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loten in dat van de ander! PENS[0,EN PfttVÉ

en Lies Albers
23.11.1961 - 23.11.2001

Er was een groot feest van het
Nederlandse Rode Kruis in
Arcen. Daar gingen ook Ger
en Lies naar toe.
"En zo is het gekomen" vol-
gensWim Sonneveld. Niets
overhaasten was toen gebrui-
kelijk. dus eerst verkering en
eventueel verloven en dan pas

trouwen.
Een goede baan was ook nog
een vereiste. Dat lukte; op 23
november 1960 is Ger in
dienst gekomen bij de ANWB.
Hij werkte bij deWegenwacht
in Zuid-Limburg. Verhuizen
naar Sittard alwaar hij een
kosthuis vond. Na enige tijd
kwam de mogelijkheid in

Sittard een woning te huren
en toen zijn Ger en Lies op 23
november'i961 in Lomm
getrouwd. Hun zoon Guido
werd op 15 november 1968
geboren. November is voor
Ger en Lies wel een heel bij-
zondere maand. Daar beiden
uit Noord-Limburg afkomstig
zijn, wilde Ger de leden liever
in die regio van dienst zijn. En

dat lukte in 1971; ze kochten
toen een huis in Velden. Na
vijfendertig jaar de "pech-
vogels" met raad en daad ter
zijde te hebben gestaan is Ger
op 60-jarige leeftijd metVUT
gegaan. Samen genieten ze

volop van hun vrije tijd. Zoon
Guido is inmiddels getrouwd.
Met hem en zijn vrouw heb-
ben Ger en Lies het veertig
jarig huwelijksfeest gevierd.
Daar is met dankbaarheid bij
stil gestaan. DeVG-ANWB was
met bloemen en felicitaties in
gedachten bij het bruidspaar.
De redactie wenst jullie nog
veel gezonde en goede jaren
toe.

Michiel en Margriet de Winter
30.11.1961 - 30.11.2001.

Ze hebben elkaar ontmoet op
de kermis in St. Nicolaasga, een
dorp in de buurt van Joure.
Margriet werkte in Joure bij een
bejaardencentrum en Michiel in

Balk in de garage van een bus-
bedrijÍ, Wat misten ze elkaar
toen Michiel zijn dienstplicht
moest vervullen; elke week met
verlof was er toen niet bij. Na de
diensttijd heeft Michiel gewerkt
in de garage van Douwe Egbert
en bovendien 's avonds verder
gestudeerd. Motorgekte zat in
hun beider b oed; in de vrije tijd
werd er wat afgetoerd.
Niemand was dus verbaasd
toen Michiel in juni 1960 de
overstap naar de Wegenwacht
maakte. Op de motor met zij-
span reed hij op Rijksweg 43,

afsluitdijk-Groningen. Zijn stand-
plaats r,vas Joure. ln oktober
1961 kochten ze een huis en op
30 november 1961 gaven ze

elkaar het ja-woord. Het jaar
daarop werd hun eerste dochter
geboren. Grote vreugde, maar
het was uit met het toeren op
de motor. Friesland nodigt uit
tot toeven op het water en dus
kochten ze een kajuitzeilboot.
Een tweede geboorte volgde...
niet van een tweede dochter
maar van de watersporthobby.
De tweede dochter meldde zich

in 1967 ln dat jaar kwam er voor
Michiel nog een verandering; hij
werd VKW-centralist op het
nieuwe WW station in Joure. ln
1992 werd er gereorganiseerd
en IVlichiel heeft toen, voor de
laatste vijÍ jaar, gekozen voor
het werken langs de weg in de
nieuweVW Golf. Na 37 dienstja-
ren is hij met deVUT gegaan.
Het zeilen aan de kant, een

motorkruiser in het land en
volop varen in binnen- en bui-
tenland. Behalve genieten van
het varen geven ze ook veel
aandacht aan hun twee klein-
zoons van 31t2en 11t, jaar.Ter
gelegenheid van "40 jaar
oprechte trouw" zoals Vondel
zei, hebben ze met kinderen en

kleinkinderen een weekje
Zandvoort gedaan.
Wij wensen jullie veel fijne jaren
toe, met onze gelukwensen.

Frankje

De redactie-Buitenband
wenst u een voorspoedig
Nieuwjaar met goede
voo ru itzichten.

Bij de "voorplaat"

Personalia

Nieuwe leden:
Wij verwelkomen de nieuwe leden:
E. Amerika, Urlusplansoen 351 , 2324 KV Leiden;
A. van der G raaf, 1, 6561 WL Groesbeek;

Foto: Harry deVré

"Harry.

.... heb je een idee voor de voor-
paginafoto'j vraagt de redactie
elk kwartaal; ook ditmaal.
"Ja, de Euro, hèí
En Harry gaat een aantal ban-
ken bellen. Drie maal niets, bij
de Nederlandse Bank wèI. Daar
begreep mevrouw Brautigram
precies, heel scherp, waar het
om ging.
"lk kreeg een perfecte Euro-disc
en schakelde mijn schoonzoon in

voor het printen. Voor het
Nederlandse geld had ik mooi
vlak papier nodig. Bij de ABN-
Amro, daar heb ik een rekening,
enkele honderden guldens opge-
nomen.Thuis nog even de strijk-
bout er op. Zoeken naar een
levendige dynamische composi-
tie. Klok paraat. De eerste film
werd in het fotolaboratorium
slecht verwerkt en ging dus de
asbak in. Opnieuw, elders, aan
de slag. En precies op tijd klaar:
2voor 12. Gelukt, dacht iki'
Harry... wederom bedanktl

(redactie)

#
ANWB

Verhuisd:
PJ. Berckmans, Dr. Ant. Mathijsenstraat64,6021 CM Budeh
E Etman, Cort van der Lindenstraat 206, 9402 ED Assen;
L, §ehipper.Ringmuur7 3233 RG Oostvoorne;
'H;J,,.\fuldmannr, e Gording 5,9472 ZB Zuidlaren;
:W,H.E ,Vr,qgtrnan Becreatiepark Elsendorp, Houtsnip 521, Den Fleicop
,tr8;. 5424 S.W,,ËIse,nd rp.

Gewiizigd telefoonnummer:
J. van der Getd 071 - 517 7223

,Overleden:
18 september
20 september
22 s.qptember,
'9'oktsber ,,

í4rokto,ber , :

Mevr. B.C, van derWeiide-Meijer, Den Haëg;: , ,,:
D.ls' D, J. Ënselell,,Voo rschote n, d i r:ecteu rïoerisfi e;
J..Ë. e, Craen, D.en l-{aag;
,t\4,evi,-À;.,,t{ofstr€;.Wës,§Ènaar, Afd. Boekhouding;'::
Mevr C EVeugelers, Den Haag, Huishoudelijke
dienst.
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eens contact op te nemen
met degene die in uw regio
uw aanspreekpunt is.

Contactpersonen hebben zich

vrijwillig opgegeven om de

band tussen de leden onder-
ling (en met de vereniging) te
onderhouden en zonodig hier
of daar enige hulp te bieden.
Zij hebben zich met enthou-
siasme beschikbaar gesteld
en zouden het daarom prettig
vinden bij u weerklank te
mogen ondervinden.
Ook als bestuur willen wij die
contacten stimuleren. Want
een goede wisselwerking
bevordert de interne samen-
hang in onze vereniging en

dat was steeds onze doelstel-
ling, Bovendien kunnen hier-
uit nieuwe gezichtspunten
voortvloeien die van beteke-
r's zijn voor het beharligen
van de belangen van u, onze

leden.
Rest mij nog te melden dat
dit het laatste stukje is dat ik

als voorzitter van onze VG

n
ver een paar weken
behoort ook het jaar

2001 tot de geschie-

denis. Een jaar met een aan-
tal diep schokkende gebeur-
tenissen.Toen zovelen op de
drempel van het oude naar
het nieuwe jaar elkaar hoop-
vol een "gelukkig nieuwjaar"
toewensten, hadden zij er
geen flauw idee van dat al

direct daarna voor velen die
hoop door een verzengend
vuur in rook zou opgaan.
En een aantal maanden later
was er opnieuw een verzen-
gend vuur dat plotseling een

eind maakte aan zoveel
levens en toekomstverwach-
tingen. Een verschrikkelijk en

onherstel baar leed voor
degenen die direct betrokken
zijn bij de slachtoffers, Maar
schokken als deze slaan ook
in bij degenen die ervan
horen en de beelden ervan
zien. En wij kunnen niets
anders doen dan onze
gedachten in medeleven bij
de slachtoffers en hun nabe-
staanden te laten zijn.
Zo is opnieuw duidelijk hoe
in een oogwenk geluk kan

omslaan in het diepste onge-
luk; hoe onzeker ons bestaan
en onze toekomst is.

En toch, ondanks al deze
ellende blijft de wereld draai-
en; de zon komt op en gaat
weer onder, de seizoenen
blijven komen en gaan. En

naast de verschrikkingen zijn
er gelukkig ook nog goede
en vrolijk stemmende
gebeu rtenissen geweest.
Zowel in het groot als in het
klein.

Beperk ik me tot de kleine
kring van onze vereniging,
dan denk ik bijvoorbeeld aan
onze nieuwjaarsbijeenkom-
sten. Vooral in Den Haag was
de opkomst overweldigend,
gevolgd door een ook druk
bezochte en zeer gezellige bij-
eenkomst in Assen. De

opkomst in Eindhoven was
wat minder dan in voorgaan-

de jaren, maar Eindhoven
blijft in de aanbieding en wij
hopen de eerstvolgende keer
daar weer (veel) meer leden
te mogen begroeten. Helaas
was de belangstelling in
Akersloot klein, zodat wij nu
een andere locatie hebben
uitgezocht, namelijk De Bilt.
ln de zomer was er ons uit-
stapje naar Avifauna.
Begunstigd door prachtig
zomerweer werd deze dag
een geweldig succes.

Naast deze "leuke dingen"
spelen eT voor ons nog ande-
re be angen. Hoewel in het
niet vallend vergeleken met
de enorme problemen waar-
in de rvere d is verwlkkeld, is
er voor ons. indrv duele
gepensioneerden, het pro-

bleem van de waardevast-
heid van pensioenen, Door
de sterke inflatie daalt de

waarde van het pensioen.
Daarom hebben wij onlangs
in ons gesprek met de hoofd-
directeur, die tevens voorzit-
ter is van het ANWB-
Pensioenfondsbestu u r, erop
aangedrongen de toeslagen
op de pensioenen vast te
stellen op het maximum dat
het pensioenreglement toe-
staat, namelijk 4%. ZelÍs
daarmee zal de inflatie niet
geheel zijn gecompenseerd,
maar een grotere toeslag is

reglementair helaas niet
mogel ijk. Va nzelfsprekend
hopen wij op een gunstige
beslissing.

Wij hebben ook nog gespro-
ken over de klachten die wij
regelmatig horen over de
behandeling en afhandeling
van pensioen- en ziektekos-
tenkwesties. Verbeteri n g

daarvan en vooral duidelijke
informatie is van belang.

Van informatie gesproken:
binnenkoft zal u een nieuwe
lijst met namen en adressen
van contactpersonen worden
toegestuu rd.

Graag moedig ik u aan om

J u u ke Do rpe m a-Ha rmse n,

voorzilter.

schrijf. Want na 8 jaar voorzit-
terschap vind ik het tijd om
terug te treden en de hamer
over te dragen aan een
opvolger.
lk hoop velen van u bij onze
n ieuwjaarsrecepties te
mogen ontmoeten om dan in
een gezellige sfeer afscheid
te nemen.
Voor nu wens ik u uit naam
van het hele bestuur goede
feestdagen in december, een
prettige jaarwisseling en nog
vele jaren in goede gezond-
heid.

Juuke Dorpema-Harmsen

t"".i,*

,4^/r4H\"

Bijeen in 2002
r.Bestuui' e.n,lede4:,vande VG.AN.WB v'e.naraehte,n q,,o§cnze. :,.,.

Nieuwj,aar,sreeepties; de algernene ledenver§,adeiing.q@,:: :

,Er worden in 2002,v,ie.r$ie,uwjaa,r.s.r.ecepties,g.e.h'o.u.derr:...:" ,r,.,

,.,11::'if:[ januar.i.{.d.o.ndér.dq,g.iÍ]De r:,F{aa,g,,,hqofdkantoor l

'a -':' 16,,jq h uài &oe.nsdagi, in Assen..,bii Van t e r Va I k, m ote I
..:'-Agggp,,f,alkenweg'1,_..:..1':',,,',1,,-,: :'ttl,: :::::::: ']:j:::::,
. 22:jëauarj,:{dínsdag) in De Bitt, bij Van derValk;'rqo-rfel'.De.'

Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1.
r 24, ja.n gar.i{oon d e rdeg)'in Ei t t d hovq p,.,,biÍ Va n d e[,VàJk;..,', .,.

. 
:" 

"' D§ reee,p-tie,È in,Assen;,.Be rBi{t'.en Endhoven be g i nnen om
14.00 uur en duren tot ca. 16.00 uur.

.Algemen,e,,iv€Ígadering: ::::,:::::::: ,::::::: '-::'i'.:'::r" 
'r:':':: 

":::'
,De 4 ge'rn e ne l ede.,pve,rgad eri ng, wq6{.1. g*ouden p,zaterdag

...1.3aprll, bij,V,,qn.derValk, motel Bijhorst, Zijdeweg *4, ,.;,.,;;,,,.;;

,W..assenaal. De vergadgrstukken.wlorile,q :tqegezs:n:d:en;,,[n :

de BUITENBAND van maart worden de agenda en het jaar-
r verslag r20-G1 

l ggpublieeerrd; deze,nt u .m:eene,nren.h,aar {le',,.
vergadering.

Jaarlijkse excursie
. jaar{§kse dagqxeur*ierwsrdt,ge,h.guden op woànsdag 21
àugustus.-Aan.,de p[an,q.eq..voor ola- ee..ni ottocht yqq uit,

.,:Le,firfier, en naar.:oraringende doipen wordt gewerkt. Al[e
, ledenrntvangen.thuls,uitnbdigiíigen"met infot'rnatïè;'Zie:

ook de volgende BUITENBANDEN.



De moeilijkheid met landeliike verenigingen is vaak het behouden van de

onderlinge contacten tussen de leden. Dit dilemma was enige jaren gele-

den ook voor ons bestuur aanleiding om hieraan iets te doen.

Bestuur: v.l.n.r.: Barend Druif,WitberÍ Mast, Juuke Dorpema, Leo de Groot, Caroliin

Jongsma en Ans Voorwerk.

Met als doelstelling het bevorderen en

in stand houden van de contacten tus-

sen de leden van de vereniging werden
vrijwilligers gevraagd om als regiocon-
tactpersoon te gaan oPtreden.
Het land werd verdeeld in regio's oP

basis van postcodes, rekening houdend
met het aantal gepensioneerden dat
daarin woonde. lnmiddels bestaat de

groep uit meer dan 25 personen.

De leden krijgen het adres van hun
regiocontactpersoon en kunnen op hem

of haar een beroep doen, als daar
behoefte aan is. Uiteraard zal de regio-

contactpersoon niet altijd direct een

oplossing hebben of een antwoord kun-

nen geven, maar twee weten vaak meer

dan één. En is dat niet het geval, dan

kan er altijd nog verwezen worden naar

een afdeling op het Hoofdkantoor, die

"Leden vtlot Leden"

mogelijk wel met een antwoord komt.
Het is ook min of meer gebruikelijk dat
de regiocontactpersoon van zijn of haar
kant bij bijzondere gelegenheden als
jubilea en soms ook verjaardagen iets
van zich laat horen. Ook wordt wel de

taak van het bezorgen van het kerst-
pakket op zich genomen. Opvallend is
dat ook de echtgenoot of echtgenote
hierbij vaak betrokken is. Omdat het
vrijwilligerswerk is mag de regiocon-
tactpersoon aan het takenpakket een

eigen invulling geven. Hoe ook die
invulling is, de regiocontactpersoon
verricht een spilfunctie in de vereni-
ging, die grote waardering krijgt.

Samenspraak

Op 26 oktober j.l. heeft het bestuur
alweer de zoveelste jaarlijkse vergade-
ring gehouden met de regiocontactper-
sonen. Deze vergadering heeft een

tweeledig doel, uitwisseling van erva-
ringen en ontwikkelingen, maar ook
motivatie om door te gaan met dit
dankbare werk. Voor deze gelegenheid

viel er ook nog de verjaardag te vieren
van lVlart van den Akker.

ln het landelijk centraal gelegen weg-
restaurant de lVleern was het voltallige
bestuur en ongeveer de helft van het
korps met hun echtgenoten aanwezig.

Op de agenda stonden naast de gebrui-
kelijke punten, die er nu eenmaal bij

een vergadering horen, een inleiding
van Frankje Noordervliet over het her-

stellingsoord "Dennenheuvel" (zie hier-
voor ook in de voorgaande uitgave van

de BUITENBAND).

Tevens gaf Leo de Groot een toelichting
over het Sociaal Fonds van de ANWB,

waarvan zeer weinig gebruik gemaakt

wordt door gepensioneerden. Van

belang is het te weten dat binnen de

vereniging voor zowel leden als niet-
leden Barend Druif de vertrouwensman
is, die men kan benaderen mocht men
financiële problemen hebben.

Alerte inÍormatie

Een algemene ervaring die werd uitge-

sproken, was de veelheid van vragen

over het pensioen en de ziektekosten-
verzekering. Er blijkt nogal onduidelijk-
heid te bestaan over de regels. Ook
blijkt men bij vragen hierover soms van

het kastje naar de muur te worden ver-

wezen.

Er bestaat een grote behoefte aan tijdi-
ge, volledige en duidelijke informatie.
Het bestuur vermeldt dat er kort gele-

den op verzoek van de OR overleg is

geweest, waar deze punten ook aan de

MarÍ van den Akker, de unieke iarige op
deze dag

Barend Druif, veftrouwensman

BUtÍtilBÀil0 4/2001
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komst regiocontactpersonen



Jan en Nel Brouwer(1.) en Jaap en Mary Kuper

orde zijn geweest. ln het periodieke
overleg met de Directie en met SW zal

het bestuur deze punten opnieuw
i nvoe re n.

Aandacht voor senior-gepensio-
neerden

Een ander punt dat aan de orde kwam
was de discussie over de mogelijkhe-
den die er zijn, maar tevens de beper-
kingen, om meer te kunnen doen voor
vooral de oudere gepensioneerden.
Financiële beperkingen zijn er binnen
alle redelijkheid niet of nauwelijks. De

beperkingen liggen vooral in de sfeer
van hoeveel tijd en inspanning men als
vrijwilliger kan en wil investeren. Er zijn
al regio's waar het aantal leden zo
groot is, dat er valt te overwegen deze
regio's op te splitsen of te herindelen.
Als suggestie werd aangevoerd om
eens per regio een samenkomst te
organiseren. Ook moet het toch moge-
lijk zijn dat rolstoelrijders mee kunnen
met het jaarlijkse uitje of kunnen deel-
nemen aan de ledenvergadering.
De vergadering waarin over en weer
veel informatie werd uitgewisseld en

bediscussieerd bleek ook voor de nodi-
ge trek gezorgd te hebben, gezien de
animo waarop van het lopend buffet
gebruik werd gemaakt.

Koos van Drunen: aandacht voor
"Dennenheuvel'! ln de BUITENBAND
van september jl., pagina 2, gaf Frankje
Noordervlíet informatíe over het collec-
tÍeve lidmaatschap, vía de ANWB, van
H e rste I I i n g so o rdve re n i g i n g
"Dennenheuvel" in Hilversum. De

regiocontactpersonen werden op deze
dag nog verder gei'nformeerd. Alle
leden ku nnen rechtstreeks Ínlichti ngen
inwinnen bij:

Joop en Ans Vroomans

Overbosch, Soestdijkerstraatweg 1 02,

1213 XH Hilversum,
tel. 035 - 646 04 64, fax 035 - 685 96 55.

Aanmelden kunt u zich hier ook, maar
wel even Cobie van Gils, 070 - 314 6370,

op de hoogte stellen. Cobie verzorgt op
de afd. bedrijfsmaatschappelijk werk
van de ANWB de afrekening van het lid-
m a atsch a p vo o r " De n n e n h euvel'!

7

Nb. Wie verzint er een meer toepasse-
lijke naam voor deze vrijwilligers?

Wim de Graaf

'.!.$i
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"in de Íedactie"

Het verheugt de rgdactie-BUITENBAND in hoge mate dat Wim de GraaÍ

vanaf nÍ tot ons redactieteam behoort'
Het is een hele zorg minder omdat de gemiddelde leeftiid van onze

redactieleden inmiddels "boven de 75" is gekomen. Er is bii ons al vele
jaren een dringende behoefte aan een aanzienliike verionging van het

team terwille van de continuÏteit van de BUITENBAND en de eigentijdse
band met de leden.Vooral ook met de iongere gepensioneerden en zii die

het hopelijk nog zulllen worden.
Wij kennen Wim nog uit onze werkende tijd, dus het klikte meteen. Wij
hebben hem dan ook verzocht uit te kijken naar ziin leeftijdgenoten ter
verjonging van onze redactie. Wim stelt zich nu verder aan u voor. -(JKo')

a
,/ tVijn naam isWillem, men noemt

mij in het algemeen Wim, maar ik luis'
ter naar beide namen. lk ben geboren
in 1939 en woon sindsdien in Monster,

een tuindersdorp in hetWestland aan

de kust ten zuiden van Den Haag. lk
ben getrouwd en heb twee volwassen
kinderen, een dochter en een zoon en

inmiddels ook een kleinzoon.
ln 1969 ben ik in dienst gekomen bii de

ANWB.
Voor die tijd heb ik tien iaar gevaren

als stuurman bij de Koninkliike Lloyd.
Mijn eerste functie bíi de ANWB was

die van assisÍenÍ van de chef-routeka-
mer. Maar al gauw stelde de Bond mii

in de gelegenheid om mii te oriénteren
op de functie van kantoorhoofd en

mocht ik als opleiding enige maanden
stage lopen.
Het werd uiteindelijk toch geen kan'
toorhoofd, maar Chef Telefonische
lnformatie.
Na precies twee jaar solliciteerde ik bii
de Staf Wegenwacht, waar ik mii bezig
hield met de personeelsinzet en ver'
antwoordelijk was voor de planning en

de samenstelling van de roosters voor
zowel stations- als wegbezetÍing.
ln 1980 werd ik aangesteld als Chef
Werving en Behoud met als belangriik-
ste taken inhoud te geven aan de

ANWB-I id maatsch appe n en h et o rga n i-
seren van wervingscampag nes. Zoals
dat wel meer gaat, raakte ik oP deze

functie na verloop van tiid ook weer
uitgekeken en stortte ik mii in het
avontuur Logistiek. Dit ben ik bliiven
doen totdat ik in de VUT gegaan ben.

De laatste jaren heb ik mii, naast de

logistiek van V+5, ook nog bezig
gehouden met de kwaliteitszorg van
dit cluster.
Doordat ik de gelegenheid heb gehad
verschillende functies te mogen uitvoe-
ren, heb ik me bij de Bond nooit ver-
veea.)

Wim de Graaf

Vc-ANwB-Bestuurswisseling 1 3 april 2ll2

Juuke Dorpema-Harmsen Leo de Groot Ans Voorwerk-Jonkman

nemen tijdens deze vergade-
ring dus tevens afscheid van
hun huidige bestuursfunctie,
maar blijven uiteraard lid
van onze vereniging.
Medio februari ontvangen
alle leden persoonlijk thuis

nadere informatie over de
procedure voor het schrifte-
lijk indienen tot voorstellen
van drie nieuwe leden in

het bestuur. Zodra deze

nieuwe bestuursleden zijn
benoemd door de ledenver-
gadering zal er binnen het
kader van het gehele
bestuur, overleg worden
gepleegd over de functio-
nele inbreng en positie van
alle bestuursleden.
Voor de leden is het o.i. van
belang dat zij alvast kunnen
nadenken over mogelijke
kandidaten. Daartoe kan

men uiteraard ook nadere
inlichtingen inwinnen bij het
huidige bestuur - zie de lin-
kerkolom op de voorpagina
van deze BUITENBAND.

Op zaterdag 13 april wordt
tijdens de algemene leden-
vergadering van onze

Vereniging de verkiezing van
drie bestuursleden voor de

komende, statutai r vastge-
stelde, termijn gehouden.

De huidige bestuursleden,
mevrouw J. Dorpema-
Harmsen (thans vice-voorzit-
ter). en mevrouw J.M.
Voorwerk-Jonkman (tha ns

penni ngmeester), stel len

zich niet herkiesbaar. En
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Dienstverlening aan huis is niet alleen schaa
nogal wat te wensen over. Het aanbod mist
en welzijnssectoren werken vaak langs elkaar
ving is ingewikkeld, verandert te vaak en een
ontbreekt. En beschikbare mantelzorg wordt
brief om geen diensten door reguliere hulpve
Dit zijn de conclusies uit een ANBO-enquète r

huis, waaraan 562 vijftig-plussers uit heel Ne

Mantelzorg

De meeste respondenten vinden in het
huidige aanbod hulp in de huishouding
en de dagelijkse verzorging, verpleging
en nachtverzorging het belangrijkst.
Daarna volgen maaltijdservice, klussen-
dienst en vervoersservice.
De overgrote meerderheid, veelal tus-
sen de 60 en 80 jaar, kiest ervoor om zo

lang mogelijk te blijven wonen in de
verlrouwde omgeving, Daarvoor is dan
wel flexibele hulp op maat nodig.

maakt zo lang mogelijk zelfstandig
wonen mogelijk. Er moet meer geld
naar de directe hulpverlening gaan en
minder naar het management van
instellingen. Velen vinden dat ze teveel
worden betutteld: er moet meer geluis-
terd worden naar de cliënt voor zorg op
maat.

Leve nsl oop hestendig

Bijna driekwaft van de respondenten
wil levensloopbestendige woningen.
Deze woningen moeten zowel voor
ouderen als voor jongeren aantrekkelijk
zijn. En gelegen zijn in een buurt met
allerlei voorzieningen (winkels, apo-
theek, huisarts, e.d.).
Veiligheid en bereikbaarheid van voor-
zieningen staan hoog in het vaandel. ln
de bestaande woonomgeving vari de
respondenten is dat lang niet altijd het
geval. Zo zegt bijna de helft, dat ont-
moetingscentra niet makkelijk bereik-
baar zijn. Voor meer dan een kwart
bevinden de huisarts en de apotheek
zich niet in de directe omgeving. Voor
een even groot aantal is de bereikbaar-
heid van de haltes voor het openbaar
vervoer een probleem.

Eenzaamheid

Bijna een derde van de
geënquéteerden is voor
verbreding van het
Persoo nsgebo n de n

Budget (PGB). Voor
velen is het PGB een
synoniem voor keuze-
vrijheid. Maar dan moet
de administratie van de
PGB wel eenvoudiger
worden.
De respondenten is

onomwonden gevraagd
naar het effect van wel-
zijnshulp bij het zo lang

mogelijk zelfstandig leven. De meesten
(88%) vinden ondersteuning bij sociale
problemen (eenzaamheid, rouwverwer-
king, sociale contacten, ontplooiing)
even belangrijk als zorg en woonservi-
ce. Het effect van psychosociale bege-
leiding op zo lang mogelijk zelfstandig
leven schatten de respondenten echter
laag in. De risico's van fysieke achter-
uitgang, de woonsituatie en de afwe-
zigheid van mantelzorg nemen een
belangrijkere plaats in dan omstandig-
heden als partnerverlies, het niet meer
kunnen uitoefenen van hobby's e.d.
lVlogelijk vinden respondenten het
moeilijk in te schatten wat de welzijns-
sector voor hen kan betekenen. Van

situaties rondom de fysieke gesteld-
heid, woonomstandigheden en de
beschikbaarheid van mantelzorg kun-
nen mensen zich waarschijnlijk makke-
lijker een voorstelling maken.
Desondanks noemen sommigen risi-
co's die betrekking hebben op het soci-
aal functioneren, zoals eenzaamheid,
de (financiële) kwetsbaarheid van
alleenstaanden en het verlies van
sociale contacten in de vertrouwde
buurl bij een noodgedwongen verhui-
zi ng.

Conclusie

De meeste respondenten vinden hulp
in de huishouding en bij de dagelijkse
verzorgi ng, verpleging en nachtverzor-
ging het belangrijkst voor "een leven-
lang zelfstandig'l Daarnaast heeft een
meerderheid hoge verwachtingen van
levensloopbestend i ge woonvo rmen. Tot
slot vinden de meeste respondenten
ondersteuning bij sociale problemen
minstens even belangrijk als zorg- en
woonservice.
Uit het voorgaande blijkt dat de dienst-
verlening aan huis een samenhangend
pakket aan diensten vergt op het ter-
rein van zorg, wonen en welzijn.

Een vijfde van hen die reageerden op
de enquète maakt al gebruik van dien-
sten aan huis. Hun oordeel is over het
algemeen positief, maar velen zijn
bang dat zij vanwege de schaarste
noodgedwongen een beroep op man-
telzorg moeten doen. Twaalf procent
van de respondenten ontvangt mantel-
zorg. De meeste respondenten vinden
echter dat de reguliere hulpverlening in

de eerste plaats diensten aan huis
moet uitvoeren.
Uit de ANBO-enquète blijkt een grote
behoefte aan één informatiepunt, zodat
meer zicht is op het aanbod. Via dit
informatiepunt zou advies op maat
aangeboden moeten worden. Dat
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zonlicht dat uit een bleke hemel lekt

wekt de doodsbange jonge soldaten
gevangen in gekte oP een helse Plek
bekaf bedrogen door staalmagnaten

ook het gefluister van de duivelse nacht

knaagt aan de jagers of opgejaagden

nerveuze manschappen worden weldoordacht
schaamteloos gelokt in hinderlagen

l:r

Ja, we kunnen weer staan en lopen.

Soms heel gewaagd met'losse han-

den'. Allebei een gebroken heup, mijn

levensmaatje en ik, en kort na elkaar' ln

één huishouden wel wat teveel van het

goede. Kom ik net het ziekenhuis uit,

moet zij erin. lk met slappe knieën aan

de rollator; zij op haar beurt finaal plat,

onderweg naar de OK. Als je het mij
vraagt een uit de hand gelopen partici-

patie. Of, zoals mijn jongste dochter het

uitdrukt,'een overdreven vorm van soli-

dariteit binnen het huwelijk.' Maar de

sores, die alles geeft, is voorbij. Als er

verder geen voetangels en klemmen

opduiken, kan2002 nog een mooi jaar

worden.

Overigens, heb ik niets gemerkt van

overbevolkte zorgcentra' Geen wacht-

lijst om me terug te sturen en nog

maanden te laten voort homPelen.

Geen zuster, die me met een 'sorrY

mijnheer, even geen tijd' liet wachten

op een urinaal of een pijnstiller om de

nacht door te komen. OP 'orthoPedie',

toch een druk beklante afdeling, bleken

genoeg zachte handen aan het bed. Een

uitzondering op de regel? Vast wel.

Want ik zie ze nog dagelijks, lotgenoten

in hel Verwenhuis, die met versleten

heupen en knieën door de gangen pik-

kelen. Die in afwachting zijn van een

gaatje in de wachtlijst. Elke dag horen

ze dezelfde vraag van medebewoners:
'Word je nog niet geoPereerd?' 'Hoe

lang moet je nog wachten?' Even glijdt

er dan een glimlach van boerenkiespijn

over hun gezicht en schudden ze het

hoofd. 'lk moet geduld hebben.'

op het onbekende ontaarde terrein
dromen de mannen van witte berken

brieven van meisjes uit het eigen domein
hun taal is grof uit angst voor de zerken

de gestolde beelden nemen zij diep mee

naar huis de oorlog blijft altijd woeden
bij de start van deze digitale eeuw

toont ons de buis daags troepen die bloeden
Tine den Boer

t,

=
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N4aar er gloort hoop. Uit onverwachte
hoek. BoerAantjes uit Hei- en Boeicop -

hoe verzin ie zo'n naam - gaat zijn var-

kens ruilen voor bejaarden. Je hebt het

vast wel in de krant gelezen. Hij gaat

'bejaarden houden'om het maar ruw-

weg te zeggen. De varkens weg in de

'opkoopregeling' van landbouwminister
Brinkhorst. Op de plek van de varkens-

schuren appartementen voor zorgvra-
gende bejaarden. Een wereld van ver-

schil, beseft ook boerAantjes. Had de

boerin niet jaren lang in verpleeghuizen
gewerkt, dan zou hij nooit op het idee

gekomen zijn. Maar nu ziet hij het hele-

maal zitten. Vrouw Aantjes aan het ver-

bedden van de oude mannen en vrou-
wen; hijzelf aan de administratie achter

de computer en wat liefhebberen met

kleinvee.Wat geiten en kippen en een

hangbuikzwijntje, waar die oudjes ook

nog plezier aan kunnen beleven.Wel

wat anders dan een Paar duizend van

die poepende varkens en de wurgende
regels van Landbouw. Met dit verschil

dat hij voor een zieke bejaarde niet

automatisch de telefoon grijpt voor de

dokterVlimmen van Hei- en BoeicoP,

maar de huisarts van het dorP belt'

Aantjes gaat voor achttien appartemen-

ten. Dat is geen aantal om in één klap

de overbevolking van de zorgcentra te

minimaliseren. lVlaar het is wel een

aanzet om Brabant op te schonen. Met

minder bio-industrie, stinkende silo's en

penetrant walmende mest. Het erf van

boer Aantjes zal clean zijn. Als hij in
2OO3zijn eerste gasten verwelkomt, is

dat zijn bijdrage aan het milieu. Het

heeft ook meer cachet. Eenmaal direc-

teur in z'n eigen verpleeghuis, gaat het

dasje voor en kan hij moeilijk in een

strontbroek blijven lopen. De varkens

zijn toch ook veredeld tot het varkens-

stoofpotje, het ribkarbonaadje en het

varkenshaasje op zondag.Tenzij vegeta-

riërs of aanhangers van de islam het

voor elkaar krijgen dat het varken hier

helemaal wordt uitgebannen. Stel je

voor zo'n uitgekleed menu voor je dure

€uro's. lk zou denken in het verkeerde

huis te zijn beland. Daarom blijf ik me

wel behelpen met het Verwenhuis.

Ook als u daar niets meer over hoort,

zal ik er toch zijn. De Bedriegertjes zijn

uiteen gespat. De kraan is dichtge-

draaid. Negen jaar achtereen, vanaÍ

1993, heb ik getracht u iets leesbaars

aan te bieden. Voor het tiende jaar l'raag

ik verschoning. lk groet u alier zeer en

wens u veel levensmoed. Denk maar

aan de blijmoedigheic van onze mees-

terdichter Leo Vroman. Hij besloot eens

met de n,oorden '...Want elke dag besta

ik graag net ets langer dan vandaag.'

I
I
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f 7roor het raam sta ik, en kijk in een grauwe namiddag.

\/ Uet is guur, mensen haasten zich, in hun kraag gedo-

V ken, huiswaarls, ls het naar ouderwetse gezelligheid

van openhaardvuur en lucht van geurige soep, of steriliteit
van een hele dag verlaten flat, gauw de verwarming aan, en

de weeë lucht van gefrituurd eten met mayonaise uit het

zakje van de snackbar?
lk kijk naar de bomen op het plein. Sommigen nog in het

goud van de herfst, anderen kaal en grijs.

Over het trottoir warrelen hun bladeren, buitelen over
elkaar in de wind met een licht knisperend geluid.

Alleen die ene boom, mijn boom, staat daar fier, vol in het
groen jong te zijn in lentetooi. We doen wat lacherig over
mensen die met bomen pra-
ten, maar tàch...Deze zomer
is ze in een groot gat geval-
len, gegraven voor de nieuwe
riolering.
ls niet nodig geweest maar er
zijn maar weinig mensen
over met gevoel voor en

behoud van de natuur.
Tot die weinigen behoren wel
onze werkers van de groen-
voorziening die haar over-
eind hielpen, vastzetten en

voeding gaven.
Waarom spreek ik van hàér?

ls ze wel vrouwelijk? lk denk
van wel. Alleen een vrouw
doet alles om weer jong te
zijn en mooi. en deze herfst,
wanneer alle bomen hun bla-
deren loslaten, beginnen er in
mijn boom, sinds de zomer
kaal,allemaal kleine groene
puntjes te verschijnen. Nu

staat ze in volle glorie en ik

tWas lente in de winter

foto: Harry deVré

Wij hebben maar vier seizoenen. Op het eind van onze win-
ter gaan wij dood,
Einde verhaal.
Een boom gaat niet dood in de winter. Die begint in de lente
weer vrolijk van voren af aan.
lk zou als een boom willen zijn. Nog een keer van voren af
aan beginnen. Weer jong zijn en vrolijk, vol idealen en toe-
komstdromen. Lichtvoetig dansend door de duinen, onbe-
kommerd te kunnen zeggen "oh, dat komt lóter wel, want er
is dan nog een heel eind 'later', dat vóór me ligt. De voor-
avond valt in. Het nijvere volkje komt thuis.
Een lange rij mooie en lelijke auto's schaart zich voor het
stoplicht. Mannen met mobieltjes aan de oren, vrouwen

met een sigaret tussen de lip-
pen. ln iedere auto één
mensje, de blik verveeld en

op oneindig.
We zijn niet echt vrolijk meer.

Jong en oud, we zijn niet
onbekommerd meer. De sei-
zoenen wisselen maar wij
zien het niet.We kunnen er
niet meer echt van genieten.

De poes wel, zij ligt in de
avondschemering boven de
verwarming heerlijk lui te
zijn. Het lijkt of ze glimlacht.
De ogen gesloten, een uit-
drukking van intens genot,
van vrede en rust en dat is
een eigenschap die de mens
dreigt kwijt te raken.
Meeuwen vliegen krijsend
langs het raam. Poes wil ze

nu niet zien. Ze dommelt.
Buiten schijnt het kouder te
worden. De lucht is loodgrijs.

fluister haar toe "Wat ben jij mooi!"
lk weet nu nog meer dan vroeger, bomen zijn geen dode
dingen, geen noodzakelijk kwaad in de natuur. De mens kan

niet leven zonder hen, zonder zuurstof.
lemand zei eens tegen mij "alle bomen zijn eender" en ik
dach| "wat ben je arm als je dàt zo ziel!'
Wij mensen zijn zo klein in verhouding tot die natuur.

Het zal sneeuwen vanavond.
Wanneer ik me van het venster afwend vallen de eerste klei-
ne vlokjes. Ze hechten zich aan de tere blaadjes van de

boom. Lente en winter verenigd. Een wonder in de natuur.
Laat ons daar even bij stilstaan. Het zal ons louteren en mis-
schien is de vrede op aarde dan een heel klein beetje dich-
terbij.

PUCK
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"Een op de acht Nederlandse pensioenfondsen nadert
door de koersval op de aandelenmarkten de gevaren-
zone, Hun pensioenvermogen is op dit moment minder
dan í10 procent van de toegezegde pensioenen. Het
aantal fondsen in de gevarenzone is dit jaar bijna ver-
dubbeld tot 120". - aldus redacteur Menno Tamminga
in de NRC van 9 november jl.

l\ eze cijfers onthulde voorzitter D. Witteveen van de toe-

I f zichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK)

V op 8 november na afloop van het jaarlijkse congres
van de ondernemingspensioenfondsen.
Bij ongeveer 20 pensioenfondsen is het vermogen nu kleiner
dan hun pensioenverplichtingen. Volgens Witteveen gaat het
hier om "kleine fondsen'j
Bij de fondsen die in de gevarenzone verkeren zitten volgens
hem "geen echt grote fondsen, en dan bedoel ik dat eventu-
ele problemen geen macro-economische effecten hebben,
zoals invloed op consu mentenvertrouwen'l

PVK-wakend oog

Witteveen mag geen namen noemen van individuele pro-
bleemgevallen. Samen beheren zo'n 980 pensioenfondsen
bijna 1.000 miljard gulden pensioengeld. l\4eer dan negen
van de tien Nederlandse werknemers bouwt via zijn werkge-
ver een aanvullend pensioen op; bovenop de AOW.
Pensioenfonden die in de gevarenzone komen of waar een
tekort dreigt, krijgen van de PVK brieven, telefoontjes en

soms ook bezoek met de vraag hoe zij hun financiële positie
denken te herstellen.
Bij de fondsen in de gevarenzone is het pensioenvermogen
nu minder dan 110 procent van hun pensioentoezeggingen,
de zogeheten dekkingsgraad, die voor de PVK een kritische
norm is.

Toezichtsheleid

Het toezichtsbeleid is steeds meer gespitst op het zo vroeg
mogelijk signaleren van 'zwakke broeders'.
Jaarlijks moeten pensioenfondsen hun financiële wel en wee
uitgebreid aan de PVK rapporteren, elk kwartaal moeten zij
ook hun beleggingsprestaties melden. Witteveen: "wij con-
centreren ons op fondsen die onder een dekkingsgraad van
110 of 115 procent zitten'íWie daaronder zakt kan op een brief-
je, telefoontje of bezoekje van iemand uit Apeldoorn rekenen.
Maar er is geen reden voor'paniekerige reacties', waarschuwt
Witteveen. Tegenove r een totaal pensioenvermogen staat een
bedrag van 760 miljard gulden aan pensioentoezeggingen.
Het komt neer op een dekkingsgraad van 120 procent, maar
dat cijfer is een gemiddelde.

Trend niet vrolijk

De trend van de cijfers stemt echter niet vrolijk. Eind 1999

was de dekkingsgraad 150 procent. vorig jaar was het 140
procent, nu 120 procent. Het laatste cijfer is gebaseerd op
een koersval van 30 procent op de aandelenmarkt. maar
inmiddels is het iets minder erg.
Pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren, gesteund door een
zonnig economisch klimaat, steeds meer in aandelen gaan

beleggen.Dat moet op langere termijn een hoger rendement
opleveren, en gaf ook op korte termijn prettige effecten. De

afgelopen jaren kwamen lagere pensioenpremies en terug-
stortingen van overschotten door pensioenfondsen aan
ondernemingen als manna uit de hemel.
En nu... u raadt het a1... staat premieverhoging weer boven-
aan de agenda van honderden pensioenfondsen om hun
financiële positie te verbeteren. En dat net op het moment
van verminderde economische groei en bedrijven geen kos-
tenverhogingen maar juist kostenverlagingen willen.

Hoge huffers in de branche

Witteveen ziet het liefst hoge buffers in de branche. Buffers
die een koersval van aandelen van 30 à 35 procent kunnen
opvangen. Hoeveel dat gaat kosten lietWitteveen buiten zijn
beschouwing.Of: zoals op onze voorpagina staat:
"Pas ook in 2002 op uw tellen'!

de "gevarenztlne"?!

Medezeggenschap in de pensioenfondsen

De strijd om medezeggenschap in de pensioenfondsen is in
een nieuwe fase gekomen. De periode van het convenant is

afgesloten met een onderzoek naar de uitwerking van de
afspraken.
De SER heeft dit onderzoek laten uitvoeren. De resultaten
zijn bepaald niet geruststellend. Zeker, de medezeggenschap
is duidelijk "op de kar gezet" (en komt daar niet meer van
afl). En bij de afspraken zijn heel veel gepensioneerden
betrokken, want alle grote fondsen hebben wel meegedaan.
Maar dat 60 procent van de fondsen, groot of klein, gewei-
gerd heeft de toegestuurde vragen te beantwoorden is bui-
tengewoon verontrustend voor de bereidheid om conven-
antafspraken uit te voeren. De wijze waarop de afspraken
gestalte hebben gekregen is voorts op zeer veel plaatsen
niet conform het convenant. En bij de verzekerde regelingen
moet worden gesproken van een totale mislukking. AI met al

een situatie, die moet leiden tot een vraag aan de regering
om meer wetgeving.

Ter toelichting
De Nederlandse Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden (de NVOG), waarvan deVG-ANM/B lid is)

streeft naar een situatie waarin regelingen zijn getroffen
voor zowel bestuursdeelname van gepensioneerden alsook
voor een deelnemersraad met instemmingsrechten ter con-
trole op het bestuur,
Voorls is de NVOG van oordeel, dat deze beide mogelijkhe-
den ook voor bedrijfstakpensioenfondsen moeten gelden.
Per fonds moeten de daarbij betrokken gepensioneerden
zelfstandig kunnen beslissen of men van beide mogelijkhe-
den gebruik wil maken of dat men de keus laat vallen op
één van de twee.
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Gaat u gezellig uit rond de jaarwisseling - ook bij-
voorbeeld naar de nieuwjaarsrecepties van de VG-
ANWB - houd dit bericht van Seniorenbulletin voor de
komende tijd bii de hand.

Hoewel de gulden tot en met 27 januari 2002 wettig betaal-
middel blijft, kan na 1 januari 20Q2 in bus of tram niet meer
met guldens (en daarmee worden alle huidige munten en
bankbiljetten bedoeld) worden betaald. Als men dus niet in
het bezit is van een strippenkaart en in bus of tram een
kaartje wil kopen, zal dat met euro's betaald moeten worden.
Bij NS (de spoorwegen) ligt dat anders. Aan het loket kan tot
en met 27 januari zowel met guldens als met euro's contant
worden betaald. ln elk geval niet meer met de girobetaal-
kaart of eurocheque die immers per 1 januari 2002 helemaal
worden afgeschaft. Net als nu kan aan het loket niet worden
gepind. Bij de kaartautomaten moet men, als men met con-
tant geld wil betalen, dat met euro's doen. Wil men pinnen,
dan gaat dat in euro's. De kaartautomaten worden nu omge-
bouwd voor de acceptatie van euromunten. Na de ombouw
kan bij deze automaten tot 1 januari niet met munten, dus

ook niet met guldens worden betaald, maar kan men alleen .

een kaartje krijgen door te pinnen. Na 1 januari kan wel
weer met munten worden betaald, maar dat moeten dan wel
euro's zijn. Voor het niet zo vaak voorkomende geval dat u in
de trein wilt of moet betalen, geldt hetzelfde als bij betaling
aan het loket.Alleen komt uw kaartje dan veel duurder uit.
De in 2001 gekochte strippenkaarten blijven geldig in 2002
als de prijs ervan tenmin sïe f 7,74 is voor de rose 1b-strip-
penkaart, f 12,50 voor de blauwe 15-strippenkaaft en f 36,75
voor de blauwe 45-strippenkaart.

Eu ro

Liefde alleen is niet genoeg

Unie KBO brochure met tips voor zorgende familieleden

"Liefde alleen is niet genoeg: Deze veelzeggende titel draagt
de brochure die de Unie KBO presenteert. De brochure gaat
over 'mantelzotg', over zorgen voor elkaar. Bij het verlenen
van mantelzorg, is liefde uiteraard belangrijk, maar zeker niet
voldoende. Zorgen voor een ander - je partner, ouder, of kind
- kan zwaar zijn, met name als er sprake is van een ziekte.
Dat kan geen mens alleen. Ondersteuning is dan vaak nodig.
Praktische ondersteuning, maar vooral ook emotionele.

Huub Buijssen en Suzanne Buis schreven'Liefde alleen is
niet genoeg'in opdracht van de ouderenorganisatie Unie
KBO. ln de brochure geven auteurs vijftien tips, met herken-
bare verhalen van mensen uit de praktijk. Mensen die de
zorg voor een naaste op zich nemen én mensen die verzorgd
worden door een familie id. Geef u zelf geregeld een schou-
derklopje, maak u niet onmisbaar en leef zo veel mogetÍjk bij
de dag. Tips die wellicht vrij eenvoudig lijken, maar juist
voor mantelzorgers een moeilijke opgaaf kunnen zijn.

lVlantelzorg is meer dan zorgen voor elkaar. Het verzorgen
van een dierbare kan een zware wissel trekken op het (socia-
le) leven van de verzorger.

Het boekje is te bestellen door het overmaken van fl 18,-
(€ 6,85) op giro 76233 ten name van de Unie KBO te 's-
Hertogenbosch o.v.v. Mantelzorg. Maakt u gebruik van tele-
bankieren of girotel, vergeet dan niet uw naam en adres te
vermelden.

Geef uw e-mail adres op hii INZICHT
Ad Vonk, hoofdredacteur van INZICHT , kijkt met belangstel-
Iing uit naar de e-mail adressen van de ANWB-gepensioneer-
den. Daarmee krijgen ook zij toegang tot de nieuwe ANWB-
homepage van internet.
U kunt, per brief, uw e-mail adres sturen naar:

ANWB-INZICHT
ïa.v. Ad Vonk
Postbus 93200
2509 BA Den Haag
of: e-mail: redactieinzicht@anwb.nl

utTillBAttlD 4/2001
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oordpuztel

1. Penitentiaireinrichting
13. Meer in Azië.
14. Planeet.
15. Belofte.
16. Tijdperk.
17. Rommel.
18. Grondsoort.
20. Oude munt.
22. Deel van het oor.
23. Verblijfplaats.
24. Aanhanger.
26. lnsect.
27. Natuurgeest
30. Dierengeluid
35. Automerk.
37. Bijbelse figuur.
38. Plaats in Venezuela.
40. Geworpen.
41. Muntstuk.

42. Zinïuigen.
43. Soort touw.
45. Automerk.
46. Slons.
47 Ga vlugger.
49. Berg in Soedan,
50. Zangstem.
51. Slaperig.
53. Plaats op Sumatra.
56. Opbergmiddel.
58. Reptiel.
61. Vulkaan.
62. Vroegere toneelspelen.
64. Meisjesnaam.
65. Duits persoonlijk voornaam-

woord.
66. Zakken.
67 Middag.
69. Onderdelen van radio's.

CopyrightTOPP

Software 1991.

1. Meisjesnaam,
2. Dee van een trap
3, Nederlandse actlegroep.
4. Carnavalsgroet,
5. Opening.
6, Engelse titel.
7 Eerder,
8. Stand,
9, Onecht,
10. Plaats in Nederland.
11, Omlaag.
12. lnval.
19. Motorschip (afk.).

21. Soorl verf.
23. Rivier in Frankrijk.
25. Soort onderricht.
26. Plaats in lndia.
27. ldool.
28. Plaats in België.
29. Familie van Nederlandse koks.

31. Lijst.
32. Soort stoÍ.
33. Cowboyvermaak.

34. Slagader.
36. Vat.
38. Chef luchtmachtstaf (afk.).

39. Lees (Eng.).

44. Nederlands schilder.
47. Voorzetsel.
48. Kromming.
50. Haargroei.
52. Zijde.
53. Honingdrank.
54. Omhulsel.
55. Eenheid van kracht (afk.).

56. Eenheid van druk (afk.).

57. Vermorzel.
59. Plant.
60. Orgaan.
62. Jongensnaam.
63. Enkele.
68. Spoorwegen (afk.).

Oplossingen voor 1 februari
naar:
Carolijn Jongsma,
van Kijfhoeklaan 46,
2597TD Den Haag.

Oplossing

Oplossing kruiswoordpuzzel
september 2001.

Trefwoord: Kokosnoot.

Horizontaal
1. grammofoonplaat; 13. aalbes;

14. ureter; 15. act; 16. tas; 18. are;

19. boa; 20. rh;21. kaars; 23. li;

24. bel; 26. bagatel; 28. nul;

29. alarm;31. eis; 32. heuse;

34. ma;35. et; 36. be; 38. eed;

40. el; 42. maand; 44. einde;

48. bistro; 50. edelen; 52. ems;

53. les;55. ere;56, de;57. lp;

58. edel; 59. wl; 60. iaa;62. uuri

64. nar;66. pas; 67. slaafs;

69. naderU 71. kantoorbediende.

Verticaal
1. gaarbak; 2. rachel;3. alt; 4. mb;

5. meU 6. osaka;7 nurse;8. pre;

9. le; 10. atb; 11. aeolus; 12.ïrailer;
17 sage; 18. ads; 22. aai;25. lam;
26. bm;27. lh; 28. nut; 30. rabat;

33. eelde; 37. earl;38. ed;39. de;

40. ende; 41. obelisk; 42. mss;

43. noe;45, ierland;46. el;

47 snelste; 49, impala;

51. edward;54. ser;55. een;

61. aan; 62. uÍo; 63, uso; 65. rai;

66. pen; 68. at; 70. de.

I

Proficiat, de

naar u toe.

Bij loting
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