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BUITENBAND

Hoe volmaakter iets is, des te meer is het werkzaam!
Spinoza.

Bram en Nel van der
Welle 12.9.47 . - 12.9.97

Ze kenden elkaar al veel meer
jaren dan dat ze verliefd, ver-
loofd en getrouwd zijn. Maar
eens komt hèt moment...... als

het koud is, dus op de ijsbaan in

1953! Beiden geboren en opge-
groeid op Goeree-Overflakkee
een geïsoleerd eiland toender-
tijd, geen bruggen, geen dam-
men. Dat was dan ook de reden
dat de functie van Wegenwacht
niet doorging in 1960. Er moest
verhuisd worden naar West-
Brabant en daar voelden beiden
niet voor. Ander werk zorgde
toen voor brood op de plank. ln

1969 probeerde Bram het weer
en toen lukte het wel. Hij kreeg

standplaats Zeelandbrug. Jaren
gereden de route Haringvliet-
brug-Zeelandbrug en later ook
nog de Brouwersdam.

ln 1982 vrije keus voor het sta-
tion Rhoon en worden Hoekse

Waard en Europoort zijn werk-
gebied. AIs je zo over die dam-
men en bruggen rijdt en je ziet
die eindeloze watervlakten dan
krijg je een ruime horizon en

een ruime blik. En die eigen-
schap heeft Bram met zijn Nel

in praktijk gebracht na zijn werk-

zame leven bij de Wegenwacht.
Samen begeleiden ze KCK-kam-

peerreizen, wel zo'n 22; deze

zomer waren ze in de Baltische
Staten en Rusland. Maar de lief-

de voor de "Hollandse luchten"
blijft een plaats innemen; dat

drukt hij uit in zijn hobby schil-
deren en tekenen.
Samen hebben ze drie zonen en

een dochter en vier kleinkinde-
ren. En zo'n handige vader kan

daarbij ook nog zijn tijd vullen
met klusjes. Geniet samen nog
veel jaren van datgene dat jullie

hebben gezaaid. De VG-ANWB
heeft het feest van 40 jaar mee

herdacht met gelukwensen en

een bloemengroet.

Frans en Etty Karseboom
26.11.47. -26.11.97.

Het was 1942 en wel "le quator-
ze juillet". Kees, Frans z'n

vriend op de middelbare school
was jarig.... dus feliciteren. Op

het feest kwamen nog twee aar-

dige meisjes uit Bloemendaal,
nichtjes van Kees. En toen, op
de dag van de bestorming van

de Bastille, werd het hart van
Frans bestormd! De volgende
dag moest Kees mee, op bezoek

bij de nichtjes. Maar de Íiets van

Kees was kapot. De versnel-
Iingskabel was gebroken en een

nieuwe was toen niet te koop.
Maar Frans wilde versnellen
dus zocht en vond hij thuis in de

schuur nog een kabeltje. Het

kabeltje dat hem en Etty heeft
verbonden. Ze trouwden op 26

november 1947 en vertrokken
samen naar Canada. Daar wer-
den ook hun kinderen Audry en

Franky geboren. Na 15 jaar

keerden ze terug naar

Nederland en vestigden zich in
Heemstede - goede herinnerin-
gen. Frans kwam toen bij de

ANWB waar hij werkte op de

afdeling personeelszaken en op

de computerafdeling. Ze genie-

ten nu van de gepensioneerde

staat. Het "kabeltje" dat ze ver-

bindt is nog niet versleten.
lntegendeel het is hechter.

Frans heeft, meer dan in zijn

werkzame periode, ontdekt hoe

hij en de kinderen door Etty in

de watten zijn gelegd. Deze dag
wordt dan ook gezamenlijk her-

dacht in grote dankbaarheid.

Onze hartelijke wensen voegen

zich hierbij.

Jaap en Trijn van Buiten
26.10.57. - 26.10.97.

Wat moet je doen in 1943..... het

zag er niet vrolijk uit in
Nederland. "Waar is behoefte
aan" dacht Jaap...... aan warm-
te. Dus hij begon in een garage

met hout, turf en antraciet. ln

die tijd werd er nog geze lig
gedanst; niet zo naast elkaar
huppelen en springen maar

cheek to cheek. En zo ontmoette
hij in 1954 Trijn op een dans-

avond aan de boorden van de

Beulaker (een meer bij
Giethoorn). Ze trouwden op 26

oktober 1 957. Dat ging niet

zomaat. Nee, het ging letterlijk
in een huwelijksbootje over het

water naaÍ het stadhuis van

Giethoorn. ln 1960 kwam Jaap
bij de ANWB en ze zijn toen
gaan wonen in Steenw jkerr,vo d

411991

dat dichter bij de d ,,'e.s:

wegenwacht routes ag. iaaC

was altijd een actieve
Wegenwacht die zitting had in

diverse commissies en in het

bestuur van het

Overgangsfonds van de

Wegenwacht. Wie denkt dat
Jaap, nadat hij met de VUT
ging, op zijn lauweren rustte

heett het mis. Hij heeft 4 ha

land een g'ote stai. die hij en

Trijn nagenoeg met eigen han-
den hebben gebouwd en

natuurlijk een aantal paarden.

Ze hebben samen nog veel

meer, Een dochter en een zoon

en drie klernkrnderen. En daar
"buiten" herdenken Jaap en

ïr jn van Buiten met kinderen
en kie nkinceren hoe belangrijk

voor hun verdere leven die dag
van veertig jaar geleden was.
Onze gelukwensen begeleiden
jullie nog veel goede jaren.

Ben en Lenie van Dueres'l
16.11.57. - 16.11.97.
Het begon in Laren - hoe kan

het ook anders zo'n romantisch

dorp. Beiden kwamen uit
Hilversum; de St. Jans kermis
lokte en ze hadden daar in

Laren zo'n gezellige jongeren-

soos. Bij de Iaatste dans sloeg
de vonk over - de iaatste dans
en de eerste grote liefde! Maar
ja die woningnoodl Gelukkig
mochten ze van de ouders van
Ben de bovenverdieping ver-
bouwen. Daar hebben ze van de

dag van trouwen 16 november
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BUITENBAN D

1957 tot december 1959

gewoond. Toen zijn ze verhuisd
naar Zeist want Jaap werkte op
het Kamp in Soesterberg.
ln 1963 is Ben in dienst geko-

men bij de WegenwachU in

1 964 overgestapt naar de

Technische keuringen in

Utrecht. Samen hebben ze drie
zonen en inmiddels ook al twee
kleindochters. In 1991 ging Ben

met Vut en nu geniet hij samen
met Lenie van zijn pensioen.

Waar blijft de tijd denken ze

vaak als 7e weer op stap zi-n

met de Íietsen oÍ met de benen-

wagen. Ook gaan ze graag met

vakantie. De afgelopen veertig
jaar samen wordt waarschijnlijk
niet op een kermis maar wel

met een dansje herdacht. Daar

zorgen de dierbaren om hen

heen wel voor. Wij genieten in
gedachten met jullie mee en

onze kleine groet verhoogt naar

wij hopen de feestvreugde.

Bart en NelStigter
12.10.57. - 12.10.97

Hij woonde in Leiden waar hij

als plateelschilder werkte. Zij

woonde in Appingedam. Niet

naast de deur zou je zo zeggen.

Maar's Heren wegen zijn vol

verrassingen. De militaire dienst

bracht Bart via Ossendrecht, de

kaderschool in Amersfoort, het
vliegveld in Twenthe naar
Appingedam. En daar leerde hij
zijn Nel kennen. Dus nu werk
zoeken in het Noorden en dat
Iukte. Op 12 oktober 1957

beloofden ze elkaar trouw en

om alle stormen des levens te
kunnen weerstaan betrokken ze

een woonark. ln zijn militaire
dienst was Bart instructeur bij
de geneeskundige troepen
geweest. Vele jaren maakte hij

zich als vrijwilliger verdienste-
lijk voor het Rode Kruis. ln 1965

verhuisden ze met hun twee
dochters, Karin en Jeanette
naar Leiden. Het werk van che-

migraaf, dat hij tot die tijd deed,

liep ten einde vanwege nieuwe

technologie. Na nog wat tijdelij-
ke werkzaamheden te hebben

verricht kon Bart als

broeder/chauffeu r in dienst
komen van de gemeente Leiden

op de ambulance van de

GGD/EHD. In 1979 kwam hij ais

docent EHBO in dienst van de

ANWB. ln Voorschoten was hij

belast met de opleiding van de

Wegenwachten ten behoeve
van het EHBO-diploma. Ook

verzorgde hij de herhalingsles-

sen van de Wegenwachten en

van het personeel van de

ANWB en kon hij hen iets van
zijn ervaringen, opgedaan tij-
dens het bemannen van de

ambulance, meegeven.
ln 1993 is Bart met de Vut

gegaan. Samen genieten ze van
hun fijne en gezonde hobby's.
lVlet de kinderen en kleinkinde-

ren, één kleindochter en drie

kleinzoons, is hun trouwdag
feestelijk herdacht. Ook wij
meenden...... dat is een bloeme-

tje waard !

Henk en Hennie Weijn
2.10.s7. - 2.10.97.

Was het in de botsautootjes of
was het in de rups dat die vonk
tijdens een bezoek aan de ker-

mis oversloeg? Dat vertelt Henk

er niet bij. Dat het een goed

besluit was samen verder te
gaan kun je zien aan zijn glun-

derende blik op de foto. lVlaar

overhaast doet hij niets - 5 jaar

verkering en verloving - mij

dunkt dan weet je het wel. Hij
kreeg een vaste baan bij de

Wegenwacht ( gestim u Ieerd

door zijn broer die dit werk al 5
jaar deed). Opleiding kreeg hij

op de Gedempte Burgwal;

hoofd van de Wegenwacht was
de heer Van Leeuwen. hoofdin-
specteur de heer lVlosheuvel en

instructeur de heer Van

Dijkhuizen. Voor ons allemaal
bekende namen. Erg gelukkig

was zijn eerste kennismaking
met het patrouilleren niet.

ïjdens een proefrit van Den

Haag naar Rotterdam was er

een "slimme" pechvogel. die
het bestond de dop van de

radiator er af te draaien toen
Henk met zijn hoofd onder de

motorkap zat om te kijken wat
er mankeerde. De heer Van

Dijkhuizen was er gelukkig vlug
bij en met koud water werd z'n
gezicht gered van blijvende lit-
tekens. De eerste standplaats
werd Apeldoorn en daar woont
hij nog steeds. De route was

Apeldoorn-Zutphen en daarna
Apeldoorn-Arnhem. Zes jaar op

de BSA-motor, toen in de 2 CV

en vervolgens in een Golf-die-

sel. Ja, ja, wat is nou het leukst?

Nou ik geloof dat ik dat wel
weet; hij heeft sedert 18 jaar

een originele Wegenwacht-
motor met zijspan en die wordt
nog regelmatig bereden bij spe-

ciale gelegenheden en uit lief-
hebberij. Hennie en Henk heb-

ben een zoon en een dochter en

zijn de trotse grootouders van 5

kleinkinderen. Op 4 oktober
hebben ze hun veertig jaar

huwelijk gevierd met kinderen,

kleinkinderen en vrienden. Wij
hebben onze gelukwensen doen
vergezellen van een mooi boe-
ket waarvoor Henk en Hennie

de VG-ANWB van harte danken.

411991

ln 1946 komen ze beiden terug
naar Nederland van uit de

Gordel van Smaragd. Na de

Japanse interneringskampen
Bandoeng en Batavia kwamen
ze in Hattem terecht. Daar leer-

den ze elkaar kennen; de
"Zoetwaterliefde" kwam in 1950

zeilend over de Friese meren in

een 16m'zeilboot . Op 11 okto-
ber 1957 wisten ze dat het niet
voorbij ging en gaven ze elkaar
het jawoord. Kees had na zijn

HBS de HTS in Haarlem bezocht
waar hij succesvol aÍstudeerde
op Scheepsbouw. Met deze ken-

nis kwam hij in 1986 in dienst
van de ANWB als expert plezíer-

vaartuigen. Na een boeiende

tijd bij Scheepstechniek ging hij
in 1990 met VUT. De liefde voor
zowel elkaar, als voor het water
zit beiden in het bloed. Met hun

boot varen ze op de Oostzee en

maken tochten o.a. naar

Denemarken. Maar ook gaan ze

op reis naar Zuid-AÍrika om
daar met een camper van alles
te bewonderen. Ze hebben het

eigenlijk heel druk. Hun drie kin-

deren en twee kleinkinderen
vragen ook tijd; ie wilt toch van

ze genieten. Ze hebben het feest
van 40 jaar samen uitbundig
gevierd met familie en een

heerlijke lndische riisttafel. Het

prachtige Biedermeier boeket
en de gelukwensen van de VG-

ANWB hebben hieraan hun

steentje bijgedragen. Nog heel

veel goede jaren met elkaar.

3
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BINNENDIEZE -
"Venetië onder's-Hertogenhosch"

BUITEN BAND

Een dagje uit!
De heer Kennedy van Dam stelde enke-
le jaren geleden een programma
samen voor een "dagje uit" voor de
leden van de VG-ANWB, in "zijn regio".
Varen over de Binnendieze, lunchen in
de Raadskelder en met een gids door
het Bourgondische's-Hertogenbosch.
Er waren helaas niet genoeg deelne-
mers. De Binnendieze bleef in mijn
gedachten. lVlaar ja, ik moest een mee-
Iigger vinden, en die heb ik gevonden.
Het was een heerlijke dag.

Vóór 1185 vormden de rivieren van de
Dommel en de Aa een Delta-gebied.
Het water stroomde via de Dieze naar
de lVlaas. Op een zandophoping temid-
den van dit waterrijke gebied werd in
1 185 's-Hertogenbosch gesticht. De

stad groeide; in de 14e eeuw werden
de stadsmuren verlegd en kwamen
deze waterstromen voor een deel bin-
nen de vestingmuren te liggen. Dit
waterstelsel heet de Binnendieze.
Varen over de Binnendieze, ónder het
stadscentrum, is een heel aparte erva-
ring. Enkele jaren geleden wilde de
gemeente dit water dempen en een
rioolstelsel aanleggen. Want in de
Binnendieze werd van alles gedropt,
het water werd bepaald ongezond.
Gelukkig heeft een aantal mensen dit
plan kunnen voorkomen. Er werd een
rioleringssysteem aangelegd, de

G rote Hekel, Voldersg at.

Binnendieze werd
schoner, de prachtige
eeuwenoude panden
en bruggen werden
gerestaureerd. Nu
kun je onder de stad
door varen. Soms is
het donker, en dan
komt er weer een

Bij het DIEZEHUIS,
Molenstraat,
stapt u op.

411951

Abts b ru g, Kr u i sstra at.

open plek en zie je zon en groen. Het is
een oase van rust, terwijl boven je
hoofd de stad bruist van leven en druk-
te. U moet dit beslist eens ervaren; vol-
gend jaar tussen 25 april en 4 oktober
kan het weer, met de vrijwilligers van
de Stichting Binnendieze.

FRANKJE

vaartochten weer;
tot 4 oktober.
l rjdens dit vaar-
seizoen kunt u bij
het DIEZE-HUlS, waar

n-beg
el kses ij

Binnendieze leren

ngen

uitzoeken en reserveren tot vier weken vöor

Zon

bi-varen&wandelen". U

tel. 073-6

voo

.00-

gewenste vaartocht.
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Bidden
Tegen de Kerstdagen, heb ik het gevoel, wordt er meer gebeden dan in derest van het jaar. Maar, zo vraag iÍ me af, wat betekent het gebed nogvoor de gemiddelde mens?

*Jïlï.r"rnd 
was het de gewoonte vóór aanvang van het middagmaatte

lk vouwde netjes mijn
handjes en zei een gebedje
van vier woorden, vergat
steeds het vijfde.
Mijn moeder, waarschijnlijk
net aan het einde van een
stil "onze Vader,, , verbeter-
de me dan vermoeid met
" deze" , maar na enkele
malen mijn "Here zegen
spijze amen deze', te heb-
ben aangehoord, werd het
ritueel afgeschaft.
Wat zegt zo'n gebed nu
voor een kind.
Ik herinner mij een verhaal
van een vriendin wier zes_
jarig zoontje steevast in zijn
"weesgegroetjes,, zei, ,,O Jesus,
Juffrouw van der Schoot,,, alsof er plot_
seling een ongewenste gaste binnen_
kwam.
ln die tijd wist een zesjarige nog niets
van "de vrucht van uw schoot,,.

a /1 0a1

kaarslicht dat flonkert in de goed gevul-
de glazen, van overvloedige diners en
peperdure geschenken voor het over_
grote deel van de mensheid.
Dan denk ik: konden we het geld maar

afschaffen, zodat nie-
mand zich meer kon ver-
rijken aan het leveren van
wapens of drugs. Konden
we maar zover komen
dat we onze kennis zou-
den gebruiken om onder-
ontwikkelden te helpen
hun land te bebouwen
zonder daar een bénkche-
que tegenover te stellen.
Kon de mens maar
zoveel beschaving terug_
vinden dat hulpgoederen
zonder corruptie bij de
juiste mensen terecht
kwamen.

Maar dan zou in ons gro_
te egoi'stische denken toch een vleugje
altruïsme moeten worden toegevoegd.
Een nieuw soort BTW (Betere
Toegevoegde Waarde).
Eerst dan zouden we op de goede weg
zijn naar een "Vrede op Aarde,, en ik
weet zeker dat het ,,in de mensen een
welbehagen" zouzijn.
Geen depressie meer, geen zelfmoord_
pogingen.
lkzou zo graag tegen de jongeren van
nu willen zeggen ,,kijk eens in je bin_
nenste zet die walkman met die gilmu_
ziek eens af en luister naar je éigen
stem.
Adema van Scheltema zei het al in zijn
tijd;

Min de stilte in uw wezen
zoek de stilte die bezielt
zij, die alle stilte vrezen
hebben nooit hun hart gelezen
hebben nooit geknietd.

lk wens u allen heel fijne feestdagen

PUCK

aan de hel van hun dagelijks bestaan te
ontsnappen, waar kindertjes sterven
van honger, dan kàn dat niet de beteke_
nis zijn van "komt allen tot mij,,.
Wat hebben we dan in onze zelfge_
noegzaamheid met dat geloof gedaan?
Toegegeven, er is niets bewezen, daar_
om heet het ook geloof. Maar moet
alles eerst bewezen worden voor we er
naar gaan leven?
We vliegen door de geluidsbarrière,
zwerven door het heelal, laten karretjes
rijden op de maan en op mars, dus wie
weet wordt er in de toekomst ineens
iets bewezen.
lk vind al genoeg bewijs in de natuur, in
het wisselen van de seizoenen, het
openspringen van de eerste knoppen
aan een boom, het afvallen van zijn
laatste bladeren. De geboorte van mens
en dier en het sterven van iemand die je
lief is. Dan voel je de aanwezigheid van
iets of iemand die sterker is dan jij en
bij wie je niets voorstelt, noch mei geld,
macht of omkoperij.

En straks is het Kerstmis. Het feest van

Maar nu is bidden ,,uit,,. Men bidt niet
meer voor "brune bónen,., of ,'deze

spijzen ".
Het is toch vanzelfsprekend dat die op
je bord verschijnen. ,,Daar hebben we
recht op". "Niet dan?,.
Bidden doen we hooguit nos voor een
nieuwe auto of een computer.
Maar ik weet nog hoe de betekenis van
"geef ons heden ons dagelijks brood,,
akelig realistisch tot me doordrong,
toen in 194S het Zweedse wittebrood
uit de lucht kwam vallen.

Wanneer ik beelden op de televisie zie
waarin mensen hun buren afslachten
omdat hun "geloof,, iets afwijkt van het
hunne, waar jongeren zo vertwijfeld zijn
daÍ.ze zich volspuiten met vergif (graaó
aangeleverd door hun medemens) om

5



lk dacht dat ie met Pompend-

BUITENBAND

Remproef-test

411991

Als de dag van gisteren weet ik dat
ik 43 jaar geleden mijn rijexamen
aflegde. lk slaagde in één keer en
werd beloond met schouderklopjes
van de "senioren".
En dan begint het meegroeien met
de ontwikkelingen in het verkeer.
Dat gaat vrijwel "ongemerkt" en
daarin zit nu juist een zeker risico.
Het wordt tijd om je rijvaardigheid
op te frissen.

he ANWB-cursus "Rijtechniek &
lJvoertuigbeheersing" bleek een pri-
ma test te zijn om je zelf eens de spiegel
voor te houden. Want, hoe goed
beheers je eigenlijk je auto? Uit onder-
zoek blijkt immers dat maar liefst 95%
van alle ongevallen het gevolg is van
menselijk falen. Daarnaast was de aan-
bieding in "Dingen van de Dag" wel
aantrekkelijk: f 299,- met 30% korting.

Op 11 juli trad ik aan op de ANWB-loca-
tie in Lelystad, aan de Eendenweg.
Gastvrouw-lerares Emmy Kers wist
meteen de goede, rustgevende, sfeer te
treffen. lk had voordien al een cursus-
boek ontvangen - en bestudeerdl -
zodat het theoriegedeelte effectief kon
verlopen. Emmy haakte op onze kennis
in en zo ging je goed voorbereid, en al

wat aangescherpt, naar de praktijk van
alle dag.
Daar werden de rij- en remlessen
gedaan met je eigen auto. Die leer je

dan ook nog eens extra goed kennen.
lVlet duidelijke aanwijzingen gaf Emmy
de opdrachten. Wij begonnen met "op
de juiste manier remmen". Nou had ik
altijd nog de illusie dat je met "pom-

6
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Remmen goed bezigwas,
F0UT, dus.rrr,r

lnstructies aan 't groepje

De opdracht luidt:
"Starten en meteen
volgas naar de fuik,
dàn remmen, zó Slalom rijden
hàrd dat de remmen
net niet blokkeren."
Natuurlijk begin je met de angst dat er
iets mis gaat met het remmen. Want je
moet er niet aan denken dat je brokken
maakt in de fuik waar Emmy staat. Na

een aantal keren, met strenge aanwij-
zingen, krijg ik het eindelijk voor elkaar
pats-boem-remmen en stop, precies
volgens de instructies. Eindelijk gelul(.

Slalomcírcuit,
Emmy Kers geeft instructies

Dan komt de instructeur voor de sla-
lomtest op een baan met pilonen. Het
gaat om het sturen én de autobeheer-
sing. Ook nu ervaar ik pas echt hoe
ideaal stu u rbekrachtiging meewerkt bij
het slalomrijden, ook bij hoge snelheid,

Voor de volgende test is op het terrein
een grote cirkel uitgezet. De opdracht is
deze cirkel met de grootste snelheid te
ronden en te blijven ronden. De snel-
heid moet zo hoog zijn dat de auto net
niet de cirkel uitschiet of uitbreekt. Na
een flink aantal zeer snelle ronden te
hebben afgelegd was ik toch blij te kun-

Ï]- I tI

geblokkeerd remmen

tegen-blokkererlaan

pompend Íemmen

theoretisch ideaal remrten (ABSI

7

I

pend remmen"
goed bezig was.
Fout, dus... Er is een
baan uitgezet met
aan het eind een
fuik van pilonen.
Emmy verzekert dat
zij aan het eind
staat, en blijft staan,
als wij er aan
komen scheuren.

**
=
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Cursus Rijtechniek &
Voertuigbeheersing

De cursus duurt een dag. Theorie en
praktijk worden gecombineerd. ln
groepjes van acht deelnemers geven
instructeurs individueel onderricht
bij rem- en stuurtechniek en bochten-
techniek. De praktijk-oefeningen wor-
den met de eigen auto uitgevoerd.
lVlen dient in het bezit te zijn van
minimaal een WA-verzekering en een
geldig rijbewijs.
Nadere informatie, c.q. telefonisch
aanmelden:
ANWB-Rijvaardigheidsopleidi ngen.
Telefoon : 07 0-31 46468.
Telefax 07 0-31 47 037. Of: schriftel ijk
aanmelden: ANWB-
Rijvaardigheidsopleidingen, ant-
woordnummer 10,2509 XA Den
Haag. Prijs p.p. f 299,- (ANWB-
gepensioneerden krijgen korting
teruggestort).

nen stoppen omdat een aankomend
gevoel van zeeziekte me niet aanstond
met de inclusieve lunch in het vooruit-
zicht.
Vervolgens kreeg ik instructie hoe je
een obstakel op de rijweg moet kunnen
ontwijken. Ook weer met hoge snel-
heid, rijden, remmen, én sturen - blij-
ven sturen. Als zo'n oefening goed lukt
is het met je zelfvertrouwen ook iets
beter gesteld. De dag wordt besloten
met het rijden over een circuit met inge-
bouwde trucs. Het wordt een tijdritje
waarpij behendigheid en snelheid op
elkaar afgestemd moeten zijn. lk vond
het een verrukkelijke afsluiting van een
fantastische dag, bevestigd met een
DIPLOMA. En dat na 43 jaar, met al die
rijbewijzen sindsdien.
Blijf in de leer, zeker in het verkeer.

Harry de Vré

Bestuur en leden
Van de VG-ANWB

verwachten u

op onze Nieuwjaarsrecepties

411991

15 januari: Den Haag
20 januari: Hoogeveen
22 januari'. Eindhoven

Ditmaal worden er drie
Nieuwjaarsrecepties gehouden. Eén

in het Noorden, één in het Zuiden,
en één in het Westen van ons land.
De Nieuwjaarsrecepties van onze
vereniging werden in de afgelopen
jaren steeds beter bezocht. ln het
begin verkeerden wij even in het
onzekere. Zou er wel voldoende
belangstelling bestaan? Er werd
begonnen in Den Haag, het hoofd-
kantoor, en in Utrecht, ook bij de
ANWB. De centrale ligging was voor
vellen een bezwaar: verre reis en
ongewisse weersomstandi g heden.

20 januari: in Hoogeveen,
in het nieuwe kantoor van
Unigarant, Sch utstraat 1 2.

. 22 januari: in Eindhoven,
bij Van der Valk,
Aalsterweg 322.

Alle recepties beginnen om 14.00

uur en duren tot ca. 16.00 uur. Wij
hopen dat u kunt komen.

Reiskosten-regeling
Zoals gebruikelijk kunnen de reis-
kosten - op basis van 2e klas trein
en eventueel tramibus - zonodig bij
de penningmeester worden gedecla-
reerd.
Wanneer men per auto komt geldt
de reiskostenvergoeding voor de
bestuurder van de auto. Niet voor de
mee-rijdende passagier(s) in de
auto. Deze kunnen wel hun persoon-
lijke kosten, voorafgaande en vol-
gende, op het "car-poolen" declare-
re n.

8

ln 1998 drie recepties:
. 15 januari: in Den Haag,

ANWB-hoofdkantoor,
Wassenaarseweg 220,
het Museum in de Rotonde.

g
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"Weg met de kleine letter-
tjes", luidt de "slogan" van
de Nederlandse Luister- en
Braille Bibliotheek waar u

kunt kiezen uit 30.000 boe-
ken en uit ruim 150 tijd-
schriften op cassette.
(lnlichtingen NLBB, tel. 070-
3593456). Er zijn trouwens
ook boeken met grote let-
ters in de meeste boekwin-
kels.
Een variant: kleine cijfertjes
kunnen groter, bracht de
PTT onlangs op de "Haagse
Ouderendag". Daar zag ik
een telefoon met grote cij-
fers. Het kostte toen
Í 119,-, maar men vertelde
mij dat het / 98,- wordt.

Harry de Vré
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"Wé9, met de kleine c iiferties

BTDRIEGERTJES VAN Ro »ZENDAAL

Vraag me niet hoe ik het
weet, maar u warmt zich wel
met de kerst. U hebt niet
voor niks een kerstpakket
gekregen. Nog wel met een
persoonlijke wens van mr
Paul Nouwen, bekend van
radio en televisie en die gro-
te Nederlandse wielerronde.
Toegegeven, ik heb er ook
één. En - ondankbare vlegel
die ik ben - kijk ik er niet
eens vrolijk bij. Want ik zit
met een dilemma. Nee, niet
omdat er elders hongerende
kindertjes zijn.
Die krijgen zelfs met de pot-
ten van het Leger des Heils
en het brood van bisschop
Muskens geen volle Fuik.
Nee, ik begin me door die
schitterende doos de verlie-
zer te voelen in een
tweestrijd. lk heb niks met
dat kindeke in de stal en ik
wil ook niks met zijn kerst-
feest. Maar nu is er weer die
doos.
AIle kans dat er van die

Het Kerstpakket klok vijf wijst en de bar
opengaat in ons Verwenhuis.
Daar komen dan meer opa's
en oma's. Verlegen om een
praatje en wat quasi diepzin-
nigheid bij de tweede droge
sherry. tVlaar ik weet nu al
dat het op die kerstdagen
geen dringen is aan de toog.
Want als er kinderen zijn,
hebben die zich al lang de
vraag gesteld: wat doen we
met moeder? Stel je voor,
dat ze met die dagen op dtr
eentje zit. ln hun ogen is er
niets ergers dan kerstavond
en alleen zijn. Dus zijn ma of
schoonmama uitgenodigd
voor het kerstdiner. Bij de
boom, de kaarsen en de
kerstservetten. Fijn onder de
pannen en als het laat wordt,
lekker in het logeerbed.
Wij hoeven niet zo nodig.
leder jaar zijn we die dagen
zorgeloos doorgekomen.
Kerstloos en toch gezellig.
lVlaar wel met het kerstpak-
ket.

kerstservetjes inzitten. E n

kerstkoekjes en chocolaad-
jes. Probeer daar maar af te
blijven.
Zit je onderhand toch mooi
mee te deinen met die tinke-
lende liedjes van de winkel-
straten. Zelfs al zou je oor-
dopjes indoen, rechtsom-
keert maken bij de eerste de
beste versierde straat. heb je
nog kans dat je de kerstman
tegen het lijf loopt. Zie dan
maar eens de rug recht te
houden.
Het kerstpakket maakt week.
Slaat een bres in je afweer.
Je kunt niet meer doen alsof
je neus bloedt. Het gaat
maar om twee dagen, maar
ook om haat of liefde. We
zijn er weleens voor op de
vlucht geslagen. Zoais
Brabanders en Limburgers
de wijk nemen voor het car-
naval. Met het vliegtuig naar

zonnige, warme oorden. Om
gegrilde visjes te eten op het
strand.
Meestal met succes en dolle
pret. Tot iemand in ons mid-
den zei het kerstgevoel te
missen. Dat was dus de laat-
ste keer.
Sederldien is het thuisblij-
ven en wikken en wegen.
Storten we ons volledig op
het kerstgebeuren, of doen
we er dit jaar niets aan?
Geen boom, geen ballen,
geen kalkoen. Geen radio
met de hits van Jingle Bells
en White Christmas. Geen
televisie met kerstcircus en
glittershows. Maar gewoon
een beetje zondag houden.
Wat later op, lekker brun-
chen met een eitje, de mid-
dag in een luie stoel met een
boek achter een anti-kerst-
pantser en Beethoven's vijf-
de in de cd-speler. Tot de

I
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LieÍ bestuur - geweldig bedankt voor de
bloemen bij mijn 75ste verjaardag. Een

snelle recapitulatie leert dat ik sinds
mijn 65ste en een 40+50 jarig huwelijk
er in geslaagd ben de VG-ANWB een
vijfde bloemstuk te ontfutselen. En

reken maar dat ik m'n best doe er nog
meer in de vaas te krijgen. Maar jullie
hebben dan ook te maken met de
Bedriegertjes van:
Bram Roozendaal.

Prachtige bloemen staan te pronken op
onze eettafel. Een geste, bij gelegen-
heid van mijn 75ste verjaardag, welke
door mijn vrouw en mij bijzonder op
prijs werd gesteld.
J.F.J.M. Koens.

Beste Gerda, hierbij weer mijn puzzel-
oplossing. Er is vast veel belangstelling
voor de puzzelpagina. Ouderen puzze-

len veel, dat merk ik ook in mijn flat.
Hartelijke groet, ook aan de andere
redactieleden. En dank voor jullie werk
voor ons.
Diny Schelen.

Als minister Zalm de tekst "God zij met
ons" op de EUROrand wil hebben en
als deze tekst niet wordt geaccepteerd,
kan dat probleem met twee letters wor-
den aangepast. Namelijk door de vol-
gende tekst: "GELD zij met ons.
Harry de Vré.

Dank voor de bloemen en zeker ook
voor uw "column" Pensioen-Privé in
onze Buitenband. Het was werkelijk de
"finishing touch".
Fam. Böhne.

Namens onze kinderen en kleinkinderen
iedereen heel hartelijk bedankt voor de
belangstelling en voor de cadeau's en

kaarten die wij ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijksfeest mochten ontvan-
gen. Het is voor ons een onvergetelijke
dag geworden l

Cees en Dien van Dijkhuizen.

Aangenaam verrast waren wij toen op
onze 40-jarige huwelijksdag een bloem-
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stukje werd bezorgd door onze vereni-
ging van gepensioneerden. Het schept
nog eens de (buiten)-band met de
ANWB, met het gevoel "er bij te horen"
Bart en Nel Stigter.

Afgelopen drie weken zijn wij door u

verwend met een prachtig boekeï (2419,

65 jr.) en een schitterend bloemstuk
(11110 bezorgd voor 40-jarig huwelijk op
4/10). Voor de komende weken kan ik
niet iets verzinnen om hier met deze
frequentie een traditie van te maken;
het moet trouwens leuk blijven.
In onze kennissenkring vindt men het
spijtig niet ook zo'n attente relatie aan
de werkkring over gehouden te hebben.
J.M. Karman.

senloren

De Gezondheidstelefoon kan u op de goede
weg hel pen: 0900-8212183

Of het nu naar aanleiding is van een tv-programma of een
gesprek met de huisarts, iedere 50-plusser met een vraag
op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg kan gerust de Gezondheids-
telefoon bellen. "Cns team is niet louter een verwijsteam, wij luisteren heel
goed en proberen aan de hand van het verhaal van de mensen te ontdekken op
welk adres of bij welke groep zijn het best terecht kunnen. Daarbij geven we
graag een extra steuntje in de rug." aldus een van de vrijwilligsters uit het team

Vragen, en nog eens vragen
"Heb ik niet teveel betaald voor die pillen? Wat kost thuishulp? Wat is een
infarct? Wanneer kan ik aanspraak maken op een taxi? Kan ik van huisarts veran-
deren? Heeft u voor mij het adres van de darmstichting? lk begrijp de bijsluiter
niet, kunt u mij helpen?

Mijn moeder komt niet over de dood van mijn vader heen, wat kan ik doen? Er is
bij mij een medische fout gemaakt, welke stappen kan ik ondernemen? tVloet ik
nu in januari meer voor het ziekenfonds gaan betalen?".

De gezondheidszorg in Nederland kan nog zo goed geregeld zijn, maar je moet
wel weten waar je terecht kunt met die ene specifieke vraag. Of het nu de ziekte-
kostenverzekering betreft, de gezondheidszorg of pure medische aangelegenhe-
den, de Gezondheidstelefoon helpt u verder.

De Gezondheidstelefoon bestaat nu 3 jaar en is bij vele ouderen reeds een
begrip. De'bemanning' van de Gezondheidstelefoon bestaat uit senioren die
dankzij training en bijscholingen optimaal op de hoogte zijn van alle mogelijkhe-
den van en in de gezondheidszorg. Daarbij komt dat het telefoonteam gevestigd
is te 's-Hertogenbosch in het kantoor van de Unie KBO. Dit heeft als voordeel dat
de vrijwilligers steeds over actuele informatie beschikken.

Gebruik het nummer!
Het nummer van de Gezondheidstelefoon is 0900 - 8 21 21 83. Het is geen com-
mercieel nummer en kost dus gewoon 22 cenl per minuut. U kunt bellen op alle
werkdagen van 09.30 uur tot 12.30 uur.
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Snelle Íecapitulatie... 0nvergetelijk

Bloemrijk versierd.

Puzzel

Euro-rand

Finishing touch

(Buiten)-hand.

Attente relatie
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De ouderenorganisaties juichen de
instelling van het AOW-Spaarfonds toe
"ln de periode 20OO-202O is jaarlijks cir-
ca 8 miljard gewenst" aldus het
Centraal Planbureau.

AOW is basis-PENSIOEN

Met de nadruk op PENSIOEN.

Dus geen "uitkering", zoals het er vier jaar

geleden in het politieke jargon op begon te
lijken.

ln de BUITENBAND van juni '94 schreven
wij:
"De bedreiging van de AOW raakt iedereen.

Ook de gepensioneerden die een aanvullend
pensioen hebben. Daarom was de manifes-

tatie "Handen af van de AOW!" op 13 april
1994 in het Philipsstadion te Eindhoven een

belangrijk signaal aan de politici. De regering
moet komen met een weldoordacht lange-

termijn-plan en ophouden met politiek gela-

den korte-termijn-beslissingen. Het OVGO
(de pensioenbelangen behartigende organi-
satie waar ook onze VG-ANWB lid van is)

pleitte voor een "DELïA-plan" voor het

AOW-basispensioen".

Kosten gespreid

Aan het politieke gehakketak is nu hopelijk
een einde gekomen. De ouderenorganisaties
juichen de instelling van het AOW-reserve-
fonds toe. ln de toekomst kunnen de kosten
van de AOW worden gespreid. En de jongere
generatie kan het vertrouwen in de AOW
behouden.
De vraag blijft uiteraard of straks blijkt dat de

De rti e nd u i ze n d AOW-q e pe n s i o n ee rde n de m o n-

streerden op 13 april 1994 in het Philipsstadion in

Eindhoven onder het motÍo "Handen àf van de

AOW". De manifestatie werd georganíseerd door

de ouderenbonden en de ouderenorganisaties van

gepensioneerden.

stortingen in het fonds voldoende zijn. Het

Centraal Plan Bureau berekende dat er in de

periode 2000-2020 circa 8 miljard gulden

opzij zou moeten worden gelegd.

Premie-ontvangst onvoldoende
De overheid moet bijspijkeren. De premie-

opbrengst is nu al onvoldoende om alle
AOW-uitgaven te dekken. Dit jaar springt de

overheid bij met 2.45 miljard uit de "schat-

kist". ln 1998 wordt de rijksbijdrage 3.15 mil-
jard.

Nu is er dus het AOW-Spaarfonds. Dit jaar

zal de regering 750 miljoen in het fonds stor-
ten. Volgend jaar 1.5 miljard, en vervolgens
elk jaar 250 miljoen méér. Tot 4.5 miljard in
2010.

Er zijn nu twee miljoen AOW-ers; over veer-

tig jaar naar schatting vier miljoen.
Ko.

I Nieuwe leden:
I J.A. Korr-un,

I L"g.""rrt raat29, Hoofddorp
I G.B. Moes,
I Verdiplein 27. ïlburg
I v*. c.w..l. Jongsma,

I V. «i;ttroet<laan 46 Den Haag

I Mw. M.H. Kerklaan,

I Zonnedauw 40, Wolvega

I Mw. L. van Spronsen,

I Gentsestra aï213, Scheveningen
lVl. de Winter,
Buitensingel 7, Joure.

Begunstigers:
R.v.d. Oever,
Meppelweg 390, Den Haag
J.H.J. Dölle,
directie V+S
R,A.F. Kamphuis,

I directie V
A. eidsma,

I Drachtsterweg 16, Grouw
I Vw. O. J. van Raalte,

Veldhaarweg 96, Enschede
Mw. G.WG. Berfelo,
Twickelerblokweg 129, Borne

I Overleden:

I rv*. n. Hoogkamer,

I afd. Rl ruitertourisme, oktober 1997

411597

Diahetes
ln alle Centra voor Thuiszorg kunt u nu
informatie krijgen over diabetes, type ll,
vroeger o ude rd o m ssu i ke r ge n oem d.

Medicijnen
Twijfelt u over het nut van medicijnen in
uw kastje voor een kwaal die allang
weer over is? Vraag dan uw huisarts of
apotheker. Of bel de
Gen eesm í ddel en I ij n : (0800)0998877.

lnternet
De Unie KBO begint deze winter met
het project "Ouderen achter de compu-
ter". Er zijn drie cursussen over "de
techniek". U kunt informatie over het
startpakket krijgen bij SeniorWeb, post-
bus 222,3500 AE Utrecht. Bellen kan
ook: 030-2769945.

Patiëntenrecht
Opname in een verpleeghuis is ingrij-
pend voor de toekomstige bewoners en
ook voor de familieleden. Er is een
boekje "Patientenrecht in het verpleeg-
huis. Schriftelíjk te bestellen bij Afd.
Verkoop Publicaties Nzf, postbus 9696,
3506 GR Utrecht. Exclusief verzendkos-
ten / 5,-.

Kant-en-klaar
Kant-en-klaar-maaltijden zijn níet per
defÍnitie "slecht", zoals sommigen den-
ken. Er worden verse ingrediënten
gebruikt en er gaat nauwelijks vitami-
nen verloren. Eet u regelmatig K&K-
maaltijden vul uw maaltijd dan aan met
ertra groente en fruit om aan de dage-
lijks gewenste 200 gram groente en
twee stuks fruít te komen.

Medezeggenschap
Er is een kans op de realisering van een
OVGO-prioriteít. Het bestuur van het
OVGO verwacht dat de regering en de
Tweede Kamer gepensioneerden het
recht willen toekennen op eigen verte-
genwoordiging in.de besturen van de
pensioenfondsen.

0pstekert ES

I/AN DE

Ko
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Kruiswoordpuzzel 2.8

BU]TENBAND

Horizontaal 45. Jongensnaam.
47. Meisjesnaam.
48. Loflied.
50. Onderzoekcentrum (afk)

52. Voorzetsel.
53. Pijnstiller.
55. Meisjesnaam.
56. Voorzetsel.
57. Meubelstuk.
59. Landbouwgerei.
60. Hevig.
61. Noot.
63. Geneeskundig voor-
schrift.
67. Noot.
68. Gelijkmaken.
69. Soort sport. ,

Verticaal

1. Aartsengel.
2. Bijwoord.
3. Voorzetsel.
4. Kledingstuk.
5. Voegwoord.
6. Griekse wijn.

411991

54. Eindelijk.
55. Gebergte in Afrika.
58. Droog.
62. Voegwoord.
63. Persoonlijk voornaam-
woord.
64. Lidwoord.
65. Verlichting.
66. Landbouwwerktuig.
67. Familielid.

Oplossingen vóór 1 februari
a.s. naar mevrouw G.N.
Borsje, Norenburg 237,
2591 AM Den Haag.
De winnaar ontvangt een
cadeaubon.

0plossing
kruiswoord
"2-4", sept.

puzzel
'97.

Horizontaal
1. vervoerdiensten. 13. dam-
me. 14. dieet. 15 aai. 16.

wed. 18. innen. 20. liter. 23.
hoe. 25 rabat.27 robe. 29
iep. 30 ara. 31 zak.32 pier.
34 om. 35 na. 37. melk.
38.nice. 39. azijn. 40lalo.42
ra.44d\.45 noen. 47 ada.48
dia. 50 lei. 51 taag. 53 gem-
ma. 55 gids. 56 nepal. 58
elpee, 60 til. 61 rob. 63 stoot.
65 feeën. 68. kroonpreten-
dent.

Vertikaal
1.vb.2 rd.3. vaan.4. oman.
5. emier. 6. re.7. id.8. eiwit.
9. neet. 10 . seder. 11.tt.12.
nr. 17. chipolata. 18 iepen-
laan. 19. naam. 20. laan.21.
rozenolie. 22. bekkenist. 24.

oei.26. br.28. bal.33. rio.
34. oer.36. aal.37. mijn.41.
ada.43. adel.44. dame. 46.

eed.49. im. 52. getto.53.
galop. 54. alree. 55" gebed.
57. píon. 59. poen. 62. ik.63.
so. 64 tr. 65. ft. 66. ne. 67. ot.

Er waren vele goede oplos-
singen. Bii loting werd win-
naar Jan Koens.

Proficiat, de cadeaubon
komt naar u toe,

È

o
U)
o*
o_I
9)

a
o
U
o

1. Openingetjes.
7. Vorstelijk symbool.

13. Gereed.
1 4. Korte toneelstukken.
16. Voorzetsel.
17. Meisjesnaam.
18. Deel van de mast.
20. Muziekinstrument.
24. Lidwoord.
25. Bijenhouders.
26. Voertuig.
27. Bijwoord.
28. Tijdperk.
29. Kruik.
30. Dierengeluid.
31. Wedde.
33. Dierengeluid.
35. Rund.
36. Vrouwelijk dier.
38. De dato (afk).

39. Administratie troepen (afk)

40. Halmen.
42. Automerk.
43. Voorzetsel.
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7. Van een stad afkomstig.
8. Scheikundig element (afk).

9. Bijwoord.
10. Naschrift (afk).

1 1. Voegwoord.
12. Uitkrassen.
15. Gemengde drank.
19. Vliegveld.
20. Plaats in Duitsland.
21. Schaaldier.
22. Europese munten.
23. Slaapziekte.
24. Lotenverkoopster.
32. Loflied.
34. Eu ropese organisatie
(afk).

35. Stommeling.
37. Smalle weg.
40. Plaats in Nederland.
41. Frans kerstlied.
42. Etenslijst.
44. Aanroep.
45. Bijbelse figuur.
46. Medicijn.
49. Plaats in Nederland.
51. Sierheester.

4.
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