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HOOGTEPUNTEN
Het kan niet op. De eerste helft van 1990
hebben we al drie hoogtepunten in ons
verenigingsleven beleefcl. Een druk be-
zochte l1de Algernene Vergadering op 27
Íraaart, de eerste regio-contactdag in het
Groningse Slochteren op 20 april en een
schitterende buitendag in het Larserbos op
22 rnei. Het verslag van de vergadering
staat op pag.8, over de eerste Groningse
aktiviteit leest op op pag. 3. En van het
laatste eveneÍrent treft u de eerste beelden
aan. FIoe de vrolijkheid niet van de lucht
was en hoe het allernaal op rolletjes [iep,
dank zij de inzet van vele AN'WBers.
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ZELFVERDEDIGING
Vrouwen heten kwetsbaar te zijn en ang-
stig. Daarorn zijra ze vaak het doelwit van
aaÍrranders en verkrachters. Ornze weer-
baar te rnaken, zijn al jarcn geleden cur-
sussen bedacht. Met effectief resultaat, zo-
als blijkt uit een vorige Íraand verschenen
rapport. Zelfverzekerd als ze worden, dur-
verr ze weer 's avonds over straat. Ook voor
oudere vïouwen bliikt dat op te gaan. Met
verbale assertiviteiien stevi§ gebruik'izan
handen en voeten staatt ze hun mannetje.
Tine den Boer ging kijken. Op pag. 6-7.

Secretariaat
Mgr. Bekkcrslaan 821

228r; EJ Rijs'r1k
Tcl. o7o - 393 87 19

OUDSTEVROUW
Zond,ag l0juni is ze jarig. Tïvee-en-
negentig geworden. Daarrnee de oudste
vrouw in onze vereniging. Marie G. Besier-
Stoorvogel, in de beginjaren dertig in de
Parkstraat gekoÍnen als rnevrouw Kruis-
heer. Tussen twee huwelijken draaide ze
twaalf ANWB-jaren. Die geven haar recht
op een pensioentje van f, 59 per rnaand en
op het lidrnaatschap van de VG-ANW.B.
Tussen haar en de Bond ligt wel een af-
stand van goed vijftig jaar, Íraaar ze voelt
zich nog steeds betrokken. Tussen leuke
hebbedingetjes in haar huis prijken de
Bondsherinneringen. Pag. 4-5.
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Het is niet helemaal een offi-
cieel huwelijksjubileum, maar
een elfde lustrum kan niet on-
vermeld blijven. Op 29 mei be-
leefrlenJo Marinus, jawel de
oud-receptionist van de
ANWB (84), en zijn vrouw
Djoeke Haringa (82) de 55ste
verjaardagvan hun huwelijk.
Voor dit stukje hebben we even
gedrieën teruggekeken. de
hoo[clen bijeen boven íoto-al-
bums uit die 55 gemeenschap-
pelrjke jaren. VanJo's l2i-jang

jubileum, met zovelen die er
niet meer zijn in de rij om hem
de hand te drukken, en dan het
afscheid ir 197 l, waarvan als

blijvende herinnering de Friese
stoel{esklok de uren, dagen,
maanden. jaren wegcikt. Ook
voor hen vliegen diejaren. AIs-
of het gisteren was, zo geest-
driftig vertellen ze over het
gouden feest, dat zoon André
in Gasselterveld toen op touw
had gezet. Vijf dagen in het
motel, met natuurlijk een re-
ceptie, maar bovenal de dagen,
dat André ze Íraat hun geboor-
tedorpen reed. Naar Nieuw-
Amsterdam, waar Djoeke op-
groeide en naar Noordwolde,
waarJo school ging en meu-
belmaker werd. Omdat het in
de crisisjaren ook toen al in het
'westen' net iets beter was, dan
in die Fries-Drentse conrreien,
watettze, onaíhankelijk van el-
kaar, in Den Haag beland. En
daa\ in de Heck's op de hoek
van het Spui. waar alrijd ies
feestelijk te zien en te horen
was, zagen ze elkaar en kwam
van't een't ander. In 1951, in
de Parkstraat, trok Marinus
voor het eerst het keurige,
donlerblauwe ANWB-uni-
form aan. Het meubelvak was
vaarwel gezegd, maar bleefwel
zijn hobby. De bewijzen staan
in de woonkamer aan de Drie-
bergenstraat.

BUITENBAND

In Leidschendam gaan twee
bondsseniofen hun gouden

huwelijksfeest vieren. Omdat
zij varnf ' 55 et hrj vanaf ' 0z blj
de AN-WB werkten, zouje bij-
Íra van een echt bondshuwelijk
kunnen spreken. Mau ze
ffouwden al op 31 j'rli 1940,
goed rwee maanden na de be-
zeÍt-tr,gi Simon Proosdij (23) en
Wytske Kie nz (l +). Drie jaar
eerder hadden ze elkaar leren
kennen. Op de kermis van ko-
ninginnedag, die toen op 31

augustus, op dejaardag van
Wilhelmina, werd gevierd. Van
Proosd!j weet het nog precies:
"t was in de draaimolen.'Net
a1s Marinus was hij meubelma-
ker. Thuis hadden ze vroeger

een flink meubelbedrijfl h!
werkte naderhand bij verschil-
lende firma's, tot hij het op z'n
45ste voor gezien hield en naar
de ANWB ging, waar Wytske
al zo'rr zes, zevert jaar werkte.
Voor beide is die bondstiid
nogal abrupt geëindigd. É{j
hem sloeg de reuma toe en
maakten operaties een einde
aan zijn werk op postkamer en
alarmcentrale. Zij maakte een
lelijke val, maar kon toch de
gouden speld nog halen. 't
Gouden Gest van nu wordt
met zoon, schoondochter en
kleinkinderen gevierd in en
om Avifauna. Ik hoop dat ze
een schifterende dag hebben.

In het Utrechtse denken twee
wegenwachten volgende
maand veertigjaar terug aan de
heugelljke dag dat zrj zich voor
goed bonden àan hun 'gebied-
srer'. Op 20 juli 1950 schoof
Hen-k Fontijn de trouwring aan
de vinger van Co Elst. Ze had-
den elkaar al vij[jaar tevoren

,leren kennen tijdens de bevrij-
dingsfeesten in Utrecht. De
toen nog zeerjeugdige (ta) au-

tomontcur zrvaaide zijn rneisje
vele malen in het rond cn was

tot z'n oren verliet?. In 1953

kwarn Hcnk bij de Wegen-
waclrt. Zo'n 29 jaar'was h5 b5
de r,veg'. Toen noest irij hct
opeens opgeverl. Er rvas long-
kanker blj hcnr geconstateerd.
Een operatie redde u.el z{ju ie-
vcn, niet zijn rverk. Hij belancl-
dc in clc WAO. Maar die hu-
s'e1ijksdaq r-icretr ze sà1nen.

Ec'n dagje r.rit etr lekker etetr.

De atrde r.' u ege nu achter is

Hcrrk Rc'rendse in Hoosland.
Een slinrme-jorrg.rr. N àik
veertig jaar geleden. Hij storrcl

op een ar,,ond b5 het Grrncl
Thcatcr irr At'nerstbort in de rij
voor eel) filnrkarrg.. Ac]rr, r- 

-

orn kijkend zag hij Gicn Ploc-
gcr staan, die h5 oppen-1akhu
kende. Natuurl5k kocht hr-1

rwcc kaartjcs. pluLtc Licrr rrir
dc rij en had een 'u,ereldavond'
Welke filrrr zc lreJJ.rr gt zicrri
Dornnre vraag. Daar hadden ze

gcen oog voor. Op 2ó juli 1950

zij n zc getr()uu d. Na dr'rrit'rr
jaar onderhoudsdienst b5 Van
Gend & Loos, trok hij in 19ó0

lrer W-W-rrrrif.rrrn ern. ln rnei
'88 ging datvoor goed wcer
uit. Opa Henk (inmiddels vier
getrouwdc kinderen en zes

klerinkinderen) ging op z'n 61c
in dc VUT. Het huwelijksÍèest

vieren ze met een diner en een
gezellige dag uit met de klein-
kinderen.

Zoals je korfbalstcllc,n l'rcbt elr
ANWBpaarges, heb jc ook po-
lirichuwelijken. Tëd v.d. Heu-
vel en Sticn Tàccuris weten daar
alles varr. Zij wcrktcrr als nvin-
tigcrs op 't kantoor van de
Hragse polinc en z.rgcn lrct zo

g,,ed zirrctt nrcr elkaar. dat ze

op 19 rnci 19.10 naar het stad-
huis stapten. Ma:rr de polidc
zeiden ze vaanvcl. Ted rverd
.rrrrbr. rraar ,,p lrcr rrrinisrcric
r.rrr Firr.rrrciërr trr 5ricrr girrg
naar de ANWB, lr-aar ze vanaf
de oprichtir-rq haar draai vond
op de Narmcentrale. Hij, nu
r,r. zij dric j.rarj.rrrgcr. gclri\'tclr
r,arr hct ieven. dat gezondc gc-

pensiot'rccrde
leiden.

1rrense11 kunnen

c1at.

Ro.

Er zljn in de verschijningspe-
riode van deze Buitenband nog
veel meer Ëestnummers te
vermelden. Ruimtegebrek
dwingt me het bij simpele ,er-
melding.te laten. Tweemaal
vier verenigingsleden hebben
juist hun 45-jarige huwelijks-
das herdachr. In Amsterdam

-í. P:. de Waal-v.d. Assem en

haar man (25/01), in Den Haag
oud-kassière mw. JÀ.Jaket-
Wagner en echrgenoo Í (22 / o3),
eveneens in Den Haag het
echtpaar AJ. Bruinhout (3/05)
en in SluisJ.P. deBruyne (17/
05). Allemaal van harte profi-
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GEANIMEERDE REGIO-DAG IN
SLO CHTEREN'S FREYLEMAB ORG
De eerste regio-dag in orrze vereni-
ging verdient het predikaat'geslaagd'.
Voor de leden van 't bestuur en het
Sociaal Fonds uit Den Haag was het
'een heel eind', rnaar de leden van
Groningen en Drenthe ervoeren op
die 20ste april, hoe goed het is nu
eens'dicht bij huis' saÍnen te kornen.
'Mentor' Fokkema had rnet de groen
omftranste Freylemaborg in Slochte-
ren vooÍ een lokatie gezorgd, waar-
door de dag al niet tneer stuk kon.

Na kennismaking en weerzien bij koÍfie
met gebak, was er aandacht voor Tineke de
}{aar.. Zlj schetste het ontstaan van het So-
ciaal Fonds, financieel gevuld door de
AN\X/B en inmiddels samengevoegd met
het'\Xl'egenwachtfonds, v/aarvoor de wegen-
wachten zelf de middelen aandroegen. Het
totale fonds heeft behalve een beherend be-
stuur ook een vaste medewerkster. Daar-
door zijn de mogelljkheden voor aàrr'.;Íaag,
toekenning en hulp groter geworden. Tine-
ke benadrukte. dat iedere aanvraag, ieder
persoonlijk verzoek discreec en serieus
wordt bekeken en beoordeeld. Het gaat
hierbij om giften, leningen (met en zonder
rente), hulp bij budgetbeheersing en vele
andere soorten van hulp.
Een Groningse koffietafel met de kraantjes-
kan op rafel deelde de dag doormidden,
waarna het jonterslandgoed met'schathoes'

VAN HET BESTUUR

en schildcr{jenexpositie n-erd bezichdgd.
Blj een slotdrankje u-crd r-astgesteld, dat
Groningen de toon had gezet. Voorzitter
rnw. FJ. Noorderr,liet deed de suggestie de
regioleden eens in de dr:re lr-raanden bijeen
te brengen. Uit cle regio('s) moeten de
ideeën komen. het r-erenigingsbestuur is
ber eid dc' plannen - ook financieel - te on-
dersteunen.

Volgende regio-bij eenkornsten

De :tore lan lt t k,ykp,l worrlr
,,rqe utatkt. Eilt wn de nen

)fnrLl ;n€ t t ten t p,l, s,l r i ner e nde
dtyi t t I t, t Lo r:erbL.:.

FNV KIEST VOOR
OUDERE VROUWEN
In haar ouderenbeleid kiest de Federatie
Nederlandse Vakbeweging (FNV) nadruk-
kelijk voor de groep oudere wouwen. In
een uitgebrachte nota Ouderenbeleid zegt
de FNV vooral vrouwelijk kader re willen
werven voor ouderengroepen en vertegen-
woordigingen in het ouderenwerk. De
prakdjk wljst uit dat veel oudere kaderle-
den hun lidmaatschap opzeggen.

OUDERENPARTIJEN
SCOREN TOCH

Ondanls negatieve adiezenvan de oude-
renbonden hebben bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 2l maart j.l. ouderenpar-
rijen in diverse plaatsen behoorlrjk ge-
scoord. Uit een in het tijdschrift Leeflijd
gepubliceerd onderzoek blijkt, dat bejaar-
denpartijen vooral in Noord-Brabant suc-
cesvol zijn geweest. In Tilburg kreeg de Al-
gemene Bejaardenparcij ó,5 procent van de
stemmen, wàarmee haat zetelverdrievou-
digde. Maar de kroon spant Sint Oedenro-
de. Daar werd de plaatsellke Ouderenpartij
nret 17 ,3 procent na het CDA de grootste
partij van het dorp.

In zijn vergaderinq r-arr 3 mei hecft het be-
stuur beslotcn cen teleloc'urcirkcl te srarten
ten behoeve van lcclcn, die na met vut of
pcnsiocn tc zijn gegaan in cr-n uitzichtloze,
ccl]zamt: situatie zijn gcra:rkt. Er s'ordt uit-
gezien naar drie contactpersonen. dic naar
behoefte kunnen rvorden ecbcld en geraad-
plccgd. Dc namen en telefoonrrummers
worden zo mogclijk a1 in het scpternber-
uulllmer van de Buitenband gepr"rbliceerd.
In verband mct dc gesignaleerdc proble-
nrerr zel hcr bctruur b1j de vcrarrrwoordelii-
ke afdeling binrrcn lrct bcdrijIcer: bcrerc
begeleiding van aanstaandc vutters en ge-
pcnsionccrden bepleitcn.

Daar de rvrevcl orrder de lcden over het
Standaardbasispakket van de UAP aan-
l'roudt en verschcidcne leden zich bena-
deeld voelen, zai de vgorzitter zich ander-
m:ral tot de liootïdirecteur rvenden. Dc
V(;-ANWB bhj[t probcrerr gurrsriger voor-
r,,,aarden voor haar ledcn te bedingen.
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MTARIE G. BESIER -STO ORVO GEL

MAAR
IK IfEB EEN RIJK LE\TEN GEHAD

UD ZUN IS EEN Z\VARE
)

T}\AK
g." .: verdriet, de taaie metgezellcn in stond ik r-c,or de klas op dc Nutsscfiool.
haar herinneringen, zijn even teruggcdron- Daar krccg ik een klas inct lg kinclcren. Ik
C91 _ had noq rioLrir loor de klas sesraan. Ik u,,ist
'Ik heb een hcerlijke jeugd gehad. Vader er ook iriks \,:1p. 11aar ik beii a1trld do1 op
was leraar in Breda. Len gezin met vijf kinderel ge\\ ecsr.'
broers en eell zuster. Ik was_daar op_ g., Daar sc[,_r-i1r L)ok .1. qrL)rc pijl i1 fiaar leve1.
protestantse rneisjesschool. In die tSd.gin-. 'lk heb zeliqccl k,,r.-1.r.,,'q;}r,.d. Bij nr.1
gen de katholieken naar kloosterscholèn. Ik ecrsre 1r1a1r ii 6er lier srlLrÈr. is 6et ilis sc-
1ag oulangs Onno Ruding op dc TV in de gaan. In rn'ri nr.eeJe hirn e1i1k ,r.as ik re tlud.
klasbijKoosPosrcnra.Ikwasbcnieuwd. "Drrl,.bik.Llri:,rri. :. :riz.rr.rrJg.nri.
want die is ook in Breda geboren. Zijn ou- gevoeld. Daar jreL. ik c:s ..111..1 q.l.j",r.'
dert *oonden vlak brl orrs in de buurt. Ficr fitrq.lijk r,r.r ]r., 1: .ir.r. ,,,.,,, ,,,,-.11r
Hem herinner ik rne naruurlijk nict, hij is n 

"., 
,., jr., durc1. Zi g,erd nevrouw-

stukken jonger.dagik. Maar h5 was op een Marie Kr'uishc.r .p iirrr l.-ste. 'H1j rvas
of ander katholiek lyccum gewee'st erdar Olwalgcr brj I{er'i.rr,rric en Do111éi1cn.
was er in rn5n t5d niet. Er was a11een een Dat rrak-bestaa, ,,i., ,,,..r. Wc fuaclden vier
FIBS en een gymnasium.' gclukkige jaren. rrr.rr *.-r.1 hij ernsrig ziek

- Een onbezorgde jeugd itus in een wetsestettt !e- nÏï5,i::l Xï "];lllJ,llij:ï,1r"ï:,t,zin? huw-elgk u.as allcs \o.r nre cn ik dàcht, nou
dat is het dan. dar rr rrriln lo.en. Ik bedoel,

Ja en nee. Wc deden nie ts dan buiten spe- ik verwachrtc nik: urcci. Ik had er helcn,raai
len.Je had toen diabolo,.knikkercrr. bikkc- voor gelccfd. Nou ta. ik ben nog een half
len.Ja, rve zagen er.altijd keurig uit. Ik her- jaar rrlaar Engcland gen.cst. M,rïr ik dacht,
itrrret tne nog, dat ik samen nrer een vrien- jk kan niet r'is ..'.d,ir.-. in een huis saart ztt-
din n-rct ccn ba1 aan hct spelen rvas. Nou, ik ten. Daar was ik r-eej rc -jong .-on.. fo.n ben
z.rr zek.r al ir: d, rue.Je o[derde ran de ik rraar Schocvcr: g(J.r.rl]. ,irrr ik lr:rd gcen
I [B5 cn d.rr nr, rr snrrl.rrd zei. drr zijrr n.ru zirr om *".. o'ld.-r.iijzr rc, ti. ,,o.d.,,.ï).",
de Jrrrre' ran de scho,,l. Ik bcdocl nrràr. wc heb ik dc meesr uirgi:i-rglJc.pleidinggc-
warcn jong. lk rvas erg jong, wanr ik heb op had.'
rn'n zestiendc cindexarnen gedaan. Maar in Ze zat rocn al in he r Hraqse. irr de Hasselt-
vergelijking nlet nu. Dic r.velvaart op't sestraar in Schereninq.r.,.ir"r". ze met een
ogenbhk vind ik ecn rarnp. Dan verlang ik vriendin een bovcnhiris hrcl gehuurd. Ook
c'igenl5k terug naar vroegcr. Mijn moeder, kende ze jutTrous'Klein'. de-latere n1c-
die nooit uitgirrg, nraar dan ook rrooit. En vrouw Van -Ba1cn. 'Toen ik bij Sciroevcrs
die eenvoudl Het zakgcld, i21 1fij mer z'n klaar rvas, heb ik noq een reii na:ir Noor-
zevcnen thr-ris kregcn, dat eruit bestond, dat \vegen-gemaakt en tóen ik teruqku-arn, bcl-
m'n vader nlct z'n notitieboekje kwam en de jufTrrouw Klein, of rk nrc rvi-idc vervoc-
opschrccf Jantje, de kleinste, drie cent per gen b1j dc ÀNWB.'Als nrcvrourv Kruisheer
rveck. En dan w-erd het vijf cent, en dari cen k*ani zc claar binrren, als hoofd van de
dubbeltje en als je dan grotcr u,as, wcrd het riieuwe aÍdeling Studic Grensdokunrenren.
een kwartje en misschicn zelfs twce kwar-
tjes. Maar je kreeg 't ook riiet in jc lianden. - Hoe was die uooroorlogse tild in de Parkstrdat?
Want hr.1 schreef het op en na a{loop van dc
maand werd het op je spaarbankbockje ge- 'Ik heb het hecrlijk gevonden. Ik bcdoel dit,
zet. Dus. wij hadden nooit geld. Maar als r,,.e her r,vas voor mij hèi nriddcl orn van rn'n
iets wilden hebben, moesten \\,c 't zeggen ellclrde af te komerr. Hct rvas hard rvcrken
en dan kregen we het ook. Zulk soorr din- en het viel heiernaal niet mec. Ik rnoet daar
gen hè. En dan denk ik, ja daar zat roch r,vel w-el vaak aan dclken als ik hct nu al1emaa1
iers leuk: irr. zie. Wij lraddcrr ll daqcrr vrij in'rjaar. r'r:
Na hct cindexarnen, rnocht ze cen jaar nik- nict in'de zomer, *.,,ï d"r, í", h.t tc druk.
sen. 'M'n vader zei, jij nloet eel1s de wei in. En verder, zatcrdag w-erken tot één ur-rr,
Nee, niks jongeris. In dic trld was cr nier maar als hoof,i vari dc afdeling was je rrooit
zo'n.vrijc onigang. Hcr ging niet verder dan voor rlvee uur klaar. Dus zaterdagnriddag
een handje g^even, dat u'as het maxirnum.' was er maar een paar uur over orn nog wat
Na dat jaar l'lierefluiten, koos ze voor de boodschappen rc-doen en naar de kap-per te
Normaalschool,wat we nu PABO nocrncl) en gaarr, crrzàrroorts. We krcgen ook noÀit ccn
werd ze onderwijzeres.'lk gelooIdat ik op Ëopje kolfie of cen kopje"thec, niets. Dat
12 mei cxamen deed cn drie dagen later zar er nier aan. De dames rnochterr niet vijf

'Ik vind het hier heerlijk. Nou ja, heer-
lijk. Als je zo oud bent, is het wel een
opgave. Een zware.taak, laat ik dat zeg-
gen. Oud zijn is echr een opgave. Niei
dat ik nou ongelukkig ben. Daarvoor
zijn er teveel mensen waar ik van hou,
en er zin ook dingen die leuk zijn,
waar ik dankbaar voor ben. Maar een
opgave is het wel. Ik vind het wel een
zware taak.'
Heel beslist is ze daarin. Marie Besier-
Stoorvogel. 92jaar op l0juni, heeft
geen wede met de ouderdom en mer
de aftakeling. Van haar mag de dood
komen, ,r.Ër. op kousero.ï.n. 'lk heb
maar éénwens en dat is, dat ik hier in
m'n stoel of in m'n bed in mag slapen
en dan niet meer wakker worden.Tlet
klinkt hartgrondig, llrraar ze is niet
somber. Tijdens ons gesprek in haar
Baarnse parterreflat schalt ook afen toe
de lach. En ik betrap me erop verrast te
zijn. Voor deze afspraak met de oudste
vrouw van onze vereniging, heb ik me
tegen beter weten in toch weer het ste-
reotiep van een hoogbejaarde voorge-
steld. Maar als ik binnenkom, staar;en
rljzige dame voor rne. De linkerhand
steunend op een stok, de rechter ter be-
groeting uitgestoken. Geen grijs maar
blond haar, dat koker om her hoofcl
golft. De groeven en lijnen van een lang
en bewogen leven in een roch jong l1j- 

-

kend gezïchr. Handen -., ,..ior!'dJ
nagels. Een krachtige stem, die een al-
gemeen beschaafd Nederlands diep uit
Íe k..l haalt. ln de mixrure rr., g.po-
iijst Haags en Goois zegtze 

"en 
jï*".r

het een d moet zijn. We praren over her
verlejen.

'lk heb een rijk leven gehad. Het eersre hu-
welijk is heel moeiJrlk geweesr. maar ik heb
ontzettend veel van m'n man gehouden. En
met m'n rweede man, waar ik dus vrij oud
mee trouwde - ik was a8 en hii l0 iaar ou-
der -. ben ik toch nog bijna 25laaisamen
geweest. Daar tussendoor zo'n rwaalI jaar
Ë1 a. axws. Nee. i,k heb het..g goËd g"-
h;d. ft heb kinderen van m'n b..?.ï .r., "
zusters en kinderen van mijn tweede man
en met allemaal heb ik een erg mooie ver-
höuding:Daiïlió ei§enlijk öngetooflljk.,
Ze vathaar leven samen met de ónderlil-
gende roon van tevredenheid. tleursteÍin-

.t
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of tierr minuterl voor het half zes was nog
c_\('l) ll:lrr'r r,.i].'r orttje ectr bcetje.rp rc
d,'tt. n. Nce. j. nrocsr w('rk( n ror I)all zc5 et)
dan kon je jezelf eerr bectjc op gaan knap-
pen.Ja. het rvas een rcgiem hoor. En weinig
verdienen. Als hootï van een aldeling bc-
gon ik rnet í 95 or ik geioof, dat ik op hct
eind 175 in de maand liad. Nee, daar kon je
niet goed van rondkomerl, nlaar ik had nog
hct pcnsioen van m'n eerstc man.'

-Je rnoest wel ltart uoor de ANW'B hebben orn

dat yol te houden.

wànt het hoort eigenlijk aan de kinderen,
dan moeten zij het nou hebben. Dus ik heb
net een hele zware week achter de rug.Ze
zijn allebei hier geweesr mer hun mai. heb-
ben uitgezocht wat ze zelFwillen houden.
Maaf 't was zoveel, dat er ook een stuk naar
de veiling moest. nn de blauwkast, een heel
mooi exemplaar; is tlvee dagen geleden
weggehaald. Ook door de veiling, wanr die
kunnen de kinderen ook niet plaatsen. De
lege plek is gisteren opgevuld door een ou-
we kast van de slaapkamer,waar ik heel dol
op ben.'
Nu achtdenjaar geleden, na veel getob,
overleed haar tweede man Het wàs ook het
jaar dat ze naar de parterreflat aan her
Brinkendael verhuisde en zij zelf de prijs
van het ouder worden begon re betalèn. De
artrose, die eenmaal inqezet, nier meer te
houden was. De heupo"perarie dadelijk na
het overlijden van haar man ('lk zar ioen
toch in de ellende. Denl< ik, laat ik me dan
maar opereren. Ik heb nou toch nergens
pleziet in). De operatie aan de ogen, rwaalf
jaarlater, met als resultaat, dat hèt linker
verloren ging.Zo is haar wereld kleiner ge-
worden. En toch... 'lk bridge nog. Met een
vast groepje, dat rouleert van plaats. Ik
moet er eigenlljk mee ophouden. Het sjou-
wen is zo vermoeiend. Aan de andere kant
zou ik hec ook een gemis vinden omdar ik
het graag doe. Ik vind het een enig spel.
Nee, ik verveel me nooit. Niks doèn, kan ik
niet. Het is natuurlijk slecht voor m'n ene
oog, maar ik ben toch aangewezen op pl.lz-
zel{es, cryptogrammen enlezen.'

- Wat leest u zo al?

geneer ik me wel een beerje voor.
het lieGt lees ik nu Engelse roman-
en een bee{e uir de oude rijd. lk heb

een solide boek gelezen, een goed
dat literair de mïeite *rrrd í"r.

leerde zc ook haar nveede rlian keirncn, een
bankier uir Arrr.rcrdrnr. ,,i cduri rraar nrer
rw-ce volwassen dochrcrs. éen gctror-rwd, de
arrder nog studerend. In 19-18 rverd ze me-
vrour,v Ilcsicr cn r-crrr-rilde ze de ÀNWB
voor de ro1 van echtgenote. moedcr en
gasrvrouw. Eerst in her grote huis in de
Amsterdamse Rir.iclenbuurt. sinds'5.t in
zijn ouderlijk huis in Baarn. 'Dar vond ik
eerst maar niks. Ik had alqd gedroomd van
een boerderijtje, helcmaal buitcn in de na-
tuur. Ik vond Baarlr maar een villadorp.
Maar 't was ecn erg leuk Luis. Zo lang als
mijn nv'ecdc man leefde, liadden we veel
etenqjcs tlruis, want daar hield-ie van e11

dan rverd er van blauw gegercn. Dat blauw
was ee11 voornarne farnilicverzameling, die
r()r enkele degerr voor orrr gerprek irr Iraar
kanrer re proík lrectr g.r,..,, i,, ..',, g.u,.
blauwkdst.

Het blijkt een teer punt in ons gesprek. Als
ik, duidend op kasten, tafel{es,ànàeke
voorwe{pen en vele groene planten, de
mooie dingen om haar heen roem, omzeilt
ze het niet
'De kwestie is namelijk, de ene dochter is al
zevendg en de ander zestig. En dat blauw
dat waJwerkel!jk een schiïrerende verza-
meling. Maar ik ben nu zo-vef, dat ik geen
etenges meer geef Dat kan ik niet mèer. En
ik heb er hier ook geen ruimte voor. Toen
begon ik te denken, als de kinderen nog
een bee$e van dat blauw willen genieten,

'Daar
Maar
netJes

altijd
boek,

Je voelde voor het werk. 'W'e waren er toch
allemaal een beeqe door gegrepen.Je stond
altijd achter de ANW.B. Her was iers waar
je wat voor voelde.'
Als il wat spottend zeg, 'her was ook een
nette, keurige club', lacht ze smakelijk, Ja-
ja.'Even eerder hebben we namelijk vasige-
iteld. dat ordente\ijk en keurigakíjibelan§-
rijke begrippen voor haar zijn geweest. Ze is
heel serieus. 'Solide', noemt ze het zelf.Ja,
ik geloof wel dat ik solide ben. Maar ik
vind het wel leuk als iemand anders is. Ik
herinner me, dat ik een keer buiten tegen
juffrouw Klein zei, nou zetje weerje
ANWB gezicht.'Dat heeft ze wellicht ook
zeifgehad. Toen ze in de oorlog naar Breda
was gefietst ('ik wilde graag naar m'n ou-
ders') en nier meer rerug kon. legde Van
Balen de veranrvvoordeliikheid van Bijkan-
toor Breda op haaruchoid..r. f n die qd

Maar ik ben zo lanszamerhand oversestaDt
op luchrige lekruurïop de niemandileqjel.
En voor de rest, ik interesseer me rroor de
politiek. Belachelijk, maar her is zo. Ik kijk
graagtaaar NOS-laat.'Het is haar houvast
aan de werkelijl,heid. Als wouw van 92
mijmert ze veel over het verleden. Maar er
is nog zoveel heden, dat het haar voorlopig
wakker houdt en op voet van oorlog mei àe
ouderdom. 'Ik benjaloers op alles *at nog
kan werken en kan lopen. Alsje dar alle--
maal nier meer kunt, dar is nier leuk.'
AIs we afscheid nemen, brengt ze me naar
de hal. Steunend op haar sroli, her blonde
haar - en echt niet geverfd - gelokt om het
hoofd. Op..n r.f.Írje t g.,, í.n wand wijst
ze op drie bondstegèls. dé jubileumtegel uit
1933 en rvvee wegens her SO-jarig lidmaar-
schap van harr eí haar man.-'De"ANWB is
inmiddels ver weg. In de familie ben ik
vaak geplaagd, jij metje fietsclub. Maar het
was iets waarje wat voor voelde.'

Bram Roozendaal

5
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OOKOUDEREVRC
OORLESSENZEL]

Het is uoorhij. Karrinn het is uoorbi j
Den Hdag, L)en Hdag, de u,eduwc wn Indië dat
ben irj.

Hct rricloclie!c van.Wietekc van Dorr
schict rne te binncn als ik dc Atjehstraat
binnen rij in de Coupcrusbr,rurr, zoals de
Archipclu,ljk ook u,el eerrs rvordt qenoc,md.

Maar c1e síeer r.an u-eleer trcf ik niet aan in
de Basisschool op numnrcr 3i, rvaar dc 1o-
tograaf en ik u.orden vcnvacht. Hct
gynlnasdeklokaal doet \\-at kil aan. ln dcze
mimte volgcn dertien 5-í-plus clamcs or
.,uJ.r ., tt ri r'r't'brr rltri.].r r.ri rr i rrc.
'Wc mogen een krvarriertje het lirkaal in otr
wàt plaaics tc schieten or nrondjesrtraat in-

dmkken op tc docn. Docente Maartje de
Best (+7), lerarcs zcltr-erclediging, lner ecn
spccialisatic r'-ool oudere \rrorl\{en, zcgt het
zo: 'lk heb er licr,cr niernand bij, r.vant dat
lcidt dc aandacht aÍ.' En na ccn nitgelopcn
ks,articr schudt ze ons qedecicleerd de harrd
en st.ra11 \\e weel buitcn.

Het r.oorgesprek rnet haar heett u,cl u.at
fèiten rnatcriaal opgeleverd. nraar de darncs
aatr hct rvcrk zien. daar rn,rct ik het toch
van licbberr. Het bhlkt clc ocÈnencle dames
niet te deren. De stenrrnirrg is geanirneercl
cn cr r,r,orc]t r.vat atgelachcn. Ik rnag er glaag
rraàr kijkelr.
Sonrs r.vordt in qroepjes van dric geu,erkt crr
solrls varl rnee. Maartje. geklcccl in een los
zittencl slobberpak. geeft aarnvijzingen.'Het
gaat ook om je gelaatsuitdrukking.' roept ze
1uid. Jc nloct 11et zo venijnig zijn als-je
knuistcn.'l)e clames, c,ok lekker iosjes irr de
kledine, \'er\'verclr zicir duchtig"

Eeu voorbeelcl: Trvee vrour,r,cn houden een
luchtkr.rssen tussr-:n zicir in. Een derde nrept
r:rop. Dc bccloelirrg is, dat zij daarbij ook
harcl gilt. Deze ocfening rvordt genoemd:
'harnerslag op n.rus.' Het schreeurvel is

knuddc. 'Harder', roept Maartje. Ecrder
vclrcl.lc ze rrrij. dar d, z.' g.'t:. r'rne vrou\\cl
nooit geleercl heeii voor zichzeifop te ko-
nre n. Meisjcs Ínocsterr vrienclelijk cn vooral
aardig zijn. Flink van je afbijtcn, cr op 1os

ran1111e11 rvas roor jongcns. Irr rnijn herin-
ncring klinkt nror,clers stem: ,rriet zo luid
pratt rr kirrd. drr ir riicr r)cljes \'()or \'('r)
IrlclSJ at.

Daar is Maartje rveer iu àctie. 'Pij11 veroor-
zaken.'

ó
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'Ncer, niet cloor cen knictjc,' hccÍi ze rne
r.ertcld. 'Oudcrc u.ottr".i, zijrr hienoor niet
snel geroeg etr verliezen gar.rw het even-
vn icht.
Merrtjc glJt tcgcl)()\('r ((l) ( ur\i\t\' \tJal).
dic fungeert als clenkbccldigc aanvaller. Ze
deeit daarbij rake klappen r-rit - niet echt
lratuurlljk - cn schrccurvt door het lokaal:
'laat nrc los j!j, sodenrieter op! rot op j1j.'Al
lemachdg. Die Maartje \veet v.rn wantel1.
V:rrr huis uit ben ik niet zo bang uitgevallen
en ik ga nog steecls 's avoncls naar cell cr11'-

sus of een avon.ljc uit. Maar ondertusserr
deuk ik toch, lje kuut van zo'n cursus r.vcl

het een en ancler opsteken.'
In de training u,orclt rccl aandaclit besteed
aan het qebruik van de stern, houding, uit-

straling en ademhalirrq. Flsiek en rnentaal.
Verdedigingstechnieken. het 1os kornen uit
\L,urggrcpcll! slaan en trappL'n kornen aan
boc1. De achtenr.,r,rrrsc ezci-.stamp. Ik vraag
nog even aan ccll clcclncrn.isrer. 'heIpt het
uou echt, sla jc nict drcht r1s-je rrordt aan-
gevaller-r?"Nee'. is htt ann.,rorcJ, 1c knjgt
een heel andere hor.rclins. r'olgend jaar ga ik
rveeL.'

Er is veel bcl:Lnqstcllinq vLr(rr cleze weer-
baarheiclstraininqerr. En het zijn zckel niet
uitsluitend ,rileensraan.lcn clic 1crerr zich te
yerl\:erel1. Het is cie toenerlende on\rcilig-
heid op stra:rt. die z,lvcl qetrouu.de, als al-
IttllrtJJl).lr \ r'.\LI\\\rr 1r..ti.,.rrtgezcr cctr
tlairritrq s'ccrbaar}reid te volgen. Als-je

overdag cn 's avoncls nict rnccr- l)aar buitLrlr
durft, kom je in eeu isolement terecht. Het
rcndr,rncnt vall dc cursus is, dat-je allerter
rvoldr. Nier n)ct Ircclge\lJqclr r\gcrr,)\cr
stra.rt gaat! maar u,aakzaanr bent. Ecn aan-
valler bek5kt zijn slachtoflcr cn sl2rat pas

toe als }i1j angst besDeurt. O.,.erigeus r'r,or-
dcn gcen nlalulcr) tot dc trailrilrg tocgcla-
tcn. Dat u,crkt niet. Nog eerrruaal Maartje
de Best: 'Oudere vrou\\re11 lnoeten atstap-
pell \r:r11 de iuxe ciat-je niets kunt clocn.' En
clatjc u'at kunt cloctr, daar h.,ctt ze mij clik
van ovcrtuiqd.

kkst Tirte den Boer
Font's Harry de Wé

2/ t9tx)

Haag, tel.

7

Onder de van SOWOG
Welzijns-
in de Toren-werk en

- 3ó43818,
vallen diverse cursussen, waaronder
deze weerbaarheidstraining. De cur-
sus start weer in septernber op twaalf
punten in Den Flaag en bestaat uit
tien lessen van twee uur. De prijs is
f 50,-. Er kunnen telkens maxirnaal 15

vrouwen deelnernen.
Zelfver dedísings- en rveerbaarheids-
trainingen rvorden ook gegeven in
Groningen, Arnsterdarn en Utrecht.
Inlichtingen doorgaans bij de ge-
meentelijke informatiecentra.
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hecfi cJe heer Bark-
o11s tu-

dens de kotfie en het vcr-lvelkonrd.
Het verslag van de Ledcn-

I)e liccr
aandacht

voor de De beper-
hetking van de leeftijdsgrens is

Handboek vervallen.

PENSIOENFONDS

De gestage groei van de VG-ANWB
heeft zich vertaald in de toeloop naar
de 11de Algernene Ledenvergadering.
Op die dinsdag 27 rnaart 1990 kon
voorzitter rnw. FJ. Noordervliet-Van
West honderddertig leden begroeten.
Dat was in de aanloop naar de verga-
dering dringen in de voor ons vrlj ge-
rnaakte Velo- en Ionazaal tot diep in
de gang van de tweede etage en in-
schikken voor de lunch in de Edo
Bergsrnazaal. Volle bak dus en toch
niet het vereiste quoruÍr voor wijzi-
ging van de verenigings-
statuten. De voorstellen daartoe kon-
den wel worden behandeld, tnaar
voor de goedkeuring was 213 van het
aantal leden vereist. De sternrning
rnoest derhalve worden doorgescho-
ven naaÍ een extra vergadering op
donderdag 3 rnei.

De voorzitter is verheugd ovcr de grote op-
konrst. Dic srirnulccrt het bestuur in het
onnvikkclcn van aktir.iteiten. Dc consc-
qttcrrric i..'.]:rcr. dar 2.,'tt gr.rtc.rpkorrrrt o1.

een doorder'r,eekse dag dc ANWB voor
grotc problcnrcrr stelt. Zr.1 u,'r;st erop, dat dc
jaar15kse ledenvergadering voortaan u,e1-
licht toch weer 11aar dc zaterdag za1 moeten
verhuizen.
Dc r.oorzittcr vcrzoekt de vergadcring ccn
ogerrblik stilte in acht te ncrnerl ter nage-
dachtenis van clc lcdcn die ons ditjaar zrjn
onwallerr. Een speciaal woord wijdt zij aan

ons overleden bestuurslid'Walter deJongh.
Hij l'rec[t vanaf dc oprichting van de Ver-
cniging zitdrrg gehad in het besnrur cn \rcr-
tegenrvoordigde otrs in hct bestuur van het
Socia:rl Fonds. Tot haar spijt moct zij n'rcdc-

Het,]aan trsl:rg 1989 gccft geen aanlciding
tot rrpnrerkingr'n. De voorzittcr wijst daar-
bij nog op dc aanr-aarding van cle Wet Ny-
p. J.. .1. g. r,,ls t a:n.irr u Szigir:gerr rrroc-
ten \\ Lrrd.n anqebracht in o.a. dc Pen-
sir).11- .r1 Sp:r:irtrrnclsenrl,et. Gcpensiolleer-
clen kr,rnnen nu zirnnq krijgen irr hct

Hieronder volgt het r''erslag van .Jc sccreta-
11s.

c]elen dar .le heer NoLrr.r-en orls wcgclls ver-
blijiin hct buircrrland ditnraal rriet kan bc-

Joke Wrniers (rethx) uoor het laatst achter de bestuuretafel.

Bestuur van het Pensioenfonds en in de
Raad van Deelnemers. De heer De Korte,
secretaris van het Pensioenfonds van de
ANWB, heelt desgevraagd meegedeeld. dat
dit punt op de eerswolgende vergadering
aan de orde komt. Hij zal ons informeren,
waarna het Bestuur zichberuadt op te ne-
men stappen. In dit verband vindt zij het
van groot belang, dat alle ANWB-ers mer
VUT en pensioen lid worden van onze ver-
eniging. Dat vereenvoudigt de vertegen-
woordigingsprocedure. Daarenboven wordt
onze stem gehoord in de OVGO, die o.m.
tweemaal perjaar met andere ouderenor-
ganisaties een gesprek heeft met de minis-
ter van'WVC.

BrJ-ZO^rDËRHEDEÀ/
Het is dondt'rdttgmiddag en Leeuludrdeil !,:1dÍ ,qe-
bukt ondcr een .fikse ln.qelbtti. In lrct ANLL'[3-
karttoor in de Lar1qe l,[ttrktstrodt is ltet eclfier ztt-
mer. Fleurige a-ffcltas met lokktnde stradert sie-
ren de a-fdelin,q Reisbureau. C)p de bttlic stadt een

grote bos ndrcissen.

K"tn ik tt lttlpttr tnyrtltrr'r? rtraoyt «n jrtt{( in-

Jitrnatrite adn eilt rijzige, míddelbare hter.

- Ik kom urdeen of u dl iets Lueet orcr mUn kdilt-
peerreis nadr Hon,garije .

- Hoe is de nadm?

- Moandag.

- Nce, iÀ urdag rtiet wdrnc{ u geboekt hebt,

iltlar uw ndafil.

- ltladndag.

He t nrcis,f e looltt na,tr de bdk net adntrd,,,en en

n-a d QÍ. e t t -p,:lsst:i n t e e r t c o l legt,' we e t 
-j 

ij i e t s r,,t r r

een kantprcrreís nadr Hongarije.Ik lrcb een

neenrde milfi ddn de balie, die ziju ntunn niet u)il
:(-({(,/. i //,rdr /1 ij is ttt,tandng /,rriqs.q,'zc,rt.'
Dt toll,1,t srltit r in Je lndt. Ja t r ii tert Lotttyrtr-
reis Hongarije o.b. gakomen, inadr die nrcnsen
he te t r werkel ij k LIa d n d tt,g.'

Aan diezelJde balie tek een mijrlteer nd: 'Heb ik
nu alles? Een pdrkeerilrnet, eeil route, eeil
lRl<...',
- Een kdnpeercLlrilet) een lRK,'uarbetert de in-

Jitrnntrirc. 'En reist u ntet ddnlnnger?'
De ruijnlrcer, zortrler op ta zien: Jd mUil wouw

laat fiea.'
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STATUTEN
GOEDGEKEURD

Vrorafgaand aan de bestuursvergaclering
vlrr .3 nrcij.l. zijrr d, ir, rzicl)c \tlr.ltcll val)
de vcrcrriging in cen extra vergaclering
goedueke urc1. Rehalvc dc djdcrrs de Algc-
nrcne Ledeuvergadering jtgebrachte wijzi-
gingen, is trog cetr arlrvulling tocgcvoegd
betreflencle art. 18. sub. 1. Deze luidc Irr cle

oploep rnoet het te behanclelen oucler-werp
lvorclcn vermelcl. Ilij cle oproep nroct cle

AFSCHEID M\v. VERNIERS gen de gelegenheid ook schriftelijk hun
stem uit te brengen.

In verband met het bereiken van de leeftijd
van75 jaar dient mwJ.C. Verniers statutair
het Bestuur te verlaten. Ter aanvulling
heeft het Bestuur mw. H. Brehler-Zantema

Ean oyt:rzíthL utn le lrui: Ir:,,ilrtr I /,lr llqrrcnt Wr,<dJuín,q.

voorgesteld. Desger.r'aaqcl is zrj bereid de
functie van secretans te ven-u11en. Daar
geerl andere kandidaterr zijn qesteld, u"ordt
mu,. Brehler bij acclanradc qckozen.
Dc voorzitter dankt nrrv, Vemiers voor al
l'retgeelr zij gedurende zevetr_jaar r.oor cle

Vereniging hccft gcdaiin. C)nder applaus
orlrvangt z1j een bloernetje en een envelop
nrct inhoud. In haar dankrvoord zcgt 1r1w.

Verrricrs dat zij het u crk r.oc,r de Vereni-
ging rnet groot plezier heeii gedaan. Zij
wcrlst haal opr.olgster vecl succc-s.

WIJZIGING STATUTEN

Het b15kt dat voor sternming over de statu-
telu,ijziging onvoldoende leden aalrwczig
zijn. l)c voorzitter declt rncdc, dat nu bin-
nen uirerlijk I mrauden een nieuwe verga-
dering bijeen geroepell moet wordcn. In die
vcrgadcring is het quorum van2/3 van hct
aarrtal lcdcn niet vereist. Opdat in die extra
vergadering de nieuwe statuten zonder
meer goed gekcurd kunnen worden, vraagt
zij de ledenvergadering de voorgestelde
wijzigingen thans wel te behandelen. Men
gaat hiermee akkoord.
Dc puntsgcu,ijze behandcling van het voor-
stel tot wijzigirrg van cle Statuten vergt veel
tr.1d. Er zijn opnrerkingen en amcndcmcn-
ten van dc hcrcn Bruinhout, Eysenring,
Oostrum Soede en Zijlstra.r,,r*. t .IDilg.
Voorzover de vergadering akkoord gaat,
worden gewenste correcties aangebracht.
De officiële goedkeuring van de rrieurve
Statuten heeft plaats op 3 mei, voorafgaand
aan de bestuursvergadering. De lcdcn krij-

REGIO-AKTIVITEITEN

lvorden Ter
de bU

lverden 180 stemmen
voor,2 tegen en 12 blanco uitgcbracht.

FINANCIEN

Overeentomstig het verzoek van de vorige
ledenvergadering heeft de penningmeester
de financiële stukken met de uitnodiging
meegezonden. Iedereen heeft derhalve de
gezonde financiële situatie van de Vereni-
ging kunnen bestuderen. Er is geen aanlei-
ding tot verhoging van de conrriburie. Ge-

vraagd worclt rlog naar het in 1989 opgc-
vocrde etr nict aangesproken bedrag voor
de regiorrale aktiviteiten. Dc penningmees-
tcr za1 dit lnet dc vragensteiler opnelncn.
Het financieel vcrslag en de begroting wor-
dcn tensloftc akkoord bevonden.
Namerrs de Kascommissie r,vordt de pen-
ningmeester bij monde van de heer Eysen-
ring onder dankzegging déchargc vcrlccnd.
Volgens der Statuten moet nr\r. Hoogen-
bergh de Kascommissie vaanvel zeggen. De
voorzitter clankt haar voor dc vcrlccndc
medewerking. De hcer Eyscnring stelt zich
nog een jaar bcschikbaar. H5 r'vordt bljge-
staan door de heer'W'arendorf,, eerder reser-
ve1id. Als nieuw rescrvclid stclt mw. Van
Mil zich beschikbaar.

De voorzitter spreekt er haar teleurstelling

ovcr uit, dat op haar oproep in de vorige le-
dclrvcrgadcring geen reaktie is onrvangerr.
Om toch de geu'enste regionale aktiviteiten
van de grond tc krijgen, heeft het Bestuur
eetr aantal leden in het land bcrraderd en
bereid gevonclen dit wcrk te ondersteunen.
Tijdnood nraakt het haar niet rnogelijk alle
nanlen te noelnen. Wel vertelt zij, dat rnet
tnr'dtrir'rkitrg varr de hecr Fokkcnra uir
Groningen de eerste bijeenkomst op 20
april in Slochtcrcrr za1 plaats hebben.
Sncl u'ordt nog overgestapt op het punt Se-
nioren(sport)dag. Dic wordt begeleid door
studenten van de Haagse Akademie voor
Licharnelij ke Opvoeding. Alle spelakdvitei-
ten zijn afgestemd op persollen van ó0 jaar
en ouder. Bij de Rondvraag rnaakt de heer
Rust zich ongerust over zijn lidmaatschap.
Tot zijn tcvredenheid zegt de voorzitter:
'niet over praten, rusdg doorgaan nlet
aden'rhaien.'
De heer Scherder stelt ccn vraag over het
niet verkrijgcn van een verzekeringsbewijs.
De voorzitter zal ernaar inforrneren en hen'r
berichten.

Mur De Boer heeft geen vragen, maar voelt
de noodzaak het Bestuur te danken voor
het vele werk, dat vooral voor de u,-5ziging
van de Statuten is verzet. Niets nrccr aau de

orde zijnde, clankt de voorzitter de aanu,'c-

zige leden voor hun inbreng en sluit zlj de

v.'rgaderirrg. H( t tc:lrn van de Audio-r istte-
[c afdelirrg verr de ANWB verzorgr t.'r a[-
slr-riting cen klankbeeld over de beveiliging
varr de bondsvcstigingen.
De secretaris
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OUDEREN OPNIEIJW
NAAR SCHOOL

()p'fuwttclnndsJier:tnondt,rki'linguandt'bosuddierrnarhetNatuurparl<FleuoLtnd,éénnnclesponicraoir,lrr,l iirr,irr .ii
Lirserbosda.q.

Bhjkens onderzoek val1 her Sociaal en Cul-
tureel Planbureau za1 het pcrcentage oudc-
rel1 va11 55 jaar cn ouder dat orderwijs
volgt, dc komendc nvinrig jaar vcrdubbe-
len. Van de oudcre nranrrén hccft nu orrge-
vcer +0 en van de vrouwen ó0 procent rrlct
meer dan lager oridenvijs gehad. In hetjaar
2010 zulien dic perccntages zijn gehalr,eerd.
Uit de aanqctoondc groei in cle jàren tach-
de. blijkr dc bel:rnsstelling vooral uit rc
gaJIr lrJrr !'feJtlc\( ( llf\Ll)\CIt cll Vrrfnlj;1g.-
eericlir onclenvrjs. Onder hoger opgeleide
oL1d.'rL-1r bestrar cen groeiende inrciesse
r 'ur lr. r HO\ O Hug. r Orrdcrrr ijs voor
OrL.lt li rr . 2,,.,1. Jrr ri.rrdr rerz.,róJ aar: de
Lrniversircrrcrr van Nijnregen, RotÏerdam en
Groningcn en lrog ditjaar van start zàI gaar.
in L)ur Haaq.

Per 2 augustus 1990 kunnenhuwelijkspart-
ners, die mer hun echrsenoor buiteà Ne-
derland wonen, ingerrige een wijziging van
de EG-regeling, 

"Jk 
..í now-p.rïioË"

opbouwen. Zij kunnen namelijlieen vrij-
willige AOW-verzekering aangaan, in cóm-
binarie met een A'W-W-verzekèrinE. Infor-
marie: Soci al e Verzekeri ngsbank, B"ureau

Her qcbrr-rik van VUT-regclingur is sinds
l',Rl rcrJri. r 'uJi:d. Dir rra.rt i,, eel rrp-
port Ven'roeqde Uitrreding in CAO's.
Thans hebben rr-rinr J,ó r,,iljoen rverknc-
lncrs een \rUT-rescling. Dat zijrr aIle rverk-
nenlels in or-erhciclsclicnst en in dc gepre-
rrricerde cr r qcrub.i.l iccrJi :eCror .,i riu..-
dcrde vrn rlTe,,.r'k,,-r,,cr. irr d.. rrrarkrsec-
tor.

GE Vrijwillige Verzekering. Posrbus 7 7()0i).
1007 MG Amsterdarl. rel. 020-:;l l50tl

\rERZEKERING
Oudere vrouwen. - C)udere \.rou\\-en
moeten het hcft in eisen handen nelncll
om hun posirie te r.r"b.,.r.rr. Dit advies gaf
staatssecretaris Ter Vcld b5 de uitreiking
varr dcJ,'ks 5rnir-p;rj:. L)eze rcgeriIrg:p'rj:
voor emancipatie ging dit jaar naar liet
Wijze Or-rdere Vrouwen-Vlechrwerk
(wouw).

Telkens weer uerbaas ik me ouer

het initiatief uan wegen»athten.
Neem wegenwacht De Weerd uit
Ede. Zijnlate dienst rond midder-
nacht zdt er op.'Lekker naar huis',
moet hij gedacht hebben. Dan ziet
hij opeens dat bij een benzinesta-
tion de alarmuerlichting brandt.
Hij keen zijn auÍo en gaat pools-
hoogte nemen. Tbr plekke aange-
komen, zaghij twee auto's staan en

wat mensen rondlopen. Terwijl hij
uh z'n auto stapte, hoorde hij twee

sehorcn. lk word al misselijk bij de

gedachte alleen. Bij De Weerd

drong het op daÍ moment amper
door. Wel begreep hij, ddt er wat
abnormaals aan de hand was.

Daarom nam hij uit uoorzorg een

lij in gewotte
to's mee op te

uan geest

Het wds

evefi wefifiefi
rend in de nacht, zag hij een man
op de grond ligen, die inbedwang
werd gehouden door een politie-
agent. Een andere agent had zijn
handen uol aan het arresteren van
een tueede man, die heftig tegen-

stand bood. De agent,

op de grond in bedwa,

tegen de wegenwacht,

eucn uan iltt \tu{, dan gn ik n n

rollqn lrelpen.'Zal jc roclt yb, rt-
ren. De W'aerd bleef geen keus.

Drci.qtrtl zwa,titnJ ntct zi.in ilze-
rcn staaf gin1 lty bouut oy de tnarr

zitten. Tbsn de nueede man in de

botitn zat. kwant tr tor zyn op-
I t rt I t t i t ry pol i r icvcrsrerk itr I om z i.t n

()nQew()fie taak ouer te nàmen. Tot
dat noment lnd hij geenflauw
idee wat er eigenllk gebeurde. Hy
hdd in een impuk gehandeld. Toen
hern wcrd ucneld dar hij necqcli,l-
pcn had twee btritcnlanders t('dr-
restereil) die bezig wdren - gewd-
peild en wel - een inbraak te ple-
!en, begonnen zijn knieën todt
lichteliik te knikken. Eenmdal
thuis drong het pas goed tot henr

door. \ Nachts schrok lif er aen

padr keer uan wakker. Titch zei hif
later dls (tntwcord op de uaak ge-
stelde uradg oJ'hij een uolgende keer
weer zou gat1fi kijl<en als er wat
bijzonders aan de hand wds: 'Na-
tuurlijl<. Dat lxtort nu eenmaal Ltok

btj de taak uan een wegenwatht.'
Persoonlijk denk ik heel la-f:'CeeJ
mijn portia maar a(1n Fikkie.'
LLddr wel is het zo, dat bii ieder
urrhaaltjc uir hct rorps, mtjn he-

wondcring uoor de wequrwarht nl-
leen maai toeneemt..

Tine

dia de man
ns híeld, riep

'neem het

É
à
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KOKENMET
PAULVANDER MEU

'We 
gaan ons zclf cen beetje ver-ncnnen. Iets

frissigs nrakcn vc,or de kon-rcnde zonler-
maarrdetr. Voor zonraar tussendoor of als

toege. Zelf 5s rnaken. En't is nog leuk ook.

RUMPARFAIT

Benodigdheden:
.t dooiers
'/, litcr suikerstroop
2 dl slagroom
1 c1 runr
25 sr rozijneu

Maak dc sr-iikerstroop a1s volgt: doe in ccn
pan 125 gr suikcr nlet 1/il liter rvater en een
paar druppcls citroensap. Brcng dit aan de
kook cn laat het 5 n-rin. zachtjes trekken.
Laat het koud rvorden.
Zct dc rozijneu in dc runr eI1 de helÍt van
de suikerstrot'rp en iaat dit 12 uur trckkc,r'r.
Laat daanra dr: rozijnen uitlckkcn cn voeg
hc,t voclit (d.i. 1/8 liter, cverrrueel aanvullcn
Inet de overige suikcrstroop) blj de dooicrs
in een ronde korn. Klop de slagroonr sdjf
cn zct dcze koud w,eg. Zcttttt een pàll rnct
\vater op het vuur en laat zachqjes koken.
Zet cle kom nrct de dooiers op dc pan en
klop dc dooiers luchtig. doch srevig ,,p. (Zc
lnuete n ltettduarrrr zijrr). Nrr Jc korrr v.rn de

BUITENPOST
Standaardpakket en ABWZ
Ik wil graag reageren op het artikel over het
standaardpakket in de rubriek Buitenpost.
De opmerking van de redaktie, als zouden
gehoorapparaten en brilleglazen nier voor
vergoeding in aanmerking komen. is in
zoverrejuist, dat ze geen deel uit maken
van het standaardpak-ket. Vergoeding kan
echcer wel plaats vinden op grond van de
ABWZ, \ /ààrvan de uirvoering bii uw ver-
zekeraar berust. Er moet wel aan bepaalde
voorwaarden worden voldaan, o.a. voor een
vergoeding van brilleglazen geldr, dat deze
zijn voorgeschreven door een oogarrs. Bo-
vendien moeten zij van een bepaalde sterk-
te zufl.
W. Wienbelt, Maarssen

Ons bericht was inderdaad onuolledig. In de

ABWZ-folder uan de KLOZ, beschikbaar uoor

alle uerzekerden bij de UAP, zijn de uoor ieder-
een geldende rechten uermeld, betr. o.a. de uergoe-

ding voor gehoorapparaten en andere hulpmídde-
len. Red. BB

pan halcn en doorgaan lnet kloppcn tot dc
massa koud is (kan o,cntuccl op 5s). Voeg
de slagroom toe eI) roer als laatste de rozij-
ne,n crdoor. Giet de massa in één of rnccr-
dere vormcn cn ze t dic dan irr het vriesvak
tot het ijskoud is. Leuk geqarneerd met
Íruit opdicnen.

IJSSOUFFLÉ

Benodigdheden:
3 eiu'ittc'n
125 gr suiker
2 dl slagroon'r
1,/u liter fijngeu-reven aardbeien
1 /2 dl u,arer

Klop de slagroonr stijicn zct ze koud u,eg.
I)oc sr.riker ell water in een pan en klop dit
5 rnin. Daarna evelleens koud r.r,cgzctten.
Doe de eiu,ittcrr in cctr korn cn klop deze
rnet de mixer srijf tot het eis-it u,it en dik
bcgint te wordeu. Voeg dan heel langzaam
de suikcrstroop toe (zie vorig rccr:pt). Roer
ver-volgens de siagroom erdoor en als laatstc
de aardbeicnpulp. Doc de tnassa irr cock-
tailglazur clr zct dic in ilc dicpvries. Garne-
ren met slagroom en aardbeien.

PLINCH

Benodigdheden:
1/4 1. lichrc bordeaur
1,/4 l. suikerstroop (i25 g. suiker,/0,125 l.
rvater)
sap \ran 2 sinaasappelen
schil van 2 sinaasappelen en 1 citroen
2 c1. brander,,r'ijn
2 cl Tia Maria
3 eirvitten
125 gr suikerr
Doe de w!jn, suikerstroop, branclewljn, Tia
Maria, sap van sinaasappelen en de vrucht-
schillen in eerr pan en laat alles ongeveer ó0
rnin. zachtjes trekken op het vuur. Nadien
ailes in een korn, kor.rd laten wordcn c1l in
hct vricsvak plaatscn. Rocr af elr toe door
tot hct bcvrorcn is (het is dan schilferig).
Doe de eiwittcn in een kom en klop deze
op tot de massa dik en wit begint te wor-
dcn. Nu iangzaam dc suikcr toevoegen en
doorkloppcn tot ccn zeer stijve massa. Roer
verwolgens de eiwitten door de ijsmassa en
verdeel de nieuwe substallfie over glazen.
Deze nog even terugzetten in het vriesvak,
nraar niet langer dan 2 uur. Andcrs wordt
de punch te l'rard. Serweren met schijles si-
naasappel.

HERDRUK

Oudere kiezers
Vooral de ó5-plussers hebben voorkomen
dat de PvdA bij de raadsverkiezingen van
2l maart een nog dramadscher verlies zou
hebben geleden. Meer nog dan arrdere leeÈ
tijdsgroepen bleven zlj de PvdA trouw.
Daarentegen heeft de WD te kampen met
een grote leegloop van ouderen. [n vierjaar
tijd heeft eén op de drie oudere WD-ers
zíchvan deze partij afgekeerd. Dó6 is als
reladeínieuwe parrij zelfs bij de ó5-plussers
doorgebroken, een duidelijk bewijs dat ou-
deren sreeds minder tradirie-getrouw srem-
men,
teeJ'Tyd

Terzijd.e
Als de winkels tot halfzeven open blljven
durven de bejaarden een halfuur{e langer
oP straat.

Je hebt bejaarden die zich de tijd nog her-
inneren, dat mensen een heel leven mee-
gingen.
WijNederland

Prestaties
Het is een eigenaardig verschijnsel dat
enerzijds de ouderdom wordt afgeschilderd
als een periode van verwal, van achteruit-
gang, terwijl anderzljds in de literatuur een
groot aantal personen komt opdraven dat
op hoge leeftijd tot bijzondere prestaties
kwam.
LeeJ'Tijd

Spoorslags
De 415.000 houders van,een óO-plus senio-
renkaart van de Nederlandse Spoorwegen
vormen de doelgroep van een nieuw blad
van NS: Spoorslags - Reiswijzer voor senio-
ren. Het blad verschijnt drie keer per jaar
en vervangt de Seniorenwijzer. De Senio-
renwijzer was brl de loketten te verkrijgen,
maar senioren moeten Spoorslags schrifte-
lijk aanwagen. Het nieuwe blad is bedoeld
als product plu.s bij de kaart, wat nog wordt
versterkt door de toevoeging var' 12 tot 16

voordeelcoupons (bijvoorbeeld voor gratis
koÍfie) die gekoppeld zljn aande Spoortips
in Spoorslags.
Adformatie

Allochtonen
Oudere Turken en Marokkanen zijn slecht
op de hoogte van de mogelijkheden om op
latere leeftijd in een bejaardenhuis te wo-
nen. Maar ze hebben ook niet veel animo
om zich daar te vestigen. Liever wonen ze
zelfstandig, b1j hun kinderen ofkeren ze te-
rug naar hun land van herkomst.
De Volkskrant
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CRYPTOGRAM

BUITENBAND

Horizontaal:

2. Een slaapplaats, r.litgevoerd in kleur, leidt
tot handophouding
7. Een bergplaats, moeder, voor eeu dier
8. Middelbaar .rrrdcrwijs ir ('( r vo('rtuig
voor een godheid
9. Ach, leg dat anders, het geeÍt hilariteit
10. Moct dc vcrpakking daar in dc vulkaan?
12. Pa wordt opgenonlen door het paar, dat
is gercedschap
13. In die periode is r-rinal te verwachten
1.1. Speelgoed in de tuin? I)at is feest
17. Duge te water in Noord-Brabant
19. Samen trappcn? Dan rnct gocd rnatc-
riaal
21. Het is wel soepel om 'n voorschot te ge-
VClI

23. Voor ccn sieraad is de halve regering in-
gezct
24. Mecstal niet gek; het kornt er droog uit
25. Vindt de vogcl slechts plaats in Noord-
Holland?

Verticaal:
1. Vleeswaar in 12

2.De.botgvan de gemalin van Àegir in de
oPerung

OPLOSSING ACHT MIN ZEVEN

1. alpinist-pianist; 2. outsider-duitser; 3.

sleepnet-penseel;,t. Íritegse-fietser; 5. klcu-
rets-kleuters; ó.generaal-lcergang; 7. schat-
tig-tachdg; 8. vetcraan-evenaar; 9. onge-
pasr-spol1gat; 10. dierbaar-aardbci; 11. eet-
gerei-reegeit; 12. treurnis-snr.ritcr; 13. schal-
nrei-schanrel; l.l. pancreas-spaarne; 15.

garanttc-grarriet; 1ó. licbaard-beiaard; 17.

arreslee-lerares; 18. carnaval-caravan; 19.

rechtuit-utrechr; 20. ingeland-landing; 21.

presrige-sreiqcr; 22. onderkin-dronken; 23.

onr.ciliq-r-eilingl 21. adorabel-aardbol; 25.
bedeline-bcclclie.
A§e rrrlikcn t..irrr.,', de overgcblcven let-
rers de l-.loenrcn: 1orLls, astcr, erica, 1e1ie,

pio.'n.

Uit dr ve1.- qoede oplossinqen is als u.innaar
tevoorschijn q.koln.1r P.F. de Groot uit
fulerstoort. Onzc qelr-rkvuensen en dank
:ran de kn:Lppc bo11en. clie' ccn volgendc
keer ..pnieus'hLrn qcluk nlogen proberen.

4(s tK Til€Al«

2/1990

3. Men werpt een blik op de ondcr-w-ereld
en ziet de inhoud in Engeland
,1. Die man is vaak beneden peil, half duivcl
- halfrakker
5. I)e verzekering I'roudt de vlam daarom in
levcrr
ó. De nieur,ve trend .,r,orclt in San Dcrno gc-
presenteerd
9. Als u op het scherrn komt, is het rvapen-
tuig ook zichtbaar
11. Gynrnastische oefening waarbij snel een
klap valt
15. Loper vertrek naar wijnhuis
1ó. Op dat Indonesische eiland zit ecn vogel
op cc1l hcrkaurvcr
i7. De kleur val1 een bijbelse darnc
18. Als nrerr rut is, zorgt hij voor nieur'r, geld
20. Het vrouwtjc achter een griekse letter
in Artis
22. Ze vliegen eruit blj dat vcrwclende kirrd

?

a4^

-

)
Oplossing vóór 20 juli a.s. opsturen
naar Írw. G.N. Borsje, Norenburg 237,
2591 AM Den Haag. De winnaar ont-
vangt een cadeaubon valn f25,-.
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