles twee minuten sudderen en
giet er dan de jus de veau bij. Aan de
kook brengen en warm houden.

Bereidingswijze groenten:
Maak de aardappelen, winterwortel en
haricots verts schoon. Snij de aardappe-
len en wortel in blokjes erLzetze apart op
met koudwater. Breng ze aan de kook en
giet ze af. Doe dit ook met de haricots
verts.
Verhit nu de boter in een koekepan en
bak daarin de aardappelen, wortel en
zilveruitjes goudgeel. Voeg vervolgens
de haricots verts en de doperwten toe en
bak dit nog drie minuten. Daarna alles
warmhouden.

SAJTADE TONIIN MET TOMATENSAUS
(4 personen)

Benodigdheden:
240 g tonijn in dunne plakjes gesneden,
L/2 dlzonnebloem olie, 8 tomaten, 6
blaadjes basilicum, 2 sjalotjes, 100 g
Àmsterdams vet, I kropje Batavia, l/2
krop sla, 4 cl notenolie, I cl azijn.

Werkwijze:
Maak de sjalotjes schoon en hak ze fijn.
Doe een beetje olie in een pan en doe
daar de sjalotjes in. Snij 6 tomaten door-
midden en voeg ze bij de sjalotjes en
kook de tomaten tot pulp. Doe nu de
blaadjes basilicum erbij en Iaat dit ca. 5
minuten inkoken. Haal de pan van het
vuur en zeef de saus. Pers zoveel moge-
lijkvocht uit de tomaten.
Doe nu bij de saus azijn, notenolie, peper
en zout en laat dit afkoelen. Snij de ove-
rige tomaten in vieren en ontdoe ze van
het vocht en de zaadjes. Snij nu die toma-
tendelen in reepjes en bewaar ze. \Mas
de sla soorten en laat ze goed uitlekJ<en.
Scheur de Batavia en kropsla in stukjes
en verdeel dit met het Àmsterdams vet
over de borden. Verdeel de reepjes
tomaat over de sla en doe dit ook met de
lauwwarme saus. Zout enpeper deplak-
jes tonijn licht en verhit een koekepan
met daarin een klein beetje olie. BaI< de
tonijn nu heel even aan één kant (de
bovenkant moet nog roodzijn) enver-
deel dit qver de sla. Herhaal dit tot alle
tonijn op is.

SVR TEGEN PIAN
HERZIENING ÀOW

HERDRUK
Staatssecretaris Elske ter Veld
'Een volksverzekering betaal je met z'n
allen met premies naar draagkracht,
maar dat geeft alleen rechten in omstan-
digheden waardoor je er een beroep op
moet of kan doen. Sociale zekerheid is
geen fruitautomaat of snoepautomaat,
waar voor een kwartje een rol peper-
munt uitrolt en voor een gulden een reep
chocolade. Dan moet ook de ÀOW-er
gewoon ÀOlM-premie betalen. Princi-
pieel vind ik dat volstrekt normaal. Maar
vanuit inkomensoverwegingen is wette-
lijke invoering pas gewenst als de ÀOW
'bruto zodanig omhoog gaat dat de pre-
miebetaling op het minimumniveau
absoluut niet wordt gemerkt.'
Intewiew inLeeflijd

Pensioennota
... Want TerVeld - en achter haar aIle
gelduitgevende ministers - heeft boze
plannen met uw oudedagsvoorziening.
(...) Het merkwaardige is dat de Pen-
sioennota zich bemoeit met de krraliteit,
de financiering en de hoogte van het
aanvullend pensioen. Dat zou te luxe zijn,
te duur zijn en nèg duurder worden - in
één woord onbetaalbaar. (...) Àan de
ÀO\4r knabbelt de regering al, nu de
aaavullende pensioenen. Kennelijk
onder het motto: wie later leeft dan zorgt.
De Volkskrant

Du.bbele vergrijzing
Er wordt voorspeld dat er in 20 10 ten-
minste 150.000 ouderen met een ernstige
vorm van dementie zullen zijn, tegenover
100.000 op dit moment. Veruit de be-
langrijkste oorzaakvoor deze toename is
gelegen in de 'dubbele vergrijzing', de
toename van ouderen van tachtig jaar en
ouder.
Staatscourant

Imrnigratie
Door de veroudering stijgen de uitgaven
voor de oudere bevolking sterk, de
draaglast van de jongere generatie
neemt toe. Tegelijkertijd neemt de jon-
g'ere generatie relatief in omvang,af. (...)
Gegeven het feit dat een relatief welva-
rend Europa verkeert in een omgeving
van arme landen met een enorme bevol-
kingsgroei zal gerekend moeten worden
op eenblijvende immigratie. (...) De
immigratie (zal) geen extra last vormen
naast de veroudering, maar een verster-
king betekenen van het draagrvermogen
vooÍ de financiering van de sociale voor-
zieningen in een verouderend West-
Europa.
Staatscourant

Bereiding vlees:
Zout enpeper de twee strengenen de
filet van het speenvarken en bak allès
goudbruin in de boter. Laat dit nu in l3
minuten garen. Snij daarna de filet in acht
stukjes en snij de koteletjes los.
Bedek de borden nu met de groenten en
giet de hete saus erover. Op elkbord
voegt u twee stukjes filet en twee kotelet-
jes toe. Garneer ze feestelijk af met wa-
terkers.

De Sociale Verzekering'sraad (SVR) vindt
dat de voorgenomen herziening van de
ÀO\M per I januari 1993 niet te rechtvaar-
digen is. Bejaarden die samenwonen met
een jongere werkende partner zouden er
dan financieel (65 tot 326 gulden per
maand) op achteruitgaan. Mocht het
kabinet zijn zin toch doorzetten, dan is
volgens de SVR een overgangsmaatregel
noo&akelijk.
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Orn het rnet de komende feestdagen niet te rnoeilijk Íe
maken en iedereen een kans te geven, ditrnaal een puzzel
die geen al te zware hoofdbrekens zal kosten. Het is een
zogenaamde Magische Pruzzel, waarbij horizontaal en
verticaal telkens eenzelfde uitkomst wordt verkregen,

Hor. Vert

Oplossingen vóor I februari I992 naar mw. G.N. Borsje, Noren-
butg 237 ,259 I AM Den Haag. De winnaar onfvangt een ca-
deaubon van / 25,-,

OPLO SSING VORI G E PAZZEL
l. ven-gast-vetgans: 2, kom-deeg-modegek; 3. 1ip-zeer-ple-
zier; 4, ase-bron-barome: 5, pin-gnoe-opening; 6. bei-tand-
bandiet; 7. lut-zode-zotherdt 8. bot-reel-troebel; 9. git-ruif-
fruitig; 10. lei-dies-leidsel: v:l l. url-erts-luister; l2'
tip-olie-politie; I3. ne1-amen-leenman: 14. dus-trui-duister; 15.
pui-kool-koopiui; 16. ode-cent-docente: I 7. cia-fret-fractie; 18.

taf-dans-afstand; 19. aar-koen-koreaan: 20. lui-lies-il]usie; 21.
eed-borg-gebroed.

We dachten nu zo zorgvuldig te zljn gieweest. Toch ontdekte
ons aitijd meepuzzelend lid Jan Koens een foutje. In opgave l4
is donkerwel duister, maar In cie samen te trekken woorden dus
en Írui komt geen e voor, Desalniettemin ontstaat in de grijze
kolom van de opgave, in het hart van het 7-letterige woord, het
beroep GEZONDHEIDSINSPECTEIIR, Daar hadden de overi-
gens vele goede inzenders geen moeite mee. Uit het stapeltje
trokken we mw. G. Giinther in De:', Haag aIs winnaar van de
cadeaubon.

4/r991

MAGISCHEPUZZEL 37
38
40
43

22
36
39
37

4t
44
42
45
43
46

bedreigen
telwoord
zwarte steen
bouwmateriaal

markeren
openbaar ambtenaar
vertelling
barbaar
oppasser
moskeetoren

47
48
49
50
5l
52

z
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l3
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4
2
5
3
6

t7
20
24
2t
18
2l
25
28
l9

mengrelmoes
afgelegen plaats
groot blok ijs
Aziaat
bedelaarsgift
Icuiden van gerechten

hoofddeksel
bar
ijskegel

mistletoe
verzachten
scheepsondernemer
plant
toewijzen
resultaat
verbouwer
vertering
afweren
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