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edactioneel

We staan alweer aan het eind van een jaar.
Tijd dus om terug en vooruit te blikken.
Helaas, ik ben daar niet zo sterk in. Ik heb
het al druk genoeg met het heden. Toch
een poging dan.
Terugblikkend gaat het goed met de Ne-
derlandse economie, nu nog met onze
pensioenen. Vooruitblikkend zie ik nog
weinig licht. Jammer, maar hoop doet
leven.
Terugblikkend hebben we afgelopen jaar
met alle medewerkenden succesvolle Bui-
tenbanden weten af te leveren. Vooruitkij-
kend zie ik dat voor komend jaar zeker
weer gebeuren. Vooral ook omdat we
groots willen uitpakken met het najaars-
nummer in verband met het 40-jarig jubi-
leum van onze vereniging.
Terugblikkend hebben we afgelopen jaar
als redactie moeite gehad de personele
sterkte op peil te houden. We zijn heel blij,
dat Niek van der Heijden een steentje wil
bijdragen. Lees ook zijn Vrij en Werk in dit
nummer. Vooruitblikkend hoop ik op re-
dactionele versterking van ons team en
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Foto omslag: winterlandschap

dat graag op korte termijn. Een oproepje
hiertoe staat op de achterpagina van dit
blad.
Ik ben ‘uitgeblikt’, maar hoop dat het u
allen goed gaat in het nieuwe jaar. Een
laatste aansporing nog: laat u zich niet
weerhouden om nieuwe onderwerpen of
ideeën voor UW Buitenband aan te dra-
gen. Schrijf eenvoudig een berichtje via het
contactformulier op de website onder
Menu => Over ons => Contacten en dan
op de groene knop klikken. Vergeet in het
contactformulier niet Redactie Buiten-
band aan te vinken. Wij komen dan on-
middellijk in actie.
Mede namens de volledige redactie, vorm-
gever en andere medewerkers en mede-
werksters van de Buitenband wens ik u bij
deze heel fijne en gezellige feestdagen,
een goede jaarwisseling en een voorspoe-
dig en gezond twintignegentien toe. 
Op uw gezondheid!

Luc van der Woude

Van de hoofdredacteur
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an de voorzitterV
Na een lange hete zomer en ook nog een
prachtige herfst, met fraaie bijbehorende
Buitenbanden, ligt hier weer het winternum-
mer van de Buitenband voor u.

De groei en bloei in de natuur komt tot stil-
stand, maar bij onze vereniging gaan die ge-
woon door. Ook al is het geen doel op zich: de
grens van de 800 leden is overschreden. Hoe-
veel de aanwas aan het eind van het jaar uit-
eindelijk zal zijn is nog even afwachten, om-
dat er naast alle aanmeldingen in de loop van
een jaar helaas ook weer leden af gaan. De
aanwas wordt onder meer veroorzaakt door
de vergrijzing, waarbij nu de babyboomgene-
ratie bezig is met pensioen te gaan. Maar ik
zie het ook zeker als een erkenning voor de ac-
ties en activiteiten van onze vereniging als
voormalig medewerkers, die al jaren uit dienst
zijn, zich alsnog bij ons aanmelden. Ook onze
Buitenband wekt, niet alleen bij de leden,
maar ook buiten onze vereniging veel bewon-
dering en ook dat trekt nieuwe leden aan. 

En niet in de laatste plaats, maar wel als laat-
ste schakel in het proces: de goede bereik-
baarheid via onze nieuwe website maakt het
aanmelden nog eens veel gemakkelijker.

Het jaarlijks overleg met de ANWB-directie
viel erg laat in het jaar, voornamelijk door de
zeer drukke agenda van de Hd. Nu, ten tijde
van het gereed maken van dit blad, heeft dat
overleg net weer plaats gevonden. Daar be-
spraken we weer de praktische en financiële
ondersteuning door de ANWB van onze ver-
eniging en onze leden. Als goede belangen-
behartigers blijven we pleiten voor de
instandhouding en zo mogelijk verbetering
van deze voorzieningen. Goed om nu te kun-
nen melden dat de faciliteitenregeling in
stand blijft en dat er ook weer een kerstpak-
ket verstrekt gaat worden. Daarmee zijn lang
niet al onze wensen in vervulling gegaan. De
ANWB bekijkt wel enkele van onze punten
nog nader op hun haalbaarheid. Mogelijke
verdere resultaten hopen we in de eindejaars-

brief van eind december te kunnen melden. 
In die eindejaarsbrief ook weer de gebruike-
lijke informatie over de ontwikkeling van de
pensioenen, de keuze voor ziektekostenver-
zekeringen, het overzicht van de excursies in
2019 en de uitnodigingen voor de komende
nieuwjaarsrecepties in Den Haag, Assen,
Apeldoorn en Gilze Rijen. Bij de nieuwjaars-
bijeenkomsten zullen de RCP-ers een grotere
rol krijgen als gastheren. Als onze opzet gaat
lukken, dan zullen leden ook vaker direct via
de RCP-er in hun regio van ons gaan horen. In
dit nummer leest u meer over de plannen,
die op de jaarlijkse RCP-bijeenkomst zijn ge-
smeed. 

In 2019 vieren we ons 40-jarig jubileum. Daar
gaat u nog wat van merken! Zo gaat de Bui-
tenband daaraan aandacht schenken met
een uitgebreide terugblik op ons verleden.
Andere ideeën worden nog uitgewerkt. Ho-
pelijk kunnen we u op de nieuwjaarsrecepties
verder inlichten en misschien zelfs wel pret-
tig verrassen.

In ieder geval nu al prettige feestdagen, een
goede jaarwisseling en een gezond 2019 ge-
wenst en tot ziens op onze bijeenkomsten en
excursies in het komende jaar.

Dick Kooman, voorzitter VG-ANWB
voorzitter@vg-anwb.nl
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De Beiers en de 
bijtjes
Randolf de Leeuw was altijd een prettige
stop in het collega-circuit; een van die in-
stituten binnen de bond. Net als wij alle-
maal kreeg hij ook klappen van de zweep,
maar je kon hem rustig de archetypische
ANWB-er noemen. Bij de grote Media-re-
organisatie van eind 2013 liep dat op een
eind. Hij verveelde zich sindsdien geen mo-
ment. Beieren (auto’s die daarvandaan
komen) en bijen spelen een hoofdrol, al-
leen geëvenaard door de kinderen en
kleinkinderen. 
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Zijn liefde voor BMW’s ligt voor de hand,
gezien zijn autogeschiedenis. Zijn X3 én
zijn Z3 zijn, net als de baas, prima gecon-
serveerd en fighting fit. Maar ook zijn an-
dere hobby, de bijen, kent een
bondsverleden: hij kreeg zijn eerste volk
van Olivier Visser en zijn bijen bevolkten
een tijd lang het hoofdkwartier. Het ge-
volg van de bijtjes en de bloemetjes speelt
zeker ook een rol in zijn drukke leven. An-
neke en hij passen twee maal per week op
het kleinkroost en hij helpt zijn andere
zoon met verbouwen. 
We vinden meteen weer gemeenschappe-
lijke grond: hij woont in een leuk huis, dat
destijds vooral werd gekozen vanwege de

ruime garage. Daar heeft hij nooit spijt van
gehad en dat kan ik helemaal begrijpen. In
die ruimte staat de cabrio boven een mini-
brug: zo’n mooie op een rvs paal die uit de
grond komt: hydrauliek met een pneuma-
tische besturing. In de garage waar ik als
jochie altijd kwam helpen, hadden ze ook
zo’n magisch apparaat. Het gereedschap
hangt min of meer keurig op het bord,
maar het wordt duidelijk ook gebruikt en
dan is uiterste netheid geen optie meer.
Toch zie je de precisie en de ordening. 

Ambachtelijkheid
In de garage proef je de ambachtelijkheid.
Net als in het huis dat een van zijn zoons

V erkWrij&
Ook nog aan het werk, vrijwillig of betaald, na je pensioen?
Mail naar buitenband@vg-anwb.nl  

Randolf de Leeuw verveelt zich geen moment
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kocht op een steenworp afstand van pa en
ma. Een mooi hoekhuisje uit het eerste
kwart van de vorige eeuw. Daar moest dan
ook veel aan gebeuren. Gelukkig wilde pa
graag meewerken… ‘Ik ben nogal een
Pietje Precies’, vertelt Randolf. ‘En hij is al
niet anders. We zijn dus niet snel tevreden
en daardoor ook niet snel klaar. Je loopt
dan toch tegen je gebrek aan routine aan.’
Dat zie je in ieder geval niet aan het vak-
manschap, dat is top. ‘Toch zijn we nu aan
het kijken naar offertes van aannemers
om het af te maken, de factor tijd begint
zwaar te wegen.’ Als het huisje klaar zal
zijn, over een jaar of zo, dan zie je een lief
oud huisje dat het zo kan opnemen tegen
een energiezuinige nieuwbouwwoning… 
Randolf wijst enthousiast op alle nieuwe
technieken die hij in deze renovatie tegen-
kwam: ‘Kijk eens naar die waterleidingen.
Niks koper en solderen meer. Kunstof dat
je in elke bocht kan leggen en knelkoppe-
lingen. Je moet wel even zo’n krimptang
kopen, maar die verdien je dik terug door-
dat je het zelf doet.’ 
Ook op deze plek is de georganiseerdheid
duidelijk. Nette stapels materiaal, geen
rondslingerend gereedschap. Het zit dui-
delijk in de man. 

Liefde voor de natuur
Petrolhead, gevorderd doehetzelfklusser,

je verwacht een techneut bij
die kwalificaties. En die krijg je
ook, maar wel een die ook van
de natuur houdt. De imker
Randolf kijkt met veel plezier
naar zijn bijenvolken. Hij heeft
een onderkomen voor zijn kor-
ven aan de rand van een mooi
oud kerkhof. Het tegelpad
naar zijn bijenstal is geplaveid
met oude grafstenen en het
wordt geflankeerd door sta-
tige boompjes. Langs die spe-
ciale entree komen we bij het
keurige schuurtje dat hij na-
tuurlijk zelf heeft opgetrok-
ken, en, net zovanzelf-
sprekend, van gebruikt hout.
Hij lacht een beetje verlegen
als hij de deur van het slot
doet: de andere kant blijkt ge-
heel open en vrij toegankelijk;
de muur ontbreekt daar ge-
heel. ‘Vroeger lag hier een
sloot en toen had dat slot op
de deur wel zin,’ grinnikt hij.
‘En als die routine er een keer
in zit…’
De volken houden winter-
slaap. Twee zijn inmiddels
door de hete zomer zo klein

geworden, dat hij ze mogelijk moet sa-
menvoegen. Maar – het is
zo’n beetje de eerste koude
dag van het jaar – eerst maar
eens zien hoe ze de winter
door komen. Hij haalt het
deksel van een korf. Door een
klein gat zie je een enorme
kluit bijen. ‘Die vormen een
bal om de koningin heen om
haar warm te houden. Zo
komt ze de winter door. De
bijen aan de buitenkant ster-
ven af door de kou.’ Met
enige zorg ziet hij dat er een
wesp komt buurten, onge-
twijfeld om het voer dat hij
neerlegt voor de bijen. ‘Deze
zomer dacht ik dat ze overal
voldoende eten zouden kun-
nen vinden, maar dat was
een misrekening. De misluk-
kende oogsten van dit jaar
brengen ook de insecten in
de problemen. Ik hoop dat ik
niet te laat ben gaan bijvoe-
ren.’
In de winter is er dus niet
veel te doen, maar ’s zomers
houden ze hem goed bezig:
als het tijd is om de honing
te oogsten kan dat soms

hele werkweken in beslag nemen. ‘Ik denk
dat ik per jaar wel tweehonderdvijftig uur
aan mijn bijen besteed’, besomt hij. 

Speelgoedauto,s
Wat meteen opvalt als je de woonkamer
van huize De Leeuw binnenkomt, is de
grote verzameling speelgoed, duidelijk
klaar voor gebruik. Kranen, auto’s, en nog
veel meer. Ook in de garage zie je mini-
voertuigen. Zou het erfelijk zijn? Allebei zijn
zoons zitten ook helemaal in de auto’s, tot
en met racen op Zandvoort aan toe… De
jeugd krijgt in ieder geval een degelijke in-
troductie. ‘Wij passen twee dagen per week
op de kleinkinderen. En daar genieten we
enorm van. Je merkt wel dat je geen dertig
meer bent: aan het eind van die dagen kun
je ons wel opvegen.’ Vertelt Randolf, maar
de blije blik in zijn ogen maakt ook duidelijk
dat hij ervan geniet. 
Dat kan ook eigenlijk niet anders: sleute-
len aan je eigen auto’s en die van anderen,
het huis van je zoon diepgaand renoveren,
voor je bijen zorgen en bijna een halve
werkweek oppassen; hij moet superfit zijn
en heel veel plezier hebben in al die bezig-
heden. Er is duidelijk een heel leuk leven
na de loopbaan voor Randolf de Leeuw.

Tekst en foto’s Niek van der Heijden



Voedsel als kunst
Dat het ook anders kan bewijst ontwerp-
ster Martine Poot. Ook zij is gefascineerd
door zoetigheid. Zij is overigens totaal
geen zoetekauw, maar haar werk bestaat
voornamelijk uit... suikerspin! Ze maakt
onder andere sieraden, meubels en instal-
laties van het plakkerige goedje. Ook An-
gelique van der Valk gebruikt voedsel
letterlijk in haar kunst. Zij maakt kunst-
werken van biologisch afbreekbare mate-
rialen, zoals groenteafval, waarvan zij heel
subtiel de schoonheid laat zien.

Activiteiten 
Onderdeel van de expositie is een foodlab.
Samen met zijn partners binnen het Huis
van Inspiratie ontwikkelt het Gorcums
Museum daarin een smaakvol activiteiten-
programma. Gedurende de expositie is er
een wisselend programma met werk van
verschillende kunstenaars, zoals Angelique
van der Valk en Adrie Huisman. Tevens
worden er een cursus Food Art, lezingen
en workshops georganiseerd rondom al-
lerlei aspecten van voedsel, voedselindus-
trie en eetgewoonten in verschillende
culturen. Ook de kunstzinnige bereiding
van voedsel en het onttrekken van kleur-
stoffen uit voedsel komen aan bod.
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Knipoog
Schilders van nu treden soms in het voet-
spoor van de meesters van de Gouden
Eeuw, zoals de fijnschilder Henk Hel-
mantel. 
Van zijn hand is een monumentaal groen-
testilleven te zien, gemaakt in 1985. 

De werken met groenten
van Jacques van Erven
ogen meer als landschap-
pen dan als stillevens. 
Ze liggen niet in een
mand of op een tafel,
maar op een onbestemde
plek. 
Van Erven vraagt zo aan-
dacht voor dingen waar-
aan wij vaak gemakkelijk
voorbijgaan.
Een grote knipoog naar
de werkelijkheid vinden
we in het kleurrijke werk
van Elvira Dik. 
Alledaagse lekkernijen,
zoals een boterham met
vruchtenhagel, worden
op haar doeken sterk uit-
vergroot; het werkt ver-
vreemdend en prikkelt de
fantasie.

Eet smakelijk
Voedsel is door de eeuwen heen een bron
van inspiratie voor kunstenaars. Het Gor-
cums Museum organiseert rond dit sma-
kelijke thema van 20 oktober 2018 tot en
met 10 maart 2019 de expositie De
smaak te pakken. Het is een aaneenscha-
keling van verrassende kunstwerken uit
verleden en heden, waarin voedsel wordt
afgebeeld of voedsel juist wordt gebruikt
als medium voor een kunstwerk. Een ex-
positie die hongerig maakt!

Emotie
Eten is noodzaak, maar - vooral in prettig
gezelschap - is eten ook emotie. Een goed
bereide maaltijd brengt mensen nader tot
elkaar. Enkele pronkstillevens uit de zeven-
tiende eeuw tonen smaakvol gearran-
geerde ingrediënten voor een overvloedige
maaltijd. Ook de bereiding van voedsel
komt aan bod, onder meer in het werk van
David Teniers. Hij was een tijdgenoot van
de Gorcumer Jan Olis. Beiden zijn vertegen-
woordigd met een fraai keukentafereel.

Jacques van Erven

Elvira Dik
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Iedereen heeft haast tegenwoordig. We
leven in een ongeduldige samenleving:
het tijdperk van 24/7. Op alle dagen van
de week moet alles dag en nacht be-
schikbaar zijn. We geven de tijd geen
seconde cadeau.
Als wij vandaag om 10.00 uur via inter-
net een volkomen overbodige foodpro-
cessor bestellen, dan moet hij ook
dezelfde dag om 16.00 uur worden af-
geleverd. 
En dat lukt ! Daar staat hij te glimmen
in de keuken: mijn Culibot XT2456 UZ . 
Nu nog uitvinden hoe deze Allround
Keukenhulp werkt. Daarvoor is een
mini handleiding meegeleverd, maar
zelfs met behulp van een loep zijn de
onleesbaar kleine lettertjes niet te ont-
cijferen. 
Gelukkig is daar de site van de fabrikant
die redding kan bieden. Als we zijn coo-
kies accepteren tenminste. Je gaat
maar weer akkoord en vervolgens op
zoek naar de gebruikershandleiding van
jouw nieuwe Culibot XT2456 UZ. Daar
ben je zo maar niet klaar mee, want ze
verkopen er een stuk of twintig, net al-
lemaal een beetje anders en met een
eigen code. Maar het lukt! Goed lees-
baar in een stevige letter staat daar be-
schreven hoe jij met jouw Culibot
XT2456 UZ de keuken onveilig kunt
maken.
Misschien wel handig om die leesbare
handleiding even te printen. Had je ge-
dacht; de inkt is op. Gauw een nieuwe
inktpatroon in de printer doen… Inkt-
patroon ? Die is wel besteld, maar nog
onderweg. Duurt wat langer dan de be-
loofde 12 uur, maar het was dan ook
een aanbieding van een goedkoop
merk.
Ik word gered door de bel. Daar zijn de

bestelde inktpatronen… Kan je nèt
denken. Ook onze buren doen hun be-
stellingen on line en krijgen alles bin-
nen 24 uur of nog sneller geleverd.
Meestal zijn zij niet thuis als DHL met
ronkende diesel voor de deur staat,
maar de vrolijke chauffeur weet ons al-
tijd wel te vinden. Hij belt niet eens
meer bij de buren aan. Vier grote dozen
van ongeveer een kubieke meter wor-
den afgeleverd en vullen een groot deel
van onze gang. Later zal blijken, dat in
elke doos een opvouwbaar vissers-
krukje zit. 
De diesellucht van onze DHL-koerier is
nog niet weggetrokken of de volgende
koerier belt aan. Boven het lawaai van
zijn ronkende en stinkende diesel
vraagt hij of hij een pakketje voor onze
andere buren mag afgeven. De kennis-
geving heeft hij alvast bij hen in de bus
gedaan, dus ze weten ervan als ze thuis
komen.
Inmiddels is het ongeveer etenstijd en
wéér stopt er een ronkende en stin-
kende diesel voor onze deur. Dit keer is
het een cateraar. De maaltijden van
onze overburen zijn gearriveerd, maar
zij zijn niet thuis. Kan het even in de
koeling bij ons ? Na enkele vergeefse
pogingen lukt het mij vier dozen Stoof-
pot hert, paddenstoelen en gratin &
winterpeen in onze koelkast te prop-
pen. Daarvoor heeft de fles Chardon-
nay zijn plekje moeten afstaan. Dat
komt goed uit ! Met een koel glas rust
ik uit van al die moderne hectiek en zie
dan mijn Culibot XT2456 UZ op het
aanrecht staan. Hij wacht nog steeds
geduldig op zijn inwijding. 

Joop Karsemeijer
johkars37@hotmail.com

column
ingen van de DagD

Vogels en egels in de winter

Nu het weer kouder wordt zullen de vo-
gels u dankbaar zijn als u de zaadcontai-
ners weer gaat vullen en pinda’s en
mezenbollen gaat ophangen. En wat is er
nu leuker dan door het raam naar al die
koolmeesjes, vinkjes en andere vogelsoor-
ten te kijken. Dankzij u komen ze goed
doorvoed de winter door en hebben dan in
het voorjaar energie om een nestje te bou-
wen en te zorgen voor nageslacht. 
U weet natuurlijk al dat het nestkastje in
de koude wintermaanden door de vogels
ook wordt gebruikt als schuilplaats en
slaapplek voor de nacht.

Ook egels hebben in de komende weken
extra voedsel nodig om vetreserves te
kweken voordat ze in winterslaap gaan.
Zet een bakje met schoon water in de tuin
en een bakje met kattenbrokjes. Nooit
melk geven! Voor de egel is het beter als
uw tuin niet zo netjes wordt aangeharkt.
Hij kan zo heerlijk tussen een paar oude
stenen en dorren bladeren een nestje
maken.

Annette Notenbnoom

Het tijdperk van 24/7
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soon vragen met wie u mee kunt rijden.
Ook rijders die zich hiervoor beschikbaar
stellen zijn altijd welkom! Ook zouden wij
graag horen of u de plaats van de receptie
liever dichterbij wilt hebben. Misschien
kan volgend jaar daaraan wat verbeterd
worden, zodat nog meer leden elkaar kun-
nen ontmoeten op deze recepties.

In het afgelopen najaar heeft weer de tra-
ditionele RCP jaarbijeenkomst plaatsge-
vonden, waarover u elders in dit blad kunt
lezen. De meesten waren aanwezig met
hun echtgenotes, wat eens te meer duide-
lijk maakte dat de functie van regiocon-
tactpersoon iets is waaraan ook de
partner bijdraagt. Bij de bezoeken aan
leden zijn zij dan ook vaak met z’n tweeën,
hetgeen zeer op prijs wordt gesteld.
In de afgelopen periode werden onze RCP-
ers in de Bollenstreek ook zelf in de bloe-
metjes gezet. Zij vierden hun 50-jarige
bruiloft in Voorhout. Marten en Hilde de
Vries zijn zeer actief en slaan bijna geen
kroonjaar bij hun leden in de regio over.
Hoe actief bleek wel toen ze, slechts twee
dagen na hun eigen feest, de gelukwensen
bij onze leden Vreeman-Woolderink in Lei-
den kwamen aanbieden omdat ook zij 50
jaar getrouwd waren.

In de komende periode organiseren veel
verenigingen en clubs een bijeenkomst om
elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Ook wij kennen deze traditie in onze lan-
delijke vereniging. Op verschillende plaat-
sen wordt een receptie georganiseerd,
waar leden elkaar kunnen ontmoeten. Dit
jaar zijn het vooral de Regiocontactperso-
nen, die u uitnodigen voor deze recepties.
Zij zijn samen met het bestuur de gastheer
of –dame, die u graag hier wil ontmoeten
om te horen hoe u het maakt. Misschien
kunt u er een afspraak maken voor een be-
zoek van uw RCP-er, zeker als 2019 een
kroonjaar voor u of uw huwelijk is. Dan is
het een mooie traditie in onze vereniging,
dat er bloemen worden aangereikt om de
feestvreugde te vergroten. Deze altijd
dankbare rol wordt vervuld door de regio-
contactpersoon die u op de nieuwjaarsre-
ceptie al kunt ontmoeten.

Er zijn dit jaar vier recepties gepland om zo
dicht mogelijk bij uw woonplaats te zijn,
maar hoewel ons land klein is, zal voor
velen de afstand toch te groot zijn om de
receptie in hun regio bij te wonen. Ver-
schillende leden rijden tezamen in één
auto naar de locatie. Als u hiervoor be-
langstelling heeft, kunt u uw contactper-

Ook in Voorburg bracht onze RCP-er Ellen
Natzijl veel plezierige bezoeken aan zelfs
drie 60-jarige bruidsparen. Het is altijd
weer een genoegen onze leden op zo’n
kroondag een groet namens de vereniging
te kunnen brengen. Voordat zij dit doen,
bellen ze om te controleren of een be-
zoekje gelegen komt. Recent meldde een
lid nog dat de bloemen – en de RCP-er -
liever een dag eerder konden komen
‘omdat die dag ook de burgemeester zou
verschijnen’.

Bij gelegenheid van het nieuwe jaar krijgt u
waarschijnlijk van uw regiocontactper-
soon een kaartje waar u misschien op wilt
reageren. Als u het adres niet weet, kan
het ledensecretariaat u daarover inlichten.
Steeds meer worden deze wensen en an-
dere berichten via email verstuurd. Veel
ouderen vinden dit onpersoonlijk, maar
het is helaas wel de nieuwe tijd. In onze
vereniging proberen we na te gaan hoe de
RCP-er via de moderne communicatiemid-
delen beter met zijn leden in contact kan
komen, maar zonder het ingewikkeld te
maken natuurlijk. U hoort daarover in
2019 meer.

Gerard de Regt
Bestuurslid

RCP-nieuws

Aan de wandel met
de ANWB-
salarissen

In de vorige Buitenband herinnerde Beno
Koens aan de tijd dat de salarissen nog
contant werden uitbetaald. En hoeveel
geld er toen over de etages ging. Ik heb hier
zelf een herinnering aan uit de tijd dat de
ANWB nog in de Parkstraat gehuisvest
was. Ik was daar in 1956 in dienst gekomen
als conciërge-timmerman. Op een dag
vroeg mijn chef, de heer Gerard van der
Mark, of ik even bij mejuffrouw Mensink
van de salarisadministratie langs kon gaan
om voor haar een boodschap te doen. Zij
gaf me een grote rode koffer op wieltjes
mee, en daar moest ik mee naar de Rotter-
damsche Bank op de Kneuterdijk om de sa-
larissen op te halen. De heer Hiddink, die
dit anders altijd deed, was die dag verhin-
derd. ‘Geeft u de koffer maar gewoon af bij

de balie,’ zei mejuffrouw Mensink.
Bij de bank nam een medewerker de koffer
van mij aan, zette die met een zwierig ge-
baar achter de balie, rolde hem met een
flinke duw naar achteren en brulde luid-
keels naar zijn collega’s: ‘SALARISSEN
ANWB!’ Het moet op de Kneuterdijk te
horen zijn geweest.
Even later kreeg ik de koffer geheel gevuld
weer mee. Ik moest wel tekenen voor ont-

vangst maar naar een legitimatie werd niet
gevraagd. Natellen hoefde ook niet. Dat
kon ook moeilijk, want alle salarissen
waren al, tot op de laatste cent gepast,
over de loonzakjes verdeeld. 
Behalve papiergeld zaten er dus ook heel
wat munten in de koffer en die was dan
ook loodzwaar. Met hoeveel geld ik die dag
lopend over straat ging zal ik nooit precies
weten.
Terug in de Parkstraat, het was zo’n vijf mi-
nuten lopen, zeulde ik de koffer naar de
derde etage, waar Mary Bakker, de assis-
tente van mejuffrouw Mensink, hem in
ontvangst nam. 
Ik vroeg voor de grap of ik mijn loonzakje
(ongeveer 350 gulden) alvast mee mocht
nemen, maar daar was geen sprake van.
‘Morgen is het betaaldag, dan bent u ook
aan de beurt,’ was het antwoord. 
Meneer Hiddink heeft daarna zijn taak
weer overgenomen. En elke keer als ik hem
met die rode koffer zag lopen wist ik: ‘Hé,
dat zijn de salarissen van de ANWB!’

Joop Vroomans
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Nieuwjaarsrecepties 2019

Ook in 2019 geven we onze leden weer de
gelegenheid elkaar een goed en gezond
2019 toe te wensen. We doen dit op vier
locaties in Nederland.
We beginnen op vrijdag 11 januari in het
hoofdkantoor van de ANWB aan de Was-
senaarseweg 220  in Den Haag. Daar bent
u vanaf 15.30 uur van harte welkom in het
bedrijfsrestaurant op de 7e etage.

Daarna reizen we het land in.
Op dinsdag 15 januari bent u vanaf 14.00
uur van harte welkom bij hotel Van der
Valk, Balkenweg 1 te Assen.

Op donderdag 17 januari hopen we u om
14.00 uur te ontmoeten in Van der Valk
hotel De Cantharel, Van Golsteinlaan 20
te Apeldoorn.

Tenslotte zullen we u op dinsdag 22 ja-
nuari in de Krolzaal van Van der Valk hotel
Gilze, Klein Zwitserland 8 te Gilze van
14.00 tot 16.30 uur graag ontmoeten.

Algemene Ledenvergadering

U komt toch ook naar de Algemene Le-
denvergadering 2019. Deze zal plaatsvin-
den op vrijdag 12 april in het ANWB
Hoofdkantoor in Den Haag, etage A6 met
lunch in het bedrijfsrestaurant op  H7.

Technische excursie in april
of mei

Deze excursie is nog niet in kannen en
kruiken. Er is wel iets interessants op het
oog, maar eerst moet nog worden nage-
gaan of de capaciteit van de te bezoeken
gelegenheid voldoende is voor ons te ver-
wachten gezelschap. U hoort (leest) zo
spoedig mogelijk hierover. Kijk ook regel-
matig op de website voor verdere infor-
matie:  www.vg-anwb.nlmet  menukeuze:
Activiteiten => Excursies.

Vooruitblik
ctiviteiten in 2019A

Ook in de zomer van 2019 zullen we weer
een excursie op het water organiseren.
Voor hen die al beschikken over een agenda
voor het komende jaar, noteer dan
woensdag 21 augustus 2019 als datum
voor deze excursie. We zullen gaan varen
op het schip de Lady Madeleine.  In het 

Vaartocht vanuit Middelburg naar Veere

De jaarlijkse stadswandeling is gepland op
woensdag 19 juni in Haarlem. Schrijf  deze
datum in uw nieuwe agenda voor 2019 of
schaf er gauw eentje aan, dan mist u deze
activiteit niet.

Stadswandeling in Haarlem

voor deze excursie. We zullen gaan varen
op het schip de Lady Madeleine.  In het
jaar dat Koningin  Beatrix 25 jaar onze vor-
stin was heeft ook zij op dit schip gevaren. 
Uiteraard voldoet het schip aan alle
strenge veiligheidseisen en is het tevens
geschikt voor hen die minder goed ter
been zijn.

Tot ziens in een van bovenstaande loca-
ties.

Annette Notenboom



Angst of zegen?

Er gaat momenteel geen dag voorbij, dat
we niet met het item kunstmatige intelli-
gentie (KI) worden geconfronteerd. Op
TV, in de krant, in het internet, overal
wordt erover gesproken. In dit artikel wil
ik ingaan op dit fenomeen en verduidelij-
ken wat het wel en wat het niet is, vooral
ook of we er ons tegen moeten weren of
wat het ons kan brengen.

In 1931 kwam de speelfilm ‘Modern Times’
uit van en door Charlie Chaplin. In het kort
is het verhaal als volgt: Als arbeider in een
fabriek raakt een man verzeild in allerlei
situaties, die de nadelen van de moderni-
sering illustreren. Hij belandt in een ze-
nuwinrichting en in de gevangenis, zoekt
wanhopig naar werk en probeert onder-
tussen ook nog  een goede toekomst op te
bouwen met een meisje van de straat.
Hoewel  kluchtig heeft deze satire vele
raakvlakken. Hij belicht de opkomende
mechanisering, waardoor massaproductie
mogelijk werd en daarmee toenemende
werkdruk, sociale verdrukking, stress en
werkloosheid. Kortom grote maatschap-
pelijke impact, die aanvankelijk als beang-
stigend werd ervaren.  Tegenwoordig doen
we niet anders. Vrijwel alles wordt en
masse geproduceerd.
Een ander filmvoorbeeld is ‘The Man in
the White Suit’ uit 1951. Dit verhaal gaat
over een man, die een onverslijtbare en
vlekbestendige kledingstof uitvindt . Als
proefmodel laat hij een smetteloos wit
pak voor zichzelf maken. Kledingfabrikan-
ten staan echter niet te springen om een
stof die eeuwig meegaat. Uiteindelijk
wordt de uitvinder fysiek bedreigd en door
hen aangevallen, maar dan blijkt de stof
niet stabiel en valt uit elkaar bij elke aan-
raking. 
Ook hier is angst de drijfveer. Overigens
niet onterecht als je de berichten over de
plastic soep hoort, maar dat was niet de
bedoeling van die film. Toch is kunststof in
al zijn vormen tegenwoordig niet meer
weg te denken uit ons leven.
Al met al zijn dit verhalen uit de vorige
eeuw, maar ze gelden eigenlijk nog steeds
en zijn zomaar toepasbaar op het opko-
men van kunstmatige intelligentie.

Wat is het?

KI is een veelomvattend begrip. Dat maakt
het niet simpel om over te praten, maar
waar het altijd over gaat is informatica en
daarvan de nieuwste vormen. En heb je
het over deze soort informatica, dan heb
je het over wiskunde.  Bovendien baseert
deze wiskunde zich sterk op statistiek.
Met deze gereedschappen in de hand gaat
de ontwikkelaar aan de slag. Hij ontwik-
kelt allerlei rekenmodellen, de zoge-
naamde  algoritmen. Hij schrijft daar
programma’s voor en voert die in compu-
ters in. Voor het sommetje 3 x 2 kun je als
simpel algoritme bedenken: 2 + 2 + 2. Re-
sultaat: 6. Dat doen we zo omdat compu-
ters alleen kunnen optellen. We maken
daar een programma voor en als je het
slim doet, dan zorg je ervoor, dat je pro-
gramma elke combinatie van getallen kan
verwerken. Dat is al aardig intelligent. 
Mensen, die kunnen rekenen zeggen het

zomaar uit hun hoofd. Dat is nog knapper.
Voor moeilijkere bewerkingen en grotere
getallen neem je natuurlijk  je zakjapanner
alias rekentuigje. Ik heb overigens nooit ie-
mand horen zeggen hoe intelligent zo’n
ding is. Het is gewoon handig.

Die vroegere software kan ver gaan, ja
zelfs tot het verslaan van de beste wereld-
kampioen schaken, Garri Kasparov  tegen
de IBM-computer Deep Blue in 1996. Toch
is die software niet te vergelijken met de
huidige KI-software. Deze maakt gebruik
van het raad- of gokelement als algo-
ritme, waaraan veel statistiek te pas
komt. Als je grote hoeveelheden gegevens
hebt, dan laat je de computer eerst raden
naar de oplossing voor jouw vraagstuk.
Daarna vergelijkt hij die met de voorhan-
den zijnde correcte voorbeelden. 
Alleen de goede of bijna goede oplossin-
gen bewaar je. 
Eventueel gebruik je deze resultaten voor
een nieuwe raadpoging en zo worden pa-
tronen steeds beter herkend en wordt het
resultaat steeds beter. 
De software leert voorspellingen te doen.
Dit principe wordt toegepast bij de soft-
ware voor herkenning van verkeersborden
in auto’s, zodat je bijvoorbeeld op je dash

board kunt zien hoe hard je ergens mag
rijden. Ook Google werkt hiermee, zodat
je direct op jouw behoeften toegesneden
advertenties krijgt voorgeschoteld in je
browser. Dit zijn zelflerende systemen en
dat is kenmerkend voor KI.

Kunstmatige
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zijn er remmende factoren. De software is
er nog lang niet om het menselijk brein te
evenaren en de hardware is ook niet ver
genoeg. De mens is per saldo het intelli-
gentste wezen, dat we kennen.
Er kleven ook andere nadelen aan het zelf-
lerend vermogen van systemen:  zijn ze

Robots

In de maakindustrie wemelt het van deze
apparaten, van lasrobots tot lakrobots bij
de automobielbouw bijvoorbeeld. Indruk-
wekkend om te zien. Ze zijn preciezer dan
de mens en onvermoeibaar. Als je een
robot ziet, denk je niet onmiddellijk aan
KI, maar toch leeft de robot van KI en
vooral van het zelflerende aspect van deze
software. 
Een robot is de verpakking van alle soft-
ware, hardware en mechanische en audio-
visuele componenten, die het ding zijn
ding laat doen. Naast deze groep handige
toestellen is er de robot, die het wat socia-
ler moet doen. Om het kunstmatige te
verbloemen maken we de robot zo schat-
tig en aaibaar mogelijk, waardoor het erop
lijkt, dat hij ook echt menselijk is. Hij pro-
beert zelfs emoties te simuleren en kan via
spraakherkenning worden ingezet als ge-
zelschap voor eenzamen, de sociale praat-
robot. Eenvoudige klusjes zijn ook al
mogelijk om het leven van de lichamelijk
beperkte mens te verlichten.  Zo kan een
robot zich redelijk menselijk gedragen,
ook in zijn autonoom bewegen. Het meest
spectaculaire voorbeeld hiervan  is wel de
sprong achterover door de robot Atlas van
Boston Dynamics. Als ontwikkelaar kun je
niet alle bewegingsdetails van die sprong
uitschrijven. Dat zit in de KI-software in-
gebakken.

Voor- en nadelen

Het herkennen van patronen in spraak en
beeld of andere gegevens kan van groot
nut zijn voor de mensheid. Denk aan ver-
taalmachines, autonoom autorijden,
vraag- en antwoordsystemen en lopende
of zelfs springende robots. Goed voor ge-
bruiksgemak en efficiëntie bij diverse toe-
passingen, zoals complexe medische
operaties, hulp in de verpleging of beveili-
ging. Denk in dit verband ook aan de pas
ingevoerde Sleepwet. 
Maar juist dat zelflerende is de crux: tot
hoe ver laat je het komen met het zelf-
lerende denkvermogen van machines. Mi-
litaire toepassing hiervan roept vraagte-
kens op, zeker als machines kunnen
overgaan tot autonome aanvallen. Toch

nog te volgen in hun leerproces en dienen
ze nog het doel waarvoor ze leren. Dat
laatste zie je op sociale media, waar je
vooral berichten krijgt voorgeschoteld, die
aan je smaak of mening voldoen. Je raakt
bevestigd en gevangen in een eigen en
misschien onwerkelijk beeld. Dit kan lei-
den tot tweedeling in de maatschappij. Jij
krijgt andere berichten dan je buurman, er
is geen gemeenschappelijke basis en je be-
grijpt elkaar niet meer.
Een ander probleem is je eigen vrijheid van
handelen. Ik ben het soms oneens met het
navigatiesysteem van mijn auto. Sommige
routes worden niet in beschouwing geno-
men, hoewel ik weet  dat ze korter of
mooier of gemakkelijker zijn. Dan klinkt
het: ‘Maak een U-bocht’ of ‘Nu rechts’. Ra-
tioneel heeft het systeem gelijk, maar er
zijn meer aspecten.
Dit raakt al aan privacy. Als zelflerende as-
sistenten een heleboel taken van ons over-
nemen, dan moeten ze ook heel veel van
ons doen en laten weten. Hoe goed kent
Google ons al? Als dat eens gehackt
wordt, wat dan?
Ik ga terug naar het begin van dit artikel.
In de vorige eeuw waren er ook veront-
ruste mensen door de toenmalige techno-
logische ontwikkelingen, maar we zijn de
daarmee gepaard gaande problemen te
boven gekomen. Of dat nu nog opgaat?
Het blijft spannend.

Luc van der Woude

Intelligentie
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Belangrijke oproep

De redactie van de Buitenband is op zoek naar oude Buitenbanden
vanaf de oprichting in 1979 tot heden in verband met digitalisering
voor de website en opslag in het archief bij de ANWB.

Leden die nog in het bezit zijn van deze Buitenbanden worden 
verzocht contact op te nemen met de redactie.
Dit kan per e-mail naar webmaster@vg-anwb.nl of naar 
vormgeving@vg-anwb.nl.

Wij zien uw bericht met belangstelling tegemoet.
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Voor onze serie ANWB-nostalgie duiken
we deze keer in de vroege geschiedenis
van de mobiele kantoren. Het ANWB-ar-
chief heeft wat mooie foto’s voor ons ge-
vonden uit de jaren 60 en 70. En er
komen ook documenten boven water die
een interessante blik geven op de ge-
schiedenis.

Het begint met een brief uit 1960 van
hoofddirecteur Van Balen aan het Dage-
lijks Bestuur. In dit schrijven wordt een
proef aangekondigd met het eerste mo-
biele kantoor, dat op de tentoonstelling
‘Goed Kamp’ zijn opwachting zal maken.
Het voertuig, een Citroën HY bestelbus,
zal daarna worden ingezet op ANWB pro-
paganda-avonden en bij regionale ten-
toonstellingen en manifestaties. Dat is
veel efficiënter dan telkens een stand op-
bouwen en weer afbreken, aldus de
hoofddirecteur.

Marktplein
Het eerste mobiele kantoor is een groot
succes, zo lezen we in een intern ANWB-

memorandum van de heer A.J. Bruinhout
uit 1965. Niet zo zeer op tentoonstellingen
en evenementen overigens, maar gewoon
zelfstandig, op het marktplein van klei-
nere gemeenten. Zodra de bus daar ver-
schijnt stromen de leden toe, zo blijkt.
Bij een proeftournee in 1960 langs vijftien
gemeenten is de belangstelling soms zo
groot dat het rijdende bijkantoor tot

wel 10 uur ’s avonds open moet blijven. 
Omwonenden voorzien het ANWB-perso-
neel dan van koffie, aldus het personeels-
orgaan de Binnenband.
Een jaar later wordt een eerste regelma-
tige tournee gehouden, waarbij nu ook
geüniformeerde informatrices worden in-
gezet. En in 1962 wordt al een tweede -
ditmaal verlengde - Citroën-bus aange-
schaft en ingericht als kantoor. 

DAF-truck met oplegger
Het blijft niet bij die twee bussen.  In nog
steeds hetzelfde memorandum lezen we
grootse plannen voor het komende jaar.
De nieuwe Citroën-bus krijgt een stand-
plaats in Enschede en zal van daaruit de
noordelijke provincies gaan bedienen. Ver-
der komt er een ‘super mobiel kantoor’;
een veertien meter lange DAF-truck met
oplegger. Die gaat vanuit Den Haag naar
Noord- en Zuidholland, Zeeland, Brabant
en Limburg. Ook wordt een Leyland auto-
bus omgebouwd tot mobiel kantoor om
vanuit Arnhem de provincie Gelderland
aan te doen.
Deze situatie is slechts tijdelijk, aldus het

ANWB 
mobiel kantoor

De veertien meter lange DAF-truck was het eerste ‘super mobiel kantoor’ van de ANWB.
Jaren 60: boodschappen deed je bij de SRV-wagen en je vakantie regelde je in het mobiel kantoor van de ANWB.
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memorandum. Want op termijn moeten
er acht mobiele kantoren komen. Elk met
een eigen rayon vanuit Leeuwarden,
Assen, Enschede, Alkmaar, Utrecht, Eind-
hoven, Middelburg en Den Haag. 

Verbandtrommel
In 1972 beschikt de ANWB al over tien mo-
biele kantoren, die wekelijks 45 plaatsen in
Nederland bezoeken. Elk kantoor is be-
mand met een informateur/chauffeur en
een informatrice, de grotere kantoren
zelfs met twee of drie informatrices. De
dames zijn afkomstig van de ‘bijkantoren’
en van de afdeling Centrale Informatie in
Den Haag en rouleren regelmatig.
Er worden bijzondere eisen aan het perso-
neel gesteld, aldus het Bruinhout-memo-
randum:  ‘Voor allen geldt, dat zij
zelfstandig moeten kunnen werken, even-
wichtig zijn en aan moeilijke situaties het
hoofd moeten kunnen bieden. Naast een
volledige kennis van de bondszaken, die-
nen de mannen bovendien enig technisch
inzicht te bezitten en moeten natuurlijk
uitstekende chauffeurs zijn. Het is voorts
gewenst, dat de bemanning van de mo-
biele kantoren enige EHBO-kennis bezit;
het bij zich hebben van een verband trom-
mel alleen is niet voldoende.’

In 1960 besteedde het personeelsorgaan
De Binnenband vier pagina's aan het
nieuwe ANWB mobiel kantoor. Lees dit
artikel op onze website www.vg-anwb.nl
onder Menu => Buitenband  => Artikelen.

Tekst: Jos Vroomans
Foto’s: Archief ANWB

Het mobiele kantoor werd ook ingezet bij verlichtingsacties en dergelijke.

Charmante informatrices in uniform deden in 1961 voor het eerst dienst op het mobiele kantoor. 

In het rijdende ANWB-kantoor. Vriendelijke dames achter de balie en een heel assortiment boeken,
kaarten en gidsen te koop.
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De traditionele bijeenkomst van onze
Regio Contact Personen (RCP) heeft op
woensdag 24 oktober jongstleden
plaatsgevonden. Zoals ieder najaar
komen deze speciale leden bijeen om el-
kaar te ontmoeten en bij te praten over
hun contacten met leden in hun eigen
regio. Op deze dag in het bij velen welbe-
kende hotel De Biltsche Hoek in De Bilt
stond een speciale vergadering op het
programma, naast een goed gevuld
lunchbuffet.

De stemming was ook dit jaar weer gezel-
lig. Dit te meer, omdat vele RCP-ers elkaar
al lang kennen vanuit hun vroegere baan
bij de ANWB. Velen werkten bij de Wegen-
wacht of Technische Keuringen, maar ook
zijn er bij die op het Hoofdkantoor carrière
maakten. Natuurlijk was er voldoende ge-
legenheid om elkaar bij te praten.
Voor de vergadering waren ook het be-
stuur van de VG-ANWB en het ledensecre-
tariaat uitgenodigd. Namens het bestuur
was vicevoorzitter Jaap de Wever aanwe-

zig. Het ledensecretariaat was met Mieke
Geursen en Rolf van der Loo goed op
sterkte. Dit jaar was ook Luc van der
Woude uitgenodigd met betrekking tot
zijn twee belangrijke functies van web-
master van de website www.vg-anwbnl

en als hoofdredacteur Buitenband.
Zoals ieder jaar is de RCP-jaarvergadering
onderdeel van de bijeenkomst. Deze keer
had voorzitter Gerard de Regt besloten
tot een carré-opstelling, waardoor ieder-
een tegenover elkaar zat. Een gezellige
boel omdat ook vele echtgenotes van de
RCP-ers ‘aanzaten’ aan de tafel. Dat was
goed voor de discussie, want de meeste
vrouwen gaan mee op de huisbezoeken
aan de leden.

Tijdens de vergadering werd stilgestaan bij
het overlijden van Wim Philips, die Regio
Contact Persoon was in het Rotterdamse.
Hij overleed dit jaar op 30 juli in Ridder-
kerk. Ook is melding gemaakt van het be-
sluit van Carla Booden in Bussum, dat ze
wegens mobiliteitsproblemen haar func-
tie als RCP-er moest neerleggen.
Tijdens de vergadering werd door de aan-
wezige bestuursleden informatie gegeven
over meerdere belangrijke en actuele
kwesties. De dekkingsgraad van ons pensi-
oenfonds en de kans om in 2020 gekort te
worden had natuurlijk de aandacht. 
Verder uitte men grote kritiek op de
ANWB-directie, die de gepensioneerden
dit jaar niet heeft uitgenodigd voor de ju-
bileumactiviteiten van 135 jaar ANWB.
Ook was er de kritiek, dat veel gepensio-
neerden, die vaak langdurig bij de ANWB
gewerkt hebben (30 tot 40 jaar!) niet gra-
tis mogen profiteren van enkele ANWB-
faciliteiten. Dit is bij veel van onze leden
slecht gevallen, zo hebben de RCP-ers ge-
merkt.

Vanuit het Ledensecretariaat, waarmee de
RCP-ers zeer regelmatig contact hebben
over informatie aan, van en voor de leden,
werden de data voor de Nieuwjaarsrecep-
ties 2019 en de plannen voor de excursies
van volgend jaar bekend gemaakt. 

Succesvolle
RCP-jaar-
bijeenkomst
2018
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Ook werd erop gewezen dat in verband
met de nieuwe privacywetgeving nog veel
leden het toestemmingsformulier niet
hebben teruggestuurd.
Eveneens speciale aandacht gaf de verga-
dering aan de vraag hoe de leden beter
geïnformeerd zouden kunnen worden
over de hulp en steun die de RCP-er in hun
regio kan geven. Veel leden weten naam
en adres van hun RCP-er niet, hoewel die
altijd bij het ledensecretariaat kan worden
opgevraagd. Uit de kring kwamen ver-
schillende suggesties om hier verbetering
in te brengen, want het is wel gebleken
dat een direct contact door de leden op
prijs wordt gesteld en nuttig kan zijn. Men
wil de leden oproepen meer van zich te
laten horen!
De vergadering werd als zeer nuttig erva-
ren, maar de kelen kregen node behoefte
aan een drankje na de koffie en thee. Tij-
dens het aperitief werd nog wat nage-

In Memoriam Wim Philips 
10 maart 1941 – 30 juli 2018

Op 77-jarige leeftijd is Wim Philips overle-
den in Ridderkerk. Hij was een actief lid
van onze vereniging en had de functie van
Regiocontactpersoon (RCP-er) in de regio
Rotterdam. Hij onderhield de contacten
met leden, zoals bij (kroon)verjaardagen
en huwelijksjubilea. Maar ook in tegen-
spoed was Wim aanwezig, vaak samen
met zijn vrouw Ineke.
‘Hij is altijd een betrokken ANWB-er ge-
weest’, aldus onze Voorzitter Dick
Kooman, die op de uitvaartplechtigheid
sprak. Als oud-Wegenwacht trad Wim re-
gelmatig op de voorgrond, zoals in kran-
tenartikelen of bij TV-programma’s. Ook
was hij na zijn pensionering actief voor de
ANWB met de begeleiding van 31 kam-
peerreizen.
Zijn onverwachte overlijden – van iemand
die nooit ziek was – laat een grote leegte
achter. Voor zijn inzet voor onze vereni-
ging als RCP-er zijn wij hem en zijn vrouw
Ineke zeer dankbaar.

Gerard de Regt
Lid Bestuur

praat over enkele heikele vergaderonder-
werpen en werden vele oude verhalen op-
gehaald uit de ANWB-tijd.
Jammer dat we het glas niet konden hef-
fen op de RCP-ers Marten en Hilde de Vries
uit Voorhout, die begin oktober 50 jaar ge-
trouwd zijn. 
Zij waren wegens ziekte afwezig.

De bijeenkomst werd afgesloten met een
royaal buffet van koude en warme gerech-
ten. Een goede maaltijd is immers wel ge-
wenst als je helemaal uit Groningen (Henk
en Emmie van der Velden) of uit Zeeland
(Matt en Iet Conings) of Limburg (Frans en
Gerda Snackers) komt. De vier grote ronde
tafels waren volledig bezet met de 32 aan-
wezigen. In de loop van de middag ging
ieder huiswaarts met een goed gevoel dat
onze vereniging een sterk RCP- netwerk
heeft.

Gerard de Regt
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Het digitale geld kent vele voordelen,
maar ook nadelen. Dat geldt zeker voor
ouderen. In dit artikel proberen we met
tips te komen waardoor het gemakkelij-
ker wordt met digitaal en contant geld
om te gaan en er ‘de baas’ over te blijven.
Sommigen zullen die tips nog niet nodig
hebben als het met lijf en geest nog goed
gaat. Maar als er gebreken ontstaan dan
kan het geld – het betalen – ineens een
probleem worden.

Van parkeergeld naar 
parkeerapp
Velen zullen inmiddels weten dat ik een
parkeerleven achter me heb. Voor de par-
keerders leek het betalen met munten wel
handig, maar achter de schermen was het
een groot probleem. Parkeergarages kos-
ten bij wijze van spreken goud geld en de
inkomsten komen met kwartjes en dub-
beltjes binnen. Dat was in het gulden tijd-
perk zo. Bij de intrede van de euro zag je al
een verschuiving. Contant geld lijkt leuk,
maar het – zware – transport van alle
kwartjes en dubbeltjes, het tellen er van,
het zorgen voor wisselgeld in alle automa-
ten en het verhelpen van storingen is een
kostbare zaak. Bovendien moesten de
geldwagens speciaal voor parkeergarages
worden aangepast vanwege de beperkte
doorrijhoogte.
Het was daarom niet meer dan logisch dat
gezocht werd naar alternatieven. Dat ver-
liep via ‘chip-only’ naar ‘pin-only’ en in-
middels zijn we op weg naar het betalen
via de mobiele telefoon. Bij parkeergara-
ges is het al heel gebruikelijk om met de
pinpas in te rijden en na afloop uit te rij-
den zonder langs de betaalautomaat te
lopen. Bij het uitchecken wordt het par-
keergeld direct van de rekening afgeboekt.

Op straat is de parkeerapp een klantvrien-
delijke oplossing. De ANWB parkeerapp –
in samenwerking met Yellowbrick – is een
prima systeem. Inloggen en met een num-
mer aangeven in welk parkeergebied je
staat, verlost je van twijfels over de tijd die
je denkt te gaan parkeren. Als je bij de
auto terug bent, moet je via de app op de
telefoon je afmelden voor het parkeren en
aan het einde van de maand wordt het be-
drag afgeschreven. Deze service kost wel-

iswaar iets aan transactiekosten, maar dat
is minder dan de extra kosten die je
maakte voor een ‘verkeerd’ ingeschatte
parkeertijd. Iets meer tijd kost extra geld,
maar te weinig tijd kan een boete opleve-
ren. En die is niet mals. Ook als u maar af
en toe moet betalen voor het parkeren op
straat loont het al de parkeerapp te instal-
leren op de telefoon. Dat moet dan wel
een telefoon zijn waarmee internet be-
reikbaar is. Zie daarvoor de ANWB onder-
weg app.

Contant geld als budget-
bewaarder
In het voorjaar bracht De Nederlandsche
Bank (DNB) het nieuws dat contant beta-
len tieners helpt om verstandig om te
gaan met con-
tant geld. Ook
bij adviezen over
het goed kunnen
omgaan met
geld wordt con-
tant geld vaak
aanbevolen. We-
kelijks een be-
paald bedrag
opzij zetten kan
inderdaad hel-
pen om te zor-
gen dat er aan het
einde van de maand nog geld besteed kan
worden.
Oudere tieners gaan echter al meer ge-
bruik maken van de pinpas. Uit het onder-
zoek bleek zelfs dat de tieners vanaf 18
jaar al vaker van de pinpas gebruikmaken
dan de 25-plussers. Dit wijst ook op een
verschuiving naar elektronisch betalen.
Maar wees er van overtuigd dat de klein-
kinderen best blij zijn als ze van opa of
oma in het handje wat extra’s krijgen toe-
geschoven voor een goed rapport of een
bijzondere prestatie.

Van contant naar contact-
loos betalen
De huidige betaalwereld is een webwereld
geworden. De banken worden steeds cre-
atiever om contant geld in het betalings-
verkeer te vermijden. Het begon met de
dame van de salarisadministratie die geen
geld meer gaf, maar alleen een salarisspe-

cificatie. Inmiddels betaal ik op de markt
contactloos de kaasboer, de notenman, de
bakker en de poelier. Even de pinpas langs
of op het betaalapparaat en ik ben het
geld kwijt, maar gelukkig wel iets lekkers
rijker. De marktman moet nog wel het be-
drag intoetsen. Het is dan even opletten
of het goede bedrag is ingevoerd. Vraag
voor alle zekerheid om een bonnetje,
zodat het bedrag nog een keer nagelezen
kan worden. In de supermarkten en derge-
lijke werkt dit systeem ook. Daar is het
kassasysteem zo ingericht dat de kaasme-
dewerker geen bedrag meer hoeft in te
tikken.

Dit systeem vraagt wel om een pinpas
met een chip. Bij een pas zonder chip kunt

u bij de bank een
nieuwe pinpas
aanvragen. Of u
wel of niet con-
tactloos kunt
betalen ziet u
aan het symbool
met vier korte
‘radiogolfjes’ (zie
foto pinpas).
Voor bedragen
tot 25 euro is het
toepasbaar. Ver-

schillende losse be-
dragen van 25 of lager tot een gezamenlijk
totaal van 50 euro kunnen ook contact-
loos worden betaald. Als het maximum
van 50 euro is bereikt moet opnieuw wor-
den gepind. Dat kan wat lastig zijn omdat
bij zonlicht het scherm niet altijd goed
leesbaar is. Daarom een tip: mocht dat
lezen van het scherm een probleem geven
of voor het geval er een storing is in het
netwerk, zorg dan voor ‘reservegeld’ in de
portemonnee. Denk aan een biljet waar-
mee u de meest noodzakelijke boodschap-
pen kunt betalen. 
Het kan zijn dat u dat moderne gedoe niet
ziet zitten of als onveilig beschouwt. On-
veilig is het zeker niet en het bespaart veel
tijd naar het zoeken van de juiste munt-
hoeveelheden in de portemonnee. Ik kan
alleen maar adviseren om het een keer te
proberen.

Beno Koens
bkoens@hetnet.nl

etalen,
een paar weetjes (2)

B
Digitaal betalen
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Pensioen

Complex
Pensioen is complex. Tenminste, als u er
over gaat nadenken. Anders is het voor ge-
pensioneerden eenvoudig. Zo rond de 23e
van elke maand verschijnt er een bedrag op
de bankrekening waar u – afhankelijk van
het bedrag – weer een tijdje mee vooruit
kunt. Er wordt echter al jaren gesproken
over een herziening van het pensioenstel-
sel. Sommige beleidsbepalers hebben er
slapeloze nachten van. Soms vergaderen
ze door tot zes uur in de morgen.

Regelingen gestroomlijnd
Pensioenen is een zaak van werkgevers en
werknemers. Dat geldt ook voor de
ANWB. In de loop van de tijd zijn er bij de
bond diverse pensioenregelingen ont-
staan. Het begon bij de A-regeling. Dat
was de betere regeling, maar was voor de
werkgever wel duur. Daarna zijn er vele
andere regelingen gekomen. Voor ANWB
dochters als Unigarant, Logicx en MAA
(de helikopterbemensing) golden aparte
regelingen. De uitvoering van de pensioe-
nen, zoals het beleggen en uitbetalen, is in
de handen gelegd van het Pensioenfonds
ANWB. U zult me direct geloven dat het
bijhouden van alle verschillende regelin-
gen veel tijd en kosten vergt. 
In het vorige nummer van de Buitenband
sprak ik al over toekomstverkenningen bij
het Pensioenfonds ANWB om samen te
gaan werken met anderen. Bij samenwer-
king of eventueel een overdracht is het
niet handig om verschillende regelingen te
hebben. Daarom is er veel werk verricht bij
het Pensioenfonds om de regelingen terug
te brengen tot twee stuks. Alle arbeid was
er op gericht dat het resultaat van de sa-
menvoegingen niet nadelig zou zijn voor
de waarde van het opgebouwde pensioen.
Alle betrokkenen zijn inmiddels persoon-
lijk geïnformeerd. Voor die informatie
waren 76 verschillende briefvariaties
nodig. Dat aantal geeft al aan dat het
geen eenvoudige klus is geweest.

Toekomstverkenning bij 
Pensioenfonds ANWB
De verkenningen bij het ANWB Pensioen-
fonds gaan door. Het is inmiddels wel dui-

delijk dat een overgang naar een bedrijfs-
takpensioenfonds geen aantrekkelijk al-
ternatief is. Het oog is meer gericht op het
deelnemen aan een APF (Algemeen Pensi-
oenfonds). Een APF kan het pensioen uit-
voeren van meerdere werkgevers tegelijk.
Maar ook de pensioenuitvoering overne-
men van andere pensioenfondsen. Het bij-
zondere aan een APF is dat zij de
uitvoering van het pensioen kan onder-
brengen in verschillende ‘collectiviteitkrin-
gen’. Binnen deze kringen zijn deelnemers
solidair met elkaar. Maar tussen de krin-
gen onderling bestaat er geen solidariteit.
Dit betekent dat de pensioenbeleggingen
tussen de kringen van elkaar gescheiden
zijn. En alleen worden gebruikt voor pensi-
oenuitkeringen van de deelnemers aan
een betreffende kring. Met de deelname
van het ANWB Pensioenfonds zou binnen
een APF een nieuwe kring kunnen worden
ingesteld. Overigens zijn sommige APF-en
inmiddels gestopt met hun activiteit.

Een delegatie van het bestuur, het Verant-
woordingsorgaan en de Raad van Toezicht
hebben drie APF-en bezocht om zich beter
te oriënteren. Zo tegen het einde van het
jaar zal duidelijk worden welke kant het
op gaat. Er zal een keuze gemaakt moeten
worden tussen deelname aan een APF of
zelfstandig doorgaan. Onder deelnemers
aan het Pensioenfonds is nog een kwalita-
tief onderzoek gehouden. De grote lijn is:
prettig dat er een ‘eigen’ fonds is, maar als
het teveel kost dan maar zoeken naar al-
ternatieven.

Ontwikkelingen op korte 
termijn
Het gaat niet voorspoedig met de dek-
kingsgraden van het pensioenfonds. De
vorige keer schreef ik nog dat de koers van
de AEX hoog was. Maar die is door alle on-
rust in de wereld sterk gedaald en weer
terug bij het niveau van medio 2017. De
rente blijft redelijk stabiel. Het gevolg is
wel dat eind oktober de beleidsdekkings-
graad is geëindigd op 101,0%. Dat is 0,2%
lager dan eind september 2018. Het is de
eerste daling sinds december 2016. Toen
was de stand 92,3%. Eind oktober 2018

orgZ&
was de stand nog wel 1,9% hoger dan eind
december 2017, maar veel vertrouwen
geeft het niet.

Pensioendebatmanifestatie
Heel pensioenland worstelt met de lage
dekkingsgraden. Op 19 november was er
een Pensioenmanifestatie van acht sa-
menwerkende ouderenorganisaties in een
zaal van de Jaarbeurs te Utrecht. Elke keer
als daar door inleiders werd aangedron-
gen op een soepelere regeling rondom de
strak berekende rentepercentages voor de
reserves ten behoeve van het toekomstige
pensioen, begon het applaus van de bijna
500 aanwezigen weer aan te zwellen.
Maar de materie is complex. Vergelijkin-
gen met andere landen die andere regels
voor de rente kennen, gaan vaak ook
mank. De reservebuffers die gehanteerd
moeten worden zijn meestal verschillend.
Dat geldt ook al voor Nederland. In ons
land is bij sommigen de hoop gevestigd op
de rekenrente die verzekeringsmaatschap-
pijen moeten hanteren. Die rente is name-
lijk hoger. Maar op grond van internatio-
nale normen gelden voor verzekerings-
maatschappijen weer hogere buffers. De
kans dat Minister Koolmees die rente
overneemt lijkt nihil. En de kans dat er iets
aan de rekenrente voor pensioenfondsen
wordt gedaan, lijkt – te oordelen naar de
uitspraak van de minister – ook niet groot.
Bijna had hij een tipje van de pensioendis-
cussie opgelicht, maar toen hij zich reali-
seerde dat er pers in de zaal was slikte hij
zijn kortstondige openheid weer in.

De kans dat er in 2019 een indexatie komt
is tot nul gereduceerd. Dat is jammer voor
de ouderen, maar ook voor de jongeren.
Voor de werkenden geldt dat de pensioen-
opbouw door het ontbreken van een in-
dexatie zal vertragen. Ouderen lopen –
met dank aan de cijfers van Loek Schouten
– sinds 2004 al 16,32% achter bij de stij-
ging van de kosten voor levensonderhoud.
Misschien kunnen Sinterklaas en de Kerst-
man met hogere koersen of rente het jaar
toch positief laten eindigen. Ik hoop het.

Beno Koens
bkoens@hetnet.nl
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-  Gerrit de Weerd werd geboren begin januari 1932 in Epe als
oudste zoon in een gezin van uiteindelijk 3 kinderen; 2 zoons
en 1 meisje. Zijn broer (70) en zus (81) zijn ook beiden nog in
leven.

-  Vader de Weerd was vrachtwagen- en buschauffeur. Als bus-
chauffeur reed hij de route Epe-Deventer, waaraan later ook
Nunspeet werd toegevoegd. Helaas overleed hij op 58-jarige
leeftijd als gevolg van stoflongen, die hij door verplichte werk-
zaamheden in de oorlog had opgelopen.

-  Zijn moeder, die uit een gezin met 13 kinderen kwam, be-
stierde als huisvrouw het huishouden en is 83 jaar geworden.

-  Gerrit doorliep na de lagere school de Ambachtsschool in Epe,
dat toentertijd nog een klein gehucht was en waar ‘plat ge-
praat’ werd.

-  Na de Ambachtsschool ging hij tot aan zijn militaire diensttijd
aan het werk in dorpsgarage L. Rempt in Epe. Hij vervulde zijn
militaire diensttijd bij de luchtmacht. Daar kreeg hij een tech-
nische opleiding, waardoor hij in plaats van 18 maanden 24
maanden verplicht moest dienen. 

-  Na zijn diensttijd heeft hij geprobeerd beroepsmilitair te wor-
den, maar helaas werd hij afgekeurd, dus ging hij weer terug
naar de dorpsgarage in Epe. 

-  Gerrit was gek van èn op motoren. Met name de  WW-motor
had een enorme aantrekkingskracht op hem. Toen hij in con-
tact kwam met de heer De Jong, hoofdinspecteur bij de We-
genwacht, ging het balletje rollen. ‘En zo is het gekomen’ zegt
Gerrit. Na een sollicitatiegesprek vertrok hij op 23 mei 1955
naar Den Haag voor zijn WW-opleiding. Na zijn opleiding ver-
trok hij samen met de heer  Spijkerman naar Rayon Planken
Wambuis, waar Gerrit Rayon Wegenwacht (WW 150) werd.
‘Zelfs de A12 was er nog niet’ stipt Gerrit even aan!

-  Hij leerde Aatje Werkman uit Ede kennen, die in de boerderij
naast Molen Concordia woonde. In 1961 stapte hij met haar in
het huwelijksbootje. Samen met Aatje kreeg hij twee zoons
(56 en 51), die inmiddels samen weer voor 4 kleinzoons en 1
kleindochter hebben gezorgd. 

-  Gerrit deed tot zijn aanstelling als Wegenwacht op redelijk
hoog niveau aan voetbal in Epe. Door de weekenddiensten
heeft hij dat moeten laten varen. Maar ter compensatie
speelde hij wel mee in het ANWB voetbalteam. 

-  Gerrit heeft ook een tijdje als reserve keurmeester Technokeu-
ringen gedaan, maar bij de Wegenwacht lag toch zijn hart, zijn
lust en zijn leven.

-  Gerrit was altijd ‘vroeger dan op tijd’ op zijn werk. Dat leidde
op een gegeven moment tot frustratie bij inspecteur Spijker-
man, die op hem op de meldpost stond te wachten, terwijl
Gerrit al lang en breed van daaruit doorgereden was naar een
pechgeval. 

-  Tijdens zijn loopbaan heeft Gerrit menig leerlingwegenwacht
meegenomen op zijn route. Met sommigen heeft hij nog
steeds contact.

-  Op Oudejaarsdag 1991 verliet Gerrit na ruim 36½ jaar de
ANWB-Wegenwacht  (VUT).

itaalV
Door Mieke Geursen

-  In 1999 ging hij als Regio Contact Persoon (regio 80) als vrij-
williger voor de VG-ANWB aan de slag. Dat heeft hij samen
met Aatje uiteindelijk 14 jaar  met overgave en enthousiasme
volgehouden. 

-  Gerrit en Aatje staan actief in het leven. Zij volgen alle spor-
tieve activiteiten van hun kinderen en kleinkinderen. Water-
sport (waterpolo) en paardensport (dressuur) worden door de
kleinkinderen bedreven; een kleinzoon speelt zelfs in het nati-
onaal waterpoloteam!

-  Hoewel Gerrit ook van ‘niks doen’ houdt, verveelt hij zich geen
moment. Samen met Aatje, grijpt hij iedere mooie dag aan
om op de fiets te stappen. Op een terrasje een kopje koffie of
een lunch te nuttigen wordt dan zeker niet overgeslagen. 

-  Boeken lezen is niet zijn hobby; ‘Het enige boek dat ik gelezen
heb is ‘Ridders van de weg’ van A.J.M. Mosheuvel, Chef We-
genwacht’, zegt Gerrit. Maar iedere dag wordt wel de krant
gelezen. Bovendien leest hij als echte ANWB-er wel de Kampi-
oen en ook vaktijdschriften behoren tot zijn  favoriete lectuur.

-  Aatje en Gerrit hebben een grote familie- en vriendenkring.
Eenmaal per jaar wordt er ergens een reünie georganiseerd.

-  De grootste hobby’s van Gerrit en Aatje zijn het vieren van
vaak en veel vakantie en fietsen; op de tweede plaats komen
dan spelletjes doen, puzzelen en TV kijken.

-  Aatje zorgt iedere dag voor gezond, vers eten om de conditie
op peil te houden en bij gelegenheid een wijntje, of bij warm
weer een pilsje, terwijl Gerrit regelmatig de stofzuiger ter
hand neemt. 

-  Gerrit rijdt zelf geen auto meer, maar Aatje nog wel ‘en heel
goed’ volgens Gerrit.

-  Hun caravan wordt door een van de zoons aan het begin van
het seizoen in Noord-Brabant neergezet. Daar vertoeven ze ’s
zomers  met veel plezier!

-  Zijn passie voor motoren bestaat nog steeds. Zijn BMW 250 cc
met zijspan uit 1962, een originele politiecombinatie, is nog
steeds in zijn bezit. ‘Nostalgie’.

-  ‘Mijn leven is gelopen zoals ik het wilde’ zegt Gerrit ‘, de We-
genwacht met de elastieke benen’ zoals hij in rayon Planken
Wambuis te boek staat/stond.   

Gerrit de Weerd

Aan levenslust ontbreekt het de twee in ieder geval niet!
‘Lang leve de lol!’ is dan ook het levensmotto.

Erratum: Helaas is in de vorige Vitaal een storende fout geslo-
pen. De ‘RAC-auto’s (Rijks Automobiel Centrale)’ moeten ge-
woon ‘(race)-auto’s’ zijn, excuus hiervoor.



buitenband - winter  19

edensecretariaatL

Regio
Nieuwe leden:
Dhr. A.J.A. (Noud) Raaijmakers, Nuenen, ex wegenwacht             74
Dhr. H. (Henk) Engelsman, Baarn, ex wegenwacht                            65 
Mevr. E. (Ellen) Hofman, Lisse, ex BH-Bijk, ClubA, RB-ROrg, 
KCK-reizen, RML, BB, S&V/V&S, HV.                                                         14 
Dhr. K. (Klaas) Withaar, Den Haag, ex Project Manager                  38
Mevr. Y.J. (Yda) Matthijssen-Bontenbal, Wassenaar, ex jurist 
publiciteit en collectieve rechtshulp   
Dhr. G.J. (Gerard) Rozema, Alphen a/d Rijn, ex marketing 
adviseur, coördinator oplage marketingANWB media, 
coördinator promotie kaarten, boeken, gidsen                                   32 
Dhr. E. (Lies) Bestman, Almere, ex routewegenwacht                     88
Mevr. P. (Petra) Mast, Leidschendam, ex multimees, 
uitgever, marketing coördinator                                                                23
Mevr. N.C.A.L. (Els) Punt, Rotterdam, ex warenonderzoeker       53
Dhr. C.J. (Cees) Vernooy, Leersum, ex wegenwacht                           59
Dhr. G.H.O. (Gert) van der Bor, Renkum, ex wegenwacht              80
Dhr. W.G.T. (Wout) Janse, Rijswijk, ex manager HRM, 
manager arbeidszaken                                                                                   29
Dhr. F. (Frits) Hol, Biddinghuizen, ex wegenwacht                            88
Dhr. G.J.P.A. (Frits) de Vries, Oosterhout, ex wegenwacht             71

Verhuisd:
Dhr. B. Wolbert, naar nieuw adres binnen Nieuwleusen                 86
Dhr. L. de Rek, tijdelijk naar ander adres binnen Zoetermeer       50
Mevr. E. Groenestein-Gaastra, naar nieuw adres binnen 
Wassenaar                                                                                                            47
Dhr. H. Meijer, naar nieuw adres binnen Zoetermeer                       50
Mevr. G. Gunther-Butters Ruben, naar nieuw adres binnen 
Den Haag                                                                                                              47
Dhr. A. van der Vlist, naar nieuw adres binnen Den Haag               23
Dhr. H.M. Huurman, van Ouderkerk a/d IJssel naar Krimpen 
a/d IJssel                                                                                                                53
Mevr. G.N. Borsje, van Den Haag naar Sliedrecht                               53  

Overleden en uitgeschreven:
Dhr. J.B. van Leliveld, Den Haag, 20 augustus 2018                            6
Dhr. L.P.W. de Wals, Glane, 4 oktober 2018                                            83
Mevr. P.A.A. Dankers, Eindhoven, 21 oktober 2018                            74

Overleden en lidmaatschap (voorlopig) overgezet op partner:
Dhr. F.A.M. Willems, Roosendaal, 20 september 2018                     71
Dhr. J.A. Blaauw, Ede, 15 oktober 2018                                                     80

Opgezegd en uitgeschreven: 
Mevr. C.S. Bevelander-Dekker uit Kloetinge                                          62

Wijziging regio:                                                                                                 Regio
Mevr. G. Gunther-Butters Ruben, van regio 38 naar regio 47        47
Dhr. A. van der Vlist, van regio 35 naar regio 23                                    23
Mevr. G.N. Borsje, van regio 26 naar regio 53                                        53

Personalia per 13 november 2018

Van het Ledensecretariaat

De bladeren aan de bomen hebben inmiddels weer prachtige
herfstkleuren, voor zover ze al niet de bodem bedekken. Maar
wat hebben we een lange en vooral warme en droge zomer ach-
ter de rug. In de tuin lijken sommige planten nu pas weer goed
tot leven te komen en staan nogmaals in bloei, terwijl wij ons op-
maken voor Sinterklaas en Kerst.
In de vorige Buitenband meldden wij u dat er 120 formulieren
‘toestemming gebruik persoonsgegevens’ nog niet door ons
waren terug ontvangen. Nu, drie maanden later ontbreken er
nog steeds 109 formulieren. Door de wet op de privacy zijn wij
verplicht van al onze leden deze verklaring ondertekend in onze
administratie opgenomen te hebben. Mocht u er nog niet aan
toe zijn gekomen, wilt u het formulier dan alsnog ingevuld en on-
dertekend aan ons terugsturen? Wij willen ook u graag als lid van
onze vereniging behouden! Overigens, als u op het formulier
hebt aangegeven dat u geen bloemen of andere attenties of geen
uitnodigingen voor vergaderingen, excursies en dergelijke meer
wilt ontvangen, dan zullen wij dit vanaf 1 januari 2019 definitief
doorvoeren.
Onze medewerksters van het ledensecretariaat, waarover wij u al
eerder informeerden, raken behoorlijk ingewerkt. Zelfs dusdanig,
dat Anneke de Regt vanaf nu daadwerkelijk alle aanmeldingen
voor vergaderingen en excursies gaat bijhouden en Ellen Natzijl
inmiddels de bloemen verzorgt voor de verjaardags- en huwe-
lijksjubilea. Als na de invoering van een nieuw softwarepakket
voor zowel leden- en financiële administratie ook Agnes Brug-
mans en Maritza Vroomans de ledenadministratie gaan overne-
men, kunnen wij, Rolf en Mieke, ons meer richten op de
coördinatie en uitvoering van overige bestuurs- en ledensecreta-
riaatstaken, waarvoor tot nog toe vaak de tijd ontbreekt. Wij zijn
in ieder geval al heel blij met de vermindering van de werkdruk
door de hulp van ‘onze dames’.
Rest ons u allen hele fijne Kerstdagen en een goed, gelukkig en
vooral gezond 2019 toe te wensen!

Rolf van der Loo en Mieke Geursen



uzzel

Horizontaal
1 Sleeën 6  als in de winter12 bevestigingsmiddel
14 wintergroente 15 deel van een ziekenhuis (afk.)
17 internationale vereniging 18 warme stof 20 lid-
woord 21 bridgeterm(afk.) 22 stierenvechter 25
gat 28 stel 29 belasten 31 adem 32 rund  33 boom
35 fooi 36 zijne majesteit 37 opbergruimte 38
schrijfvloeistof 40 schurk 42 Honduras (in inter-
netadressen) 43 Europees land 44 aldaar (Lat.
afk.) 46 zintuigen 48 soort tapijt 51 geheel 53 Uni-
ted Nations (afk.) 54 insect 56 Japans toneel 57
muzieknoot 58 zonder inhoud 60 prent 62 Ara-
bisch land 64 borrelhapjes 66 brandstof 68 voor-
zetsel 69 dierengeluid 70 deel van een boom 72
maanstand (afk.) 73 landenteken 74 honingdrank
76 oud paard 78 tankschepen 79 het slopen.

Verticaal
1 Keukengerei 2 Denemarken (afk.) 3 ondervinden
4 het droge deel van de aarde 5 aanspreektitel
van een minister (afk.) 7 persoonlijk vnw. 8 on-
gaarne 9 het toenemen 10 oude lengtemaat 11
honkballer 13 Kobalt (symbool) 16 zuivelproduct
18 huiduitwas 19 vergrootglas 21 zeer vlug 23 Tan-
talium (symbool) 24 oosterlengte (afk.) 26 Pit-
cairn (afk. in internetadressen) 27 IJsland
(landenteken) 30 oorkonde 34 wintersport 36
stukken gras 38 mythologische figuur 39 voorzet-
sel 40 Bruto Nationaal Product (afk.) 41 bunzing
45 boomvrucht 47 landelijk 49 vogel 50 toucher
(muziekterm) 52 traag en lui 54 plaats in Gelder-
land 55 opdracht 57 weg 59 militaire rang (afk.)
60 bijvoorbeeld (Fr. afk.) 61 tot afscheid (afk.) 63
gewicht (afk.) 65 edelsteen 67 vallei in Italië 71
reeds 74 met name (afk.) 75 bijwoord 76 klasse
(afk.) 77 Chinese munt.

P

De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit
najaar nummer 2918 luidt:

VENTILATIESYSTEEM

Wij hebben 27 inzendingen (1 per post en
26 per e-mail) ontvangen. 
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft
plaatsgevonden op 29 oktober  jl.
De winnaar is geworden:
Mw. L. Peterson te Haarlem.  
Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-ca-
deaukaart ter waarde van € 25,- zijn in-
middels naar de winnaar verstuurd.

De oplossing van deze puzzel inzenden
vóór 27 februari 2019 naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar:  puzzel@vg-anwb.nl 

Medewerkers gezocht!
De redactie van de Buitenband kan nog wel wat hulp gebruiken.
We zoeken enkele ‘losse’ medewerkers die zo nu en dan een stukje
willen schrijven voor het blad. Dat kan op eigen initiatief zijn of
soms ook op verzoek van de redactie. Er zitten verder geen zware
verplichtingen aan. U hoeft zeker niet voor elk nummer een bij-
drage te leveren en ook geen redactievergaderingen bij te wonen.
Het is al fijn als we zo nu en dan een beroep op uw schrijftalent
mogen doen. Interesse? 
Stuur dan even een mail naar buitenband@vg-anwb.nl


