
Leven in de brouw

"Wat kan er gedaan'
onze vereniging wat
activiteiten te ontwi
over na en meldt u on
ling naar uitgaat" ald
dens de algemene Ie
apriljl. Pag.4,5 en 8

Excursie Buren: 14 augustus

De datum is nu vastgesteld - op
tus wordt onze jaarlijkse ve
sie naar het Gelderse Vesti
gehouden. We varen op de
een werkende tingieterij en
Museum van de Kon. Ma
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Omkiiken in verwondering; wat ging dat snel.
Roel Slegtenhorst

BUITENBAND

Roel en Co Slegtenhorst
1947 - 1997

Hij woonde in Weert, zij in
Rotterdam. Hij was in de
oorlog met de Amerikanen
meegetrokken en na de ver-
overing van de brug bij
Remagen, de Rijn over, ach-
ter de tanks aan verder
Duitsland ingetrokken. Na

de capitulatie leende hij met
een vriend een legerauto en
ging naar Rotterdam waar
hij veel familie had. Bij de
ingang van de Maastunnel
vroeg een meisje waar zij
vandaan kwamen - "mis-
schien uit Weert, waar ik
ben geboren?"
Hij kon de uitnodiging om
mee te komen onmogelijk
afslaan en zo is het geko-
men. Ze verloofden zich en
zijn op 8 april 1947
getrouwd. Het duurde nog
wel even voordat Co dage-
lijks een man om zich heen
had. Roelwas ingedeeld bij
de reserve-onderdelen van
de NAVO. ln 1949 ging hijde
dienst uit. Hij kon weer terug
naar Philips maar dat trok
niet zo en kwam toen bij de
ANWB, het Centraal Archief,
de Bibliotheek en het
Postlezen. Toen er naar de
Wassenaarseweg verh uisd
werd kwam het archief in de
kelder van het Hoofd-
gebouw en groeide zoals
ook de ANWB groeide. Ook
het Historisch Archief kwam

onder hoede van Roel, even-
als de bibliotheek en aan-
vankelijk de knipseldienst.
Hij heeft zijn handen vol
gehad maar had toch nog
tijd voor het oprichten van
hobby-clubs zoals een fiets-
club, een fotoclub en een
leesportefeuille. Nog wel tijd
voor Co en de zoon en doch-
ter, die ze samen hadden?
Ja hoor die stimuleerden
hem juist. Samen hebben ze

4 kleinkinderen, 3 meisjes
en één jongen. Uitgebreid
vieren ze hun 50-jarig huwe-
lijk deze zomer als ze alle-
maal bij elkaar zijn; hun
dochter zit met haar gezin
namelijk in Argentinië. Veel
goede en gezonde jaren.

Herman en Annie Böhne
1947 - 1997
Wat een geluk dat collega's
nog aardige dochters heb-
ben.Zo vlak na de oorlog
was het in lndië nou niet zo

eenvoudig. Maar het was in
de roos wa nt n u zijn zij vijÍ-
tig jaar verder en nog steeds

beminnen ze elkaar. Herman
geboren in Amsterdam was
opgeleid als stuurman voor
de grote vaart. Maar hij ging
als beroepsmilitair naar
lndië in 1938. Kwam bijde
Japanners in het krijgsge-
vangenkamp en werd te
werk gesteld aan de
Birmaspoorweg. Na de
bevrijding was het nog geen

rust; hij maakte beide poli-
tionele acties mee. Maar
eind 1946 was het geluk
daar... hij ontmoette zijn
Annie bij de opening van
een kantine in een van de
kampementen. Die goede
tijden duurden niet lang. ln
maart 1947 werd hij bij de
in Iichtingendienst geplaatst
en zijn standplaats werd
Palembang op Sumatra.
Besloten werd op 13 mei
1947 Íe trouwen. Bij elkaar
zijn was de grote wens.
Helaas, Annie moest na 3
weken naar Nederland in
verband met de politionele
actie terwijl hij beschikbaar
moest blijven; het jaar daar-
op gelukkig voor drie maan-
den naar Nederland.
Maar het heen en weer trek-
ken bleeÍtot hij in 1956 ont-
slag nam op verzoek. Tot
1961 was hijwerkzaam bij
de Centrale directie van de
PTT, waarna hij weer op
eigen verzoek overstapte
naar de ANWB. Begon zoals
velen bij de Postkamer
vandaar naar de Centrale
Toeristische Diensten. ln

1979 werd hij 65, ging met
pensioen en moest de
ANWB, waar hij met veel
plezier altijd heeft gewerkt,
vaarwel zeggen.
Voor het feest van 50-jaar-
samen heeft hun zoon ge-
zorgd voor een geweldige
verrassing. Weer eens
samen overzee al is het dit-
maal niet zover. Engeland is
leuk.
Van harte gefeliciteerd en
nog veel gezonde jaren
samen.

Chris en Gerda
Bliekendaal
1957 - 1997
Als je fluitist bent b 
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natuurlijk wel op. Gerda had
hem meteen in de peiling...
en de ontmoeting in maart
1950 was een feit met grote
gevolgen. Maar ja eerst HM-
rok dragen was toen het
devies. ln november 1953

kwam hij uit dienst en ver-
loofden zij zich zoals toen-
tertijd gebruikelijk was. ln
1957 kwam de mogelijkheid

in Amersfoort een huis te
kopen en op27 aprilzijnze
getrouwd. Zij hebben samen
een zoon en een dochter
gekregen en zijn inmiddels
de trotse grootouders van
drie kleinkinderen. Chris is

bijde ANWB gekomen in
1954 als Wegenwacht en
reed de route Amersfoort,
Veenendaal, de Klomp.
Vervolgens is hij Verkeers-
wacht geweest in Houten.
Toen dat station moest ver-
dwijnen heeft Chris gekozen
voor Naarden. Van hieruit
heeft hij de ANWB verlaten
bij het bereiken van de pen-

sioengerechtigde leeftijd.
Tezamen met onze felicita-
ties met hun 40-jarig huwe-
lijk, wensen wij ze ook nog
fijne gezonde jaren toe.
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Theo en Willernien Brans
1957 - 1997
Wat zong Martine Bijl ook
weer? M'n moedeí komt uit
Friesland, m'n wder uit
Maaslrirft! Zo b het niet
helemaal; rnar hij hrvam
wel uit Maasbictrt en vertrok
in lÍ)52 nar Hijmegen voor
een opldt*rg vliegtu i gtech-
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niek bij de luchtstrijdkrach-
ten. Daar raakte hij bevriend
met de broer van zijn vrouw.
lVlaar ja als je bij de strijd-
krachten zit ben je dan hier
en dan daar.Zo verging het
ook Theo, Twente,
Leeuwarden, Breda, Deelen,
Celle (D) en toen de basis
Welschap. [Vlaar Wil lemien
werd niet vergeten, verha-
Ien, foto's en brieven brach-

ten ze dichter bij elkaar en

daar was de kennismaking
in Deventer. Ze wilden in
1957 samen verder. Hij had
inmiddels zijn studie en
praktijk a ls vliegtu ig-tester
voltooid. [Vlaar de woning-
nood in een garnizoensstad
was groot. Op 3 april 1957

zijn ze toch getrouwd voor
de Wet. Maar ook dat mocht
niet baten. I\4et veel moeite
en pijn de Luchtvaart dan
toch maar verlaten en in
februari 1959 stapte hij over
naar de ANWB. Deventer
werd zijn standplaats en ze

kochten een huis dat nog
gebouwd moest worden.
Hier wonen ze nog steeds.
Ze hebben een zoon en een
dochter en 2 kleinkinderen.
Nu geniet hij nog van de
VUT maar in augustus a.s.
gaat hij met pensioen. De

renovatie van het huis
hopen ze dan klaar te heb-
ben om vervolgens volop te
genieten van dat wat ze

gezaaid hebben tijdens hun
40-jarig huwelijk.
Onze beste wensen begelei-
den jullie.

FRANKJE
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Leven in de brouwer
Onze VG-ANWB:

ln de ledenvergadering van 11 apriljl. is

(opnieuw) de vraag aan de orde gekomen
wat er concreet gedaan kan worden om van-
uit onze vereniging wat meer gezamenlijke
activiteiten te ondernemen. Ook in de verga-
dering van vorig jaar
heb ik dit ter sprake
gebracht. Als voorbeeld
noemde ik bridgen, kla-
verjassen en dergelijke.
ÍVlaar misschien valt er
ook nog te denken aan

bijvoorbeeld tafelten nis,
museum- of tentoon-
stellingsbezoek. lk heb
toen de aanwezige
leden gevraagd hier
eens over te denken en

ons te melden waar de

belangstelling naar uir-
gaat. Hierop hebben wij
geen reacties ontvan-
gen, maar ik moet toe-
geven dat wij in de Buitenband hieraan ook
geen speciale aandacht hebben besteed. De

bedoeling van dit stukje is dit onderwerp nog
eens in de schijnwerpers te zetten.
ïjdens de laatste vergadering werd ons con-

creet gevraagd of er bijvoorbeeld op het
gebied van de muziek iets te organiseren zou
zijn. lVuziek is er in verschillende vormen:
van klassiek tot hedendaags. Het zou best
kunnen zijn, dat sommigen van u wat meer

zouden willen weten -
en horen - van klas-
sieke muziek, van
opera, van moderne
muziek. Anderen zijn
misschien geïnteres-
seerd in heel andere
takken van muziek. lk
herinner mij de cur-
sus kunstgeschiede-
nis bij de ANWB
waaraan een aantal
enthousiaste gepen-
sioneerden heeft
meegedaan.
Graag herhaal ik dus
mijn vraag: Iaat ons
weten waar uw

belangstelling naar uitgaat en aan welke acti-
viteiten u zou willen meedoen! Aan de hand
van uw reacties kan het bestuur dan nagaan
wat er te doen valt, al dan niet in samenwer-
king met de personeelsvereniging van de

ANWB.
Het bestuur wil graag
wat meer "leven in de
brouwerij", maar zonder
medewerking van uw
kant kunnen wij weinig
beginnen.
Wij hopen op véél posi-
tieve reacties: óók van
buiten de Randstadl

Juuke Dorpema-
Harmsen

ii

om bloemen in de knop gebroken
ween ik niet wel om een ui

als ik een stoofpotje ga koken
stromen miin tranen net een

denkend aan Holland zie
pruttelend op mijn
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kruiden

maar vegeteer rond
ik ben

voor wíe ik

zo groots

ik bereid nooit iets virtuoos
wat uÍen

slagregens ranselen
Ambrosia wat

er staan geen



Levendige algemene ledenvergadering

BUITEN BAND

Vijf en twintig procent van ons VG-ANWB-ledental
was aanwezig op de algemene ledenvergadering die
op 11 april jl. werd gehouden. Dat is niet mis, want het
is altijd nog een hele reis, naar Den Haag. Over het
aantal leden van onze vereniging, rond 500, ten
opzichte van het aantal gepensioneerden, rond 650,
behoeven we evenmin ontevreden te zijn. Het is een
"leden-dichtheid" die door geen enkele vereniging van
gepensioneerden in ons land wordt geiivenaard.

Nog méér gezamenlijk
Zo'n opkomst is tevens
inspirerend voor het bestuur
dat als een goed team van
vrijwilligers het gehele jaar
veel werk verzet.
Contacten onderhoudt
met de hoofddirectie
waarvoor de VG-
ANWB het aanspreek-
punt is als het gaat
over de belangen
van de gepensio-
neerden en pen-
sioenvraagstuk-
ken voorzover het

de ANWB betreft.
Ook intern, met de
vertegenwoordiging
in het Pensioen-
fonds en het
Sociaal Fonds kan

de VG-ANWB heel
goed zijn weg
vinden in zaken
waarin de belan-
genbehartiging
van onze leden
aan de orde is, of nog zou
kunnen komen. Het mag wel
eens gezegd worden dat de
deur van de ANWB voor ons
altijd open staat. Daarom
was het ditmaal verheugend
dat traditie-getrouw in het

restaurant van het ANWB-
hoofdkantoor kon worden
vergaderd; men voelde zich
weer voor een vergader-ont-
moetingsdag, met een voor-
treffelijke Iunch, "thuis".

De voorzitter, mw.
Juuke Dorpema-
Harmsen, haakte nog-
maals in op het karakter
van onze vereniging. De

VG-ANWB als "aanspreek-
punt" voor overleg met de
directie van de ANWB, en
als lid van de koepel van
ouderenorganisaties en
ouderenbonden (samen
645.000 leden), is zeer actief
op het gebied van de belan-
gen beha rtigi ng. " Maar",
zegt Juuke, "daarnaast zou
ik, evenals voorgaande
besturen deden, willen blij-
ven pleiten voor nog meer
geza men Iijke activiteiten
waarmee wij de onderlinge
banden tussen de leden
kunnen versterken". Op
pagina 3 van deze BUITEN-
BAND werkt zij deze gedach-

te verder uit.
U kunt haar rechtstreeks

sch rijven: Ananasstraat
134,2564 ST Den Haag. Wij

verzamelen uw sch riftelijke
voorstellen, spontane
ideeën, praten er over in het
bestuur en "komen bij u

terug "

Officieel
Onmiddellijk na de opening
van de vergadering
betrachtten de leden een
moment van stilte ter her-
denking van hen die in 1996

211991

Lucia Neering, ook nu een
van onze gewaardeerde gas-
ten en voor de VG-ANWB
het aanspreekpunt als het
over " pensioenen" gaat.
(Voo r i n d ivi d u el e vragen
dient men zich overigens tot
Centraal Beheer te wenden).

zijn overleden: M. Hamers,
C.L.C. Schmidt, A. Cornet,
mw. A. Kamping, mw. l\4.J.
van Deelen, mw. lVl.B.A.
Ballieu, mw. S.W. van Hilten,
K.L. Voorbach, mw. l. lVlol, H.

Smits, J.J.M. te Riele, mw.
W van Proosdij, mw. T.

Keijzer, mw. E.J. Jansen.
En hen die sedertdien zijn
overleden: L.L.A.J.
lVeertens, W.A. Rombout,
J.W. Wunderink.

De notulen van de 17e alge-
mene ledenvergadering, die
de leden waren toegezon-
den, werden goedgekeurd.
Het Jaarverslag 1996, gepu-
bliceerd in de Buitenband
van maart jl., werd ter ken-
nisgeving geapprecieerd.
Het financieel verslag 1996.
de begroting 1997 en het
verslag van de kascommis-
sie werden goedgekeurd.
Tot leden van de kascom-
missie worden benoemd:
dhr Lemckert en dhr
Haa rtsen; tot reserve-l id
mw. Noordervliet-van West.

Bestu u rsverkiezing:
Aan de beurt van aftreden
zijn: dhr A.C.H. Dona, mw.
G. Borsje, mw. H. Brehler-
4dILCItd.
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lV1w. Borsje stelt zich her-
kiesbaar, en wordt opnieuw
benoemd tot lid van het
bestuu r.

lVlw. H. Brehler-Zantema en
dhr A.C.H. Dona treden af.
Dhr B. Druif en dhr Paarde-
kooper treden toe tot het
bestu u r.

"Hooi in de schuur"
Een door de gepensioneer-
den zeer gewaardeerde tra-
ditie is het partieel bijwonen
van onze jaarvergadering
door de hoofddirecteur van
de ANWB, de heer Nouwen.
Deze was in de vroege och-
tend nog onderweg uit
Amerika maar slaagde er in
mooi op tijd te zijn voor de
lunch op onze vergadering.
lnmiddels had drs R.A.L.
Verstraeten. lid van de
hoofddirectie, de honneurs

F i na nci eel-d í recteu r d rs
R.A.L. Verstraeten: de jong-
ste begunstiger van de VG-
ANWB,

waargenomen.
Financieel directeur
Verstraeten refereerde
onder meer aan de informa-
tie die ook de gepensioneer-
den via INZICHT rfebruari-
nummer) ter kennis is

gebracht. ln 1996 groeide de
ANWB met bijna 100.000

leden, 30.000 meer dan
werd begroot. De omzet
overschreed "de magische
grens" van 1 miljard gulden;
het resultaat komt uit op
rond de 36,5 miljoen gulden.
Forse investeringen zijn
gedaan in de verdere ont-
wikkeling van de dienstver-
lening zoals de automatise-
ring van de Alarmcentrale,
de integratie van WWMPS-
documenten en de vervan-
ging van het tVlobiel
Communicatie Systeem bij
de Wegenwacht. Een
opzienbarende groei bereik-
te de Wegenwacht met
142.000 leden; 61.000 méér
dan werd verwachtl Groei
kenmerkt ook de Woon-
plaatsservice die nu op
300.000 wegenwachtleden
staat. De gemiddelde omzet
per lid is in 1996 sterker
gestegen dan in de afgelo-
pen vijf jaren; met 9%. Het
aantal bezoekers aan de ves-
tigingen nam met 12Yotoe.
(Verdere bijzonderheden
kunt u nog eens nalezen in
INZICHT.

B. Druif, ons nieuwe
bestuurslid, voorheen
G roe ps-c h ef Wege nwacht.

ln de voorjaarsvergadering
van de Bondsraad (januari jl)
merkte de heer Nouwen op:
"Er is felle concurrentie op
de verschillende markten
waarin de ANWB actief is.
lnvesteren in projecten is
nodig als je mee wilt met de
ontwikkelingen in mobiliteit
en toerisme".
De heer Verstraeten: "Het is
goed dat de ANWB enerzijds
hooi in de schuur heeft voor
barre tijden en anderzijds

genoeg achter de hand heeft
om kansen die nog meer
toegevoegde waarde voor
het lidmaatschap bieden
meteen op te pakken". Onze
VG-ANWB-pen ni ng meester
zag zo'n kans en noteerde
de heer Verstraeten als
begunstiger van onze ver-
eniging.

Sociaal Fonds
De heer A.C.H. Dona heeft,
na vier jaar, zijn deelname in
het bestuur van het Sociaal
Fonds beëindigd. ln zijn
terugblik constateerde hij
dat het enigszins op de ach-
tergrond geraakte Sociaal

A.C.H. Dona over vier jaar
Sociaal Fonds: "de financié-
le situatie is goed".

Fonds zich in de afgelopen
jaren heeft ontwikkeld tot
een actief, flexibel en mak-
kelijk toegankelijk fonds.
Ook de hulpverlening heeft
ruimere mogelijkheden
gekregen. Dit is het verheu-
gende gevolg van een
enquëte die onder alle
medewerkers en ex-mede-
werkers van de ANWB werd
gehouden. Het bestuur van
het Sociaal Fonds en
Bedrijfs Maatschappelijk
Werk hebben in de afgelo-
pen jaren voortdurend
gewerkt aan de vergroting
van de bekendheid van het
Sociaal Fonds. Dit gebeurde
onder meer door middel van
publicaties in de bedrijfsuit-
gave ANWB-l NZlCHT,in het
Sociaal Jaarverslag, in deze
BUITENBAND. de brief bij
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Vervolg op pagina 8

waarschijnlijk
komen; hij voel-

.ove,rleden.

gids uoor velen.

vele sociaal-maat-

in zijn

was Wim daad-

de VG-

op zijn 39

Wegenwacht

functie als dis-

in 1989 toe tot
onze vereni-

1989 ver-

hij de VG-

bestuur van het

Op 30 maart

hij zijn Íunctie
van de VG-

ANWB. Bij Wim - en ook bij ons

- betekende dit gelukkig geen

afscheid; de vereniging bleef

zijn intense belangstelling hou-

den, tot voor kort onder meer

gericht op de jaarlijkse excursie.

In de memo-

Wim

vriend waar-

te danken.

denkend, blij-
opgeruimd,

in de mensen.

Rombout denkt,

gezicht.
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Hollanders waren er o zooveel,

lk zat naast [\4rs. Kell,
oom Bram naast een Franse
mademoiselle.
Pa eerst naast een erge fat,
en Í\4a?, bij de dag verander-
de dat.
lVrs, Kell had de drommel in,
ze had het lang niet naar
haar zin.

Voor't souper had ze zelfs geen toilet gemaakt,
zo was ze uit haar hum geraakt.
En dat zegt wat als je zooveel bezit,
ze kwam eens met dat en dan met dit.
Bij e k toilet een andren hoed,
wat zo'n mensch aan geld verdoet.
Hollanders waren er o, zoo veel,
Benedictus, Davids, Boasson,
en Kolthoff, die Pa wel kon.
I\4evrouw Orban en dochter kwamen uit Luik,
en dan nog de fat met z'n mooie pruik.
Uit Antwerpen de familie De Breukelaer,
die hadden een automobiel zoowaar.
Ver Pinkhoff, die uit Brussel kwam,
viel zeer in den smaak bij Oom Bram.
Kinderen waren er tamelijk wat,
maar niet waar ik wat aan had.
De meesten spraken de Fransche taal,
en dan ging ik gauw aan de haal.
Den volgenden dag deden ze 't kalmpjes aan,
naar de Sasselbach zijn ze toen gegaan.
Verder naar Bollendorf, wat hebben ze moeten
loopen,onderweg kon je ook nog geen eten
koopen.
Doodop kwamen zij in Diekirch aan,
ik ben direct naar bed gegaan.
IVla voelde zich toen ook zo lam,
dat ze aan het souper maar niet meer kwam.
Pa bracht nog een schaaltje fruit,
daarmee was't voor dien dag toen uit.

jg

Dit schriftje. "Een

Zomeruitstapje anno 1909"
van Stien de Regt, lag tij-
dens de "lappendag" in
Hoorn op de rommel-

je kocht het schríftje voor een dubbeltje. Jaren later
trouwde zij met Gerard de Regt, nu Hoofd European Public
Affairs bij de ANWB. Op een gegeven moment kwam het schrift-
je weer tevoorschijn. "Zou Stien de Regt van anno 1909 familie
kunnen zijn", vroeg Liesbeth de Regt zich af. Gerard keek in het
familieboek: "ja wel van verre".
Zo kregen wij dit schriftje van Stien. ln de Buitenband van maart
jl. stond het eerste deel van Stien's zomeruitstapje anno 1909

naar Brussel en de Ardennen met Maatje, Pa en Oom Bram.Zij
waren toen in Diekirch aangekomen. ln 't Hotel des Ardennes
zaten zij in de Grote Zaal. En daar was het wel het ergste
kabaal....

markt. Een toen 16-jarig meis-

De Breukelaers hadden een automobiel zoowaar
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r op het
rnen daa
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ln Díekirch, hotel Des Ardennes, lieten
we ons verwennen.

Stien met [Vlaatje.

De sneltrein naar LuÍk,
door dertig tunnels.

De Wolfsschlucht, die is ravissant,
wel het mooiste plekje in het land.

Den volgenden dag viel de regen bij stroomen,
zoodat van een tocht niets meer kon komen.
Ze kochten wat in de Grand Bazar,
en zochten hun boeltje vast bij elkaar.
Na het ontbijt ging't naar Holland zurick",
ze namen een rijtuig naar Ettelbruck.
De sneltrein naar Luik, die pakten ze daar,
door dertig tunnels ging het eventjes maar.
Luik leek wel een aardige, vroolijke stad,
ze aten er hun buikjes zat.
Vertrokken al gauw naar IVaastricht,
toen ze daar kwamen was het nog licht.
ln Valkenburg bleven ze een tweetal dagen,
waar ze d'omtrek bezagen. Pa houdt niet erg
van zo'n klein gat,en verlangde weer naar de
Rottestad. IVa en ik wilden ook wel naar huis,
want eigenlijk heb je't beste thuis.
Ruim drie weken waren wij weg,
dat was een aardig tijdje, zeg.

STIEN,19O9
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Vervolg van pagina 4 en 5

het Kerstpakket, in de bro-
chure faciliteiten voor
gepensioneerden, en tijdens
de voorlichting in de jaar-
vergaderingen van de VG-
ANWB.
"De financiële situatie van
het Sociaal Fonds is goed" -
aldus Dona. "Het kapitaal
wordt op peil gehouden.
Van de rente wordt de hulp-
verlening gefinancierd. ln
verband met de rentedaling
in de afgelopen jaren heeft
het bestuur de financiering
van de hulpverlening priori-
teit gegeven en de kosten
van minder belangrijke

Heel veel dank en bloemen
bij het afscheid van Hinke
Brehler als eerste secretaris.
"Zorg en toewijding waren
ken m e rkend voo r H i nke ",
aldus de voorzitter. "Onze
leden konden zich bij jou
uiten, kwamen bij jou met al
hun vragen terecht. Heel veel
werk heb je verzet, terwijl je
dit combineerde met al je
a ndere soci a I e activiteite n.
Je was een ontzettend pret-
tig lid van het bestuur."
Hinke hield het kort: "lk vind
acht jaar voldoende, nu
iemand anders."

zaken teruggedrongen. De
kosten van psycho-thera-
peutische hulp zijn belang-
rijk gestegen". Dona consta-
teert dat "ondanks alle
inspanningen de aandacht
te vestigen op het bestaan
van het fonds er toch door
de vutters, de gepensioneer-
den, en nabestaanden, te

weinig gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkhe-
den van het fonds". ln 1995
waren onder de 99 aanvra-
gen 5 gepensioneerden/vut-
ters en 6 weduwen/weduw-
naars. ln 1996 waren er 114
aanvragen waaronder 2 van
gepensioneerden. Bedrijfs
lVlaatschappel ijk Werk ver-
onderstelt dat het uiterst
geringe beroep dat door
gepensioneerden op het
Sociaal Fonds wordt gedaan
te maken heeft met de tradi-
tionele instelling van "oude-
ren" die vinden "dat zij hun
eigen boontjes wel kunnen
doppen". Guus Dona is in
het bestuur van het Sociaal
Fonds opgevolgd door Leo
de Groot, tevens lid van het
bestuur VG-ANWB.

Belangenbehartiging
De directe belangenbeharti-
ging van ANWB-gepensio-
neerden vindt, zoals bekend,
plaats in de Raad van deel-
nemers in het ANWB-pen-
sioenfonds, waarin werkne-
mers, gepensioneerden en
vutters zijn vertegenwoor-
digd.
Daarnaast zijn er, met
betrekking tot de gepensio-
neerden, natuurlijk onder-
werpen die zich afspelen op
nationaal niveau, via politie-
ke inzichten, wettelijke rege-
lingen en besluitvorming
door de overheid.
Voorbeelden als de wet
Otterloo, en de gevolgen.
zijn bekend. Andere onder-
werpen van algemene aard
zijn bijvoorbeeld: de situatie
bij de vrouwenpensioenen,
inhakend op uitspraken van
het Europese Hof; de mede-
zeggenschap van gepensio-
neerden in de besturen van
de pensioenfondsen; de
gewenste wettelijke regeling
op de aanpassing van de
pensioenen; en de vraag
"hoe vindt,landelijk, bij de
pensioenfondsen de indexe-
ring plaats?"

OVGO, het overlegorgaan
van 35 verenigingen van
gepensioneerden van
ondernemi ngen. Voorts zijn
er de ANBO, de algemene
bond voor ouderen, de Unie
KBO, de katholieke bond, de
PCOB, de protestantse bond
en de CSPO. voor overheid
en semi-overheid.
Dat wordt natuurlijk moeilijk
praten met de overheid. En
daarom hebben bovenge-
noemde gepensioneerden-
organisaties zich als "cen-
traal aanspreekpunt" gebun-
deld in het CSO, coördina-
tieorgaan van samenwer-
kende ouderenorganisaties.
Vanuit dit punt vindt regel-
matig en indringend overleg
plaats met de rijksoverheid.
Zo onderscheidt het OVGO
zich door het samenstellen
van rapporten vanuit haar
speciale deskundigheid op
het gebied van ontwikkelin-
gen op het terrein van de
pensioenen en de daarbij
passende belangenbeharti-
ging van de gepensioneer-
den.

N.J. Paardekooper, de nieu-
we secretaris VG-ANWB,
voorheen hoofd Beheer en
Onderhoud Autopark.

Uniek in ons land, nergens
anders ter wereld, is de goe-
de samenwerking tussen de
ouderenbonden en organi-
saties van gepensioneerden.
Zij vertegenwoordigen
momenteel 645.000 leden.
ln het OVGO werken drie
leden van de VG-ANWB, als
vrijwilligers, in de commis-
sies: pensioenen, gezond-
heid en voorlichting.

Ko
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Excursie: 14 augustus
ln de Buitenband van maart il. (pag. 3) hebben wij al bericht over de

VG-ANWB-excursie op 14 augustus naar het Gelderse Vestingstadje

Buren en varen op de Linge door het Betuwse landschap.

U ontvangt nog een brief, dus persoonlijk op uw huisadres, met

nadere informatie en een INSCHRIJVINGSFORIV{ULlER.

ln het kort wordt het programma:

08.30 vertrek peÍ touringcar vanaÍ ANWB-hoofdkantool Den Haag.

09.1 5 vertrek touringcar vanaÍ Jaarbeurs, Utrecht.

09.45 aankomst Leerdam. lvlet twee schepen anderhalf uur durende

tocht over de Linge. Koffie en gebak aan boord.

11.30terug in Leerdam, lunch in I\4eteren.

12.00 aanvang koffietafel, uitgebreid en gevarieerd.

13.30 vertrek naar Kapel Avezaath, bezoek aan tingieterij.
14.00 rondwandeling op eigen gelegenheid in tingieterij, rondkijken

op productieaÍdeling, vragen stellen aan personeel, film over tin-
winning in Indonesiö, rondkijken in showroom, bij vertrek tinnen
herinnering mee.

15.30 naar het "Oranje-stadje" Buren.

15.45 vrije tijd in Buren, wandelen, musea, terrasjes.

17.15 naar restaurant de Rotonde in Enspijk

17.45 aankomst Enspijk, aperitiefje.

18.15 diner in Betuwezaal.

19.45 einde diner, naar opstapplaatsen.

20.15 terug in Utrecht.

21.00 terug in Den haag.

ó

De VG-ANWB is lid van het

{-.-
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gebruik hiervoor te
n geste. lk maak

BTDRIEGERTJES VAN Ro ,ZENDAAL
Demotie in polderland
Zouden de jongeren van van-
daag bang zijn voor hun ver-
grijzing van morgen? Er gaat
bijna geen dag voorbij of ik
vraag me dat af .Ze roeren
zich in de krant. Ze sputteren
in fora en panels op de beeld-
buis. Kuifjes in Polderland. Ze
hebben de jeugd. Ze eisen de
toekomst op. 'Jullie zitten op
onze plaatsen.' En 'jullie'zijn
de ouderen. Vijftig- en zestig-
plussers met een baan, een
bankrekening, een auto en
een huis. Ze moeten opkras-
sen. Plaatsmaken.'ln de
wereld volgens Dummer' heb
ik het zo'n Sturm und
Drangrebel op een zondag-
avond horen zeggen. Hoe,
waarheen en wat dan, zei-die
niet. Wist ie ook niet. Zoals
elke oppositie maar wat roept
zonder een alternatief te bie-
den. Weg met de ouwe zak-
ken. Wij willen een baan en

straks ook pensioen en AOW.
' Opzij, opzij, opzij, wij heb-
ben ongelooflijke haast...'.
Als Kuifjes opponent zat de
rector-magnificus van
Utrecht aan tafel. Helemaal
de representant van de doel-
groep. Keurig grijs kostuum,
bril, grijs haar. Daaronder een
goed gestoffeerde bovenka-
mer. Een wetenschapper die
zijn Aristoteles en Ovidius
kent, maar de voortijlende
digitale technieken niet kan
bijsloffen. 'Je hebt gelijk,' zei

de edel grootachtbare.'Sorry'
dat ik nog op m'n plaats zit.'
Wat moet je anders als het
oproer kraait en de onrust
groeit. Als in ons polderland
ook nog eens het bedrijfsle-
ven snakt naar jong en
kneedbaa r. Voor seniorwer-
kers'ouwelullendagen'

bedenkt om ze op adem te
Iaten komen. En organisatie-
adviseurs laat becijferen, dat
ze met al hun kennis en erva-
ring meer verdienen dan ze
presteren. ln het bedrijf zitten
ze als stolseltjes in de aderen.
Ze zouden'vrijwillig' een
stapje terug moeten doen.
Een loonsverlaging accepte-
ren. Het nieuwe woord heb-
ben ze er ook al voor: demo-
tie. Een digitale kroon op
werk en carrière.

Dat wil zeggen, vele oudere
werknemers met een carrière
zitten hoog en breed in het
management. Grijs of kalend,
bril of kunstgebit, of allebei,
aan de top is presteren geen
issue. Voor die 55- en 60-
plussers geen demotie, maar
promotie. Die worden optie-

koningen in polderland. [VIet

opties in aandelen. Als extra
prikkel, om ze voor het bedrijf
te behouden. Kok gromt.
Duisenberg kan er niet bij.
Zullen wij het dan kunnen
begrijpen?
Wij zijn al lang geen werkne-
mer meer. Wij zijn helemaal
boven de leeftijd. We zitten
geen Kuifje in de weg. We
zijn uitgediend en presteren
niets. Wat heb ik dan met
mijn vijfenzeventig jaar nog
macro-economisch te duch-
ten? Bij t klimmen der jaren
eerder dementie dan demo-
tie. En zeker zijn er voor ons
geen exhibitionistische optie-
plannen. Een half procent
boven ons pensioen dat kun-
nen we krijgen. Daar is wel-
licht ook al een naam voor:
budgetdisciplinering. Maar je

scoort er niet mee. En je kunt
er ook niet mee te koop
lopen. zonder géne.

Demotie in polderland

9

opgeschreven aan
van me, pas vijf

minder aan-

je het niet

'Wat kunnen
toch zeiken, dat

om oud te worden. lk

§,iàà§'wíllen. maar daar zíet
uÍt'. En dat is pas

En zo kom je Iangzamerhand in the
mood. lk had een toetsenist met toveí-
doos ingehuurd om voor de muziek te

gewone
een

den,IïíC .B i,i,.

uitnodi-
iie, feuke

§ail

Tot slotl
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Kinderen mogen in deze tijd geen "kind" meer zijn.
Mogen niet meer geloven in Hans en Grietje, de Ooievaar, Sinterklaas.
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vijf en had maar één verjaarswens: een
broertje. Daartoe stond het bovenraam
al maanden te voren open om het dier
met zijn vrachtje door te laten. lVlijn

ouders zagen er kennelijk geen brood
in, maar toen, uitgerekend op mijn ver-
jaardag, mijn jongste tante die naast
ons woonde, een zoon kreeg, was de
boot aan. Tante en zoon werden weken
genegeerd. Die stomme ooievaar was
het verkeerde raam ingevlogen.
Sinterklaas was ook elk jaar present.
Dat één oom en tante altijd afwezig
waren, viel ons niet op. Wel zagen we
daïZwarÍe Piet tante's schoenen droeg
en meenden wij hem daarop attent te
moeten maken en te waarschuwen voor
een eventuele woedeuitbarsting. Wij
waren dat gewend wanneer de zusters
elkanders kleren pikten.

lk weet, dat hedendaagse peda- en
andere gogen hiervan de koude rillin-
gen krijgen, maar ik heb er geen enkele
afwijking aan overgehouden, ook heeft
het mijn intelligentie niet geschaad.
We hebben in alle rust volwassen kun-
nen worden, de één iets vlugger dan de
ander, elk in zijn eigen tempo.
O heerlijk sprookje, O zalige jeugd!

PUCK

Schrik niet: u hoeft niet naast mij op de

brug te staan. lk wil graag, samen met
u, naar nieuwe muzikale oplossingen
zoeken, thuis bij mij.

Donald Buys
Tel. 070- 386 03 46
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Ik voel me altijd een beetje misselijk
worden wanneer ik die peuters op TV
zie staan. verkleed en opgemaakt als
lVlichael Jackson of IVladonnal
Heupwiegend zingend achter een
microfoon in een mini playback show
Grote ogen met een blik van "wat
gebeurt hier nou allemaal"?
Of een kind, zelf net'baby-af' hoor
beweren daÍ ze, als ze geen bepaald
merk chocolade krijgt, "ze ook geen
baby in haar buik wil". De wàànzin!

Toegegeven, de sprookjes van vroeger
waren bloeddorstig maar er kwam geen
pistool aan te pas, er werd niemand
vermoord of verkracht. Wel opgegeten,
ja dat wel, maar het liep altijd goed af,
al rilden we van spanning.. Bij ons ver-
telde oma altijd sprookjes. Ze had een
goed gevoel voor drama. Vertelde geen

sprookjes, ze spéèlde ze. Zij wàs een
heks, zij huilde als een wolf, verborg
zich onder een laken en was tante
Beatrijs. Helemaal rolvast was ze niet,
en ze had er absoluut geen moeite mee
de zeven geitjes bij Sneeuwwitje te stal-
len en de boze wolf uit een klok te laten
stappen om Roodkapjes grootmoeder -
in een schommelstoel - op te peuzelen.
Een gemene streek, want na afloop van
de voorstelling ging ze rustig in haar
eigen schommelstoel zitten terwijl wij

doodsangsten uitstonden dat er een

wolf uit de Friese staartklok zou sprin-
gen om Oma op te eten. De ooievaar
was ook een begrip, lk was een jaar of

"Orgelm an" vraagt
pianist.

Wie komt er, met mij, over de brug?
lk zoek een pianist.
lk ben in het bezit van een klein. prach-
tig, draaiorgeltje waarvoor ik soms zelf
de muziek noteer en pons. Nu zoek ik
iemand die een beetje piano speelt om
samen te trachten muzikale oplossin-
gen te vinden voor de probleempjes die
ik tegenkom. Wie wil er eens, bij mij in
Voorburg, komen kijken, luisteren en er,

natuurlijk vrijblijvend, over komen pra-
ten? Nu vraagt u misschien: "Wie is die
Donald Buys toch al weer?"
De Buitenband-redactie heeft mij geïn-
terviewd, in het juni-nummer 1995,

onder de titel: "Donald Buys, op straat
sta ik in C" . Zo komt u meer over mij
aan de weet.

oy pnc
je
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Berichten
0uderen in

sportnota VWS
Het CSO (Coördinatie-orgaan
Samenwerkende Ouderenorganisaties)
heeft, namens de gezamenlijke oude-
renorganisaties, in een brief aan de
Vaste Kamercommissie voor VWS zijn
reactie gegeven op de beleidsnota'Wat
sport beweegt'.
Het CSO is verheugd dat voor het eerst
in 20 jaar een poging is gedaan het
Nederlandse sportbeleid vast te leggen
en dat ouderen daarin een plek hebben
gekregen. Toch is een en ander nog
voor verbetering vatbaar.

Preventie centraal
ln het deel over ouderen wordt vooral
de nadruk gelegd op het preventieve
aspect van sport en bewegen. Daar ziï
niet alleen het gevaar in dat ouderen
(opnieuw) worden afgeschilderd als een
(potentieel) zorgbehoevende groep,
tevens wordt de doelstelling van bewe-
gen sterk verengd. Bewegen heeft een
uitgebreid scala aan doelstellingen,
zeker ook voor 55-plussers. Om deze

reden pleit het CSO voor een pluriform
aanbod aan sport- en beweegactivitei-
ten voor ouderen.

Aangepast aanbod
Het project'Nederland in Beweging'
(NlB) van het NOC*NSF, dat ouderen
stimuleert meer te gaan bewegen, is
zeker een stap in de goede richting. Een
dergelijk stimuleringsproject kan echter
alleen effectief zijn als plaatselijk en
regionaal het sport- en beweegaanbod
zodanig is dat het aansluit bij de
behoeften en wensen van de mensen.
Voor ouderen betekent dit een aanbod
dat minder gericht is op wedstrijdsport,
voornamelijk overdag plaatsvindt, met
(soms) aangepaste methodieken en
materiaal, tegen betaalbare prijzen.
Derhalve pleit het CSO er voor gelden
voor implementatie van sport en bewe-
gen voor ouderen op te nemen in de
sportbegroting. Voor de verenigingen
zelf kan de'nieuwe doelgroep ouderen'
een aanzienlijke uitbreiding van hun
vrijwil I igers betekenen.

Eigen biidrage thuiszorg
De Gezondheidstelefoon van de Unie
KBO heeft vele meldingen binnengekre-
gen over thuiszorg. Vooral de thuiszorg
na een ziekenhuisopname is nog steeds
niet goed geregeld. Maar ook klagen
veel mensen dat ze nog steeds geen
rekening hebben binnen gekregen en
niet weten hoeveel ze moeten gaan
betalen voor th uiszorg.
De problemen zijn inmiddels zo hoog
opgelopen dat minister Borst-Eilers op
11 maart jongstleden een brief heeft
gestuurd aan de Tweede Kamer over de
'Voorlgang invoering beleidsvoorne-
mens thuiszorg 1997'. Deze beleidsbrief
is in de week van 17 maart 1997 in de
kamer besproken.
ln haar brief stelt de minister enkele
belangrijke wijzigingen in de eigen bij-
drage-regeling voor, te weten:
1. de eigen bijdrage-regeling voor de
sector Kruiswerk gaat niet op 24 maart
1997 in, maar op 16 juni 1997 (een uit-
stel dus van ongeveer drie maanden);
2. de bijdrage-tabellen, zoals gepland
voor 1997, worden teruggenomen door
de minister en met terugwerkende
kracht tot 1 januari 1997 vervangen
door andere tabellen. De nieuwe tabel-
len zullen wel gebaseerd zijn op het
belastbaar inkomen van cliënten, maar
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verder een grote overeenkomst
vertonen met de tabellen van 1996;
3. de eerste rekeningen voor thuiszorg
in 1997 kunnen de cliënten vanaf eind
maart ontvangen.
Via een landelijke advertentiecampagne
zal het publiek op de hoogte worden
gebracht van de regelingen. Houd dus
goed de krant in de gatenl
Problemen met de eigen betalingen van
thuiszorg kunnen overigens nog steeds
worden gemeld bij de Gezondheids-
telefoon van de Unie KBO (werkdagen
van 9.30 tot 12.30 uur.
Te|.0900 -821 21 83).

Meer beroep op

vooÍzieningen
gehandicapten
Mensen van 65 jaar en ouder hebben in
1995 vaker een aanvraag ingediend
voor een voorziening in het kader van
de Wet Voorzieningen Gehandicapten
(WVG). In 1994 was 56% van de nieuwe
aanvragers 55 jaar en ouder, in 1995
was dit 66%. Dit blijk uit het rapport
'Kerncijfers WVG 1995' dat minister
Melkeft van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid mede namens de
staatssecreta rissen van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer naar het par-
lement heeft gestuurd. Het rapport zal
betrokken worden bij de tweede evalu-
atie van de WVG die minister Melkert in
het najaar aan de kamer zal sturen.
Op basis van deze tweede evaluatie zal
het kabinet conclusies trekken over de
toereikendheid van het WVG-budget.
Minister Melkert schrijft dat het aantal
voorzieningen dat in 1995 is toegekend
aan gehandicapten met 50% is toegeno-
men. Die stijging zit vooral bij losse
woonvoorzieningen en rolstoelen.
Het kabinet heeft bij de eerste evaluatie
van de WVG erkend dat er aanzienlijke
knelpunten zijn bij de vervoersvoor-
zieningen. Een interdepartementale
werkgroep heeft deze knelpunten
geïnventariseerd. De verschillende
betrokken paftijen kijken of ze afspraken
kunnen maken om de knelpunten met
name in het boven-regionaal vervoer
voor gehandicapten en ouderen zo veel
mogelijk op te heffen. Minister Melkert
schrijft dat hij verwacht dat hij de kamer
in de zomer kan informeren over de
gekozen oplossingsrichtingen.

11

PERSONALIA

Nieuwe leden
De volgende leden heten wij van har-
te welkom:
F. de Boer, Lindsterlaan 5, Marum.
R.E. Corbet, Golfslag 121, Groningen.
J. Dijkstra, De Aek 20, Joure.
Mw. L.M, Goossens, Hoogkamerlaan
6, Rijswijk.
J. Karsemeijer, Laan van Eik en
Duinen 150, Den Haag, was al begun-
stiger.
P.J.M. Zwetsloot, Julianalaan 56.
Woubrugge.

Begunstiger
R.A.L. Verstraeten, lid hoofddi rectie,

rgà§i§óiàdér:,hàii'nlnèiin:9èn.,..b.èwàieo,;,



Kruiswoordpuzzel 2.3
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(C) CopVright TOPP Software 1991

Horizontaal

1. Landbouwer. (4)

4. Boom. (5)

8. Mesthoop. (4)

12. Groet. (3)

13. OppervlaKemaat. (3)

14. Voorzetsel. (3)

16. Ontkenning. (3)

17. Gezicht. (7)

18. Aanname. (7)

1 9. Aggregatietoestand. (3)

20. Boom. (3)

21. Meisjesnaam. (3)

23. Springstof {afk). (3)

25. Vliegtuigfabriek. (7)

27. Trainen. (7)

29. Uniek. (4)

30. Plaats in België. (5)

32. Mythologische vrouw. (4)

33. Houding. (3)

34. Hetzelfde. (4)

38. Vrolijk iemand. (5)

40. Sterke drank. (4)

43. Pikante smaakmaker. (7)

44. Jongensnaam. {7)
45. Voozetsel. (3)

46. Zijarm. (3)

48. Op leeftijd. (3)

50. Deel van het hoofd. (3)

53. Plaats in Portugal. (7)

55. Eerzucht. (7)

57. Kledingstuk. (3)

58. Deel van het oor. (3)

59. Voetbalclub. (3)

60. Europeaan. (3)

61. Voormalig staatsman. (4)

62. Voormalig staatsman. (5)

63. Aantekening. (4)

Verticaal

1.lnham. (4)

2. Plaats in Ghana. (3)

3. Vogelproduct. (7)

4. Mythologische vrouw. (7)

5. Toverkol. (4)

6. Advies. (4)

7. Dichterbij komen. (7)

9. Voelspriet. (7)

10. Steensoort. (3)

11. Vrouwelijk dier. (4)

13. Wier. (3)

15. Kloosterlinge. (3)

21. Bekeuring. (3)

22. Dierenjong. (3)

23. Ogenblik. (3)

24. Jongensnaam. (3)

25. Eigendom. (5)

26. Vogelmest. (5)

27. Europees gebergte. (5)

28. Bloot. (5) /
31. Meisjesnaam. (3)

35. Waterkering. (3)

36. Meubelmaker. (7)

37. Vloerbedekking. (3)

38. Opslagplaatsen. (7)

39. Krokodil. (7)

40. Kloosterhoofd. (3)

41. Tegenbeweging. (7)

42. Vaarruig. (3)

47. Telwoord. (4)

48. Soort aandeel (afk). (3)

49. Schilder. (4)

50. Vaartuig. (4)
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51. Soort oorlogsvoering (afk). (3)

52. Japans oorlogsvliegtuig. (4)

54. Uitroep. (3)

56. lnsect. (3)

Oplossingen vóór 1 aug. a.s.

naar mevrouw G.N. Borsje,
Norenburg 237,2591 AM
Den Haag.
De winnaar ontvangt een
cadeaubon.

0plossing

kruiswoordpuzzel
"2-2" , maart '97.

Verticaal
1.ha.2. a1.3. ieder.4. Edam.5,
vedel. 6. ir. 7. na. 8. Elias. 9.

niet.10. salep. 11. os.12. Po.

17. adviseren. 18. naderhand.
19. naar. 20. gram. 21. notule-
ren. 22. stempelen. 24. aaÍ. 26.
ag. 28. rei. 33. met. 34. eed.36,
Ede. 37. der. 41. cie. 43. oase,
44. deen.46. dom. 49.rp.52.
debat. 53. odeon. 54. Leeds.

55. ieder. 57. robe. 59. geit. 62.

cc. 63. gn. 64. nt. 65. aa. 66. ua

67. ol.

Bij loting werd winnaar B.M.

Houtman te Vecnendaal.
Het hecft dus wel degclijk zin
uw oplossingcn in te zenden,
want dc kans op winnen is
toch niet on-aardig. Daarnaast
kan onzc rcdastic dan ecn
indruk krijgcn van de bclang-
stclling voor dcze puzzclpagi-
na; zoals mcvr. Borsjc op onze
rccGnte ledcnvcrgadcring
heeft betoogd.
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Horizontaal
1. haaievinnesoep. 13. leder.
14. alias. 15. dad. 16. iel. 18.

nemen. 20. gaten. 23. daar. 25.
laars.27 . por.t. 29. vad. 30.

aga.31. tee.32. item.34. er.

35. me.37. duim.38. rede. 39.

deel. 40. ËchÍ.42. do. 44. de.
45. rede. 47. Ria. 48. are. 50.

rol. 51. eend. 53. Ospel. 55.

ieme. 56. derde. 58. negen. 60,

boe. 61. eed. 63. Gabon. 65.

adieu. 68. content. 69. astraal.
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