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Druk Buitenband
De Boer, Zoeterwoude

edactioneel
Nou, nou…
Ik kreeg heel wat te horen over mijn hoofdredactionele praatje in het vorige num-
mer. Of liever, waarnemend hoofdredactioneel praatje, want ik neem deze functie
slechts tijdelijk waar. Hierover verderop wat meer. Eerst iets over het commentaar
op mijn gemopper in het herfstnummer (over hoe weinig er op de Buitenband
wordt gereageerd). Dat commentaar varieerde van ‘Nou, nou, je zet de lezers wel
op hun nummer, zeg!’ tot ‘Tja, je hebt wel gelijk, ik had ook wel eens kunnen reage-
ren, maar het kwam er niet van’. 
Hoe dan ook, als je dit winternummer doorbladert, dan zie je dat er heel wat bijdra-
gen van lezers in staan. De rubriek Beste Mensen staat helemaal vol met reacties en
wetenswaardigheden en de verhalen van Tom Visser (Rondje Nederland) en John
Vink (Onvergetelijke herinneringen), en het verhaal over Ellen Plat (Vrij en Werk)
hebben we nog te danken aan hun reacties op de oproep begin dit jaar. Kortom, we
mogen niet meer mopperen en ik zal dat ook niet meer doen. Niet alleen omdat er
nu even niets te mopperen valt (wel graag blijven reageren en verhalen blijven in-
sturen!), maar ook omdat dit mijn laatste hoofdredactionele praatje is. Zoals ik in
het zomernummer al heb laten weten, zou ik de rol van hoofdredacteur tijdelijk
overnemen van Ria Peerdeman en de afgesproken termijn van een half jaar zit er
ruimschoots op. Wie het roer overneemt is op het moment dat dit nummer pers-
klaar wordt gemaakt nog niet bekend, maar dat hoor je waarschijnlijk als je een van
de nieuwjaarsbijeenkomsten bezoekt. Waar en wanneer die zijn lees je hiernaast.

Bert van der Snoek, hoofdredacteur-bb@anwb.nl   
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PS: Wij, het redactieteam, zijn  blij dat Jos Vroomans ons team
komt versterken. Jos heeft heel veel ervaring op redactioneel 
gebied; hij is onder meer jarenlang hoofdredacteur van 
Autokampioen geweest. Op pagina 16 lees je zijn eerste bijdrage.
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an de voorzitter
We kunnen terugkijken op een geslaagd 2016: gezellige nieuw-
jaarsreceptie en voorjaarbijeenkomsten, twee druk bezochte en
zeer geslaagde excursies en vele onderlinge contacten. Uit de
ledenenquête kwam naar voren hoe positief u onze activiteiten
waardeert. Daarnaast zijn we druk geweest om uw belangen te
verdedigen en daarin zijn we naar mijn mening goed geslaagd.
Alleen helaas niet voor onze leden, die de ANWB hebben verla-
ten vóór hun (pre)pensioen en niet onder de faciliteitenregeling
vallen.

In de Buitenbanden van dit jaar heb ik u geïnformeerd over het
overleg met de ANWB-directie over de faciliteitenregeling voor
gepensioneerden en nabestaanden. Het plan van de ANWB was
om de hele regeling of de belangrijkste delen daarvan af te
schaffen. Onze inspanningen om de ANWB-directie daarover
op andere gedachten te brengen hebben succes gehad. 
Inmiddels bent u, zonder dat de achtergronden van de nood-
zaak tot besparingen gegeven werden (zie wel hieronder), door
de ANWB ingelicht over de invulling van de regeling voor de ko-
mende jaren. In feite blijft de gehele faciliteitenregeling over-
eind, met alle kortingen voor producten en diensten en een
kerstpakket. Weliswaar wat afgeslankt, maar met de afspraak
om over de invulling met ons af te stemmen. Met name de voor
ons zo belangrijke gratis verstrekking van het wegenwachtlid-
maatschap blijft gehandhaafd. Alleen hebben we moeten ac-
cepteren dat het Europa-pakket teruggaat naar dekking voor
alleen Nederland. De faciliteitenregeling blijft daarmee in lijn
met die voor het huidige personeel, dat in dezelfde mate gekort
wordt. Samen met de afbouw van de tegemoetkoming in de
Zvw-premie, waarvoor de ANWB onder de nieuwste boekhoud-
regels miljoenenreserveringen moest aanhouden, levert dit de
ANWB voldoende besparingen op. 
Nu door de gehele organisatie kostenbesparingen moeten wor-
den geleverd, met ook reorganisaties, lijkt zo’n korting accepta-

bel als bijdrage van de gepensioneerden aan de besparingen.
De aanpassing van het wegenwachtlidmaatschap treft met
name onze leden die regelmatig met de auto op vakantie naar
het buitenland gaan. Uiteraard is dat zeer spijtig voor hen. Maar
het deel van onze leden, dat dat niet (meer) doet, gaat er in
feite niet op achteruit. Te bedenken daarbij is dat 41% van onze
leden tussen de 70 en 80 jaar oud is en 23% ouder is dan 80 jaar.
Buitenlandgangers kunnen hun Nederland-pakket altijd op-
waarderen tot het Europa-Standaard-pakket of Europa Com-
pleet. De thuisblijvers, die niet meer auto rijden maar nog wel
fietsen, kunnen ook kiezen voor de Fietsservice. Dat is ook extra
aan te schaffen naast een wegenwachtpakket.

Waarom dacht de ANWB er aan om de faciliteitenregeling, toch
onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket, af te schaffen?
Dat heeft niet alleen te maken met onder druk staande bedrijfsre-
sultaten. Veel ingrijpender was de recent in Nederland ingevoerde
werkkostenregeling, waarbij een werkgever 80% belasting moet
betalen over de consumentenwaarde van gratis verstrekte pro-
ducten en diensten. Ook al maakt een medewerker of gepensio-
neerde geen gebruik van zijn wegenwachtlidmaatschap, dan nog
moet de ANWB over het Wegenwacht Nederland Standaard-pak-
ket met een consumentenwaarde van € 95,- daar € 76,- over af-
dragen aan de fiscus. Met alle andere verstrekkingen loopt dat per
jaar al gauw in de tonnen. Wel is er een ‘vrije ruimte’ om zonder
belastingen aan personeel te mogen schenken, namelijk 1,2% van
de loonsom, in totaal bijna 2 miljoen euro per jaar. Maar voor ge-
pensioneerden is de loonsom nul, dus in feite is daar geen vrije
ruimte. Zij mogen wel gebruikmaken van de vrijstelling tot € 500,-
per jaar voor branche-eigen producten. Kortom, eigenlijk mogen
we niet klagen.
Ik wens u prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en graag
binnenkort tot ziens op een van onze nieuwjaarsrecepties.

Dick Kooman, voorzitter VG-ANWB, voorzitter@vg-anwb.nl 

Nieuwjaarsrecepties 2017
Op veler verzoek gaan we de nieuwjaarsrecepties weer in ja-
nuari houden. Een mooie gelegenheid om uw oud-collega’s veel
geluk en een goede gezondheid toe te wensen en weer eens ge-
zellig bij te praten, onder het genot van een drankje en een
hapje. We hopen op alle locaties weer velen van u te mogen be-
groeten.
Naast veel gezelligheid zult u ook worden geïnformeerd over
hoe de zaken ervoor staan bij de ANWB en welke toekomst-
plannen er zijn.
We beginnen in het ANWB hoofdkantoor in Den Haag om ver-
volgens van noord naar zuid Nederland te gaan. Er zijn vier loca-
ties waaruit u een keuze kunt maken: 

Vrijdag 6 januari, van 15.30 tot 17.30 uur
ANWB Hoofdkantoor. Wassenaarseweg 220, Den Haag.
Bedrijfsrestaurant op de 7e etage van gebouw H. 

Donderdag 12 januari, van 14 tot 17 uur
Van der Valk hotel Assen, Balkenweg 1, 9405 CC Assen

Dinsdag 17 januari, van 14 tot 17 uur
Van der Valk hotel De Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT
Apeldoorn

Donderdag 19 januari, van 14 tot 17 uur
Van der Valk hotel Gilze Rijen, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze

V

De redactie wenst u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2017



ik hoop echt met heel mijn hart dat er nu meer mensen gaan
reageren.

Lenny van der Ben-van Leeuwen

Ex-collega maakt stamboomboeken
Zeker na het gemopper van de onvolprezen hoofdredacteur van
de Buitenband in de vorige editie, kon ik het niet nalaten om
even in de pen te klimmen voor wat volgens mij een aardige bij-
drage aan deze rubriek is. Een ex-collega van ons, Jacqueline
Verkleij (die velen van ons nog zullen kennen van haar tijd bij de

Vertaalafdeling
en/of bij Interne
Communicatie,
waar ze hoofdre-
dacteur van Blik
was), is inmiddels
een heel andere
weg ingeslagen en
heeft een bedrijf
dat stamboom-
boeken maakt. Ik
heb een exem-
plaar gelezen en
het is werkelijk

prachtig. Ze zoekt niet alleen het ‘harkje’ uit (wat we allemaal
wel kunnen), maar vertelt in een prettige schrijfstijl (met fraaie
illustraties erbij) het hele verhaal eromheen: wie waren je voor-
ouders, hoe leefden ze, hoe verdienden ze de kost, hoe zag de
wereld er in hun tijd uit? Ze doet diepgravend onderzoek zoals
ik haar nog ken uit onze gezamenlijke tijd bij HRM: ze stelt zeer
hoge eisen aan de kwaliteit die ze levert. Het is even een uitgave
(zie voor de prijzen haar website), maar je krijgt er wel iets
unieks voor terug dat je met plezier aan je kinderen en kleinkin-
deren nalaat. En ik heb het even nagevraagd bij Jacqueline: als
ex-collega krijg je een aantrekkelijke korting, die – afhankelijk
van wat je bestelt – wel kan oplopen tot zo’n € 300.
Haar website: www.pastpresents.nl.

Wouter Huisman

Geleuter over ons pensioen
Ik behoor tot de doelgroep ‘mensen die absoluut geen verstand
hebben van pensioenzaken’, dus Bert van der Snoek heeft gelijk
dat ik had kunnen reageren op de oproep van de directeur van
ons Pensioenfonds, Henk van Drunen, in het zomernummer. Ik
weet wel wat een dekkingsgraad is of de rekenrente, maar het
is wel zo dat ik mij de laatste tijd behoorlijk erger aan Tweede
Kamerleden, ministers en staatssecretarissen die over onze
pensioenen leuteren. De totale pensioenpot is in tien jaar geste-
gen - ik hou van ronde getallen - van 1000 naar 2000 miljard,
heb ik gelezen. Over dit gegeven heb ik een aantal vragen: 

Beste Mensen

De juiste man op de juiste plaats
Het artikel van Frank Stoovelaar (in het herfstnummer) laat
maar weer eens zien dat ‘de juiste man op de juiste plaats’ veel
kan bereiken. En dat zonder eigen budget, wat hij niet leuk
vond, maar toch moest het maar zo. We vonden samen vaak
toch wel het noodzakelijke (financiële) oliespuitje binnen of bui-
ten de ANWB. Zo was de geweldige Witte-Fietsen-Wagen ge-
subsidieerd door derden. Dit project was voor de ANWB goud
waard, vanwege het terugwinnen van het (fiets)imago.
Als Doelgroep-coördinator Tweewielers heeft Frank daar veel
aan bijgedragen, waarbij hij terecht stelt dat de introductie van
de zelf-reflecterende fietsbanden ook voor de verkeersveiligheid
het belangrijkste project was. Met het IWACC-team is dit con-
cept op een, met hulp van Anton Melchior opgezette, tentoon-
stelling  bij Geneve aan deskundigen van de UNO uitgelegd. Dit
heeft ertoe geleid dat ook in internationale wetgeving deze zel-
freflecterende fietsbanden zijn toegestaan. 
De toenmalige aanpak van de Verkeersafdeling (’75 – ’86) met
Doelgroep-experts was in die periode nodig om van het auto-
imago af te komen. Zo kregen, naast de fiets, ook motorfiets,
bromfiets en openbaar vervoer extra aandacht in de activiteiten
(bijvoorbeeld het nationale P+R Plan).

Gerard de Regt

Oude tijden komen boven
Met veel plezier lees ik altijd alle artikelen in de Buitenband. Het
is heerlijk om alle oud-collega’s weer te zien en te lezen hoe het
met ze gaat. Oude tijden komen dan weer boven drijven en je
ziet hoe snel de tijd gaat! Het artikel van Sam Schouten in de
laatste Buitenband heb ik met veel plezier gelezen. Ik mocht
veel reizen voor hem boeken; ik wist dat hij te zijner tijd weer
terug zou komen uit Australië. Hij woonde in hetzelfde plaatsje
(Warburton) als mijn familie, dus ik ken dat ‘gehuchtje’ wel.
Ik heb af en toe nog wel contact met enkele oud-collega’s. Door
omstandigheden kon ik de bijeenkomsten echter niet bijwonen
en de excursies zijn meestal op woensdag, en dat is al jaren mijn
vaste vrijwilligersdag in het verpleeghuis, dus daar kan ik helaas
ook niet aan meedoen. 
Wat jammer te lezen dat er weinig reacties komen op oproepen
in de Buitenband. Zelf heb ik dat ook niet eerder gedaan, maar

leze
rs

reag
eren
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Beste lezer,

In deze rubriek krijgt u, lezer, de gelegenheid om te reageren
op artikelen in de Buitenband. Ook kunt u hier kwijt wat voor
andere lezers van belang, interessant of gewoon leuk om te
lezen is. Schroom niet om ons te mailen! 

redacteur1-bb@vg-anwb.nl

Jacqueline Verkleij maakt prachtige stamboom-
boeken.



wanneer hij de da-
tumgrens over de
Stille Oceaan pas-
seert tussen Japan
en de VS. 
De verzamelde co-
lumns roepen zon-
der uitzondering de
magische sfeer op
die zo kenmerkend
is voor het reizen 
door de lucht.

Het voorwoord in het 184 pagina’s tellende boek is van niemand
anders dan de bekende luchtvaartdeskundige Benno Baksteen.
De prijs bedraagt € 14,50 (exclusief verzendkosten) en is online
te bestellen bij uitgeverij Cars&Travels via http://bookshop.car-
sandtravels.nl

De Reünie: Oud medewerkers EPA herden-
ken oprichting
Het was op 1 november jl. precies 25 jaar geleden dat de afde-
ling European Public Affairs (EPA) werd gevormd. Als toenmalig
afdelingshoofd was dit voor Gerard de Regt aanleiding een aan-
tal oud-collega’s uit te nodigen voor een rijsttafel in het be-
kende Haagse restaurant Garoeda. 
EPA bestond uit zeven personen en was nodig om de grote
stroom nieuwe EU-wetten te beoordelen op hun gevolgen voor
de leden en de diensten van de ANWB. Vooral de Europese

Commissie en het
Europees Parle-
ment werden be-
werkt. Ook was
de afdeling druk
met het onder-
houden van de
contacten met de
AIT-clubs over de
hele wereld.
Na de ochtend-
koffie bij Dudok
werd de lunch ge-

bruikt bij Garoeda. Onder het genot van een voortreffelijke rijst-
tafel werden vele herinneringen gedeeld. Aanwezig waren het
administratief/organisatorische tandem Anneke Julsing en Joke
de Groot. Ook van de partij waren Loes Edzes, die de juridische
dossiers bestierde en - de uit Frankrijk overgekomen- Frans
Kamphues, die de contacten met Oost-Europa onderhield.  He-
laas waren Beno Koens en Dick Kooman wegens vakantie afwe-
zig en moest Cees-Jan van Ginkel op het laatste moment
afzeggen.

ANWB boeken
De container met spullen is gearriveerd na bijna een jaar opslag
en reizen. Het blijkt dat de flat in hartje Deventer vraagt om
enige opruiming. Ik heb vijf boeken waar lezers misschien be-
langstelling voor hebben: de tweedelige ’ANWB Bijbel’, ‘Een
halve eeuw ANWB’, ‘Een eeuw wijzer’ en het 1,2 kg zware
‘Spoorwegen in Nederland’ van 1834 tot 2004. Zelf ophalen en
een (bescheiden) schenking aan het Museum Speelklok is de te-
genprestatie voor uren leesgenot voor de kenner.

Sam Schouten, 06-57077700

1) Hoe omvangrijk is de pot van ons ANWB fonds (vergelijk 2016
met 2008)? 
2) Wat zijn de resultaten van beleggingen die door het fonds
zijn gedaan?
3) In 2046 leeft de hele babyboom generatie niet meer, jonge-
ren bouwen voor een deel hun eigen pensioenvoorzieningen op,
waarschijnlijk zijn er dan minder pensioentrekkers. Waarom
moet de huidige pensioentrekker dan steeds in de gordijnen
worden gejaagd met allerlei doemscenario's? Potten die leeg
raken, jongeren van nu die in 2050 grauw van ellende de bodem
van die pot aanschouwen, etc. (‘Het wordt nooit meer zoals het
was’, om een vroegere sociaaldemocraat te citeren).
4) Mogen we de directie van ons Pensioenfonds vragen op de
barricaden te klimmen en de politiek te vragen zich alleen met
zaken te bemoeien waar ze wel verstand van hebben? 
Al mopperend (dat is de leeftijd….)  als een grumpy old man
kan ik nog uren doorgaan, maar genoeg is genoeg. Hopelijk lees
ik in de Buitenband de reacties op mijn gemopper.

Kees de Jong, voorheen hoofd Advertentiebedrijf ANWB Media

Eet smakelijk met minder suiker en zout 
Wat voor arts heeft Anonymus (zie Beste Mensen in het herfst-
nummer)? Als oudere had zijn of haar arts allang moeten con-
troleren op hoge bloeddruk etc. Zowel te veel suiker als te veel
zout is slecht voor de gezondheid. Dat Joop Karsemeijer niet
aangeeft welke gevaren er in suiker schuilen lijkt mij nogal dui-
delijk, omdat ieder weldenkend mens dit zo kan opzoeken. 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hoge bloeddruk
niet altijd de juiste behandeling krijgt en het een zeer complex
geheel is. Er bestaan 31 nieuwe varianten die hoge bloeddruk
veroorzaken. De hoge bloeddruk wordt heel vaak veroorzaakt
door erfelijke factoren. Dus niet geklaagd, ik heb die pillen ook
en mijn moeder die ze ook had, had een bovendruk van bijna
200, werd 96 jaar oud en at alles wat ze lekker vond.
Artsen weten het nog niet goed en pakken alles op dezelfde
manier aan. Eerst was de onderdruk belangrijk, nu de boven-
druk of net andersom.
Maar zorg voor minder zout, maximaal 6 gr = 6000 mg per dag.
En minder suiker, want dat zit overal in en je lichaam maakt zelf
de nodige suikers aan.
Voor alle duidelijkheid, in een rookworst zit 2213 mg zout, in een
Pizza 5014 mg. Ja, en wil je nu lekker eten, koop dan de boeken
van Hugh Fearnley-Whittingstall of Yotam Ottolenghi. Allebei
uiteraard gericht op een heerlijk vegetarisch eten, maar je kunt
er ook een stukje vlees of vis bij nuttigen. Dus Anonymus, eet
smakelijk, want je went heel snel aan minder suiker en zout.

Wouter Hoornweg

Adriaan Huigen heeft wéér een boekje 
uitgebracht: Riemen vast 
Adriaan beschrijft in zijn nieuwe boek ‘Riemen vast, belevenis-
sen van een frequent flyer’ in 27 korte verhalen zijn avontuur-
lijke belevenissen in vliegtuigen en op vliegvelden. Hij heeft in
zijn leven meer dan duizend retourvluchten gemaakt. Dan
maak je dus wel eens wat mee! Een greep hieruit: in het Colom-
biaanse Bogotá wordt hij verdacht van drugssmokkel. Een te-
rugvlucht uit Marokko wordt er een vol hindernissen. Op het
Parijse vliegveld Charles de Gaulle heeft hij een spannende date
aan de gate met een Spaanse schone. 
Tijdens een vlucht naar Cuba volgt er een confrontatie met
overspannen stewardessen. En hij ervaart het reizen in de tijd

Oud-gedienden van EPA met aanhang aan de Indi-
sche rijsttafel in Garoeda. 

Benno Baksteen overhandigt het eerste exemplaar
van ‘Riemen vast’aan Adriaan Huigen.
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en komt niet terug
ij vertrok... naar Zuid-Afrika
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Ferry de Jong naar Zuid-Afrika
Wie vertrok?
Ferry de Jong. In 1952 geboren ‘op’ Scheveningen en kort na het
verschijnen van dit nummer van de Buitenband 64 jaar jong.
Ferry, of Fer zoals hij ook vaak wordt genoemd, is getrouwd
met Alberta Rinkema (59), Friesin van geboorte. Ferry en Al-
berta hebben elkaar in 1989 leren kennen tijdens een studiereis
naar Maleisië. Beiden zaten in het reisvak, vandaar. Ze waren
toen allebei nog getrouwd met een ander, maar voelden zich
niet meer happy in die huwelijken. Na een tijdje te hebben sa-
mengewoond in Den Haag zijn ze in 1997 in het huwelijk getre-
den. Dat ze geen kinderen uit hun eerdere relaties hadden,
maakte het hen wel wat makkelijker, beseft Ferry zich maar al
te goed. 
Na zijn voortgezette middelbare schoolopleiding kwam Ferry
als 18-jarige bij de ANWB binnen, op 23 september 1971 om pre-
cies te zijn. Hij moest nog in militaire dienst, maar dat was blijk-
baar geen probleem. Bij andere bedrijven waar hij aanklopte
was dat het wel. Hij kwam terecht op de afdeling Centrale Re-
serveringen. Na 16 maanden moest hij in militaire dienst, maar
twee maanden voordat hij zou afzwaaien, bracht hij een be-
zoekje aan de ANWB. Daar zaten ze om hem te springen om de
Visabemiddeling op zich te nemen. Ferry was al lang blij dat hij

weer een baan had en begon meteen na het ontslag uit mili-
taire dienst bij de Visadienst. Hij werkte zich daar op tot supervi-
sor en volgde tussen de bedrijven door enkele
managementcursussen. In 1992 werd hij gedetacheerd naar de
KNAC, die toen net onderdeel van de ANWB was geworden.
Dat was een hele verandering. Ferry: ‘Ik ging als manager van
een afdeling met een omzet van 14 miljoen gulden per jaar naar
een afdeling (Total Travel Service, what’s in a name hé!) die
80.000 gulden omzette.’ Maar ondanks dat had hij het prima
naar zijn zin bij de KNAC. Totdat hij ‘verschil van mening kreeg’
met zijn directeur en zijn detachering met onmiddellijke ingang
werd stopgezet. Via zijn voetbalvriend Coen van Hoogdalem
kon hij terecht bij Belangenbehartiging. Deze afdeling zag hij ei-
genlijk helemaal niet zitten, maar ja: ‘Ik moest toch wat niet-
waar?’. Twee  jaar later werd hij aangesteld tot inspecteur van
de Blauwe Vlag. Ferry: ‘Een te gekke baan. Ik heb elk strand van
Nederland gezien en ook heel wat jachthavens die geïnspec-
teerd moesten worden. Daar gebeurde wel eens vreemde din-
gen. Ik wilde de jachthaven van Vlissingen afkeuren omdat er
geen brandblussers aanwezig waren op de kaden. De haven-
meester beloofde dat hij er binnen één week voor zou zorgen.
Na die week ging ik dus terug naar Vlissingen, waar een stra-
lende havenmeester mij al op stond te wachten. Hij had vier
gloednieuwe kastjes met brandblussers opgehangen. Ik tevre-
den, maar voor de zekerheid maakte ik toch nog even een
rondje door de jachthaven. Op elke brandblusser staat een
datum waarop hij gecheckt moet worden, dus daar wilde ik nog
even naar kijken. Ik deed het eerste kastje open en ... leeg, hart-
stikke leeg. Het tweede, derde en vierde kastje, ook allemaal
leeg. Ik dus terug naar de havenmeester, die mij eerst niet ge-
loofde. Hij baalde ontzettend; er  waren inbrekers aan de gang
geweest. Nog dezelfde dag werden nieuwe brandblussers opge-
hangen en als het goed is hangen die er nu nog!’
Zeven jaar heeft Ferry als inspecteur dienst gedaan tot een
stichting dat werk overnam. Hij dreigde op 52-jarige leeftijd
werkeloos te worden, maar tot zijn geluk vroeg Hans Deijns
hem om bij ANWB Streetwise te komen werken. Dat aanbod
nam hij met beide handen aan. Ferry: ‘Ik heb verkeersles gege-
ven op scholen door heel Nederland. Dankzij mijn werk heb ik
dus eerst de hele wereld gezien en later heel Nederland. 
En ik kreeg daar nog goed voor betaald ook!’ 
Desondanks besloot Ferry vorig jaar toch te stoppen met wer-
ken. Vanwege de nasleep van een ernstig ongeluk met zijn
mountainbike, waarbij hij 35 botbreuken in zijn gezicht opliep,
had hij er geen zin meer in. Per december 2015 nam hij ontslag
zonder mooie vertrekregeling, maar hij vertrok al eind septem-
ber naar Zuid-Afrika omdat hij nog veel vakantiedagen te goed
had. 

H
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Omdat ze hun meubelen en ander huisraad lieten verschepen
naar Port Elisabeth, zitten ze toch tussen hun eigen spulletjes,
zodat ze zich best thuis voelen in het verre Zuid-Afrika. Ze ver-
velen zich er ook niet. Ze zijn bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan het
doen van boodschappen, omdat er daar geen Albert Heijn is
waar je alles in één keer inslaat. Elke maandag en vrijdag gaat
Ferry golfen bij de Kingsclub (Kings staat voor Knysna INterna-
tional Golf Society, omdat de leden acht verschillende nationa-
liteiten hebben) en eens per week gaat ie fitnessen. ‘En ik moet
mijn vrouw ook te vriend houden natuurlijk, dus één keer per
week lunchen we ergens en op zaterdagavond gaan we altijd
naar een goed restaurant. Voor een goed diner waar je in Neder-
land zo’n 150 euro voor betaalt, ben je hier maar 60 euro kwijt.
En we fietsen veel. Alberta heeft een elektrische fiets en we
moeten mensen steeds uitleggen dat de motor in het voorwiel
zit. Dat kunnen ze bijna niet geloven.’   

Ferry en Alberta wonen nu ruim één jaar in Zuid-Afrika en gaan
geregeld op pad. Ook naar wildparken.  Hoewel ze elk wild dier
wel gezien hebben gezien, vinden ze het Krugerpark nog steeds
‘onwijs interessant!’. Ze gaan ook regelmatig naar Capetown,
op ongeveer 5 uur rijden van Knysna. ‘Lekker eten, lekker drin-
ken en gewoon doen waar we zin in hebben.’ 

Waarom niet terug? 
Het leven lacht Ferry en Alberta dus toe in Zuid-Afrika. Ferry
mist eigenlijk alleen zijn vrienden en familie. Dat gemis maken
ze goed door te skypen. Ferry af en toe, Alberta zo’n beetje elke
dag met haar moeder van 83 jaar omdat ze de enige dochter is. 
Ze zijn voorlopig niet van plan terug naar Nederland te verhui-

zen. Ferry: ‘We zijn hier naartoe gegaan met het idee
dat onze as verstrooid zal worden in de Indische oce-
aan en dat willen we nog steeds. Als er niets ernstigs
gebeurt, zijn we dus voorgoed vertrokken.’ 

Bert van der Snoek
redacteur-bb@vg-anwb.nl

NB: Dit verhaal is tot stand gekomen door intensief met
Ferry te mailen. We hebben hem (helaas) niet bezocht in
Zuid-Afrika, zodat we geen reiskosten hebben gemaakt.
BvdS 

Ook vertrokken?  Laat het ons weten, dan maken
we er een mooi verhaal van!    

Ferry vindt het Krugerpark nog steeds ‘onwijs interessant’.

Waarheen?
Op een van zijn vele studiereizen bezocht Ferry in 1982 Zuid-
Afrika en hij vond het meteen een schitterend land. Samen met
Alberta is hij er nog een keer of 14 geweest. Ze vonden het zo
geweldig, dat ze negen jaar geleden op het idee kwamen daar te
gaan wonen. Ze waren ook wel in Tanzania, Zimbabwe en Na-
mibië geweest, maar Zuid-Afrika trok toch het meest. In eerste
instantie wilden ze naar Balitto verhuizen, een klein slaperig
stadje dat op ca.60 km ten noorden van Durban ligt. Maar toen
de rand opeens een behoorlijke daling maakte en onze euro dus
veel meer waarde had, werd het voor Nederlandse toeristen be-
kende  Knysna een reële mogelijkheid. Tijdens een verblijf in een
b&b raakten ze aan de praat met een Engelse dame, Sue, die
daar in dienst was. Alberta was zo brutaal om haar te vragen
hoeveel geld ze per maand kwijt was. Dat viel reuze mee,
slechts 1000 pond per maand. Inclusief huur, eigen auto, etc.
Dat het leven daar zo goedkoop was, hadden ze zich niet gerea-
liseerd. Ferry: ‘Wel zijn we er inmiddels achter gekomen hoe dat
zo kwam: Sue, inmiddels onze hartsvriendin, is de zuinigste,
meest op de penny zittende persoon die ik ooit heb leren ken-
nen. Maar gelukkig viel mijn pensioen wat ruimer uit dan dat ik
verwacht had, dus we hebben geen financiële problemen.’ 
Ferry en Alberta gingen eerst op zoek naar een huurhuis. Ferry:
‘Dat viel vies tegen. Vanaf oktober verhuurt iedereen zijn huis
met Kerstmis omdat ze daar ontzettend veel geld mee verdie-
nen. Er was daarom geen huis te huur voor de lange termijn.
Gelukkig liepen we al heel snel tegen een leuk koophuis aan, 
vrijstaand met een garage en een grote tuin op het noorden en
dat is ideaal hier.’
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Deel 2, Delfzijl-Roermond

De vorige aflevering uit het dagboek van Tom Visser,
waarin hij zijn indrukken en belevenissen optekende tij-
dens zijn rondje langs de randen van Nederland, ging over
de route Loosdrecht-Delfzijl. In deze tweede (van de vier)
aflevering fietst hij van Delfzijl naar Roermond. 
Hopelijk inspireert ook dit relaas anderen om ook weer
eens op de fiets te springen, wel of niet met elektrische 
ondersteuning. 

Sellingen, 6 mei (78/471 km)
Uit Delfzijl vertrokken zonder jasje: het zou mooi weer worden.
Dat viel tegen, maar na de eerste kilometer wende het. Weer
flinke tegenwind. Toch wilde ik de Punt van Reide - onbedijkt
land tussen Eems en Dollard - niet missen en natuurlijk ook niet
Nieuwe Statenzijl, de sluis op de noordelijkste punt van de
grens met Duitsland. Bourtange gezien in ongeveer 15 minuten;
alleen wat indrukken opgedaan. Kleinschalig en erg toeristisch.
In Sellingen gastvrij ontvangen bij een B&B. Een ruime zitkamer,
slaapkamer en badkamer zijn mijn deel. Wat een verschil met
het minikamertje in het Eemshotel! 

Coevorden, 7 mei (71/542 km)
Zon en een prettige temperatuur: de mooiste dag tot nu toe. In
shirt met korte mouwen gereden. Mijn neus is verbrand en mijn
gezicht opvallend bruin. Vandaag eerst naar het zuiden gere-
den, met matige tegenwind, later naar het westen, met wind
mee. De grens is een ’toevallige’ fietsroute, niet als zodanig be-
dacht, maar mooi en aantrekkelijk. Soms reed ik op de grens
met links Duitsland en rechts Nederland. De wereld wordt niet
ineens anders, het landschap blijft hetzelfde, maar de nummer-
borden, verkeersborden en opschriften verschillen.

Beuningen, 8 mei (62/604 km)
‘Oostelijke wind, matig tot vrij krachtig’ verwachtte het KNMI,
met temperaturen tot 25 graden. Ik fietste in zuidoostelijke
richting en kreeg de volle laag. Daarom besloot ik het gevecht
tegen de wind te bekorten en rechtstreeks naar Beuningen te
rijden. In Langeveen serieus aan het dwalen geweest. Er zijn
daar knooppunten-routes voor fietsers en ruiters gemaakt, met
bordjes die veel lijken op de knooppuntenbewegwijzering. Ook
de nummering doubleert, net als delen van de trajecten. Ze
hebben er een onoverzichtelijk geheel van gemaakt. 

Winterswijk, 9 mei (78/682 km)
Weer een stralende dag: warm, zonnig, droog, met geleidelijk
onstuimiger wind. Ik heb niet strak langs de grens gereden, wel
vaak er heel dichtbij. Ben nu ongeveer halverwege mijn rondje
langs de rand van Nederland en tot zover gaat alles volgens
plan. Onderweg aan de praat geraakt met een stel, dat zich per
tandem verplaatst. Of je daarvoor niet heel erg goed met elkaar
moet kunnen opschieten, vroeg ik ze. Er werd geglimlacht. Alle
meningsverschillen werden onderweg uitgepraat, zeiden ze,
zodat ze zonder problemen op hun bestemming aankwamen. 

Winterswijk, 10 mei (0/682 km)
De VVV hielp me onder andere aan een wandelroute, die ik
deels heb gelopen. Het textielverleden (de Trocotfabriek), Piet
Mondriaan (opgegroeid in Winterswijk) en Gerrit Komrij (daar
geboren) kwamen aan de orde. ´s Middags de Jacobskerk en
Villa Mondriaan bezocht, ooit de woning van het hoofd der ge-
reformeerde school, Piet Mondriaans vader. Te zien zijn jeugd-

Uit het dagboek van Tom
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werken van Piet, zijn vader en oom Frits. Interessant om te zien
welke invloeden er op de jonge Mondriaan inwerkten. Verder
overnachtingen in Elten en Blitterswijck geregeld.

Elten (D), 11 mei (64/746 km)
Naar Elten met wind mee! Een heerlijk dagje: perfecte tempera-
tuur, zo'n 22 graden. Weer geen regen. Mooie route via Brede-
voort, Aalten, Dinxperlo, Ulft, Gendringen en 's-Heerenberg.
Onderweg hield het fietspad wegens werkzaamheden zomaar
op en stonden er verbodsborden voor fietsers. Ik moet wel be-
kennen, dat ik eerder de borden waarop wegomleggingen wer-
den aangekondigd had genegeerd...  
Dinxperlo bezocht, benieuwd hoe dat nu is, met het Duitse Su-
derwick als Siamese tweeling. Rondrijdend krijg je de indruk dat
het geen probleem is. Duitse en Nederlandse auto's, winkels,
cafés en opschriften wisselen elkaar af. Ook Elten geeft zo'n ge-
mengd beeld. Op het terras waar ik met een biertje op de asper-
ges zat te wachten, werd aan verschillende tafels Nederlands
gesproken. De stemming was relaxt.

Blitterswijck, 12 mei (87/833 km)
Last van een rammelende kettingkast. De fietsenmaker had
geen nieuw kettingkastje van het juiste type, maar wilde wel
iets improviseren. Na tien minuten was hij klaar. Ik moest maar
een stukje proefrijden. Wat de kosten waren, vroeg ik. Hij
wuifde dat weg: iemand die onderweg pech heeft help je als het
even kan. Hulde voor Ohlen Tweewielers in Tolkamer!
Het was verder vooral pontjesdag. Op het pontje over de Rijn bij
Millingen moest ik bijna een uur wachten. Ik besloot om te rij-
den via de pont bij Pannerden en het pontje over de Waal bij
Doornenburg, maar dat bleek niet te varen. Daarom doorgere-
den en via de Waalbrug bij Nijmegen overgestoken. Daarna het
pontje over de Maas bij Afferden genomen. In Blitterswijck
bleek, dat ik ook het plaatselijke pontje had kunnen nemen. Via
de oorspronkelijke route zou ik veel minder dan 87 km hebben
gereden. Maar nu was ik gedwongen om telkens weer een oplos-
sing te bedenken. En dat leverde een onverwachte, leuke dag op.

Roermond, 13 mei (71/904 km)
Toen ik op het Blitterswijckse pontje stapte, ging de passagier
van de overkant eraf. ‘Rondje Nederland?’, vroeg hij. Hij reed
een rondje in tegengestelde richting. Voor beiden de bevesti-
ging, dat we niet de enigen waren. We wensten elkaar veel ple-
zier. Deels door Nederland, deels door Duitsland gefietst, met
lekker weer en wind mee.

(Wordt vervolgd) 
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Route uitstippelen 
Het uitstippelen van de route is volgens Tom relatief een-
voudig. De route langs de Noordzeekust en de Friese Wad-
denkust wordt goed beschreven in de  Ronde van Nederland
via LF-routes, een uitgave van de Stichting Landelijk Fiets-
platform. De rest van de route heeft Tom zelf uitgestippeld
met behulp van de ANWB Fietsatlas Nederland. In principe
bleef hij zo dicht mogelijk bij de grens. De fietsatlas is voor
ANWB-gepensioneerden mét personeelskorting te koop bij
ons aller ANWB, de Ronde van Nederland heeft hij aange-
schaft bij de Fietsvakantiewinkel. 

Links Dinxperlo (NL), rechts Suderwick (D).

Huis Bergh in ’s-Heerenberg.

Het pontje van Blitterswijck.



Hollandse meesters
uit Britse paleizen in
het Mauritshuis 
De Britse monarch die als eerste werk van
een Hollandse schilder kocht, is Karel 1.
Vanwege zijn belangrijke positie ‘moest’
hij zich laten portretteren. Omdat hij het
niveau van de Britse schilders maar matig
vond, koos hij voor een Hollandse mees-
ter, Anthony van Dyck, die hem prachtig
heeft afgebeeld met zijn blauwe konings-
mantel.

Holland en Engeland verstevigden hun
band in 1675 door het huwelijk van stad-
houder Prins Willen III en Mary Stuart, de
dochter van de kroonprins. Tien jaar later
ontstonden er spanningen omdat de En-
gelse koning wilde dat iedereen katholiek
werd. Zijn schoonzoon, de Prins van
Oranje, greep zijn kans en stootte zijn
schoonvader van de troon. Hij nam samen
met zijn vrouw Mary de macht over. 
In zijn Engelse paleizen omringde hij zich
met Hollandse doeken van onder meer
Gerrit Dou en Johannes Vermeer.

Zijn opvolger, koning George IV, voegde
pas echt veel Hollandse schilderijen aan de
collectie toe. Hij hield zich vooral bezig
met de goede dingen in het leven, waar-
onder het verzamelen van kunst. 

Tijdens de Franse Revolutie verlieten veel
Fransen hun land. Hun achtergelaten be-
zittingen, waaronder veel kunst, kon de
koning voor een prikje op de kop tikken. En
zo kwamen veel Hollandse meesters in de
collectie van Queen Elisabeth terecht. En
veel van deze schilderijen zijn even terug in
Nederland! 
Tot en met 8 januari 2017 kunt u de Hol-
landse doeken uit de Royal Collection
gaan bewonderen in het Mauritshuis in
Den Haag. Een van de mooiste werken is
het schilderij De Muziekles van Johannes
Vermeer. Van Gerrit Dou kunt u ook het
schilderij The Young Mother en Meisje dat
uien hakt bewonderen. 
De bijzondere tentoonstelling is in okto-
ber geopend door de Hertogin van Cam-
bridge, Prinses Catharine, die voor de
eerste keer zonder haar echtgenoot, Prins
William,een bezoek aan het buitenland
bracht. 

Het Mauritshuis is van dinsdag tot en met
zondag geopend van 10 tot 18 uur. Op
maandag gaat het museum om 13 uur
open en op donderdag kunt u tot 20 uur
van de collectie genieten.
Het museum is rolstoeltoegankelijk. Met
een museumjaarkaart kunt u het gratis
bezoeken. Als u geen museumjaarkaart
heeft, bedraagt de entreeprijs € 14,-.

Wijn proeven en
kopen

Als de feestdagen voor de deur staan,
gaan we nadenken over het kerstmenu en
natuurlijk over welke wijn we bij de ge-
rechten gaan serveren. Er zijn een paar
vaste gebruiken bij de keuze van wijnen.
Zo schenken we bij een visgerecht meestal
een koele witte wijn en bij een vleesge-
recht een rode wijn. Maar uit welk land en
welke streek moet je een wijn kiezen? De
Fransen hebben natuurlijk een eeuwen-
oude traditie op wijngebied, maar onder-
schat de nieuwe gebieden niet. Ik dronk
laatst een heerlijke witte wijn uit Chili bij
een Italiaans gerecht en bij een tournedos
kreeg ik een prachtige volle rode wijn uit
ditzelfde land geschonken.

Bij wild en rood vlees kunt u een volle,
krachtige rode wijn serveren en bij kip, pa-
trijs en ander gevogelte een witte wijn of
een mooie rosé. Maar als u meer over wijn
te weten wilt komen, moet u eens mee-
doen met een wijnproeverij. Veel wijnhan-
delaren bieden deze mogelijkheid. Je voelt
je dan misschien verplicht meteen een
doos van de gekozen wijn aan te schaffen,
maar dat hoeft natuurlijk niet. En als je de
wijn echt lekker vindt, is het helemaal
geen probleem; je kunt er dan niet genoeg
van op voorraad hebben! 
Wijnproeven is vaak een serieuze bezig-
heid. Men gebruikt ook rare termen om de
wijn mee beschrijven. Wat bedoelen ze
met ‘een frisse neus en de smaak van ap-
pels en citrus’? 
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De muziekles, van Johannes Vermeer.

Meisje dat uien hakt, van Gerrit Dou.



burg de jonge prins Willem voor de char-
mes van Anna, de jongste zus van tsaar
Alexander I. Zij zag er stralend uit in haar
avondjurk met schitterende juwelen. Ja, de
Romanovs hielden van groots en luxe. De
tsaar zag het belang in van een huwelijk
van Anna met de koning van Nederland.
De Romanovs waren internationaal gaan
meetellen en omdat de Oranjes van stad-
houder naar koning waren opgeklommen,
was het politiek ook interessant de ban-
den te verstevigen. Ons land werd in die
tijd gezien als de bakermat van bescha-
ving. De Prins van Oranje had internatio-
naal tevens de status van oorlogsheld
verworven.

Anna en Willem konden het goed met el-
kaar vinden en op 21 februari 1816 traden
ze in Sint Petersburg in het huwelijk. Alle
pracht en praal werd uit de kast getrok-
ken. In de kerk werd het Russisch-ortho-
doxe huwelijk gesloten en daarna zegende
de hofpredikant van de Oranjes het huwe-
lijk protestant in. 

Na de maandenlange festiviteiten namen
ze hun intrek in Paleis het Loo, dat in de
ogen van Anna wel heel klein moet heb-
ben geleken in vergelijking met de giganti-
sche paleizen die zij gewend was. Daarbij
moesten ook haar omvangrijke hofhou-
ding en personeel een plekje in het paleis
krijgen. Het paleis was dan ook niet be-
doeld als woonpaleis, maar als jachtslot.
Willem schreef voor zijn vertrek uit Rus-
land al aan zijn vader ‘Anna neemt zoveel
uitzet mee dat ik vrees dat onze paleizen
te klein zullen zijn’.

Of met ‘een volle rode wijn met een lange
nadronk en tonen van zwarte bessen en
chocolade’?  Ik wist niet dat er chocolade
in wijn werd verwerkt! 
Wijn proeven is niet gemakkelijk. Ik ben na
het derde glas vaak al vergeten hoe het
eerste smaakte. Nu schijn je tussen elk
glas een stukje droog brood te moeten
eten om de mond weer ontvankelijk te
maken voor de volgende wijn. Het is ook
niet de bedoeling dat je elk aangeboden
glas tot op de bodem leegdrinkt. Soms is
dat jammer, vooral als het een lekkere 
wijn is. Ik heb in Duitsland ooit een jong
Nederlands meisje, dat nooit iets sterkers
dan een biertje had gedronken, helemaal
uit haar dak zien gaan na een wijnproeve-
rij. Ze vond het zo lekker allemaal, dat ze
elk glas in één teug leegdronk. Ook dat
van de overige deelnemers aan de proeve-
rij! Ze sprak daarna vloeiend Duits en
wilde met de aanwezige burgervader van
het stadje het zwembad in…
U bent dus gewaarschuwd. Maar u kunt
de keuze natuurlijk ook aan uw slijter
overlaten. En kijk eens in het vak van een
supermarkt. Vooral bij de Lidl vind je vaak
verrassend goede wijnen tegen de feest-
dagen. En nog betaalbaar ook. Bovendien
heeft deze van oorsprong Duitse super-
markt in de kerstperiode veel luxe artike-
len in het schap. Ik sla altijd wat extra in
want na de kerst smaakt het ook prima!

Tentoonstelling over
Anna Paulowna in
Paleis het Loo
In ons koningshuis stroomt naast het
spreekwoordelijke blauwe bloed ook
bloed van diverse buitenlandse nationali-
teiten. Zo hebben de dochters van Willem
Alexander en Máxima behalve veel Duits
ook Argentijns bloed in de aderen. Maar is
het u bekend dat we ooit een koningin
hadden met Russisch bloed? Dat was
Anna Paulowna.
Tweehonderd jaar geleden viel tijdens een
feest in het Winterpaleis in Sint Peters-
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Maar die enorme bruidsschat kwam toch
per schip aan in de haven van Amsterdam.
Een inventarislijst liet zien  wat er allemaal
in de kisten zat: juwelen, serviezen, sier-
voorwerpen en attributen die horen bij
het Orthodoxe geloof. Veel hiervan is nog
te zien maar er is ook veel verloren ge-
gaan. Porselein dat dagelijks wordt ge-
bruikt, breekt zo af en toe. Toch worden
ook nu nog onderdelen van het omvang-
rijke servies gebruikt bij staatsbanketten.
Van Anna’s juwelen is veel naar haar doch-
ter Sophie gegaan en naar het buitenland
verdwenen. Anna heeft ook veel juwelen
geschonken aan dierbare vriendinnen in
haar omgeving. 
Enkele juwelen zijn bewaard gebleven en
die worden onder meer tentoongesteld in
het Paleis het Loo. 
Tot en met 5 februari 2017 kunt u genieten
van een speciale tentoonstelling met als
titel ‘Anna Paulowna, de kleurrijke konin-
gin op paleis het Loo’. Van deze expositie is
ook een rijk geïllustreerde catalogus ge-
maakt, geschreven door conservator Paul
Rem. 
Voor meer informatie zie de website:
www.paleishetloo.nl

En nog even dit:
Ook wel eens vergeten uit
te checken met uw OV
kaart?

In de beginjaren van de OV kaart was het
een hels karwei om geld terug te krijgen
van vervoersmaatschappijen als je verge-
ten was uit te checken. 
Tegenwoordig gaat dat gelukkig gemakke-
lijker. Via www.uitcheckgemist.nl kunt u zien
of u vergeten bent uit te checken bij ver-
voerders Arriva, GVB, HTM, RET, Syntus,
Veolia en U-OV. 
U kunt ook dan direct geld terugvragen.
Gewoon de kaartgegevens intoetsen en
kijken of er geld op u ligt te wachten. 
Bij de NS kunt u kijken via www.ns.nl. 



ben gedaan. Deze keer gaan we via Hoek van Holland. We
starten onze voorbereidingen met het reserveren van de
ferry naar Engeland en het zoeken naar leuke hotelletjes
in York, om van daaruit allerlei ritten door het fraaie land-
schap te maken en pittoreske plaatsjes te bezoeken.
Plaatsjes die in een film uit het begin van de jaren twintig
van de vorige eeuw niet zouden misstaan.

Vertrouwde plekjes

We starten dus in Hoek van Holland en kiezen voor de
dagboot. Op de ruime parkeerdekken is er  plaats genoeg
voor onze auto. Omdat we overdag varen, overnachten
we  in Harwich of omgeving. 

Toeren door Yorkshire

Een paar maanden voor vertrek wordt het weer onrustig
in ons appartement; we krijgen de kriebels en gaan plan-
nen maken voor ons jaarlijkse uitstapje naar Yorkshire. We
halen de foto’s en gidsen van de vorige reizen weer te-
voorschijn en zien ons al weer rijden door de Yorkshire
Dales.

Meestal gaan we eind oktober of begin november, want in
het najaar is Noord-Engeland op z’n mooist. De schitte-
rende herfstkleuren en de glooiende dalen in het zonlicht
zijn dan een lust voor het oog. Voeg daarbij de rust van het
landschap en de illusie is compleet.

Omdat je op verschillende manieren naar York kunt rei-
zen, is er altijd wel een route die we nog niet eerder heb-
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Yorkshire Dales.

Ferry in Hoek van Holland.

Kerst, Oud en Nieuw, donkere dagen, dé tijd
om reisplannen te maken voor komend jaar.
Waar gaan we nu eens naartoe, vraagt menig-
een zich af. 
Chris Soudan weet het al: elk jaar maakt hij
met zijn vrouw de oversteek naar Engeland,
naar Yorkshire om precies te zijn. Heb je zelf
nog geen plannen en zelfs geen idee? 
Laat je dan inspireren door het verhaal en
foto,s van Chris. 

Sherwood Forest.



Het is weer even wennen aan het links rijden maar na een
paar kilometer lijkt het of je nooit anders hebt gedaan. Na
de overnachting gaan we op weg naar het noorden en rij-
den langs de universiteitsstad Cambridge waarvan we de
torens en kerken al in de verte zien.
We vervolgen onze weg richting Nottingham en komen
langs het Sherwood Forest, het bos van Robin Hood. Hier
maken we een stop om even iets te drinken.

Na een paar uur rijden zien we aan de rechterkant de
grote koeltorens van de energiecentrale bij Selby en in de
verte doemen de contouren op van York. 

De vierkante torens van de Minster, de kathedraal van
York, springen direct in het oog. We zoeken ons hotel op
en na het uitpakken maken we direct een rondje door de
stad en wandelen we over de stadsmuur om te zien of er
nog iets veranderd is. 

Maar nee, wel zien we allerlei vertrouwde plekjes: de Clif-
ford Tower, de Micklegate Bar, de statige stadspoort en
het leukste straatje de Shambles met een decor welke zo
bedacht zou kunnen zijn door Anton Pieck. 
Na wat gegeten te hebben bij Betty’s tearoom, heel be-
kend in Engeland, zoeken we ons hotel op en na het drin-
ken van een fraaie whisky is het tijd om te gaan slapen.

buitenband - winter 13

Clifford Tower.

De volgende morgen rijden we na het ontbijt (vanzelf-
sprekend een full English Breakfast) naar Helmsley, een
attractief marktstadje aan de voet van de Cleveland Hills.
In het park staat het deels tot ruïne vervallen Helmsley
Castle.

Van Helmsley rijden we naar Thirsk. Hier daalt de weg
door de aanwezigheid van de Sutton Bank, een breuk in
het plateau. In deze streek zie je veel gestapelde muurtjes,
heel kenmerkend voor het landschap.

Weemoed

De volgende dag zoeken we het hogerop en gaan we naar
Scotch Corner. Hier begint het echte Schotland.
Via kleine kronkelige weggetjes door de verlaten heuvels
van de Pennines bereiken we het Lake District. 

The Minster, kathedraal van York.

Betty’s tearoom.

Micklegate Bar.
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Hier bevinden zich een aantal bekende musea, zoals het
theepottenmuseum, het Beatrice Potter museum, het
Laurel & Hardy museum en het Potlodenmuseum.
Vervolgens rijden we naar de Hardknott-pass met hellin-
gen tot wel 30%. Het uitzicht is adembenemend, maar
rijden is hier wel heel spannend; vooral de afdalingen zijn
spectaculair!

Via Windermere, Kendal, Kirkby Lonsdale, Skipton en Har-
rogate rijden we weer oostwaarts naar York, waar 
we na een enerverende dag bij ons hotel aankomen.
Gesterkt door een goede nachtrust en een voortreffelijk
ontbijt verlaten we York met weemoed en storten we ons
in het drukke verkeer uit het hoge noorden in Schotland,
dat zich spoedt naar Wales of Londen. 

Maar wij maken een tussenstop in Cambridge. In deze be-
kende universiteitsstad is het gezellig winkelen en kun je
genieten van de prachtige tuinen, gelegen achter de in-
gangen van de diverse universiteiten, waar het ten streng-
ste verboden is om op het schitterend onderhouden gras
te lopen. 

Na een lichte lunch vertrekken wij naar ons hotel in Har-
wich. 
De andere morgen rijden wij vroeg naar de incheckplaats
van de boot. Na een goede overtocht arriveren we aan het
begin van de avond weer in Hoek van Holland en na een
uurtje zijn we weer thuis in Leiden. 
Tot volgend jaar! 

Tekst en foto’s Chris Soudan  

Helmsley.

Hardknott pass.

Scotch Corner.

King’s College Cambridge.



Ook een onvergetelijke herinnering in uw ANWB-tijd? 
Mail dan aan hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl.   .
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In het zomernummer plaatsten we een onver-
getelijke herinnering van John Vink. 
Dat was één van de tien herinneringen die hij
ons toestuurde. Het volgende verhaal was zo
ontroerend, dat we dat u niet mogen en willen
onthouden. Ook omdat het veel trots uit-
straalt, trots op wat de ANWB allemaal doet
en bekend om staat.  

Mijn vrouw had mij overgehaald om op een middag op verjaar-
dagsvisite te gaan bij een vriendin van haar. Dat kon ik doen
omdat ik onregelmatige diensten draaide. Er waren nog een
stuk of twaalf mensen aanwezig, waarvan ik alleen de vriendin
van mijn vrouw kende. Een kwieke man van een jaar of tachtig
zat een hele tijd mijn kant op te kijken en op een gegeven mo-
ment schuifelde hij mijn kant op. Hij vroeg aan de man die naast
mij zat of hij even naast mij mocht komen zitten. Ik keek hem
een beetje verbaasd aan. Was dit een betere stoel of was het
zicht hier beter? 
‘Ik hoorde dat u bij de ANWB werkt’, begon hij. Dat had ik meer
gehoord, meestal positief en af en toe negatief. Hij wilde zijn er-
varing met de ANWB aan mij kwijt en stak van wal. 
‘Een paar jaar geleden hebben we een reis door de Verenigde
Staten gemaakt. Een auto gehuurd en over de mooie brede
wegen gereden, overnacht in hotels en motels, genoten van de
mooie natuur en prachtige parken, kortom, een geweldige reis.
Tot ik op een nacht ineens niet goed werd; iets met mijn hart.
De receptie van het hotel regelde via 911 een ziekenwagen die
mij met grote spoed naar een ziekenhuis bracht. Daar begon
het. Mijn vrouw verstond niet goed Engels en sprak het nog
minder. Ze wist zich geen raad natuurlijk. Er werd zoveel tegen
haar gezegd waar ze niets van begreep. Over verzekeringen en
over wat ze allemaal met mij gingen doen. 

nvergetelijke
herinneringen

O

Op de hotelkamer heeft ze haar broer in Nederland gebeld, de
ernst van de situatie uitgelegd en hem gevraagd of hij misschien
raad kon geven over wat ze allemaal moest doen. Wat ze in het
ziekenhuis wel begrepen had, was dat het iets ernstig met mijn
hart was en dat ik voorlopig in het ziekenhuis moest blijven. 
Haar broer kwam met het idee dat de ANWB misschien iets
voor haar zou kunnen doen. Maar wat kunnen die nou op zo’n
grote afstand voor ons doen? opperde ze. Probeer het nou maar
of zal ik het eens voor je proberen? Dat deed hij. Groot was de
verbazing van mijn vrouw dat ze binnen een uur gebeld werd
door de Alarmcentrale van de ANWB in Den Haag. Een vriende-
lijke mevrouw legde haar uit dat de mogelijkheden voor de
ANWB in de Verenigde Staten  weliswaar beperkt waren, maar
dat ze contact met het ziekenhuis ging opnemen om wat meer
te weten te komen en dat ze het haar zou laten weten.
Daarna en ook de daarop volgende dagen werd mijn vrouw
steeds gebeld. De ene keer als ze weer iets te weten waren ge-
komen, de andere keer zomaar om te vragen hoe het ging en of
ze iets voor haar konden doen. Toen na een aantal dagen het
bericht kwam dat de dokter toestemming had gegeven dat ik
vervoerd mocht worden, hebben ze het vervoer naar het vlieg-
veld geregeld. Ook hadden ze een oplossing voor de huurauto
gevonden en de tickets omgezet, zodat we vanaf een ander
vliegveld en op een andere datum dan de bedoeling was naar
Amsterdam konden vliegen. Na een vlotte en redelijk goede reis
met vriendelijke KLM stewardessen die blijkbaar door de ANWB
op de hoogte waren gebracht, arriveerden we op Schiphol. Toen
de deuren naar de aankomsthal openzwaaiden, stonden onze
familieleden ons op te wachten, maar er stond ook een dame
met een bord met ‘Welkom namens de ANWB’ met onze naam
erop. Ze bood ons een bos bloemen aan en liet mij plaatsnemen
in een rolstoel die ze bij zich had.’
Toen ik een beetje opzij keek, zag ik twee grote tranen over z’n
wang biggelen. Hij wilde mij, ANWB-man,  na zoveel jaren nog
steeds heel hartelijk bedanken.
Hoewel ik er part nog deel aan heb gehad, voelde me zo trots
alsof ik het zelf allemaal geregeld had. Toch fijn als je bij zo’n
club mag en kan werken. 
Ik heb pas bij het weggaan aan hem gevraagd hoe het nu met
hem ging. ‘Lotje leeft nog’ was z’n antwoord.

John Vink
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Op de zolderkamer van Martien Naus
staan zo,n drieduizend miniatuurauto,s
uitgestald. 
Een fraaie en gevarieerde collectie. 
Maar de échte pronkstukken, die be-
waart hij beneden in een vitrinekast:
zijn zelfgemaakte ANWB- en Wegen-
wachtauto,s.

‘Ik heb veertig jaar hartstikke graag bij de Wegenwacht gewerkt.
En als ik nu ergens een gele auto zie rijden, kijk ik meteen of het
er een is. Dus dat bloed blijft gewoon kruipen hoor. En als er-
gens ANWB op staat wil ik het meteen hebben. De hobby met
modelauto’s heb ik al dertig jaar of misschien wel langer. Het is
begonnen met rommelmarkten en met de vrijmarkt op Konin-
ginnedag, wat ze hier de kindermarkt noemen. Dan loop ik zo’n
markt af en kijk wat er te koop is. Vaak kwam ik dan thuis met
een volle bananendoos. De helft was vaak niet bruikbaar. Daar
kon ik dan de bandjes afhalen en de rest in de kliko gooien.
Maar er zaten ook veel leuke auto’s tussen. De laatste jaren
wordt dat steeds minder. Als ik nu met een of twee autootjes
van een rommelmarkt terugkom heb ik geluk gehad. 

Ik koop het liefst metalen autootjes, het allerliefst Dinky Toys,
maar die zijn uit de handel.’

Spuiten en bestickeren
‘Op een gegeven moment kreeg ik een Wegenwachtautootje en
dat vond ik toch wel erg leuk. En toen dacht ik, laat ik die auto’s
gaan namaken. Dus dan koop ik een Golfje of noem maar iets,
in de winkel of op een rommelmarkt. Mag beschadigd zijn, als-
ie maar compleet is. Bodem er onderuit, wielen eraf, ramen
eruit. Het ding helemaal schuren, dan in de primer spuiten,
daarna in de gele Wegenwachtkleur, en bestickeren. 

Zwaailampke erop, lichtbakje maken van geel plastic, en dan
heb ik weer zo’n Wegenwachtautootje.  
Omdat de telefonistes ook zo’n autootje wilden hebben voor
hun kleinkinderen, heb ik er wat meer gemaakt. Na de Golf
maakte ik ook een Eend, en een Dafje. In de loop van de jaren
heb ik alles wat wij gereden hebben eigenlijk wel nagemaakt.’

Een hobby mag geld en tijd kosten
‘Toen de Wegenwacht en de Technokeuringen werden samen-
gevoegd, heb ik een Golfje gepakt en de ene kant geel gemaakt
en als Wegenwachtauto bestickerd. En de andere kant werd
blauw, met ANWB-belettering.  Ik heb er drie gemaakt. Een
voor Cees van den Vlekkert, een voor Paul Nouwen en de derde
voor mezelf. 

De pronkstukken 

van Martien

Naus

Martien op zijn autozolder. Hij heeft ongeveer 3000 autootjes, in allerlei ver-
schillende formaten. Ook vrachtwagens en race- en rallyauto’s behoren tot de
collectie. De VW Golf is jarenlang in gebruik geweest als WW-voertuig.

Martien en Riet Naus, al 51 jaar samen gelukkig in het Brabantse land.
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Van Nouwen heb ik toen nog een mooie bedankbrief gehad.
Ik ben jaren op zoek geweest naar een miniatuur van de  oude
Chevrolet waar de Technomobiel uit 1948, waar die kilometer-
teller bovenop het dak stond, van is gemaakt. Eindelijk kom ik
een keer in een winkel en daar staat zo’n ding. De kleur was niet
goed en er zaten zijramen in. Maar met kunst- en vliegwerk is
het gelukt. ANWB-kleuren erop en die klok op het dak. Hij staat
nu hier in de kast en ik ben er hartstikke trots op. Het is heel
veel werk geweest, maar dat geeft niet. Een hobby mag geld en
tijd kosten.’

Pipowagen
‘En zo breid ik het steeds uit. Leo van Oorschot ging vroeger au-
to’s repatriëren in een Mercedes met aanhanger. Dus toen ik
een keer bij V&D in Helmond precies zo’n Mercedes 190 zag
staan dacht ik meteen: meenemen! En daar heb ik toen zo’n
zelfde auto van gemaakt. 
Ook het allereerste Wegenwachtstation in Heeze heb ik nage-
maakt. Op de rommelmarkt heb  ik zo’n directiewagen, zo’n Pi-
powagen gekocht. Ramen er ingezaagd, trapje erbij zoals dat
was. Het dak is een plastic kapje, dat heb ik vol met lijm ge-
smeerd, daar zand overheen gestrooid en toen zwart gespoten
en nu is het net een asfaltdak. Ik vind dat leuk omdat ik er zelf
nog in gewerkt heb. ‘

Tekst en foto’s: Jos Vroomans
redacteur2-bb@vg-anwb.nl 

Heeft u ook een mooie verzameling van spullen die een
raakvlak met de ANWB hebben, dus op het gebied van ver-
keer, recreatie of toerisme? Laat het maar zien!
hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl  

40 jaar bij de Wegenwacht

Martien Naus (75) is geboren en getogen in de Brabantse
Peel. In 1962 begon hij bij de Wegenwacht. Na vier jaar op
de motor met zijspan werd hij stationswegenwacht en
vervolgens verkeerswacht bij het WW-station in Heeze.
Via de mobilofoon dirigeerde hij de wegenwachten naar
de pechgevallen en hield alles bij op een groot planbord.
Later werd het rayon Heeze/Geldrop samengevoegd met
Maasbracht en Kapelle en kreeg Naus de functie van
meldkamercoördinator. Jarenlang heeft hij dat met veel
plezier gedaan. Toen de meldkamer in Geldrop dicht ging,
stond hij voor de keus: nog voor een paar jaar overstappen
naar Planken Wambuis, of stoppen. Hij koos voor het laat-
ste, na veertig jaar trouwe dienst. 
Martien is al 51 jaar getrouwd met Riet. Ze hebben twee
zoons en inmiddels ook vier kleinkinderen. Samen wonen
ze al zo’n 30 jaar in het Brabantse Asten. Behalve in de au-
tootjes steekt hij ook veel tijd in de prachtige moestuin.

In deze vitrinekast staan de ANWB- en Wegenwachtmodellen. Zo’n beetje
alles waar de ANWB mee heeft gereden is present en zelfs de traumaheli ont-
breekt niet.

Met de Chevrolet Technomobiel ging de ANWB bij de leden langs om auto’s te
keuren.

ANWB Mobiel kantoor op basis van de Citroën HY.
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Eens een ondernemer, altijd een
ondernemer
Ellen Plat (64) heeft 16 jaar bij de ANWB gewerkt.
Parttime, drie dagen in de week, bij ASV, ofwel Ad-
vies, Service en Verkoop, waar ze aan leden informa-
tie verstrekte én  verzekeringen aan de man en
vrouw bracht. Maar daarnaast was ze ondernemer
en dat is ze nu, sinds ze vorig jaar met pensioen is
gegaan, nog steeds. Zowel vrij en aan het werk dus. 

We ontmoeten Ellen in haar damesmodezaak Forty Two in het
winkelcentrum De Hoven in Delft. Zoals de naam al doet ver-
moeden, richt Forty Two zich op dames met een maatje meer,
van maat 42 tot 56. Haar zaak bevindt zich in Delft, maar ze
woont met haar vriend in Dordrecht. Ze heeft twee dochters,
waarvan één, Audrey, de zaak in Delft runt. Ellen is oma van vijf
kleinkinderen; één dag in de week is omadag en past ze op ze. 

Niet zonder trots vertelt Ellen dat ze al drieëndertig jaar zelf-
standig ondernemer is. Aanvankelijk stond ze met haar nering
vooral op markten, zodat ze het ’s zomers heel druk had maar
de winters minder, waardoor ze nog tijd had om er iets bij te
doen. Ook bood een baantje enige zekerheid als de zaken tegen
zouden vallen. Met dit in het achterhoofd kwam ze in 1999 via
een uitzendbureau bij de ANWB terecht om daar het jaarwerk,
de administratieve verwerking van mutaties in de ledenadmini-
stratie, te doen. De bedoeling was dat dit twee maanden zou
duren, maar haar inzet en prestaties bevielen wederzijds zo
goed, dat ze 16 jaar bij de ANWB is gebleven. In vaste dienst,
parttime, dat wel, want ze moest ook haar ondernemingen
runnen. Momenteel zijn dat haar damesmodezaak in Delft en
de verkoop van gefrituurde churros, een Spaanse lekkernij die
eruit ziet als slierten patat en smaakt naar wentelteefjes. Hier-
mee staat ze op bestelling in een soort patatwagen op brade-
rieën, evenementen en markten. Zo heeft de marktmeester van
Delft haar onlangs gevraagd om donderdags op de markt in
Delft te komen staan. En dat doet Ellen uiteraard graag. 
Ellen heeft hiervoor nog veel meer bedrijven gehad. Zoals een
notenbar, waar ze van huis uit bekend mee was, een baby-arti-
kelenwinkel, een Turks restaurant, een koffiehuis (‘een echte
koffiezaak hoor, dus niet wat ze tegenwoordig onder een koffie-
huis verstaan’) en een snoepwinkel in de winkelpassage in Sche-
veningen. Dat deed ze dus naast haar werk bij de ANWB, zodat
ze zo’n 80 a 90 uur per week aan het werk was. Van haar mana-
ger kreeg ze alle medewerking; die had er geen problemen mee
als ze ’s maandags even bestellingen voor de snoepwinkel
moest doorbellen. ‘Even bellen hoor’, zei ze dan en dat mocht.
Toch maakte ze vorig jaar gebruik van de mogelijkheid om met
vervroegd pensioen te gaan, want op een gegeven moment
vond ze het werk bij Verzekeringen niet leuk meer. Er werden
steeds hogere eisen gesteld en ze zou zelfs examen in verkopen
moeten doen. Daar had ze geen zin meer in en besloot te stop-
pen. Dat kon omdat de pensioenregeling niet slecht is en ze ook
nog kan profiteren van de faciliteiten die we als oud personeel
(nog) hebben.
Ellen Plat was en is nog steeds een druk (eigen)bazinnetje. Stil
zitten is niets voor haar. Als een collega vertelde dat ze in het
weekend ‘lekker niets ging doen’ kon ze zich daar niets bij voor-
stellen; zij stond dan op een of andere markt of braderie om iets
aan de man en vrouw te brengen. Zelf noemt ze die eigenschap
de aard van het beestje. Ze gunt zichzelf zelfs weinig tijd om
veel van haar tweede woning in Benidorm te genieten. Dat laat
ze over aan haar dochters, familie en vrienden, want het huis
mag niet te lang ongebruikt leeg staan. 
Ellen is nog steeds erg actief, zelfs zo dat ze net zo makkelijk
weer een nieuwe winkel opent. Dat deed ze onlangs nog in de
Torenstraat in Den Haag, maar die damesmodezaak is alweer
gesloten omdat die niet liep zoals ze verwachtte. De winkel in
Delft ligt in een druk bezochte passage en draait wel goed. Het
is een kleine winkel en de kleding die ze verkoopt is zeker niet
duur; de duurste jurk in het assortiment kost slechts 79 euro.
Dus dames onder onze VG-leden… 
Ellen tot slot: ‘De koffie staat klaar en je krijgt 15% korting als je
deze Buitenband meeneemt!’

Bert van der Snoek
redacteur1-bb@vg-anwb.nl 

Ook nog aan het werk, vrijwillig of betaald, na je pensioen?
Mail naar hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl.Wrij&
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Uitkomst enquête over bij-
eenkomsten en excursies
Begin dit jaar werd een enquête gehouden over het
bezoek aan de voorjaarsbijeenkomsten en excursies
van de VG. Er werden twee vragenlijsten toegestuurd;
een beknopte voor de minder ‘actieve’ leden en een
uitgebreidere voor de actievere. De uitwerking van de
beknopte enquête presenteerden we in het vorige
nummer van de Buitenband.  
Nu de resultaten van uitgebreide enquête.  

Onderling contact en gezelligheid zijn de belangrijkste argu-
menten om deel te nemen aan voorjaarsbijeenkomsten en ex-
cursies. Uit onderstaand staatje blijkt dit overduidelijk; 

                                                           Bijeenkomst            Excursie
Contact onderhouden             92,2%                         87,2%
Gezelligheid                                  63,3%                         70,1%

Natuurlijk speelt bij de bijeenkomsten ook de informatie
(49,2%) een belangrijke rol. Hoewel er in de enquête niet speci-
fiek naar werd gevraagd, wordt als reden voor deelname aan ex-
cursies ook het onderwerp en/of de inhoud spontaan genoemd
als belangrijke keuze voor deelname.
De vereniging biedt met deze activiteiten ruimschoots de moge-
lijkheden hiervoor en mag zich verheugen in een groot aantal
tevreden leden. Op vrijwel alle vragen waar een oordeel wordt
gevraagd, reageert meer dan 80% met uitstekend tot goed, ter-
wijl het oordeel matig tot slecht zelden wordt gegeven. Verbe-
tering zal dan ook slechts op details kunnen plaatsvinden.

Voorjaarsbijeenkomsten
We zijn een autominnende vereniging. Tot relatief hoge leeftijd
maken we graag gebruik van de auto. Tot en met 85 jaar komt
93% met de auto. Uiteraard betreft het hier de leden die fysiek
hiertoe in staat zijn. Dat dit niet voor iedereen is weggelegd,
blijkt onder andere uit sommige opmerkingen.

Meerijden met elkaar is zeker niet alleen aan de ‘ouderen’ voor-
behouden; in de groep tot 65 jaar geven zes respondenten aan
met elkaar mee te rijden of te carpoolen. Het gebruik van het
openbaar vervoer is beperkt, maar wordt door alle gelederen
heen evenredig gebruikt.
De verhouding tussen de het verstrekken van informatie en het
onderlinge contact wordt door 83,3% van de respondenten als
uitstekend tot goed beoordeeld. Ook de informatie vanuit het
bestuur wordt zeer gewaardeerd; 86% van de respondenten
beoordeelt die als uitstekend tot goed. Het voorziet in het alge-
meen in de bestaande behoefte. Waarbij de ‘ontwikkeling pen-
sioen’ en de ‘stand van zaken bij de ANWB’ het meest op prijs
wordt gesteld.
Van de catering wordt door vrijwel iedereen genoten; 88,1% van
de respondenten vindt dit uitstekend tot goed. 

Ook de afstand en bereikbaarheid van de locaties worden met
89% en respectievelijk 93,5% goed beoordeeld. Daar waar het
de spreiding van de locaties betreft, zou echter wel verbetering
geboekt kunnen worden. Hier geeft 67,5% een oordeel van uit-
stekend tot goed, 25,2% voldoende en 7,3% matig tot slecht.
Nog steeds geen slechte cijfers, maar dit oordeel valt, ten op-
zichte van de andere onderwerpen toch wat uit de toon. Boven-
dien gaan er wat stemmen op voor een terugkeer naar de Bilt.

Excursies
Voor het bezoeken van excursies is de voorkeur voor de auto
ook groot, maar er zijn ook wensen voor alternatieven, zoals
meerijden en het gebruik van het openbaar vervoer. Er wordt
‘een busje of bus’ genoemd en ‘carpoolen’. Veelal refereert men
dan aan de goede oude tijd, toen we nog niet zo op de kosten
behoefden te letten

De gemiddelde leeftijd van de respondenten die het liefst met
de auto komen (71,9 jaar) en degenen die het openbaar vervoer
prefereren (71,7 jaar) is substantieel lager dan de respondenten
die de wens uitspreken om mee te rijden (75,8 jaar).
Het is duidelijk dat er geen behoefte is aan een groter aantal ex-
cursies; 87,1 % is tevreden met het huidige aanbod. Van 13,1 %
mag het zelfs wat minder. Op de vraag over een bijdrage aan de
diverse excursies, zijn veel verschillende antwoorden gegeven.

verwegend positieve reacties!O

 Boottochten zijn ideaal om 
  contacten te maken

  Meestal is de afstand het 
  probleem

  Er moet vooral ruimte en tijd zijn 
  voor onderlinge contacten  Als mensen alleen zijn, gaan ze

  niet zo gauw weer mee

 De Bilt ligt centraal, maar de 
  opkomst is toch gering



Onderstaand overzichtje illustreert dat.

Voor een boottocht is men bereid het meeste bij te dragen. Tus-
sen een stadswandeling en een museumbezoek zit nauwelijks
verschil. Van de tien respondenten die in het bezit zijn van een
Museumjaarkaart zijn er acht die niets extra willen bijdragen.
Vier respondenten zijn bereid het volledige bedrag betalen.

Hoewel de keuze van de excursies zeer hoog gewaardeerd is
(86,6 % uitstekend tot goed) zijn er maar liefst 74 suggesties
gegeven! Daar gaan we natuurlijk graag gebruik van maken en
we hopen dat er, na de controle van de haalbaarheid, veel van
overblijven. 

Ook de catering draagt bij aan het succes van de excursies; er
wordt door de meesten erg van genoten. Maar liefst 88,2% van
de respondenten beoordeelt dit als uitstekend tot goed. Slechts
0,9% vindt het onder de maat.

Tot zover een greep uit alle informatie die we van u mochten
ontvangen. Vindt u het interessant om alle informatie te lezen,
dan kunt u dat opvragen via regiocontact@vg-anwb.nl. 

Dank
Via deze weg willen wij, bestuur, u zeer danken voor de tijd die u
genomen heeft om een of meerdere enquêtes in te vullen en die
van informatie te voorzien. We zijn ook blij dat hieruit kan wor-
den opgemaakt dat we op het gebied van bijeenkomsten en ex-
cursies op de goede weg zijn. Wel willen we de verkregen
informatie nog nader bestuderen en interpreteren. Daarvoor
hebben we tijdens de reguliere bestuursvergaderingen nog niet
de gelegenheid gehad. We hopen nog dit jaar in een aantal
aparte sessies hier aan toe te komen. Uiteraard zullen we u op
de hoogte houden van de eventuele concrete plannen die daar-
uit voortvloeien. 

Tot slot: De VVV bonnen die verloot zouden worden onder de
inzenders zijn inmiddels verzonden naar: 
Mevr. L. C. Slats – van Zaanen te Wassenaar, 
Dhr. F. J. de Wild te Heteren en
Dhr. A. M. van Meer te Heerle.

Randolf  de Leeuw 
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column door Joop Karsemeijer
ingen van de DagD

Het mooiste meisje van de klas

Ze zitten bijna altijd op dezelfde plaats in onze stamkroeg. Als de
ramen niet beslagen zijn, zie je de zee. Ze nemen bijna nooit deel
aan de gesprekken, maar genieten er wèl van. Beiden zijn al be-
hoorlijk op leeftijd. Hij is een grote, stoere vent en haar is het nog
steeds aan te zien, dat zij vroeger het mooiste meisje van de klas
is geweest.
‘Heb je dat lijstje nou al gemaakt ?’ vraagt zij.
‘Wat voor lijstje?’ vraagt hij op een manier alsof hij het antwoord
al vermoedt. 
‘Dat weet je best; je verlanglijst. Straks ben je jarig en dan weten
de kinderen weer niet wat ze je moeten geven.’  
‘Ze hoeven me niks te geven; ik heb alles al’, reageert hij een
beetje narrig.
De gesprekken in onze stamkroeg zijn openbaar en iedereen
neemt er, al dan niet gewenst, aan deel. En ook deze kans laten
de stamgasten niet lopen...
‘Zeg dat wel, als je oud bent, kom je óm in je spullen. Ik weet óók
nooit wat ik moet vragen’, zegt Karel, een artistiek type met een
beetje te veel grijs haar. ‘En weet je wat het is? Ze bedenken
steeds meer van die cadeautjesdagen. ‘t Is allemaal commercie
en wij oudjes zijn de Sjaak. Want wij moeten maar weer bedenken
wat we nog nodig hebben.’
Zijn buurman bemoeit zich er ook mee: ‘Man, je wordt er gek van.
Vaderdag, Opadag, Kerst, Sinterklaas, Halloween, Valentijnsdag,
verjaardagen..  Volgens mij bedenken ze elk jaar weer wat anders.
Als er maar business is. Ik heb zes kleinkinderen die allemaal wat
aan opa moeten geven en dan hun ouders ook nog natuurlijk… Je
wil niet weten hoeveel goedbedoelde rotzooi elk jaar bij mij
wordt binnengedragen. Ik heb gelukkig een groot huis, maar…’
Karel onderbreekt hem: ‘Nou, ik ben er ook altijd zó weer vanaf
hoor. De Kringloop is er goed voor.’
‘Bleef het daar nou maar bij’, mengt een volgende zich in het ge-
sprek, ‘maar bij mij komen ze ook allemaal op bezoek. Zitten zij
gezellig met elkaar te beppen in de kamer en sta jij in de keuken
te prutsen met stukjes kaas, gember, augurkjes, chips, wokkels…’
‘En wat zou je zeggen van al die modedrankjes?’ komt Karel weer.
‘Het lijkt wel of die kinderen elk jaar een ander drankje drinken.
Vroeger was het gewoon Fanta, Cola of een biertje. Maar nu vra-
gen ze of het wel suikerloos is en je moet weken van te voren op
de TV-reclame kijken welk bier er nou weer in de gratie zal zijn!’
De twee bij het raam luisteren verbaasd naar al dat bejaarden-
leed dat zij onvermoed hebben losgemaakt. ‘Vind jij dat ook ?’,
fluistert hij.
‘Maak jij nou dat lijstje maar’, zegt zij liefdevol, ‘dan komt het
vanzelf in orde.’
Ze kijken elkaar aan. Achter het craquelé van haar gezicht her-
kent hij nog steeds dat meisje van vroeger.
‘Wat moet ik er nou nog op zetten?’, moppert hij weer. ‘Ik heb jou
toch?’

Joop Karsemeijer
johkars37@gmail.com

 Creativiteit in de excursies is goed

 Knap telkens iets te vinden en het
  iedereen naar de zin te maken

                                                     laagste    hoogste     gemiddeld    aantal     %
Boottocht                                € 10,-         € 80,-          € 32,41            87              94,6
Stadswandeling                    €   5,-          € 60,-         € 23,37            70              76,1
Museum                                   €   5,-          € 60            € 24,13             67             72,8
Met Museumjaarkaart     €   0,-         € 40,-          €   6,-               10              10,9
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-    Werd in 1928 geboren te Wenen en is nu 88 jaar.
-    Werd  in 1968 op 40-jarige leeftijd weduwe van Joël

Hamme.  
-   Heeft twee zoons, twee (met nadruk) ‘fantastische’ 

schoondochters, vijf kleinkinderen en bijna vier achter-
kleinkinderen.

-   Was de oudste van vijf kinderen, heeft één broer en drie
zusjes, waarvan één op 24-jarige leeftijd overleed.

-   Haar vader en moeder overleden op jonge leeftijd (ca. 60
jaar), maar haar grootmoeder (Hongaarse) van moe-
derszijde werd 94! 

-   Solliciteerde op haar 21ste naar de functie van gezel-
schapsdame van een Duitse, zeer welgestelde, dame in
Wassenaar (‘een enorme kattenkop’) en werd uit twintig
meisjes gekozen.

-   Moest voor het verkrijgen van een verblijfs- en werkver-
gunning een bewijs van goed gedrag van haarzelf en
haar ouders (mochten onder andere geen lid geweest
zijn van de Hitlerjugend) en een zeer vergaande gezond-
heidsverklaring (mocht geen geslachtsziekte hebben,
wel een goed gebit) overleggen.  

-   De Duitse dame ging veel op reis en dacht dat Magda de
escapades van haar man zou rapporteren. Magda ver-
trok, maar werd door de wijnleverancier van de ‘dame’
aangenomen als kindermeisje.

-   Heeft daarna, tot aan haar huwelijk (1951), gewerkt als
serveerster in grill-restaurant Wienerwald in Den Haag.
Na het overlijden van haar man trad zij in dienst als
(ontbijt)serveerster bij Hotel Central en werkte ook nog
korte tijd bij V&D. Daar zag ze een advertentie van de
ANWB, solliciteerde en werd in 1971 aangenomen als
eerste serveerster. 

-   Heeft met veel liefde en plezier ‘haar (directie)mannen’
(onder anderen Blankert, IJntema, Nouwen, Backer en
Barkhof) voorzien van hun ‘natje en droogje’. 

-   Ging in juli 1989 met de VUT omdat versleten knieën
haar het werken vrijwel onmogelijk maakten.

-   Leeft heel gezond; kookt elke dag voor zichzelf, eet da-
gelijks vers fruit, drinkt voor de gezelligheid een wijntje
(‘maar nooit alleen!’).

-   Klimt elke ochtend op de hometrainer, loopt elke dag
een stukje (‘graag naar de kinderboerderij’) en bij slecht
weer  klimt ze een keer extra op de hometrainer. 

-   Doet haar huishouden nog zelf, behalve de grote klussen
die door haar schoondochters worden gedaan (‘ik mag
van hun niet meer op de ladder staan’).

-   Krijgt veel bezoek van kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen (‘leuk, spelletjes doen!’) en vriendinnen. Ze
verveelt zich nooit!

-   Houdt van puzzelen, kranten en tijdschriften lezen en
shoppen (‘ik ben een koopjesjager!’).    

-   Rijdt al jaren geen auto meer.
-   Gaat nog graag op vakantie; heeft al vele landen be-

zocht, zoals Madeira, Portugal, Malta, Griekenland,
Zwitserland, Hongarije en Spanje.  

Magda Hamme-Freyler

-   Heeft gehoorproblemen en moet erg wennen aan de gehoorappa-
raatjes.

-   Borrelt over van verhalen, die ze, met welluidende stem, allemaal
tegelijk wil vertellen, waardoor de nodige zijwegen worden ingesla-
gen.

-   Zegt van zichzelf dat ze best pinnig overkomt ‘maar zou je dat ook
niet worden met zo’n levensloop?’

-   Is erg opgeruimd (net zoals haar huis).

V
Door Mieke Geursen

,Alles wat ik heb, heb ik zelf verdiend!,

Levensmotto: Gewoon doorgaan en niet zeuren
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HKS 
HKS, drie letters die sinds mijn jeugdjaren in mijn hoofd zijn ge-
grift. Het staat voor Houwen, Korte, Spa. De gezamenlijke eige-
naren van een bodedienst tussen Bellingwolde en Winschoten.
Houwen was onze buurman, vandaar. Het drietal had een bode-
dienst met paard en wagen. Dat paard was een schimmel die in
Sinterklaastijd een goedheiligman mocht dragen. Toen geloofde
ik nog in de goede dingen van Sinterklaas. In mijn dromen hoop
ik af en toe dat Sinterklaas werkelijk zou bestaan. Misschien zou
hij wat kunnen doen aan de HKS van deze tijd. 
De letters HKS hebben nu een andere betekenis en wel Hypo-
theken, Kortingen en Sparen. Mijn wens betreft een hogere
rente. Met een procentje meer zouden kortingen op de pensi-
oenuitkeringen grotendeels - wellicht zelfs helemaal - niet
nodig zijn. En het sparen zou weer aantrekkelijk worden. Voor
de hypotheken zou de wens van een procentje meer wat slech-
ter uitpakken. Maar ik schat in dat veel gepensioneerden niet
gebukt zullen gaan onder een hoge hypotheeklast. Helaas, Sin-
terklaas moet zijn aandacht richten op de problemen rond zijn
assistent en de wens blijft een wens. Maar toch…

Hypotheken
Jarenlang mocht het H-woord in de politiek amper vallen. De
renteaftrek was heilig. Maar politiek is veranderlijk. Er is al ge-
sleuteld aan de aftrek en ik sluit niet uit dat de beperking van de
fiscale aftrek versneld zal worden. Daarom de tip om te kijken
of de hypotheek - als u die heeft - versneld afgelost kan worden.
Doe dat niet van uw laatste centen. Een geldbuffer voor moei-
lijke tijden is een vereiste. Experts zeggen dat € 15.000 tot
€ 20.000 een mooi bedrag is. Tel daar het eventuele bedrag
voor een nieuwe auto of een verbouwing bij op. Wel zo veilig.

Kortingen
Wonderen bestaan niet, zeggen ze. De vorige keer had ik het
ook over wonderen. Die blijken toch een beetje te bestaan. Ver-
kiezingen hebben een positieve invloed op wonderen. Bij de fis-
cale maatregelen is er zo gesleuteld dat gepensioneerden met
weinig vermogen en weinig inkomsten er iets op vooruitgaan.
Dat is gunstig voor een doelgroep die het toch lastig heeft.
Maar we zijn er nog niet. 
Op het moment dat ik dit schrijf, staat in de dagbladen dat de
Pensioenfondsen er ‘stabiel slecht’ voor staan. Met de beleggin-
gen gaat het goed, maar zijn onvoldoende goed om de rente-
verplichtingen te kunnen compenseren. Het K-woord voor
kortingen is al vele keren gevallen. En dat klinkt niet leuk in ver-
kiezingstijd. In januari 2017 moeten de pensioenfondsbesturen
besluiten of er op grond van de huidige wettelijke maatregelen
wel of niet gekort moet worden per 1 april 2017. Veel pensioen-
fondsen hebben al waarschuwingen uit laten gaan. Ook het
Pensioenfonds ANWB.
In september 2016 was er in de Tweede Kamer een debat over
het voorkomen van het ‘korten van pensioenen’. Er wordt crea-

tiviteit ontwikkeld om kortingen te voorkomen. Mevrouw Jetta
Kleinsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, heeft aangegeven dat een wijziging in de rekenrente geen
optie is voor te ontwikkelen voorstellen. 
De rekenrente is de rente die pensioenfondsen moeten gebrui-
ken om hun verplichtingen te berekenen. En verplichtingen wil
zeggen dat de jongste werknemers van nu, ook nog geld van
het pensioenfonds moeten kunnen krijgen als ze oud en bejaard
zijn. 
Toch is de strijd nog niet gestreden om kortingen te voorkomen.
In politiek Den Haag wordt gesproken over het verlengen van
de hersteltermijn. Bij herstelplannen wordt nu uitgegaan van
tien jaar. Dat zou langer kunnen. Maar dat werkt weer niet als
het vermogen vijf jaar achter elkaar beneden het vereiste mini-
mumvermogen blijft. Er moet dan nog meer gekort worden. De
gezamenlijke ouderenorganisaties, waaronder NVOG -  waar de
VG-ANWB lid van is - hebben alternatieven voorgesteld aan
staatssecretaris Kleinsma. Het is nu afwachten of het kabinet
voor 31 december 2016 met oplossingen kan komen om de kor-
tingen te voorkomen.

Sparen
In 2017 veranderen de regels van de fiscus voor het spaargeld.
Dat betreft box 3, waarbij tot en met 2016 wordt uitgegaan van
een rendement van 4%. Zeker met spaargeld wordt dat rende-
ment al jaren niet meer gehaald. Er komt nu een tabel, waar-
mee voor lagere vermogens een lagere rente wordt aange-
houden. Onder lager vermogen moet u denken aan bedragen
beneden de 100.000 euro per persoon. Bij hogere vermogens
moet er juist meer betaald worden, omdat men verwacht dat
dan een grotere deel van het vermogen belegd wordt en bij be-
leggingen zijn de rendementen meestal hoger. 

Kent u uw huis?
Huizen zitten vol met apparatuur. Op zich prima, zolang alles
werkt zoals het moet werken. Tot het fout gaat. Op een avond,
zo rond middernacht, viel bij ons de elektriciteit uit. Een deel
deed het wel en een ander deel deed het niet, maar alle schake-
laars stonden wel op ‘aan’. Uiteindelijk bleek de storing niet bin-
nenshuis te liggen, maar buiten, ‘ergens’ in een kabel. Het
probleem in onze buurt is nog niet opgelost. Wel zijn er nood-
maatregelen genomen. 
Maar zo af en toe valt er kortstondig een deel uit. Door dat uit-
vallen moet er thuis worden ingegrepen. Dat zette mij aan het
denken. Weet u precies wat er allemaal moet gebeuren om vrie-
zers, cv ketels, etc. weer aan de praat te krijgen? En weet uw
partner dat ook? En uw kinderen of mantelzorger? Ik ben maar
begonnen met een handleiding voor in de meterkast. Prima als
u al zoiets heeft. Anders de tip om aan de slag te gaan op een
winteravond.

Beno Koens
bkoens@hetnet.nl

orgZ&
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Personalia per 14 november 2016                                 
                                                                                                                                      
Nieuwe leden:    Regio
Mw. J.D.M. (José) van Laak, Zuurbes 9, 3069 NL  Rotterdam, 
tel: 010-4209789, medewerker service center                                53 
Mw. A. (Anneke) van Schoor-van der Toorn, Korboot-
straat 33, 2583 CV  Den Haag,
tel: 06-30519217, project assistent toeristische 
bewegwijzering                                                                                             41
Dhr. R.R.J. (Gerard) Molenaar, Gaardedreef 19, 2723 AK
Zoetermeer, tel: 079-3310861, keurmeester en 
wegenwacht                                                                                                   50  
Mw. C.M. (Ineke) van der Meel-Hoefsmit, Amalia van 
Solmsstraat 1 F, 2595 TA Den Haag, tel: 070-3473178, 
managementassistente                                                                            26
Dhr. R.J.M. (Rob) Honselaar, Oxfordstraat 28, 2711 DM  
Zoetermeer, tel: 079-3522445, fotograaf / AV specialist           50
Mw.  C.M.  (Carolien) van Dijk, Oxfordstraat 28, 2711 DM  
Zoetermeer, tel: 079-3522445, projectleider/project-
coördinator/project ontwerper bewegwijzering                           50
Dhr. R.F. (Ruud) Veenendaal, Vreebergen 50, 9403 ES  
Assen, tel: 0592-373829, Consulent ALB/RZ                                   92
Dhr. H.H. (Henk) Boortman, Nikolaus Boutstraat 5, 
3273 BC  Westmaas,  tel: 0186-573049, wegenwacht                  53
Dhr. J.H.M. (Jan) Driessen, Poeldrik 86, 6681 VJ  Bemmel, 
tel: 0481-463775, senior wegenwacht                                                80 
Dhr. J. (Jelle) Feddema, De Veldhoen 34, 7609 LT  Almelo, 
tel: 0546-814425, Wegenwacht                                                             83
Dhr. A. (Ari) van ’t Zelfde, Korenbloemerf 51, 3295 SR  
’s-Gravendeel, tel: 078-6733226, wegenwacht                               53
Mw. M. (Marleen) van Oosterzee-Velds, F.W. van Stoet-
wegensingel 6, 2642 DC  Pijnacker, tel: 015-3699250, 
medewerker leden service center                                                         23  

Verhuisd:
Dhr. S.G. Schouten, naar Houtmarkt 8 F-16, 7411 CG  
Deventer                                                                                                           83
Mw. G. Scholtmeijer-Ovinge, Molenweg 21, 7971 BJ  
Havelte, tel: ongewijzigd                                                                           86 
                                                                                                                              
Overleden:                                                                                                        
Dhr. N.A.  (Norbert) Diederix, Den Haag, 7 oktober 2016          38  
Dhr. J.A.E.  (Joop) Hamers, Meride, Zwitserland, 
5 november 2016                                                                                          99
Dhr. J.K. (Jan Kees) Looijen, Sassenheim, 5 november 2016      20
Dhr. D.C.C.M. (Dick) Schrijvers, Nieuwegein, 8 november 
2016                                                                                                                    56

Opgezegd: 
Mw. F.J. Noordervliet-van West, Paul Gabrielstraat 17, 
2596 VA  Den Haag                                                                                      47
Mw. B.J. Meijer-Smit, Dublinstraat 287, 2713 HT Zoetermeer      50
Mw. L. Krijbolder-v.d. Marel, Ametisthorst 303, 2592 HL  
Den Haag                                                                                                          26

L
Correctie ledenlijst: 
Mw. G.C. van der Beek-van der Brink, tel.nr. moet zijn: 
0341-558663                                                                                                   65

Van het Ledensecretariaat
Op het moment dat deze Buitenband bij u op de mat valt of in
de brievenbus ligt, zijn de dagen alweer behoorlijk korter ge-
worden. Sterker nog, de Goedheiligman is al weer terug naar
Spanje, mèt of zonder zwarte Pieten. Ook de tweede Advent
ligt alweer achter ons en de Kerstdagen liggen in het zeer nabije
verschiet. Omdat wij onze bijdrage voor deze Buitenband ruim
voor verschijning aanleveren, moeten wij schrijven over de tijd
die nog voor ons ligt en tegelijkertijd op diezelfde toekomstige
tijd terugblikken! Wij kunnen u verzekeren dat we  daar elke
keer weer goed over moeten nadenken! 
Sinds de vorige Buitenband hebben wij twaalf nieuwe leden ge-
worven, maar we moeten helaas ook melden dat vier leden zijn
overleden. Drie leden zegden hun lidmaatschap op (overigens
om zeer begrijpelijke redenen) en we hebben twee adreswijzi-
gingen doorgevoerd. 
Het stemt ons gelukkig dat de Buitenband ook door onze bui-
tenlandse leden goed wordt gelezen en soms zelfs wordt ‘ge-
speld’. De verzendkosten voor het buitenland zijn een stuk
hoger dan voor Nederland, maar dat is voor ons geen belemme-
ring om onze trouwe VG-leden ‘in den vreemde’ te blijven voor-
zien van ons blad, zelfs als men dat pas na zes weken ontvangt.
Zo tegen het einde van het jaar is het weer tijd om alvast over
goede voornemens voor het volgende jaar na te denken. Mogen
wij u twee suggesties doen? 
Hoort u wel eens dat een van onze leden in de lappenmand zit?
Geeft u dat dan even door aan uw RCP-er of aan het Ledense-
cretariaat. Een stukje aandacht, een belletje of een bloemetje
van u en/of ons geeft soms alweer een beetje energie en goede
moed! Nu de ledenlijst op de website staat, kunt u misschien
eens kijken of er gepensioneerde- of oud-ANWB-collega’s bij u
in de omgeving al op die lijst voorkomen. Zo niet, dan kunt u
hem of haar met een belletje op onze vereniging attenderen en
misschien zelfs als lid aanbrengen. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd! 
Ook wij doen onverminderd ons best om nieuwe  leden te wer-
ven. Onlangs hebben wij 23 wervingspakketten verzonden.
Op het moment dat wij dit schrijven, hebben wij daarop al vijf
aanmeldingen als lid binnengekregen. We zijn benieuwd hoe-
veel nieuwe leden het uiteindelijk zal opleveren. De volgende
keer hoort u het resultaat.  
Wij sluiten dit stukje af, maar niet eerder dan dat wij u en de
uwen mooie, prettige, sfeervolle Kerstdagen en een voorspoe-
dig, gelukkig en vooral gezond 2017 hebben toegewenst. 
Wij hopen u begin 2017, tijdens een van onze nieuwjaarsrecep-
ties op het hoofdkantoor in Den Haag of  ‘in den lande’ (zie pa-
gina 3) wederom te mogen begroeten en u dan nogmaals, maar
dan persoonlijk, een in alle opzichten goed nieuw jaar toe te
wensen.                                              Rolf van der Loo en Mieke Geursen



De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het herfstnummer 2016 luidt:

uzzel
Horizontaal
1 Vonnis 6 zwemslag 12 rivier in Italië 14 grote kale
berg 15 hoog bouwland 17 Ecuador (in internet-
adres) 18 sleepnet 20 Indonesië (op motorvoertui-
gen) 21 boxterm 22 godsdienstige voorschriften
25 inwendige 28 bergtocht 29 vrijmaken 31 grens
tussen twee akkers 32 omroep (afk.) 33 bijwoord
35 tennisterm 36 soort ingenieur (afk.) 37 luite-
nant (afk.) 38 Bijbelse figuur 40 algemene bevlie-
ging 42 uitroep 43 betrouwbaar 44 voorzetsel 46
lichaamsdeel 48 waaruit men kan kiezen 51 vica-
ris-generaal (afk.) 53 tin (symbool) 54 plaats op
de Veluwe 56 nikkel (symbool) 57 Burundi (in in-
ternetadres) 58 bijwoord 60 houten dwarsligger
62 kwetsbare 64 islamitische vastenmaand 66
vogel 68 brief aanhef 69 automerk 70 naaldboom
72 tot afscheid (afk.) 73 kleine afstandsmaat (afk.)
74 pleisterkalk 76 uitroep van vreugde 78 krom 79
zich inspannen.

Verticaal
1 Vleugels 2 soort mast 3 kleuter 4 oud Zuid-Ame-
rikaans volk 5 kobalt (symbool) 7 zeer oude stad 8
grutten 9 tochtig 10 den lezer heil (Lat. afk.) 11
voedsel 13 tegenover (afk.) 16 opslaggebouw 18
deel van een school 19 waterplant 21 klem 23 mu-
zieknoot 24 als boven (afk.) 26 anoniem 27 mu-
zieknoot 30 rangtelwoord 34 gissen 36 wakker
blijven 38 binnenschip 39 hevig 40 vermogend 41
verlangen 45 beraadslaging 47 grassoort 49 editie
50 plaats waar eieren afgemijnd worden 52 sprie-
tig gewas 54 slot 55 geestdrift 57 soort heester 59
voorzetsel 60 uitroep 61 naamloze vennootschap
(Fr. afk.) 63 legsel 65 genotmiddel 67 hemelli-
chaam 71 boom 74 antimoon (symbool) 75 Euro-
pees veiligheidskeurmerk voor producten
(symbool) 76 officier (afk.) 77 eerstvolgende
(afk.).

P

ALTIJD DICHT BIJ DE DIEREN

Wij hebben 25  inzendingen per e-mail ontvangen. 
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 19 oktober  jl..
De winnaar is geworden:
De heer H. Schooneveldt te Voorschoten.  Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cadeaubon ter waarde van € 25,- zijn inmiddels naar de winnaar verstuurd.

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 27 januari 2017  naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar:  puzzel@vg-anwb.nl 


