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Terwijl ik dit stukje schrijf
loeien de herfststormen or-n

het huis, de laatste bladeren
van de bomen plukkend. Zó
ook heeft de tijd stormen-
derhand de dagen, weken
en maanden van dit jaar
wegge blaze n,

Aan sommigen zijn geliefde
levens ontrukt; met hen

leven wij mee en wij wen-
sen hun toe dat zi, zich in
hun storm staande weten te
houden. Aan anderen kun-
nen goede dingen zijn toe-
gevallen, waarvoor zij dank-
baar zijn. Het leven kent ver-
driet maar ook vreugde.

Het jaar 1998 heeft onze ver-
eniging een aantal verheu-
gende dingen gebracht. lk
denk om te beginnen aan de
n ieuwjaarsrecepties. Dit jaar
voor 't eerst in drievoud,
verspreid over het land. Zó
konden wij onze leden in het
noorden en in het zuiden
laten merken dat zij er voor
ons ook bijhoren. Het was
door de grote opkomst dui-
delijk dat zij dat waardeer-
den. Daarom gaan wij hier-
mee doorl
Ook het uitstapje in augus-
tus hoort tot de goede herin-
neringen. Van verschillende
leden ontvingen wij enthou-
siaste reacties. Eén daarvan

wil ik met name noemen: de
brief van één van onze oud-
ste leden, mw. Kolkert, die
steeds van de paftij is als zij
maar enigszins kan. Zij liet
weten hoezeer zij ervan
geniet vroegere collega's
weer te zien; maar vooral
ook ervaart zij met dank-
baarheid dat zij in haar
ouderdom in de vereniging
met zorg wordt omringd. Wij
weten dat ook andere leden
het fijn vinden wanneer zij

aandacht vanuit de vereni-
ging ondervinden; wanneer
zij merken dat zij er nog
steeds bijhoren.
Dit was dan ook voor het
bestuur de drijfveer om een
netwerk van "aandachtge-
vers" op te zetten. Als "con-
tactpersonen" zullen zij
vanaf 1 januari 1999 contac-
ten gaan leggen - en onder-
houden - met leden in hun
omgeving. Wij denken hier-
bij in de eerste plaats aan
hen die door ouderdom of
handicap niet of nauwelijks
mobiel zijn. Maar ook ande-
ren zouden het prettig kun-
nen vinden met oud-colle-
ga's te praten, eventuele
problemen te bespreken of
raad te vragen.
Tot onze grote vreugde heb-
ben wij een flink aantal col-
lega's gevonden die bereid

a

zijn dit vrijwilligerswerk op
zich te nemen. Daaronder
zijn er velen die zich op ver-
gelijkbare wijze ook al voor
andere organ isaties inzetten
Hulde aan al die actieve,
meelevende mensen!

Tijdens een eerste bespre-
king met onze contactperso-
nen bleek dat zij met veel
enthousiasme aan de slag
willen gaan. Elders in dit
nummer stellen wij hen aan
u voor.
De groep is overigens nog
niet compleet; er zullen nog
enkele collega's bij komen.
Binnenkort krijgt u nader
bericht van de contactper-
soon in uw regio, zodat u
weet bij wie u terecht kunt
als u daar prijs op stelt.

Het jaar 1998 overziende
mogen wij vaststellen dat
ideeën en plannen die al
enige tijd werden gekoes-
terd in vruchtbare bodem
zijn ontkiemd en nu als pril-
le plantjes boven de grond
gaan komen. Zó beginnen
wij met frisse moed en vol
verwachting aan een nieuw
veren ig ingsjaa r.

Een jaar ook waarin wij uit-
gebreid ons twintigjarig

Vol verwachting
naar een nteuw
verenigingsjaar
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Joop en Dien Hamerslag
16.7.58. - 16.7.98.

Ze kennen elkaar al van de
lagere school waar Dien bij
de zuster van Joop in de
klas zat. ln april 1955 op
Koninginnedag kwamen ze

in elkaars armen en elkaars

hart. 30 oktober 1955 ver-
loofden ze zich eÀ ze trouw-
den op 16 juli 1958. Na de
LTS heeft Joop 7 jaar
gewerkt als automonteur bij
de Landmacht.
Tijdens zijn dienstplicht als
vliegtuigmonteur bij de
Luchtmacht en op 2 januari
1960 kwam hij als
Wqgenwacht op de motor in
dielnst van de ANWB gesta-
tioneerd bij de Pauwmolen.
Na een hernia was het
gedaan met het rijden op de
weg. Joop heeft toen mee-
gewerkt aan een project om

vervolg van pagina 1

bestaan gaan vieren. Hoe we
dat zullen doen zal ik nog

even niet onthullen. lk ver-
meld alleen dat de plannen
daarvoor zijn geopperd en

ontwikkeld door enige zéér
enthousiaste leden, met wie
wij nu de plannen verder uit-
werken. Zodra daÍ mogelijk is

zullen wij u nader berichten.
Wij hopen in het komende
jaar op nog meer - ook
regionale - initiatieven die

jongeren, komende van de
LTS, te begeleiden om
Wegenwacht te worden. De

laatste zeven jaar was hij
werkzaam als directie-
chauffeur en stond hij altijd
klaar voor de heer Nouwen;
goede en slechte tijden wer-
den samen doorgemaakt.
Joop en Dien hebben een

dochter en een zoon, Diana

en IVlichael. Op 30 juni '95 is
Joop met VUT g egaa r.
Samen genieten ze van hun

kleindochters en van hun

vele hobby's. Zestien julijl.
was er een groot feest met
kinderen, kleinki nderen,
vrienden en collega's.
Hartelijke gelukwensen en

bloemen waren er ook van

de VG-ANWB waarvoor
Joop en Dien langs deze

weg graag willen bedanken.
Nog een hele goede tijd toe-
gewenst.

de interne samenhang in

onze vereniging stimuleren.
Namens het hele bestuur
wens ik u allen en uw dierba-
ren prettige feestdagen en

een goed en gezond 1999

toe.
En voor onze vereniging hoop
ik dat het nieuwe project, het
nu nog prille plantje, zal

mogen groeien en bloeienl

Juuke Dorpema-Harmsen,
voorzitter.

Jan en Renée Bos
8.9.58. - 8.9.98.

Op een zuivelfabriek in
Amsterdam hebben ze

elkaar ontmoet. Jan werkte
in de garage en Renée op
het laboratorium. Dat was in
1955; in 1956 moest Jan
onder de wapenen. Na zijn
diensttijd zijn ze samen
gaan werken bij een zuivel-
fabriek in Heiloo. Ze trouw-
den op 8 september '58.

Problemen met huisvesting
bracht hen terug naar
Amsterdam. ln 1963 kwam
Jan als Verkeerswacht bij
het station Burgerveen en

via Amsterdam en Naarden
in 1981 als groepschef in

Badhoevedorp. Als
Wegenwacht ben je altijd
onderweg dus.... volgde in
1987 overplaatsing naar
Naarden. Jan ging in 1996

metVUT Jan en Renée heb-
ben drie dochters alle gebo-
ren in Amsterdam; ze zijn nu

getrouwd en wonen in

Huizen. Behalve dat ze

genieten van hun vier klein-
kinderen gaan ze veel op
reis. O.a. waren ze in
lndonesië waar Renée 12

jaar heeft gewoond. Na het
uitvliegen komt ook het uit-
varen met hun boot op een
belangrijke plaats. Ter gele-
genheid van hun 40 jarig
huwelijk zijn ze met kinde-
ren en kleinkinderen op
vacantie gegaan. Een prach-

tig bloemstuk van de VG-
ANWB verhoogde de feest-
vreugde waarvoor het bruids-
paar zeer dankbaar was.

Nog veel goede en gezonde
jaren moge jullie deel zijn.

eneert z0nder rede
Shakespeare

Kees en Lenie van Hove
17.9.58. - 17.9.98.

ln 1953 leerden ze elkaar
kennen bij de Padvinderij.
Kees in Leiden en Lenie in
Noordwijk. We weten het
immers: "Akela wij doen ons
best!" Dus verloofden ze zich

in 1955. Helaas, Kees vertrok
in het najaar voor zijn "num-
mer". Op dat tijdstip werkte
Kees bij de PTT en Lenie in
het reuma-ziekenhuis in
Noordwijk.Toen ze een
zomerhuisje in Noordwijk
konden krijgen besloten ze

op 17 september '58 te trou-
wen. De eerste dochter had
zich gemeld en dus werd het
huis te klein.
Even inwonen bij de ouders
van Kees en in '61 werd de
woonboot gekocht, gelegen

aan de Soestdijksekade in
Den Haag. ln '63 werd de
tweede dochter geboren. en
ja hoor ruimtegebrek, dus
weer verhuizen. ln 1980

kwam Kees bij de ANWB als
chef verbindingsdienst van

deWegenwacht.
Wat gebeurde er veel in die

tijd: de eerste computer in de
meldkamer, een nieuw mobi-
lofoonnet, sa menvoeging
van de meldkamers en de
nieuwe praatpaal. De vacan-

ties zijn van het begin af aan

met de kinderen kamperend
doorgebracht in Nederland.
Het transport ? Ja met de
Trabant van f 4.000,-.Toen de

kinderen de deur uit waren
hebben ze vacanties beleefd
met de KCK en zijn ze overal
geweest.

Ook van de wintersport
genieten ze samen. ln 1995 is

Kees met deVUT gegaan.

Dat betekent meer tijd, meer
plezier van je flat met uitzicht
op Delft, van de kinderen en

kleinkinderen en van je rei-

zen. Het beste voor de toe-
komst is jullie van harte
gegund.
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Aad en Truus Teeling
27.9.58. - 27.9.98.

Veertig jaar waren Aad en
Truus op 27 september jl,

getrouwd. Dat waren gezellige
jaren want Aad gaat Íeestend
door het leven.
Feestend op een 3 oktober-
Íeest heeft hij ook zijn Truus
leren kennen. VijÍ jaar hebben
ze verkering gehad en op

27 september 58 vjn ze ge-

trouwd. Drie pracht-dochters

kregen zij, die ook gezellige

mannen in huis brachten en

schatten van kleinkinderen.
lVlaar gewerkt werd er ook,
eerst bij EVO-autokeuringen
en later bij de ANWB. Ook
autokeuringen, verlichtingsac-
ties, diverse onderhoudswerk-
zaamheden en de veiligheids-
keuringen. Aad is helemaal
weg van de carnavalsvereni-
ging "De Deylknotsen". Zo
heerlijk samen uit je dak
gaan. Lenie is daarnaast ook
erg bewegelijk; ze Íietst, wan-
delt, zwemt en tuiniert. Hun
huwelijksÍeest is uitbundig
gevierd. Van de kinderen heb-
ben ze een reis aangeboden
gekregen. Daar hopen ze in
het voorjaar van te genieten.

De VG-ANWB heeÍt een mooi
bloemstuk laten bezorgen om
de feestvreugde te verhogen.
Nog veel vrolijke jaren toege-
wenst.

Barend en Nel DruiÍ
16.10.58. - 16.10.98.

Hij is geboren uit een zucht
van de zee, Texel. Zij kwam
uit de kool, Broek op

Langendijk. Hoe kwamen ze

bij elkaar? Op vacantie naar
Texel met een stel vriendinnen
met de boot van Texels Eigen
Stoomboot Onderneming. Ja
daar werkte Barend. ln 1956
na de diensttijd van Barend
hebben ze zich verloofd.
Barend zocht werk bij een
garage in [t/onnikendam wat
dichter bij zijn Nel. ln '58 had

hij dat werk wel gezien en sol-
liciteerde bij de Wegenwacht.
Op 23 juni 1958 kwam hij in
dienst en volgde de opleiding
op de Gedempte Burgwal.
Zestien oktober 1958 gaven
ze elkaar het ja-woord en ver-
huisden naar Voorburg. Ze
hebben drie dochters en zijn

de trotse grootouders van vier
kleinkinderen. Tot 1981 was
Barend op de weg te vinden.

Toen werd hij groepschef

eerst in Rhoon en later in

West. AIs vakbondslid heeÍt hij

altijd gestaan voor de belan-
gen van de Wegenwacht die
hij ook in de OR veftegen-
woordigde . Na 34 jaar trouwe
dienst ging Barend op 23 juni

1994 met VUT. Samen genie-

ten ze van de vrije tijd en
gaan regelmatig als begelei-
der mee met de KCK-reizen.
lVlet allen die hen dierbaar zijn
hebben ze het Íeest van 40
jaar "Oprechte Trouw"
gevierd.

Goed volhouden wensen wij
jullie toe!Joop en Doris Lelyveld

9.10.58. - 9.10.98.

Hoe is het gekomen? Joop,
op weg naar Scheveningen. is
de weg kwijt! Ook toevallig is
daar Doris die ook die kant uit
moet. Ze brengt hem op het
goede spoor. Joop doorliep de

Ambachtschool waarna hij in
een garage ging r,verken. Na

zijn diensttild kreeg h I een

baan bij een autoverhuurbe-
drijÍ om vervo,ge's ove' ïe

stappen naar de WSlv4 en

Goodrich bandenverkoop,
lnmiddels waren Joop en

Doris in het huwelijksbootje
gestapt op 9 oktober '58.

Een advertentie voor het

beroep van Wegenwacht trok
zijn aandacht. En ja hoor op 1

januari 1963 werd hij gestatio-
neerd op de Pauwmolen. Hij

begon in die strenge winter op

de motor en de eerste hulp
gold de eenden die zonder
voer zaten. Zijn tijd bij de

Wegenwacht op de weg was
prachtig. l\4aar ook zwaar en
ziekte bracht hem bij de BOA
in Voorschoten.
Zijn laatste jaren bij de ANWB
beleefde hij als directie-
chauÍÍeur en reed hij drie

a --.^.^ .^^ ^ ^-^O -eC.e-'e- -.É'a .: A'ee'.
Na 5 jaar genciel :e hàcben
van de VUT s Jooc nu

gepe-s oree'd. Hi er Doris

zijn te vinden rn hun volxstuin
Eigen Arbeid in Wassenaar:
de kolf ie is er bruin, Het veer-
tig jarig huwelijksÍeest hebben
ze samen met hun zoo'r.
schoondochter en 2 kleinkin-
deren gevierd in Salou in

Spanje.
Bij thuiskomst was daar het
prachtige bloemstuk van de

VG-ANWB met de beste wen-
sen voor de toekomst. Het

was een mooie bekroning van
een heerlijk Íeest waarvoor zij
gaarne willen bedanken.

Jaap en Elly Lauwers
5.11.58. - 5.11.98.

Ze hebben e kaar ontmoet bil
-el .eLlgO^er"er.e"< .a^ óe

Badkape en b j her ',';erK van

t: Z-'oa:::': : ,', a'e- ze

a.a'aa': :: := !e:"O(aer. Ze

i'c1,.',de' cc 5 november 58.

-,aac i,erkie roen bil de heer
B'ano cp de aÍeling
Be'iiegi,viizer ng.

B I de ANWB ls hij rerecht
gekomen door zijn grote Iiefde

voor de muziek; hij wilde
eigen ijk pianist worden. Toen

h j in een muziekwinkel werk-
zaam was kreeg hij een

muziekboek in handen met als

biadwijzer een advertentie van

de ANWB. Vreemder kan het

niet en toch is het zo geko-
men. Naast zijn werk en zijn

eerste lieÍde kwam de muziek
en wel het bespelen van het

orgel.
Daarnaast is hij dirigent van

het Hervormd Kerkkoor in

Scheveningen en het

Jeugdkoor.

Elly is altijd werkzaam
geweest in het onderwijs. Ze
hebben samen twee zonen
die inmiddels op eigen benen
staan. Door de VUT kunnen
ze nu genieten samen van de
muziek en Jaap nog van zijn
andere hobby's zoals geolo-
gie, sterrenkunde en de
geschiedenis van de muziek.
Na een Íantastische muziek-
reis naar Salzburg zijn ze
weer druk met pakken voor
een weekje Brabant waar ze
samen met de kinderen het
feest van hun 40 jarig huwelijk
vieren.
Dat jullie nog maar vaak de
zon mogen zien ondergaan op
het Scheveningse strand
wordt jullie van hafte toege-
wenst.
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een dag om te trou-
wen vrijdag de 13e van de
11e" zo vroeg men zich aÍ.
Jaap en Corrie laten zien dat
het grote geluk van heel
andere dingen afhankelijk is.

ln 1954 verloofden ze zich en

4 jaar later, toen ze een
woni ng toegewezen kregen.
trouwden ze op 13.11.58.

Jaap werkte toen in Goes bij
een garage en Corrie op de
gemeente-secretarie. ln 1966

vroeg de ANWB voor rayon
Kapelle 5 Wegenwachten.
Dat leek Jaap wel iets; hij
.werkte altijd al graag in de
buitenlucht. Hij werd aan-
genomen en trad op 14

februari '66 in dienst.

Na de vervroegde uittreding
van Jaap bleven hij en
Corrie actief binnen de
ANWB.
Vanaf 1992 verlenen ze

hand- en spandiensten aan
leden die met de caravan
deel nemen aan de KCK-rei-
zen. Ze bekijken de wereld
op die manier van
Noorwegen tot Turkije en
Sicilië.
De zeilboot ligt al twee jaar
renteloos! "Turbo-vutters" zo

noemt de huisarts ze. l\4et

familie en vrienden vieren
ze hun bruiloft. Daarna gaan

ze met hun drie kinderen.
aangetrouwde kinderen en
vier kleinkinderen een week-
end op stap. Wij wensen jul-
lie nog veel gezonde en

gelukkige jaren toe.

Folkert en Sietske De Boer
14.11 .58. - 14.11 .98.

Voordat ze verliefd werden
en besloten te trouwen ken-
den ze elkaar al wat jaren.

Sietske was nl. de vriendin
van Geertje, een nichtje van
Folkerl. En bij de vader van

Geerlje kwam Folkert graag

want die had een boerderij in

Haule. Folkeft werkte bij een
garage in l\4arum voordat hij
zijn dienstplicht vervulde bij
de Pontoniers. Ze trouwden
op 14 november '58 en na

veel plannen de revue te
laten passeren besloten ze

een huisje Ie 'aten bouwen in

Marum en daar wonen ze nu

nog. ln die periode zocht de

ANWB Wegenwachten voor
de Rijksweg 43 Groningen-
Heerenveen,
Folkerl solliciteerde maar
moest eerst maar wat gaan

werken in een kleine garage
om ervaring op te doer'n
het opsporen van storingen,
Hij bleef in de "file' zoals dat

heet. En ja hoor, in decem-
ber 1961 kwam hij in oplei-
ding. Half januari 62 de

route lVlaru m-Luxwou de.

Hij begreep niet waaraan hii

begonnen was. Nat en koud

op die BSAI
De tweede
winter was

het nog erger; de winter van
de Elfstedentocht van
Reinier Paping. En Sietske
maar zorgen dat zijn kleren
weer droog en warm waren
voor de volgende dag. Nog
drie lelijke eenden versleten
en een Renault 4. ln augus-
tus 1993 is Folkert met de
VUT gegaan. Deze tijd is

gereserveerd voor het
samen genieten: fietsen,
schaatsen, tuinieren en klus-
sen in en rond het huis. Hun
huwelijksfeest hopen ze

samen met hun dochter en
2 zoons, die inmiddels ook
getrouwd zijn, en de zes

kleinkinderen te vieren in
een bungalowpark in
Aalden.
Onze gelukwensen zijn bij
jullie op die dag.

Frankje

Zie ktekoste nve rze kerin g Personalia

Er zijn ons in verband met de ziekte-
kostenverzekeri ng enkele vragen
gesteld naar aanleiding van het vol-
gende.
Het komt voor dat mensen die een

aanvullende verzekering hebben voor
ziekenhuisopname in klasse 2A of 28
toch niet in die klasse, maar in klasse 3
worden opgenomen.
Vraag 1: kan in zo'n geval aan de ver-
zekeri ngmaatschappij teruggave van
een deel van de premie worden
gevraagd?
Yraag 2: heeft zo'n aanvullende verze-
kering nog wel zin? Kun je deze niet
net zo goed laten vervallen en later zo

nodig opnieuw bijverzekeren?

Het antwoord op vraag 1 is: nee. Het
ligt immers niet aan de verzekering-
maatschappij wanneer het ziekenhuis
geen plaats heeft in 2N28.

Ten aanzien van vraag 2 het volgende.
Als iemand vóór pensionering was
aangesloten bij de collectieve verzeke-
ring voor het ANWB personeel, dan
kan hij/zij ook na pensionering aange-
sloten blijven.
De verzekering voor klasse 3 blijft klas-

se 3 en bijverzekeren voor klasse 24,/28

is in dat geval niet mogelijk.
Was iemand vóór pensionering aanvul-
lend verzekerd voor klasse 2A"/2B, dan
kan hij/zij na pensionering die verzeke-
ring op dezelfde voet vooftzetten. Wil
men de aanvullende verzekering voor
2N2B ophetÍen en zo terugvallen op
klasse 3, dan kan dat wel, maar ... LET

OP: is eenmaal deze keus gemaakt.
dan is terugkeer naar de bijverzekering
voor klasse 2Al28 NIET meer mogelijk.
Het lijkt ons goed dat u dit weet, mocht
u erover denken uw bestaande verze-
kering te wijzigen.

J.D.H.

Nieuwe leden:
Wij verwelkomen de nieuwe leden:
E Janson, Brouwerstraat 28,4306 BE

Nieuwerkerk.
J.T. Staal, Huygenslaan 12, 6961 XR

Eerbeek.
R.E.P Vallenduuk, Postkoers 21 ,2171
NB Sassenheim.
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Overleden:
J.E van Langeveld, chef-technokeurin-
gen te Rotterdam.
Mev,r,r A.H., Mast, medewerker, ka ntoo-Í
Utrecht.
I\4evr. Schmidt, echtgenote C.L.C.

Schmidt, Den Haag.

,Mevrt,rAivull,'Va,í rt née§-...,B€,arn:;r,wèdruw,§ii r,rllri

districtschef Van Rees. Purmerend.
,rr,,,,J,.G':,r,r§ChàaÍsrrnà';,ir:rrle]déWéakera,,bio,ekh,ö]u,-r.rr,],r'r].,:r].,l

:tt,,iitrdtiin]sriaÉéóhntit§clit:::n1}àtg,àtiiln;,,:Detn:,,r1{.arà,g-'r.::,,,:r,,::r,:,':tr,:::,,,:l]],l,:

:irir,Vèlrenrrrrtànrr.r0rn§,r2rllen,.r,Aàn::idtè-.z.eriatC,.,qilltë:gell§:::ll,::,.,:,,:

i.ttii'tgièètdé].uheÍi6inlé.iirn§é:à.,:rbé\,vàriènr:i.tirr:rr.l:,r,,]r:i.rti.,ri.,tri,,uiiriirii.rrl:



Ir

Op de voorpagina van de BUITENBAND heeft de voorzitter
aangekondigd dat vanaf 1 januari 1999 regiocontactpersonen
contacten zullen leggen met leden in hun omgevíng.

De activiteiten van de regio-contactpersanen worden gericht
op het verlenen van hulp en het bijstaan met raad en daad in
persoonlijke aangeledenheden, voorzover het de mogelijkhe-
den van onze vereniging betreft.
De praktische uitvoering van deze nieuweVG-ANWB-activi-
teit vindt nu plaats.
ln deze BUITENBAND stellen wij onze regio-contactpersonen
aan u voor.

Mart en Franca van den
Akker

IVart begon in ,1962 bij de

ANWB in Arnher ; s reis-
bureau-specia ist: hij werd
chef-reisbureau en p v. kan-
toorhoofd. ln 1968 v;erd hij
kantoorhoofd in lr, rnegen

en andernal'jaa' ate" .an-
toorhoofd te Gron ngen. n

beide kantoren sIo-o f,'.

voor gigantische reorga - isa-

tietaken en verbouwingen
van de kantoren. ln zijn
periode-Groningen -969-

1995, was hij ook verant-
woordelijk voor het ÍVlobiel

ka ntoo r.

IVlart was vier jaar lid van de

Ondernemingsraad, vesti-
gingsmanager in

Leeuwarden en Hoogeveen,
en nam in deze functie ook
waar in Emmen en in Zwolle.
Hij is nu nog gekommiteer-
de, namens het ministerie,
aan de toeristische opleiding
ÍVITRO in Groningen.

Frans en Gerda
B oetekees

Frans heeft altijd een voor-
uitziende blik gehad. ln de
jaren 1955-'65 voer hij op de
wereldzeeën waar zijn koers
werd bepaald door de
mobiliteit van de zeesleep-
vaaft.
ln 1965 begon hij bij de
ANWB-bewegwijzering als
oroiectleider in de provincie
Gelderland, en later ook in
Groningen en Friesland.
Aar zijn behoefte aan ruim-
te-om-zich-heen werd vol-
daan door aan Frans tevens
de vera ntwoordel ijkheid
voor de toeristische beweg-
wijzering toe te verlrouwen.
N4ijn thuishaven bij de

ANWB in Voorschoten was
de gezelligste tijd, een

vriendenclub", zegt Frans. ln
zijn vrije tijd stelde hij zich

beschikbaar als repatrieer-
der bij de ANWB-
Ala rmcentrale.

Hinke Brehler-Zantema

Hinke is een
zéér
Bekende VG-
ANWB-er.
Acht jaar
was zij de
secreta ris
van onze

vereniging. een drukke en

veel energie vragende func-
tie, en daarmee ook het per-
soonlijke aa nspreekpunt
voor vele leden. Het denken
aan anderen, en dan ook
het nodige dóén, is karakte-
ristiek voor Hinke.
ln 1954 kwam zij bij de
ANWB in de Haagse
Parkstraat bij de Centrale
lnfo rm atie-reisdocu menten-
reisvoorwaarden en reisin-
lichtingen.
Na het overlijden van haar
man in 1984 is ze nog vijf
jaar blijven werken.
Nu is Hinke, actief als altijd,
betrokken bij het vrijwilligers-
werk van de Stichting Welzijn
Ouderen Rijswijk, "om mijn
steentje bij te dragen en mijn
tijd nuttig te maken."

Jan en Nel Brouwer

Typisch Jan Brouwer. Hij
zond ons zijn jaaftallenlijstje:

1954: ln dienst getreden
bij de Tech n ische Afdel i ng.
1959: Benoemd tot Chef
van het technostation Utrecht.
1989: Aangesteld tot
Clusterchef van de cluster
Utrecht.
1990: Benoemd tot
Clusterchef lVlidden en Zuid
Nederland.

1994: Aangesteld als
Accountmanager bij de
Afdel i ng Auto keu ri n ge n,
ve rantwoo rdel ij k voo r m. n.

de omzet van de zakelijke
markt in Noord, Oost,
Midden en Zuid Nederland.

"IVIijn vrouw (inmiddels 35
jaar getrouwd!) heeft naast
het opvoeden en verzorgen
van onze kinderen veel vrij-
willigerswerk gedaan en

doet dat nog steeds, zowel
bij de Kerk als bij de
Stichti ng Welzijn Ouderen
Montfoort."
Jan "vergat" één ding:
hij was jarenlang een
scherpzinnig lid van de
Ondernemingsraad waarin
hij, naast het behartigen van
de belangen van àlle werk-
nemers. óók de positie van
de medewerkers bij de
Techn ische Keu ringen vast-
houdend naar voren bracht.

Gerrit Corbey

Gerrit Corbey
werd gebo-
ren te Echt.

Hij trouwde
in 1952 met
Milly
Laurens. Zij
kregen een

zoon. twee dochters en twee
kleinzonen. Milly is op 23
juni 1998 overleden.
Gerrit kwam in 1953 bij de
ANWB als wegenwacht.Tot
1960 patrouilleerde hij met
zijn motor met zijspan en
vanaf 1965 met zijn 2CV op
's-lands wegen. ln septem-
ber '69 werd hij equipe-chef
bij hetTeam Speciale Acties,
en wel tot december 1990.

Gerrit: "Bij dit team heb ik de
ANWB nationaal en interna-
tionaal pas echt goed leren
kennen. Mijn werk bij de
ANWB was mijn hobby, en
mijn hobby was mijn werk".
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schreef ons
één regeltje:
"lk ben 40
jaar bij de

ANWB-
Eindhoven
werkzaam
geweest".

En nÍ?, vraag je je dan af.

Kunstgeschiedenis heeft
haar allergrootste belang-
stelling. Veel boeken. En

vele reizen die worden
geïnspireerd door haar stu-

die-hobby en haar biblio-
theek. Zij is net terug uit
Italië, "voor de vijfde keer".

zeglze als we er naar vragen.

Haar tweede "hobbY" is het

organiseren van regio-reu-
nies met de collega's uit de

Eindhoven-tijd. Ze komen

zelfs uit Amerika over. ln

oktober jl. waren ze nog bij-
een inWassenaar en maak-

ten daar een veel-gangen-
dag van: bijPraten, kasteel-

bezoeken, gezellig aan tafel,
en afspreken wie de volgen-
de rer-inie organiseert.
Petra: "het is altijd gezellig,

mensen om je heen. Zolang
je kunt moet je actief blijven"'

Guus en Trees Dona

Guus trok in 1954 het
Wegenwacht uniform aan.

Een kolonel uit het
Nederlandsche Leger bracht

hem eens de militaire groet,

die Guus correct beant-
woordde.
Motoren hadden in zijn jon-

gensjaren al zijn vroegtijdi-
ge belangstelling, die hij
planmatig onderbouwde
met zijn technische studies
en opleidingen. Daarnaast
zoch hij, intuÏtief, ruimte

voor het verlenen van hulP

in het kader van zijn techni-

sche- en organisatorische
vaardigheden.
ln 1963 werd hij lnsPecteur-
Wegenwacht, rayon
Brabant. Vier jaar later ging

hij als Districtchef naar de

wegenwacht in Houten, en

later in Lexmond. ln 1973

werd hij DC in Burgerveen
en Amsterdam-
Noordholland. Drie jaar

later volgden BadhoevedorP
en Naarden.Toen hij al 35

jaar bij de ANWB was werd
hij "coördinator oPeratione-
le zaken-wegenwacht" in

Den Haag.
Guus was van aPril '93 tot
april '97 bestuurslid en ver-

volgens vice-voorzitter va n

deVG-ANWB. En van okto-

ber '93 tot aPril '97

bestuurslid van het Sociaal

Fonds ANWB.

Koos en Riet van Drunen

Koos vervulde vanaf 1957

verschillende functies bij de

Technische Afdeling van de

ANWB.
Hij was overwegend betrok-

ken bij de technische keurin-
gen.
Toen er nog geen wettelijk-
ingestelde
Ondernemingsraad was,

kende de ANWB al een

Personeelscommissie waar-

in het overleg met de

hoofddirectie over de

arbeidsvoorwaarden wer-
den besproken en geregeld.

Koos was zeven jaar lid van

deze "PC".

ln 1986 kwam deVut, en

daarna werd hij zeven jaar

bestuurslid van deVG-
ANWB. ln die tijd heeft hij,
samen met Riet, als een

echte opgewekte dóéner

ANWB-kampeerreizen bege-

leid.
Nu is hijvrijwilliger-
chauffeur bij de Stichting
Ouderenzorg Voorschoten'
Altijd bezig, Riet brengt
thuis de rust met aquarel-
len, weven en sPinnen'

Jan en Mill Geleiinse

ln 1959 werd Jan aangesteld

als wegenwacht. Een jaar

later behoorde hij tot de

trotse bemanning van het

eerste wegenwachtstatio r,
"Pauwmolen", langs rijks-

weg 13, bij Delft.

De ANWB had dit station
zelf bekostigd en minister
Korthals van verkeer en

waterstaat kwam officiee

openen, met de hand oP de

poftemonnee. Zo begon ook

het eerste stukje van het

praatpalen net.

De BSA-zijspancombi natie

waar Jan vijf jaar oP reed,

was voorzien van een mobi-

lofoon. "Pauwmolen" had

een eigen zender. Langs de

weg stonden tien Praatpa-
len.
Jan's geboorlestek bleef

trekken. ln 1965 ging hij

terug naar Zeeland. De

Zeelandbrug was een van

onze grote weg- en water-

bouwkundige werken. Ook

op de brug kwamen Praat-
palen. Volgens een nieuw
design, we noemden ze

"kletskoppen".
Jan werd verkeerswacht oP

het wegenwachtstation
Zeelandbrug. later
"Kappelle".

Wim en Tonii Groet

Wim werkte 39 jaar bij de

Wegenwacht. Eerst

Burgerveen, later
Badhoevedorp. Hij begon,
zoals iedereen, oP de

motorfiets in weer en wind.
Vervolgens werd hij coördi-
nator van de hulPverlening
in de meldkamer en in de

laatste tien jaar was hij

Groepschef.
Nu is hij, zoals hij zegt, "aan

een nieuwe periode in mijn
leven begonnen, en in aan-

sluiting op het mooie leven

bij de wegenwacht, bevalt
het mij elke dag weer uitste-

kend. Hulpverlening blijft in
je bloed zitten. Wij zijn

opgevoed in het verlenen
van diensten aan anderen.
Je ziet bijna dagelijks om je

heen dat het nodig is. Mijn
vrouwTony is bijzonder
actief in de zorg- en hulP-

verlening voor bejaarden.
En ik weet zeker dat zii mii,
met raad en daad, gaat bij-
staan nu wij ook één van de

regio-duo's worden."

Koos Karman

Koos
omschrijft
zijn ANWB-
loopbaan als

volgt:

"Op 1-4-1955

maakte ik in

dienst van de externe
accountant voor het eerst

kennis met het werken bij

de ANWB dus: Parkstraat,
boekhouding met een Pen,
grote zalen met alleen vrou-
wen en op de hele admini-
stratie 3 of 4 mannen. ln
1961 kwam ik in dienst van

de ANWB, uiteindelijk als
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intern accountant, hoofd
van een kleine afdeling spe-
cialisten op het brede ter-
rein van financiële adminis-
tratie: jaarverslag, belastin-
gen en sociale lasten, sala-
ris- en pensioenfondsadmi-
nistratie. ln 1992, 2 jaar na

een reorganisatie die niet
aan me voorbij ging, ben ik
metVUT gegaan."
Uit zijn omschrijving mogen
wij afleiden dat hij als
accountant een terrein
bestrijkt waarmee niet
iedereen even veftrouwd is,
om het zo maar eufemis-
tisch te noemen. Zéér wel-
kom, dus.
Binnenkorl zal hij onze
gepensioneerden gaan ver-
tegenwoordigen in de Raad

van deel nemers/Adviesraad
Pensioenfonds ANWB.

Truus Kokkelkoren

Truus werk-
te 38 jaar bij
de ANWB.
Zij begon in
E nsch ede
als informa-
trice en
werd in

1966 manager van het kan-
toor in Zwolle. Zij heeft, zegt
ze: "al die tijd met veel ple-

zier bij de ANWB gewerkt. lk

kom nog wel eens op het
kantoor om even, onopge-
merkt, te denken aan toen
IVlet enkele collega's heb ik

nog contact. Je hebt een
gemeenschappelijke achter-
grond, er valt altijd wat te
p rate n ".

Ook met anderen dan oud-
collqga's. Eén dag in de
week zorgt zij, met een
chauffeur en een bus,
ervoor dat gedesoriënteerde
ouderen naar het woonzorg-
centrum in Zwolle kunnen
gaan. "Daar werken wij aan

de geheugentraining van
deze ouderen en proberen
wij hun creativiteit op te
halen. Omgaan met mensen
vind ik leuk".

Jaap Kuper

Jaap meldt.
Lees! Nog
iets te vra-
gen? Dan bij
Jaap.

"Na 10 jaar
in de militai-

re dienst te hebben doorge-
bracht als jachtvlieger kwam
ik in september 1965 bij de
ANWB in dienst. Begonnen
op het kantoor in Enschede.
Via Groningen, Nijmegen
naar Utrecht waar ik
mevrouw Schenau als kan-
toorhoofd mocht opvol gen.
In de Utrechtse periode o.a.
het projekt moederkan-
toor/bijkantoren gedaa n.

Vervolgens werd ik aange-
steld als Rayonmanager van
de kantoren Noord-
Nederland. Dan 2 jaar op
het hoofdkantoor in Den
Haag als projectmanager,
dit was mij slechtste tijd,
maar gelukkig hierna weer
terug het land in als regio-
manager. In deze periode
heb ik het ANWBA/W
gebeuren mee mogen
opstarten en invoeren. Dan
februari 1994 einde dienst
met een goed gevoel."

Mies Loman

Mies begon
haar loop-
baan in 1951

bij de ANWB
in Utrecht en
werd daar al

spoedig
balie-hoofd.

Tien jaar later werd zij in
Arnhem plaatsvervangend
kantoorhoofd. Eind 1965

werd zij kantoorhoofd van
het nieuw-gevestigde kan-
toor te Apeldoorn.
Het meehelpen opzetten van
een nieuw kantoor vond zij
"zeer interessant en voldoe-
ning gevend werk".
ln de achttien-jaren-
Apeldoorn was zij ook in
hoge mate betrokken bij de
opzet van de centrale oplei-

dingsafdel ing voor ANWB-
medewerkers van kantoren.
Daarbij gaf ze zelf, als
i nstructrice, diverse cu rsus-
sen. ln 1983 beëindigde zij
haar functie als kantoor-
hoofd en bracht zij haar
kennis en ervaring in bij het
project "opleiding nieuwbe-
noemde kantoorhoofden" te
Hilversum.
ln 1989 nam zij afscheid, na

haar loopbaan van 38t/z
jaar.

Tom en Janny Nool

Tom kwam in dienst als ass.

keurmeester bij deTechno-
Groningen, werd vervolgens
wegenwacht en ging in 1957

de route Groningen-
Zuidbroek rijden. Vijf jaar
reed hij in Groningen op de
motor en nog even in de
2CV. Daarna werkte hij een
paar jaar op het Gideon-
Wegenwachtstation.
ln '68 werdTom Districtchef
in Joure. ln zijn periode als
Districtchef waren in Joure
en Assen de CPA - het
ambulancevervoer in de
meldkamers opgenomen.
Na SAM werd zijn functie
m a nager-specia le-projecte n,

met onder meer Arbo, vei-
ligheid en milieu in zijn por-
tefeuille.
ln 1977, na 40 jaar ANWB
was er een geweldige
afscheidsreceptie.
Tom tenslotte: "Mijn vrouw
Janny is steeds als klank-
bord en catalisator opgetre-
den".

Harrie en Minie
Smulders.

Harrie zegt het kort:
"lk ben veertig jaar werk-
zaam geweest bij de
Tech nische Keu ringen, waar-
van tien jaar in Maastricht
en dertig jaar in Eindhoven.
l\4ijn vrouw Minie is gerid-
derd voor meer dan 25 jaar

sociaal werk, het meeste in
de Zonnebloem vanaf 1967.

Haar hobby's zijn muziek
(licht klassiek en operette),
tennis en werken voor de
derde wereld. Mijn hobby's
zijn postzegelsverzamelen,
muziek, computeren. sport-
kijken, en sociaal werk, in
het bijzonder voor ouderen
en gehandicapten.
"Wij trekken er ook op uit,
kamperend met de caravan.
En wij vullen elkaar goed
aan; doen dan ook veel
samen".

Ab en Bep Veldstra

Ab kwam in 1958 bij de
Bond als technochef. ln
Rotterdam begon hij met
een tent van 8x4 meter op
het Schouwburgplein. Het
ging zo goed dat de tent
groter groeide naar 12x4
meter. Vervolgens gingen zij
inwonen in een gebouw aan
de Statenlaan. Het was een
hele vooruitgang. De bekro-
ning van deze periode werd
een geheel nieuw techno-
station, met vijf hefbruggen,
aan de Walenburglaan.
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ng Hij

van deTechnohal
en gaf in de avonduren de

cursus "Pech Onderweg" in

Den Haag en in Rotterdam.
De volgende stap was de

Tech nische Voorlichti ng die
hij gaf op de kantoren te
Amsterdam, Rotterdam en

Utrecht. Ab was ook de
"technische man" op de

Alarmcentrale.
Tenslotte werd hij. tot zijn
grote genoegen, "volledig
technisch medewerker" op
de Alarmcentrale.

Joop en Ans Vroomans

Joop begon in 1956 bij de

Huishoudelijke Afdeling van
de ANWB. ln 1965 werd hij
benoemd tot bouwkundig
medewerker
Van januari '70 tot decem-
ber '89 was hij chef-bouwza-
ken voor de kantoren bij de

afdeling technische dienst
gebouwen. Van zeer dichtbij
maakte hij de realisering
van diverse tech nostations
en wegenwachtstations
mee. Vanaf 1970 kwamen de

kantoren: nieuw gebouwd,
verbouwd, verhuizingen.
Joop trad daarbij onder
meer op als gesprekspaÍtner
voor de gebruikers in het
overleg met architecten,
aan nemers, instal Iateurs,
enzovoott.
Joop en Ans: "Wij zijn blij
dat een kleine groep van
oud-ANWB-ers zich wil
inzetten als regiocontactper-
sonen. En wij verheugen
ons op gezellige bezoeken
en gesprekken''.

Na zijn periode in een auto-
mobielgarage werd Bram in
1967 wegenwacht bij het
district Zeelandbrug. Vanaf
1982 werd hij vrijwillig over-
geplaatst naar het wegen-
wachtd istrict Rotterda m-
Rhoon waar hij ook nog een

aantal jaren in de garage
werkte.
"Bij tijd, gelegenheid en

zin",zegt Bram. "leg ik mij
toe op tekenen en schilde-
ren. Steeds ben ik van plan

daar iets meer aan te gaan

doen. Onze gemeenschap-
pelijke hobby is het reizen

en trekken met de caravan,
fietsen, wandelen en genie-

ten van de natuur. Sinds
1982 begeleiden wij ANWB-
kampeerreizen en daar voe-
len wij ons zeer gelukkig
bij".

OHGANISATIE

De organisatie van ons
landelijk "project" Regio-

contactpersonen wordt
nu verder uitgewerkt.
Alle leden ontvangen, op
hun huisadres, een brief
met nadere bijzonderhe-
den, ondermeer over de
indeling van de regio's.
Barend Druif wordt het
"i nterne aanspreekpu nt"
voor de regio-contactper-
sonen.
Leden die, in afwachting
van hun brief, nu al vra-
gen of opmerkingen heb-
ben kunnen terecht bij:
Nico Paardekooper,
Anemonenweg 63,

2241 XJ Wassenaar
Tel. 070 - 5112802.

Petra Dankers
Nic.
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Welterstraat 11,
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0475 - 462547.
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Tussen Kerst en Kitsch.

"Kom naar Amerika met
Kerstmis, tenminste als
je geen andere plannen
hebt", hadden mijn
Nederlandse vrienden
gezegd, en zo stond ik
dan op Kennedy Airport
te wachten bij de halte
van de bus naar New
York City. Het was koud.
Een lichte sneeuw daalde
gestadig neer op het
grote parkeerterrein met
de duizenden auto's.

"Kom me met dat slechte
weer maar niet halen , had
ik geschreven. Het is twee
en een half uu r rijden van
New Jersey en ik wil nog

een nacht in NewYork blij-
ven."
Wat ik er niet bij zei was,
dat ik nog enkele normale"
kerstcadeautjes wilde
kopen. lVlijn koffer zat vol
met stukken kaas, zakken
drop, ladingen stroopwa-
fels, pakken capucijners en

potten zure haring, alles
netjes in kerstpapier gewik-
keld, strikken erom en kaaft-
jes eraan met vrolijk kerst-
feest".
Het was nog een heel kar-
wei geweest het een en

ander "lucht"- en 'geluids'-
dicht te verpakken, want al

dat lekkers mocht Amerika
niet in en ik was dus
genoodzaakt te smokkelen.

lk keek op mijn horloge. AIs
die bus niet gauw kwam,
miste ik de "shuttle" naar
het hotel in Manhattan en

het was onmogelijk om op
vrijdagavond in de spits een
taxi te bemachtigen.
Uiteindelijk arriveerde ik.
dan toch in de stad. Bij de
busterminal had ik het geluk
een "Red Cap" (jonge men-
sen met rode baretten op,
kenbaar voor reizigers die

geholpen moeten worden)
te vinden. Dankzij hem zat ik
even later puffend in de
laatste hotelbus en kon ik,
na mij op mijn kamer ver-
frist te hebben, nog twee
uur winkelen. lk liep richting
Broadway om bij lVlacy's
mijn geschenken te kopen.
lk hield van Macy's omdat
het een enorme collectie
betaalbare en leuke artike-
len had en ik slaagde al

spoedig.

Het begon flink te sneeu-
wen, maar het deerde mij
niet, Lopende over Fifth
Avenue vergaapte ik mij bij
Tiffany en Saks aan de, voor
mij, onbereikbare luxe, bleef
even staan bij de schaatsers
op de ijsbaan van
Rockefeller Plaza en luister-
de naar de door een paar

kinderen gezongen kerst-
liedjes.
Na een haastige hap in een
cafetaria zocht ik mijn hotel
en mijn bed op.
De volgende morgen

scheen een felle zon over
een witte. slaperige stad. lk
ontbeet met pancakes en
ahornsiroop waarna ik mij
naar de vertrek terminal
begaf om per bus het laat-
ste, saaie, traject naar
Tomsriver af te leggen. Een

eindeloze rit langs kleine
plaatsjes met overal identie-
ke busstationnetjes en over
een eentonige snelweg. Was
de kerstsfeer in NewYork
nog enigszins Europees, in
Tomsriver begon het echte
Amerikaanse feest.
We reden het dorp door met
de vrije huizen en tuinen
zonder schuttingen.
Aan alle deuren hingen
kransen van plastic denne-
groen met dito besjes. De

duisternis viel in en rond de
deuren en ramen sprongen
overal rode en groene licht-
jes aan. Dit is geen kerst-
mis, dit is een kermis, dacht
ik geamuseerd. IVlaar de
grootste kitsch zag men
toch in de tuinen. Een grote
verlichte doos waar elke

seconde. na een doffe dreun
het versierde hoofd van de
kerstman opdook, die ons
blikkerig een "Merry
Christmas" wenste om ver-
volgens weer in de doos te
verdwijnen.
ln een andere tuin een met
lichtjes versierde arreslee,
waarin jute zakken. Geen
rendier ervoor, maar een
klein damheftje wat 's
zomers voor éen karretje
met bloemen stond.
lVlaar het allerergste was de
met flikkerl ichtjes versierde
engel met harp, die de eer-
ste regel van een kerstlied
zong, vervol gens "doofde"
en weer aansprong om
opnieuw de eerste regel te
herhalen.
Bij mijn vrienden brandde
het haardvuur en het rook
er naar vers gebakken spe-
culaas. De kerstboom was
mooi versierd, jammer dat
het een kunstboom was. Ik
miste de dennegeur.
Geen bezwaar, even met de
spuitbus erover. Het rook
naar een pas-geboend toilet.

De dagen vlogen om met
cocktailparties, dinners en
brunches, afgewisseld met
kerkdiensten waar. de kerk-
gangers in grote getale,
opgesmukt en versierd
"acte de présence" gaven.
Zo werd het oudjaar.
Gelukkig. een normaal
gedekte tafel, een heerlijke
Hollandse stamppot. De

telefoon ging. Op de achter-
grond het blazen van boten,
knallen van vuurwerk en
vrolijke stemmen die ons
een "Gelukkig Nieuwjaar"
toeriepen. Luidjes van het-
zelfde, maar bij ons staat
het avondeten net op tafel.
Wij hebben nog vijf uur
voor de boeg.

PUCK.
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Natuurlijk kent het Verwenhuis een

kerstmarkt. We kunnen moeilijk achter-

blijven. Vinden we. Overal in het land

struikel je over de kerstmarkten. Je

hooft ze. voelt ze, ruikt ze. Elke winkel-
straat is er voor gepavoiseerd als een

windjammer voor Sail Amsterdam.
lVlaar hier deint niet de grond onder
voeten, maar de kooPgrage massa in

een feeërie van rood en groen. De alle-

daagsheid is weggemoffeld, oPge-

tuigd. Winkelcentra als Leidschenhage

tierelieren van eerst de sinterklaas- en

dan de kerstliedjes. De muzak van de

decemberdagen. Vooral feestelijk,
gezellig en warm. Alsof iemand daar

een arm om je schouder legt. Leegten

zijn taboe.Winderige hoeken en plein-

tjes zijn opgevuld met negotie in kerst-

bomen en -sterren. lVlet in elkaar
getimmerde houten keetjes voor de

verkoop van kerstparafernalia en als

deugd in het midden, de onvermijdelijke
kerststal. Zonder os, maar met de ezel.

't ls net of het ieder jaar erger wordt,
en vroeger. AI kan het zijn dat ik steeds

meer tijd heb om erop te letten. Maar

Voor Harry de
Vré ging er een
jeugddroom in

vervulling toen
de organisatie
van tVIARA-

THON.ZONDAG
IN DEN HAAG

750 JAAR vrij-
willigers als officials vroeg. Hij kreeg

het startvak van de "toppers" aangewe-

zen en genoot van de keur aan deelne-

mers: jong, oud, rolstoelers en natuur-
lijk de snelle jongens en meisjes. De

marathon finishte in de

Uithofschaatshal in de sfeer van een

echt sportfeest.

wees eens eerlijk, hebben bij u in de

buurt de pepernoten, de taai en de

chocoladeletters al niet in september
in de supermarkt gelegen? En in de

eerste week van oktober de kerststol-
len? Je krijgt niet eens meer tijd om

rustig van je sinterklaas te genieten. Zit

ik met chocolademelk en een specu-

laasje als warming up te prakkiseren

boven een gedichtje van 'kind en

goede Sint', jengelen buiten de 'Jingle
bells' en 'Caroling, caroling, caroling.'

Zeker, daar schaam ik me niet voor, wij
doen nog aan pakjesavond. Al moet ik

toegeven, dat de sleet erin komt. De

kleinkinderen worden ouder, de wen-
sen groter, de keuzen lastiger. Alles
hebben ze al. En voor een aardigheidje
hebben ze geen geduld. Wij wikkelden
als kind met rode konen van spanning

een chocoladekikker uit een vracht
papier. Nu scheuren je kleinzoons de

ful l-col or cadeauverpakki ng aan flar-
den. Gehaast en begerig. Hun verlang-
lijstjes vragen om een 'Lego system

radio control-auto', om een 'spelletjes

CD-rom', om 'inline-skates' en om

weer een mountain bike. Zeg ik niks

van. lk zal 'vroeger toen wij kinderen

waren' er niet bij slepen. Vertellen, dat

wij een tweedehands fiets kregen en

op de groei, met van die houten klos-

sen op de trappers. Nee, ik wil niet ver-

gelijken. Of wat ze noemen, een gere-

formeerd geluid laten horen. Het moet
gezellig blijven.
Daarom hebben wij in het Verwenhuis

onze sint- en kerstmarkt met jingelen-

de liedjes uit de luidsprekers. NIet

marktkramen vol wenskaarten en kaar-

sen en snuisterijen. Eigen gemaakte
jam en honing van de hobbY-imker,
beren en poppen van creatieve doe-

het-zelvers. Want er wordt wat afge-
prutst in dit land, zoals we al van Wim
Sonneveld weten. Wat de oma's en

opa's hier kopen, zal niet oP de ver-

langlijstjes staan. lVlaar feestelijk is het.

tVlet chocolademelk en banket. En wij
hoeven er de deur niet voor uit.

Droommarathon H edendaags

vroeger was het een vast gegeven

in de week sober soms zelf sleets

op zondag overhemd gesteven
je goeie goed aan net gekleed

in onze eigentiidse iaren
is het tegendeel 't geval
op weekse dagen te ontwaren
pakkie deftig althans meestal

de paren die nu samenwonen
getrouwd met kind een iong gezin

het werk er op ra7 thuisgekomen
zijn zij behept met vriiheidszin

want al die weekse kleren knellen

hup ouwe plunieT-shírt aan

zo leven de moderne stellen
zo zal het in het weekend gaan

met Kerst is zii een tiPtoP dame

hij in blauw pak om uit te gaan

hun kind kiikt hen wat vragend aan

gaan juttíe vandaag werken samen?

Tine den Boer
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Ag ressi e e n. terreu r waa ra a n ANWB-e rs
blootstaan, hebben de laatste tijd -
terecht - ruime aandacht gekregen in
"lnzicht" en in de BUITENBAND. (Alle
waardering voor het sympathieke haft-
onder-de-riem-bezoek van Jan Koens
aan een van de ANWB-kantoren).
Dat agressie, gepleegd door een
ANWB-er, ook voor kan komen zal voor
menigeen nieuw zijn.

De jachthaven in Patras, waar we met
onze boot hadden aÍgemeerd, ligt bij een

zeer drukke verkeersweg. Op zichzelf is
dat niets bijzonders. Bijzonder is wel dat
zich aan de ene kant van die weg restau-
rants en café's bevinden en aan de ande-
re kant ommerrijke terrasjes. Gevolg is
dat degenen d e de mensen op de terras-
jes van dra'" e' 3) ze' -oÉrÉ- . - l -

zten. al jong erenc n e: ',,c e a aie a-s e -

laverend n het rrerkeer 3e l'. a-{a-: , a^

de straat moeten z en te !ere <e'
B j dat verkeer n Gr eken;aad z;: ','.e

een paar kanttekeningen te maken. Var'

alle EU-landen staat Griekenland boven-
aan als het gaat om de onveiligheid van

het verkeer, met Portugal als tweede. Als
ik het verkeersgedrag van de Grieken
vergelijk met dat in andere landen, gedra-
gen de ltalianen zich als heren en dames
en zou ik het gedrag van de gemiddelde

Nederlander als engelachtig willen
omschrijven.
Naar mijn idee is daarmee de situatie op

de Griekse wegen vrij duidelijk geschetst.
Het was onontkoombaar dat mijn vrouw
en ik deze beruchte verkeersader moes-
ten oversteken om boodschappen te

doen. Om redenen van lijÍsbehoud leek
het ons het beste op zoek te gaan naar
een voetgangersoversteekplaats, maar

dan wel een die "beveiligd" is door stop-
Iichten. Na enig gezoek vonden we die.

Nadat het licht voor de voetgangers op
groen was gesprongen, hebben we uiter-
aard nog een aantal auto's voorbij laten

razen. Het zou van onverantwoord opti-
misme getuigen te verwachten dat
Grieken stoppen zodra een verkeerslicht
op rood gaat.
Bij de zoveelste auto, die aan kwam rij-

den, sloeg de agressie toe. lk stapte vast-
beraden het zebrapad op, edoch de Griek
maakte geen enkele aanstalte te stoppen.
Nog juist bijtijds kon ik voor de auto weg-
springen. ln blinde woede gaÍ ik met de

vlakke hand een daverende klap op het

dak van de auto. De auto stopte prompt.

Er stapte een exceptioneel grote en

omvangnjke Griek rrt de auto C'e u d t e-

Je- =' ^ :'. t- .:'.'.:-l:- .'.a^'. : * -:'.
:-' j- a1' -- 3=' l" :-:a- a- Z - ( ^Ce-
-a- -14* a'
\ --^

=- 
\ 

=. -= -\ -=. 
' _ -::-_ - J

!s! eerr r JP

pen. !','at ik dan oo< c-as -ronchalant

deed. Een tw/eede ge u<<rge omstandig-
herd was dat het in het Grekse verkeer
onmogelijk is je auto op de rijbaan stil te
zetten zonder onm ddel jk de woede van

alle andere weggebruikers op je nek te
halen. Er brak dan ook direct een oorver-
dovend claxonconcert los, met het gevolg
dat de grote Griek zich in zijn auto wurm-
de en wegreed.
We zijn op een terrasje neergestreken om

bij te komen van de schrik. Want schrik-
ken is het, zo'n plotselinge explosie van
agressie. En dan zo'n hele grote, Íorse
Griek, terwijl Grieken in het algemeen
toch niet zo groot van stuk zijn ...

itJ...ltii

Jaap Kuitert
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Bestuur en leden

Van de VG.ANWB

verwachten u op onze
Nieuwjaarsrecepties en de alge-
mene ledenvergadering.

N ieuw ja a rsrecepties

Er worden in 1999 drie
N ieuwjaarsrecepties gehouden.
Eén in het noorden, één in het zui-
den en één in het westen:

7 januari: in Den Haag,ANWB-
hoofdkantoor, in het museum in
de rotonde.

14 januari: in Eindhoven bij Van

der Valk, Aalsterweg 322

21 januari: in Hoogeveen, kantoor
van Unigarant. Schutstraat 12

Alle recepties beginnen om 14.00

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

Algmene Ledenvergadering

27 maar1r: in het hoofdkantoor van
de ANWB te Den Haag.
Agenda en Jaarverslag komen in
het maarlnummer van de

BU ITEN BAN D.

Het ls duidelijk wie er ook weer
naar u uitkijkt:
'Loes Kolkerl, en nog altijd even
enthousiast". schreef Jan lvangh
die ons deze foto toezond.
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Oplossing

@
1. Nederlandse munten. (7)

7. Nederlandse munt. (7)

13. Tandeloos zoogdier. (2)

14. Theorie van zedelijke
grondbeginselen. (9)

16. Voorzetsel. l2l
17. Ovetrek. (3)

18. Godheid. (2)

20. Aardigheidjes. (9)

24. Voorzetsel. (21

25. Spanjaard. (7)

26. Voorzetzel. (7)

27. Jongensnaam. (2)

28. Ontkenning. (e)

29. Eenheid van lichtsterkte.
(3)

30. Persoonlijk voornaam-
woord. (2)

31. Strand bijVenetië. (4)

33. Noot. (2)

35. Voorzetsel. 1,2)

36. Kleur. (4)

38. Ongeveer (afk). (2)

39. lnhoudsmaat (afk). (2)

40. Boom. (4)

42. Jongensnaam. (2)

43. Bijwoord. (2)

45. Godheid. (4)

47. Voertuig. (2)

48. Gelei. (3)

50. Vis. (3)

52. Persoonlijk voornaam-
woord. (2)

53. Colloidaal mengsel. (7)

55. Visgerei. (7)

56. Onbekende (afk). (2)

57. Rivier in de Oeral. (4)

58. Plaats in Peru. (4)

59. Getijde. (2)

60. Opstootje. (3)

62. Bijwoord. (2)

64. Armoede. (9)

68. Noot. (2)

69. Woestijndieren (7)

70. Vleesgerecht. (7)
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1. Aartsengel. (7)

2. Knolgewas. (2)

3. Dit is (afk). (2)

4. U itgave. (6)

5. Chemisch element (afk).

\21

6. Halfgod. (5)

7 Bepaalde afmeting. (5)

8. Verbrandingsrest. (2)

9. Plaats in Frankrijk. (6)

10. Frans lidwoord. (2)

11. Voegwoord. (2)

12. Oogstper!ode. (7)

15. Regel. (3)

19. Afstand doen. (9)

20. Rivier in ltalië. (4)

21. Vrouwelijk dier. (4)

22. Land in het middenoos-
ten. (4)

23. Rivier in Duitsland. (4)

24. Leer van riekende stof-
fen. (9)

Oplossing kruiswoordpuzzel
september'98

Horizontaal
1. brok; 4. blank;8. aard;
12. aad;13. plo; 14. een;
16. lia; 17. liaison; 18. ere-
gasU1g. peU 20. nno;21. dis;
23.lee;25. muskieU 27. dië-
tisU 29. loki;30. namen;
32. ontV;33. nee;34. ebbe;
38. eters; 40. oste; 43. sardi-
ne; 44. nazomer; 45. kee;
46. rel;48. bea; 50. ode;
53. bedgalg; 55. malaria;
57. eme;58. lei;59. map;
60. eod; 61. Ialo;62. nobel;
63. anna.

Verticaal
1. bali;2. rai; 3. odalisk;
4. bloemen;5. lonU 6. neen;
7. kernzin; 9. alamein; 10. ris;
11. data; 13. psp; 15. neo;
21. duo;22. ski;23. lto; 24. est;
25. mlls; 26. tante; 27. deern;
28. tijger;31. mee;35. bak;
36. breidel; 37. ede; 38. engelen;
39. sandaal;40. oor;41. smeu-
ren;42. tel; 47. abel; 48. bal;
49. agio;50. omme; 51. elp;
52. dada;54. ema; 56. ion.

Er waren 27 goede oplossin-
gen. Bij loting werd winnaar
mevr. L. Plat-Sjardijn,
Wassenaar. Proficiat, de
cadeaubon komt naar u toe!

32. Insect. (3)

34. Jongensnaam. (3)

35. Meisjesnaam. (3)

37. Eenheid van weerstand.
(3)

40. Deel van het spoor. (7)

41. Uurwerk. (4)

42. Bijwoord. (4)

44. Weg met bomen. (4)

45. Griekse letter. (4)

46. Elastisch. (7)

49. Meisjesnaam. (6)

51. offeÍrafel. (6)

54. Plaats in Nederland. (5)

55. Plaats in Nederland. (5)

61. Oude maat. (2)

63. Noot. (2)

64. Dierengeluid. (2)

65. Lidwoord. (2)

66. Volgens de akten. (2)

67. Engelse maat (afk.). (2)

68. Bergplaats. (2)

oordputzel

í AïtL.
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