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Een gigantische overstro-
ming van de Grote oí Zuid-
HollandseWaard deed in
1421 een poldergebied op
de grens tussen Zuid-Holland
en Noord-Brabant geheel
verdwijnen. De ramp werd
in de annalen ge.boekstaafd

als de Sint Elisabethsvloed.
Zo ontstonden het brede
Hollands Diep en de
Biesbosch. Vijf eeuwen later
was het weer róók: de
Watersnood in 1953, óók in
de Biesbosch dat wel het
"Land van de namelozen"
werd genoemd. Nu is de
Biesbosch een nationaal

park waar de lepelaar, de

aalscholver, de roerdomp en

zelfs een verdwaalde flamin-
go komen, Door het land
van de " biessoorlen" moet
je varen; dat doen wij dan
ook, twee uren lang.
De lunch gebruiken wij in
het centrum van Tilburg, in

het restaurant't Hoefke.
Daarna kan men inTilburg
kiezen tussen een rondlei-
ding in het wijnmuseum
IVIaison du Vin en een
bezoek aan het Nederlands
Textiel museum. Het wijnmu-
seum biedt onder meer de

tentoonstelling van een ton-

nelerie, een Íustenmakerij,
en de "librairie" met 5250
boeken en tijdschriften om
de wijn nog beter te leren
kennen. Het Nederlands
Textiel m useu rn toont een
samenhang tussen kunst,
design en techniek, en geeft
een beeld van de textiel-
industrie in ons land.
Wij dineren in "De Witte
Zwaan'i in Lage Zwaluwe.
Om 20.00 uur verlrekken de
bussen naar Den Haag en

Utrecht.
Programma in het kort: Ver-
trek touringcar uit Den Haag-
hoofdkantoor 08.00 uur.
Vertrek tou ri ngcar Utrecht-
CS-Jaarbeursplein 08.45 uur.
Rondvaart vanaf Drimmelen
door de Biesbosch 10.00 uur.
Lunch inTilburg 13.15 uur.
lVluseumbezoek 14. 1 5 uur.
Diner in Lage Zwaluwe
18.00 uur.Terugkomst in
Den Haag en Utrecht 21.00

uur.
Het bestuur zend u, begin
juli, persoonlijk op uw huis-
adres, de verdere informatie
met het deelnemersformu-
lier toe. Prijs per deelnemer
Í 50,-.

Wij hopen dat u 12 augustus
alvast in uw agenda noteert.

VG-ANWB-Excursie : 12 auUustus a.s.

Met de Zeemeeuw door

de prachtige BieshoschVaste medewerkers
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Kies uw gelieÍde en hemin uw keus

Ru en Sanny van Hijnherk
25.3.48-25.3.98

Het was feest inTiel, bij de

Sportclub Hellas. Sanny was er

met broer, zusje en moeder.

Natuurlijk dansen na. Maar... Ru

was er óók. En hij had wel een

oogje op Sanny; had goede

dansschoenen aan en stapte op

haar af. Het was meteen raak en

hij wilde haar graag thuisbren-
gen - helaas zij woonde een

paar stappen van het feestge-

bouw.

Het is toch allemaal nog gelukt.

En op 25 maart 1948 gaven zij

elkaar het jawoord. Ru heeft, als

wegenwacht, negen jaar op de

motor met zijspan gereden op

de route Vianen-Waardenburg.

Daarna werd het de "Eend" op

de route naar's-Hertogenbosch
en vervolgens de route naar

Utrecht. Het laatst reed hij op de

A1 5 Rotterdam-Nijmegen.

Zijn liefde voor Sanny werd
gedeeld met die voor de ANWB-

Wegenwacht. Zijn hulp ging

soms zo ver dat pechvogels die,

na de sluitingstijden van de'
garage geen kant meer uit kon-

den, bij Sanny werden achterge-

laten voor diner, logies en ont-

bijt. Ja, ja, ze waren bevlogen,

in die tijd.
Vijftig jaar lieÍ en leed hebben

zij samen met de kinderen en

kleinkinderen, heel intiem en

zeer gezellig, gevierd in Maurik.

Ook voor de kleinkinderen was

het feest met een pannenkoek

op het eiland van Maurik.

Nog vele goede jaren samen!.

Michel en Rita Franck
27.3.58-27.3.98.

Wat waren ze jong, 16 jaar.

Maar... prille liefde in jonge har-

ten gaat heel diep. Het begint bij

dansen en het eindigt met

oprechte trouw. ln die jaren w,as

er nog de militaire dienstp cht

en ook Michel moest zijn plunje-

zak gaan halen, ln 1955 hebben

zij zich ver oofd en ap 2l rnaart

1958 was het zo ver; ze trouw-
den en overwogen even orn

naar Carada te emigreren. Maar

dat ging niet door. Nliche rvas

inmidde s verknocht geraakt aan

de ANWB. Daar rverkte hij vanaÍ

feo.uari '956 b- de o'-l.eri'
aan de Gedempte Gracht. Zij

kregen een Ílat in Den Haag en

na denien jaar verlursder zij

naar Zoetermeer waa'zij ruire'
gingen wonen. De laatste drie
jaar wonen zij in een Topf lat.

waar eerst de Floriade bloeide;

daar genieten zij elke dag van

het prachtige uitzicht, nu Michel

al weer vier jaar met de VUT is.

Hun 40-jarig huwelijksfeest is
gevierd met familie, vrienden en

oud-collega's. Ook de VG-ANWB

droeg bij tot de feestelijke stem-

ming. Voor het prachtige bloem-

stuk willen IVlichel en Rita via

deze weg haftelijk dank zeggen.

Tenslotte ook onze gelukwensen.

Jan en Nora van der Geld
9.4.58-9.4.98.

Jan danst door het leven en

zeker toen hij nog jong was. Vier

maal per week bij de Haagse

Dansschool "Constandse'l Omdat

er heren tekort waren viel Jan
"in'; en dat was zijn geluk want
daar ontmoette hij Nora. Op de

dansvloer en later in dit leven

werd zij zijn vaste paftner. Na 5
jaar "verkering" trouwden zij op

9 apri 1958, Voordat Jan op 1

juli 1958 bij de ANWB kwam,

werkte hij als administratief
medewerker bij de Rubber-

fabriek Vredestein. Daarna naar

een servicebureau waar hij zich

bekwaamde in de hollerith-
apparatuur. Die kennis kwam

hem bij de ANWB van pas, want
in de Parkstraat werd ook een

hele afdeling Hollerith opgezet.

ln de zestiger jaren kwam de

computerafdeling. Jan zette

toen het formulierenbeheer op

en wel met veel plezier tot het

hooÍdstuk-VUT aanbrak.

ln 1959 werd dochter Monique

geboren en in 1962 werden

Nora en hij verblijd met de

geboorte van de tweeling
Désirée en IVladeleen.Toen de

kinderen op eigen benen ston-

den werd het dansen weer
"opgepakt"; zie de foto die door
Harry de Vré is gemaakt.

Daarnaast hebben Jan en Nora

nog vele andere hobby's. Nora

doet aljaren aan bloemschikken

en zijde-schilderen. Jan speelt

key-board en maakt kaaften en

aquarellen, Hij blijÍt spaarzaam,

ditmaal bij munten en post-

zegels.

Hun veeftigjarig huwelijksÍeest

was een ware "happening'l Ook

de VG-ANWB wenste hen geluk

met bloemen, "Waarvoor onze

hartelijke dank" - schreef Jan

ons nog.

Geert en Dirkje Santhuizen
24.4.58-24.4.98.

Het deed destijds nogal opgeld:

eerst de plicht en dar het meis-
je. Geert doorliep dus met suc-

ces deTechnische School.

Daarna kwam de tijd om leuke

dingen te doen. Op zijn lijstje

stond onder meer "dansles"

want daar kwamen de aardige

meisjes.

Dirkje was kenne ijk veruit het

aardigste meisje. "En" -zegï

Geert," na een vaste relatie van

zeven-en-een-half-jaa r vo nden

wij het tijd worden elkaar het ja-

woord te geven en zijn wij naar

het stadhuis in Sexbierum ge-

gaan'! Zij kwamen in Tzumma-

rum te wonen, verhuisden na

drie jaar naar Leeuwarden waar

hij werkte bij enkeie dorpsgara-
ges en bij de Nederlandse Tram-

wegmaatschapp íj.

Zijn hart ging echter uit naar de

ANWB-Wegenwacht. Hij stuu rde

een "open sollicitatie" in - er

was niet meteen een vacature,

maar men hield hem in de "File"

en op 13 april 1965 kwam hij bij
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de ANWB in dienst. Hij verdien-

de zijn sporen niet alleen als

Wegenwacht. I\4et het mobiele-

ANWB-kantoor stond hij op

vele plaatsen in de provincie.

En met de Verlichtingsactie trok
hij door het gehele land, het

was leuk, maar wel koud.

Helaas moest hij om gezond-

heidsredenen in 1985 het dage-

lijks werk vaarwel zeggen.

Geert en Dirkje hebben drie

dochters. Eén van hen is ge-

trouwd en heeft een zoon van

zeven jaar. Hij is de "big boy"
van opa en oma.

Naast deze liefde hebben zij

samen vele hobby's. Zij spelen

competitie bowlen voor senio'

ren, oersballen, en leggen

samen ook een kaaftje. "Ver-

velen komt in ons woorden-

boek niet voor'l zeggen zi .

Nog ve e gelrkkig en oero- cÈ

ja ren.

Corry en Henk Treep
23.4.58-23,4,98

Wat een geluk als wederzijdse

ouders gemeenscfrappelijke

vrienden hebben. Dan kun je

elkaar vinden; in 1954 ging

Henk daar op vísite en Corry

was er op visite. Hij vond haar

wel aardig maar zij stond
meteen in vuur en vlam. Bij

Henk duurde het nog even.

Hij werkte toen al bij een

Volkswagendealer maar in sep-

tember '55 werd hij opgeroe-
pen voor de militaire dienst. Na

22 maanden weer terug bij ziin

baas.Toch wilde Henk wel eens

andere merken onder handen

nemen en dus stapte hij over

naar een andere garage. In 1957

zag hij een advertentie voor de

Wegenwacht. Het leek hem wel

wat en op 24 Íebruari'58 kon

hij met de opleiding beginnen.

Hij werd ingezet op de route

Haa rlem-Amsterda m.

Corry, met wie hij zich inmid-

dels had verloofd, volgde hem

met aandacht- ln weer en wind

op zo'n BSA met zijspan vond

ze wel wat anders dan in een

garage. \a zo'r jaar oÍ clrie

werd de route R 70 geopend

Haarlenr-Ouderkerk. Henk kreeg

die toen toegewezen.

Vervolgens werd hij gevraagd

als sleutel-WW op Burgerveen.

Zo'n anderhalf jaar hield hij dat

vol toen wilde hij toch liever de

vveg op. VanaÍ 1968 werkte hij

tot aan de VUT op de luchtha-

ven Schrphol. De ANWB wilde
daa r een vaste Wegenwacht sta-

I o1e"en. Corry en Henk zijn op

23 apri 1958 getrouwd. Hun

en ge zoon werd daarna gebo-

ren. VanaÍ de tijd dat Henk met

de VUT is doen zij samen veel

vrijwilligerswerk zoals de tele-

Íooncirkel, vriendschappelijk
huisbezoek met speciaal veel

aandacht voor ouderen boven

75 jaar. Ze komen tijd te kort

want ze hebben nog veel op

hun lijstje staan. Op 25 april jl.

hebben ze hun 40 jarig huwelijk
gevierd met familie en vrien-
den, die zoals uit de foto blijkt,
het stralende bruidspaar van

harte toezongen. Ook de VG-

ANWB zorgde voor prachtige

b oemen waarvoor Corry en

Henk langs deze weg graag wil-
len bedanken.

Nog tal van goede jaren wor-
den ju ie gegund.

Toon en Trees v.d. Meijden
28,4,58-28.4.98

Gedurende de laatste jaren van

de oorlog in lndié woonden zij

naast elkaar.Toon werd in '44

en '45 gevangen gezet wegens

verzet tegen de Japanse bezet-

ter.

Na de oorlog zagen zij elkaar

een tijdje niet.Trees ging naar

Samarinda enToon kwam in
Bandoeng terecht. Zij schreven

elkaar geregeld en spraken af

dat zij in Batavia zouden

samenkomen. Maar zij liepen

elkaar mis.Trees ging terug

naar Holland enToon trok naar

N ieuw-Guinea.

De watersnoodramp in Íebruari
'53 staat in hun geheugen

gegrift. ln die februaridagen
kwamToon in Holland terug en

Trees haalde hem af. U ziet, zij

die blijven geloven haasten

niet. Twee jaar daarna verloof-
den zij zich en drie jaar later, op

28 april 1958 trouwden zij in het

stadhuis te Den Haag.

Op 1 oktober 1964 kwamToon

bij de ANWB op de aÍdeling

Drukwerkbehandeling waar het

opzichzelf ook prettig werken

was omdat de ANWB ook toen

al goed draaide. Op verzoek

van de heerWunderink kwam

Toon bij de Studio werken en

daar was de verscheidenheid in

activiteiten zeer groot. ln juli '88

ging hij met deVUÏ Collega's

dachten dat dit een grap was,

wantToon liep altijd met

gezwinde pas door de gebou-

wen en op tennisbanen.

AÍscheid nemen - en even in

het middelpunt van de aan-

dacht staan - past niet zo bij

Toon. Hij wou dan ook geen

feest. Zijn collega's wilden er

echter een "waar gebeuren"

van maken. En het werd een

daverend afscheidsfeest, want

op de Studio bloeit de creativi-

teit.Toon met zijn zo veftrouw-

de lach "jongens jullie doen

maar" enTrees. everwichtig,
met een glaasje sap in de hand,

stilletjes en terugdenkend hoe

zij van Samarinda en Bandoeng

toch bijeikaar kwamen, Samen

hebben zij één dochter, twee

zoons en drie kleinkinderen.

Nog vele goede jaren samen.

Frankie
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Een koninklijke
ding voor Nico

samen met zijn "trotsi
dochter Sophie.

J

Nico werd deze onderscheiding

toegekend op grond van zijn

vele activiteiten en verdiensten

op tal van sociaal-maatschap-
pelijke terreinen. Daarbij mag

in het bijzonder worden
genoemd het feit dat hij van

1992 tot 1996 voorzitter was

van het Nederlands lnstituut
van Automobiel- en verkeers-

ongevallendesku ndi gen, NIAV.

ln dit lnstituut zijn de in

Nederland gevestigde, en bij

verzek erin gsma atsch a ppijen

aangesloten. autoschade-

expefts en ongevallenanalisten

verenigd. Voorafgaande aan

zijn voorzitterschap
gedurende acht

van het NIAV.



ne ledenvergadering VG-ANWB

De negentiende algemene ledenvergadering van onze Vereniging van
Gepensioneerden ANWB, die op 4 april jl. in het hoofdkantoor te Den Haag
werd gehouden, kon bijdragen tot een verduidelijking van de koopkracht-
ontwikkeling voor ouderen in 1998.

Reparatie voltooid

Na de "Koopkrachtschok voor Ouderen"

- zie ook de Buitenband van maart jl. -
waarna de ouderenorganisaties druk
op de ketel hebben gezet, zegde de
minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid toe de zorg van de oude-
renorganisaties "serieus te betrekken
bij de in deze zomer tot stand te bren-
gen totaal-afweging'1 Dit is inmiddels
gebeurd, zie de samenvatting "Repa-
ratie Koopkracht'j hieronder.
Het is duidelijk dat het hierbij van het
begin af aan ging om door de rijksover-
heid getroffen maatregelen in de belas-
tingensfeer, die aanvankelijk hebben
geleid tot lagere besteedbare inkomens
van gepensioneerden. Werkgevers en
pensioenfondsen staan uiteraard volle-
dig buiten deze politieke beleidsontwik-
kelingen.

Gewaardeerde gasten

hoofd fiscale zaken, en de heer Berken-
bosch, P&O. Het moet gezegd worden
dat hun belangstelling door onze leden
zeer op prijs wordt gesteld.
De heer Nouwen gaf een overzicht over
de actuele ontwikkelingen bij de ANWB
in relatie tot de huidige, en snel veran-
derende, maatschappij.
Uitgangspunt blijft de voortdurende, en

Gewaardeerde gasten waren, ook dit-
maal, de heer Nouwen, hoofddirecteur,
en voorzitter van het Pensioenfonds-
ANWB; mevrouw Lucia ÍV. Neering,

steeds te actualiseren, ontwikkeling
van het ledenmodel, resulterend in

3,4 miljoen leden en nog steeds groei-
ende. Honderdvijftien jaar heeft de
ANWB op het niveau van dienstver-
lening de functie van voorlrekker-initia-
tiefnemer vervuld. ÍVleestal omdat deze
dienstverleningen niet bestonden, en

vaak omdat de "markt'j buiten de ANWB
deze dienstverleningen niet aandurfde.
ln deze tijd is er meer concurrentie en

dit vergt dus visie, daadkracht en een
financieel-gezond beleid. Daarbij blij-
ven de accenten liggen op het beharli-
gen van de belangen van de leden.
lVlevrouw Lucia l\4, Neering, de contact-
persoon voor de gepensioneerden, en

ook aanwezig bij de vergaderingen van
het pensioenfonds, heelt inmiddels de
ANWB verlaten en een functie bij Cen-
traal Beheer aanvaard. Onze dank werd
Lucia, met een boeketje, aangeboden.

Agenda

Goedgekeurd werden: de notulen van
de 18e algemene ledenvergadering, het
jaarverslag 1997 (gepubliceerd in de
BUITENBAND van maaft jl., het finan-
cieel verslag 1992 en het verslag van
de Kascommissie.Tot leden van de
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Kascommissie zijn benoemd: mevrouw
EJ, Noordervliet-van West en de heer

H. l\/asu de heer J. van Drunen is reser-
velid.

ln het kader van het Sociaal Fonds-

ANWB is in samenspraak met Maat-
schappelijk Werk een vertrouwens-
persoon aangesteld. Deze zal optreden
namens zowel niet-leden als leden van
de VG-ANWB, teneinde een gelijkwaar-
dige belangenbeharliging te garande-

ren. De vertrouwenspersoon is de heer
Barend Druif, tevens bestuurslid-
VG-ANWB.

De voorzitter, vice-voorzitter en de pen-

ningmeester waren aftredend, maar
hadden zich voor een nieuwe periode
herkiesbaar gesteld. Nieuwe kandida-
ten hadden zich niet aangemeld, Een

verkiezing was dus niet nodig.

Over de excursie, op 12 augustus, door
de Biesbosch en naarTilbuig, leest u in
deze BUITENBAND.
Er is een daadwerkelijk begin van
regionale activiteiten op initiatief van
mevrouw Noordervliet: een excursie
naar de Duinwaterproductie in de dui-
nen van Scheveningen; zie ook in deze

BUITENBAND.

Er waren bij enkele leden aanlooppro-
blemen bij het indienen van declaraties
bij de Nationale Nederlanden. Anderen
waren juist zeer content. lnmiddels
hebben alle verzekerden van NN toege-
splitste informatie ontvangen. Declara-
ties kunnen als volgt worden geadres-

De huidige contributie VG-ANWB wordt
in 1999 gehandhaafd, zijnde Í 20,-p.p.

Enkele vragen van persoonlijke aard

hebben de aandacht van het bestuur;
deze leden ontvangen persoonlijk ant-
woord.
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Bij de betaling in april zijn de bovenvermelde tarieven toegepast en vond
tevens de verrekening over de maanden januari tot en met maart plaats. Het

in april uitbetaalde bedrag was dus aanzienlijk hoger dan in de voorgaande
maanden, maar dat blijft natuurlijk niet zo: in mei werd het weer lager; maar

hoger dan in januari. Dan is de "inhaal-procedure" rond.
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DuinwaterhedrijÍ te Scheveningen

Wie gaat er mee, op 23 juli?

Fantastisch drinkwater... maar het komt
wel uit de rivierenl
ln de regio Zuidholland is dat uit de
Afgedamde Maas. Om nu ook eens stil
te staan bij hetgeen voor ons wordt ge-

daan om te zorgen dat we goed water
hebben, dus gezond blijven, nodig ik u
uit een kijkje te nemen bij het Duin-
waterbedrijf Zuid-Holland IDZH).
Duinwater was lange tijd de bron van
ons drinkwater. Onder de duinen had
zich in de loop van honderden jaren

een grote voorraad zoet water ge-

vormd. Deze voorraad ontstond door

infiltratie van neerslag. Zoet water drijft
op zout water en zo kwam hier en daar
het zoete water aan de oppervlakte.
lVaar de bevolking groeide en er dien-
den andere bronnen te worden aange-
sproken. Hoe dat in zijn werk gaat kunt
u ontdekken als u meegaat op:

23 juli a.s. om 13.30 uur.

Dan verzamelen wij bij de DZH op de
Pompstationsweg, Den Haag/
Scheveningen. Deze weg is afgesloten
voor auto's; u kunt er vanaf de Van

Alkemadelaan wel komen op de fiets of
te voet.Wie met de auto komt rijdt

Duinwaterproductie Scheveníngen. A: de infiltratieplassen. B: de verzamelkom met
koolstofdoseringsinstallatíes. Verder op deze locaïíe zijn de onthardingsínstallatie,
cascades, snelfilters, langzame zandfilters en de ondergrondse reÍnwaterreservoírs.

Wate fto ren Sch eve n i n g e n

door en gaat rechtsaf de Van Harsten-
hoekweg in, (vanuit Scheveningen
linksaf). U rijdt langs de nieuwe grote
parkeergarage tot aan de slagboom,
die dan automatisch opengaat. ln de
vefte zien we deWatertoren al, daar
rnoet u zijn. Op het terrein van DZH is
beperkte parkeerruimte, daarom zou ik
u willen vragen collega's een lift te
geven; "carpoolen" is een ANWB-motto.
Wilt u uiterlijk 1 juli a.s. opgeven of u

meegaat? lk moet dan definitieve
afspraken maken.

Bondleiding & duinwandeling
U krijgt eerst koffie of thee. En dan vol-
gen een dia-voorstelling met uitleg en
een rondleiding over het werkterrein.
De diapresentatie en de rondleiding
duren twee uur. Voor wie nog even wil
"stappen" is er een wandeling, onder
leiding van de boswachter, over het ter-
rein dat normaal "verboden gebied" is.

Wilt u aangeven of u wél of niet met de
duinwandeling van de boswachter mee
gaat? Neem een hoedje mee, het is
zomerl De wandeling gaat door als er
minimaal 15 deelnemers zijn. Dankzij
een subsidie van de VG-ANWB zijn de
kosten per persoon / 2,-.

Frankje Noordervliet,
Paul Gabriëlsïraaï 17,

2596V4 Den Haag.
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Brussel

ze klossen kant
aan de overkant
van Manneken Pis

in Brussel

het saamgeraapt publiek
krioelt er rond
vergaapt zich aan de
voorkant van die pieser

kan't infantieler

Tine den Boer

BEDRIEGEHTJ
Al begin mei zijn de twee caravanners
ons parkeerterrein afgereden. [Vliep en
Klaas going France. Voor zeker zeven
weken. Twee beweeglijke bewoners
van hetVerwenhuis. Oud genoeg om
aan het woord AOW nog altijd de naam
van Drees te plakken; voldoende jong
om ver te blijven van de geraniums.
'Het wordt tijd om aan iets anders dan
thee te denken', grapten ze aan de bar.
Dus schonk ik ze een vol glas wijn als
dégustation. Sinds dat moment is
vakantie het hoofdonderwerp van de
gesprekken.
Jongeren in dit Fin de Millénairevin-
den dat wij ouderen altijd vakantie
hebben. Wij doen maar wat ons voor
de kop komt. Een vrije reisdag van het
spoor, hup naar Assen of Middelburg.
De zon hoog aan de lucht, plukken die
dag op het boulevardterras van Katwijk
of Scheveningen. ls het begrip 'mid-
week' niet uitgevonden voor de grijze
doelgroep die wat te verteren heeft?

lets anders dan thee
ontmoet. Soms hoor je een verhaal
van verlies, van het verloren paradijs,
van heimwee. Bewoners, die ooit als
lndische spijtoptanten van het tempo
doeloe zijn weggevaren. Maar niks
treurigheid. Ze tellen hun zegeningen.
Lijf en benen staan ze nog een busreis
toe, een week Diekirch en Vianden. Of
naar Munster, waar 350 jaar geleden
zo'n belangrijke vrede is getekend. Een
hotel in Berg en Dal is ook gewild, of
een bootreisje over de Rijn.
'Wat ga jij doen?', is de repeterende
vraag. Want dat je iets doet in de
zomermaanden lijdt geen twijfel. Zo
gaat de een met trein en bus naar kin-
deren in Huissen. Rijdt de ander met
de auto naar een gezellig hotel in
Twente, voorzien van een zonnig terras
en een keuken voor fijnproevërs. Al is
het maar voor een paar dagen: even
een ander behangetje zien en omdat
het tijd is aan iets anders dan thee te
denken.

'Leeft vrolijk zolang het lot jullie toe-
staati zegt Seneca. Dat doen we dus.
maar vakantie is anders. Meer.
Vakantie is een draaipunt. Als het
keren met nieuwe staft bij het baan-
zwemmen.
Wie het nog aan kan, blijft wat in het
keerpunt hangen. Zo lang mogelijk
genietend van alles dat even anders is.
lVIiep en Klaas doen dat in Frankrijk.
Een enkeling zit hier, die goed uit de
voeten de eigen koffer kan dragen, de
trein neemt naar Schiphol en vliegt
naar de Cariben. Maar het gros tussen
eind zeventig en begin negentig heeft
zijn vakantiewensen bescheiden bijge-
steld.
Grote reizen zijn vooral warme herin-
neringen. Hoe mooi het daar was. Hoe
ze gelachen hebben en leuke mensen

t
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wat staat die lullige puk
gënant te kijk
daar in dat hoekje
sproeiend uit zijn
kleuterl euter
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3 0enen en het indexatieheleid

Een vergeliikend onderzoek onder de lid-verenigingen van de Nederlandse
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, NVOG, laat zien hoe het met de

incl,'*xering van de pensioenen is gesteld.
DeVG-ANWB is één van deze lid-verenigingen die ziin aangesloten bij de NVOG'

Op uitnodiging van de NVOG heeft ook het pensioenfonds van de ANWB de

gevraagde informatie ten dienste van dit onderzoek ter beschikking gesteld'
Het zal duideliik ziin dat het bij dit onderzoek uitsluitend gaat over "de pensioenen'i

Aanvullende faciliteiten zoals subsidies aan verenigingen van gepensioneerden,

kortingen bij dienstverleningen, tegemoetkomingen in ziektekostenverzekeringen

etc. zijn uiteraard buiten beschouwing gelaten'
Drs. R. Schieven, lid van het bestuur van de NVOG, en voorzitter van de NVOG-

pensioencommissie, vraagt zich af of de besturen van de pensioenfondsen op het

punt van de indexatie wel een stelselmatig beleid voeren. (Ted BUITENBAND; JKo')

Drs. R. Schieven, voorzitter
Pensioencommissie
N ede rl a ndse Verenig i ng van

Organisaties van
Gepensioneerde n ( NVOG ).

Hoe zit het met de
priisindex?

Als pensioenfondsen toesla-
gen toekennen op ingegane
pensioenen zeggen ze te kij-
ken naar de inflatie van het

vorige jaar en als regel naar

wat er met de lonen in de

onderneming is gebeurd in
dat jaar. Kijken naar de

inflatie in het vorige jaar

betekent dat je als gepen-

sioneerde per definitie een
jaar achterloopt.
Voor de berekening van de

i nflatie wordt momenteel
gebruik gemaakt van de

Consumenten Prijs lndex
(CPl) 1990 = 100. ln 1991

stijgen de prijzen met
4.8 procent zodat de

CPI 1991 uitkomt op 104.8.

Vervolgens loopt de index
naar 117.20 in 1996 ten
opzichte van 1990. ln 1997

komt de index boven de

120.

Dan is er ook een zoge-

naamde afgeleide index,
vroeger sprak men van een
geschoonde. Daar wordt
mee bedoeld dat de gevol-
gen van overheidsingrijPen

op de prijzen niet meegeteld
worden. ln concreto wil dat
zeggen dat op de burger
afgewentelde kosten in de

zorg en gemeentelijke
belastingen buiten schot
blijven.
De afgeleide index stijgt van
100 in 1990 naar 114.40 in

1996 en blijft daarmee bijna
drie punten onder de CPl.

Een ander punt dat speelt is
dat in de index de prijzen

van dienstverlening vanwe-
ge de looncomponent meer
stijgen dan die van boter,
melk en eieren. Dit heeft tot
gevolg dat de prijzen voor
senioren meer omhoog gaan

dan voor jongeren, omdat
de senioren meer op dienst-
verlening aangewezen zijn.

Wat doen
pensioenÍondsen?

De meeste, maar zeker niet
alle, pensioenfondsen han-
teren één of andere vorm
van indexering van ingega-
ne pensioenen. De inflatie
uit het vorige jaar wordt in

het lopende jaar dan meer
of minder goedgemaakt.
Zie tabel 1.

Als we nu uitgaan van het
pensioenniveau 1991 is na

te gaan in hoeverre de infla-
tie van 1991 tot en met 1996

is terug te vinden in de

Als we de cijfers van de

aangesloten verenigingen
vergelijken met de CPI moe-
ten we constateren dat
slechts drie fondsen, HBG,

KLIVI- (RKPAt en Unilever in

Het gaat natuurliik om het beharÍigen van de belangen van

de thans werkenden-de toekomstig gepensioneerden én de

gepensioneerden.

BUtTtilBAil0 2/lSS8
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indexatie van 1992 tot 1997.

Een inventarisatie onder de

lid-verenigingen van de

NVOG leverde de volgende
tabel op:
zie tabel 2.



de buurl van de CPI komen.
Een tiental fondsen haalt
min of meer de'afgeleide'
index en een twaalftal komt
zelfs daar niet aan toe.
Comprimo zit op net iets
meer dan twee procent en
Articon blijft onder de tien
procent steken.

lndexatiebeleid?
De NVOG vindt dat de pen-
sioenen de loonontwikkeling
dienen te volgen. Solidariteit
tussen ouderen en jongeren
betekent dat beide groepen
op gelijke wijze delen in de
groei van de welvaart. En de
normale Consumenten Prijs
lndex is naar ons oordeel al
het minste dat pensioen-
fondsen zouden moeten
doen. Ook daarvan knabbe-
len de meeste fondsen nog
het één en ànder af.
Kennelijk schiet er anders te
weinig over voor de andere
belanghebbenden in het
fonds. Gepensioneerden zijn
helaas afhankelijk van pen-
sioenbestuurders die over-
winsten liever voor eigen
doeleinden gebruiken.
Uit de tabel valt verder af te
leiden dat van een koppeling
tussen inflatie en indexatie
nauwelijks of geen sprake is.
Het lijkt erop dat pensioen-
fondsbestuurders een ad
hoc beleid voeren door van
jaar tot jaar de indexering
op een zo laag mogelijk peil
te prikken.
Mogelijk speelt bij dat beleid
de loonontwikkeling in de
onderneming een rol. Zo
hanteren heel wat fondsen
de regel dat de toeslag in
enig jaar nimmer hoger mag
zijn dan de algemene loons-
verhoging voor de actieven,
waarbij men bijzondere af-
spraken buiten beschouwing
laat.
Al met al niet een beeld dat
ons vrolijk stemt.

lnflatie volgens CPI

jaar

1991

1992
1993

F
I

t

ARTICON
ANWB
Bouwcentrum
CSM
Comprimo
Elsevier
Esso

TNO
Unilever
Unisys

10.04

9.28
t3./5
I2.44

14.15

2.11

13.25

11.73

2.00
1.75

1.30

2.00
2.54
0.70
3.79
0.00
0.75

72

606

207

1.239

1.298

1.842

2.627

11.390

50.539
109.900

17.957

766
13.618

15.90

14.83

Pe rs o na lia

R. Schieven

*) Met dank aan H. Wierdsma
voor het verzamelen van
de cijfers.

Nieuwe Leden
Wij verwelkomen de nieuwe leden:
Mevr. A.H.J.Th. Van den Berg, Chr. Bruning-
straat 1, Spaarndam.
N.J. Hoogenboom, Pieter van Hemeren-
plantsoen 14, Hoog Made.
J.E.Vink, Esdoornlaan 120, Groningen.
J.Th.EM. Wiesman, De Weide S0, Houten.
Begunstiger: C.W. van den Vlekkert, Doorwerth.

Overleden
Mevr. M.J. de Beaumont. voorheen werk-
zaam kantoor Maastricht, 22 maart.
H.A. Frijlink, voorheen medewerker
huisdrukkeri j, 23 maart.
N.J. Zijlstra, voorheen personeelszaken en
afd. bewegwijzering, 17 april.
Velen van ons zullen aan deze collega's
goede herinneringen bewaren.

0
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tahel 1

cPr

104.80

107.00

109.80

112.60

114.40

117.20

inf latie
'af geleid'

3.90
1.92

2.17

2.13
1.36

2.14

cPt
'aÍgeleid'

103.90

105.90

108.20

110.50

112.00

114.40

aa nta I

31-1z-',96

4.80
2.10

2.62
2.55
1.60

2.45

tahel 2

Pensioenfonds
gepensioneerden van

indexatie
'91 -',97
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50+Beurs & Festival

Op 25,26 en 27 sePtember -
wij denken aan uw agenda -
wordt Europa's grootste
evenement voor actieve
plussers gehouden. ln de

Jaarbeurs te Utrecht. Het

wordt een veelzijdige beurs
met ruim 300 standhouders
en 50 festivaloptredens met
vele artistien.

De thema's zijn o.m.: reizen

en vakantie, vrije tijd en

hobby, natuur en milieu,
kunst en cultuur, zorg en

welzijn, mobiliteit en veilig-
heid, financiële dienstverle-
ning, communicatie en tech-
nologie, belangenbehafti-
ging, wonen en interieur,
mode en beauty, educatie,
spoft en fitness, voeding en

gezondheid.

Indicatiestelling thuiszorg na ziekenhuisopname

Agressie in "lnzicht" "lnzicht in agressie"

ln het novembernummer
van "lnzicht" stond een pak-

kende reportage over de ter-
reur waarmee de ANWB-
vestiging Hoog-Catharijne in

Utrecht regelmatig te kam-
pen had. Het artikel sPrak

mij erg aan en ik voelde
bewondering voor de "mei-
den" van dit kantoor, die
ondanks alle agressie van
junks niet klein te krijgen
waren. Op 11 november zou

ik de vrije reisdag van mijn
seniorenkaart benutten voor
een treinreis van Leiden
naar's-Hertogenbosch.
Omdat ik kon verwachten in
Utrecht bij het overstaPPen
(weer) geen vlotte aanslui-
ting te krijgen stak ik dat
artikel uit "lnzicht" in mijn
zak en nam mij voor in mijn
wachttijd het ANWB-kantoor
op te zoeken.
Zo gezegd, zo gedaan. De

twee aanwezige dames ke-

ken in eerste aanleg wat
wantrouwend en bezorgd,
toen ik zwijgend en met
moeite uit mijn binnenzak
"lnzicht" opdiepte om mij
daarmee te "Iegitimeren"
als oud-ANWB-er. lk zag ze

denken: "wat wil die ouwe
vent hier? !"
IVlaar prompt kwam er oP-

luchting bij het zien van hun
foto: "ja, dat zijn wij'í en bij
het horen van mijn comPli-
menten voor hun moed en

mijn respect voor hun vast-
houdendheid. Ik kon ervaren
dat dit korte hart-onder-de-
riem bezoekje zowel hun
alsook mijzelf veel voldoe-
ning gaf.

Vervolgd door redactie "Bb.

JKo.

Jan Koens

Dank...! Bliide thuiskomst

Een subtiel compliment, Jan
Koens, en daarvoor dan
weer ons respect.
lntussen ging het verder
met de agressie. Op
12 december werd de

ANWB-vestiging i n Alkmaa r
met gewapend geweld over-
vallen, en al eerder ook
Amsterdam lll. En in dit
beeld moeten wii ook
betrekken dat naar schatting
veeftig procent van de

weg e nwachte n m o n d e I i n g e

en/of fysieke agressie heeft
ondervonden.
De ANWB reageerde PromPt
met twee volle Paginab in
het februarinummer van
"lnzicht'! Leen den Dulk,
co ö rd i n ato r Psych o Tra u m a

binnen de concernstaf P+O:

Als we via de meldingen
van onze medewerkers een

beter inzicht kriigen in het
" problee m-ag ressi e" wi I len
wij een op de ANWB toege'
sneden programma maken
en dan met name het asqect
meenemen of agressie ook
te voorkomen is'!
De tips 'Agressie voor-
komen -hoe te handelenï
in "lnzicht"-februari hebt u
natu u rl ijk goed gelezen.

Altijd doen!Want in
"lnzicht" lazen wii ook dat
er in september oPTeleac-
TV een 12-delige cursus
komt over het voorkomen
en omgaan met agressie.
"lnzicht" kun je, ook als
gepensioneerde, niet
missen.

Door het afschaffen van de

'knip in de thuiszorg' Per
1 januari 1998 zal de thuis-
zorg, die volgt op een zie-

kenhuisopname weer onder
de AWBZ-verstrekking vallen.
Ook is per 1 januari 1998 het

Zorgindicatiebesluit in wer-
king getreden, waardoor
ruim 80 regionale indicatie-
organen verantwoordelijk
zijn voor de indicatiestelling
van verpleeghu iszorg. ver-
zorgingshuiszorg en de

th u iszorg.
De zorgkantoren dragen zorg

voor de rechtmatigheids-
toets en de zorgtoewijzing.

Handreiking
De Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen, de Lande-
lijke Vereniging voorThuis-
zorg, deVereniging van
Nederlandse Gemeenten en

Zorgv erzekeraa rs N ederl a nd

hebben in overleg met het
tVl i n isterie van Vol ksgezond-
heid,Welzijn en Sport een

handreiking ontwikkeld die
als landelijk kader dient
voor de indicatiestelling van
thuiszorg, die direct volgt oP

een ziekenhuisopname. Met
deze handreiking hopen zij

te voorkomen dat de indica-
tiestelling 'nieuwe stijl' een

belemmering vormt voor
een snelle overdracht van
patiënten, die net uit het zie-

kenhuis komen en thuiszorg
nodig hebben.

Door het mandateren van

de indicatiestelling voor zie-

kenhuisgerelateerde th uis-
zorg aan een transferver-
pleegkundige van het zieken-

huis kan de zorgvrager snel
de benodigde zorg geleverd

krijgen. Al met al een klant-
vriendelijkere procedure. De

transferverpleegku ndige
staat bovendien los van de

thuiszorg en indiceert oP on-
afhankelijke wijze. Het indi-
catieorgaan blijft ook voor
deze indicatiestelling de ver-

antwoordelijkheid houden.

Wat de regionale indicatie-
organen 'nieuwe stijl' be-

treft, meldt staatssecretaris
Terpstra in haar korte voort-
gangsnotitie van 28 novem-
ber 1997 dat per 1 januari
1998 65% van de ruim 80

indicatieorganen bestuurlijk
en juridisch rond is en dat
dit percentage oplooPt tot
95% per 1 april 1998. De

werkorganisatie moet bij
vele organen nog concreet
worden ingevuld. Een posi-

tieve ontwikkeling hierbij is

dat57% van de organen oP

meer terreinen dan de sec-

tor verpleging en verzorging
de indicatiestelling uitvoert,
met name op de WVG- en

welzijnsvoorzieni ngen. Meer
dan de helft van de organen
zijn dus nu op weg naar
brede indicatiestellingl En

de verwachting is dat meer
organen zullen volgen...

Gaarne, via de BUITENBAND,

onze harlelijke dank voor de

bloemen die ik bij mijn Pen-
sionering mocht ontvangen,

Ton en Lies van Noorden,

Heel harlelijk dank voor de

bezoeken, telefoontjes, kaar-

ten, bloemen en andere
attenties tijdens mijn verblijf
rn het ziekenhuis, en oP-

nieuw bij mijn thuiskomst.

IO

Jaap van Buiten
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lk denk aan wat me laatst is overkomen.
De CV-ketel moest worden bijgevuld;
Ieuk karwei voor een chaot als ik.
Het aansluiten van de slang aan de
kraan lukt nog wel. Het opendraaien
van de ketel ook, maar dan gebeurt er
iets geheel onverwachts.
lk krijg het niet meer dicht. Wat ik ook
probeer, het ding weigert dienst, het
water stroomt er weer even snel uit en
kabbelt in Iuttele minuten rond mijn
voeten. ln paniek hol ik naar de tele-

ö

rek is gemaakt door manlief,
reken ik snel uit wat mij dat
gekost zou hebben,
Nu roepen enigen onder u

natuurlijk: "De mijne heeft
twee linkerhanden'j of: "die
van mij roept altijd dat hij
het morgen wel even zal
doen'i maar dat zijn de uit-
zonde ri ngen.
ln elke man schuilt wel een
klusjesman. Aan "vaklui" ga
je financieel kapot. Op zoek
dus naar een klusjesman.
Wanneer ik in deze gemoeds-
toestand verkeer, is dat een
teken dat ik er nodig eens
tussenuit moet. lVlet wie?
IVIetTILLY maar dat is een
Benidormgangster en ik
gelooÍ niet dat ik tussen "het
broodje van Kootje'j het
"bienje van Kniertje'i of het
"flensje van Rensje" bij het
hélà hólà, de moed er in kan
houden.
WILLEMIJN dan. Een vroe-
gere studiegenote. Een
reuze aardige meid. We noe-
men haar de wolmuis van-

@
(\$

.lnanïà.t^r7e.

Er zijn momenten dat het "vrouw-
alleen-zijn" me zwaar valt.
Zeker als er knopen moeten wor-
den doorgehakt, beslissingen geno-
men moeten worden, maar meer
nog, als ik me staande moet hou-
den in een, nog steeds, mannen-
maatschappij.

0,?\
NÓ
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foon. Op dit moment is er geen buur-
man thuis, dus de loodgieter gebeld,
Loodgieter komt. zier e1 ove.\v nr zer

er intussen een nieur,v sluitstuk op,
Na tien minuten is de k us geklaard,
wordt me een soort sleutel overhan-
digd en krijg ik het advies "er nooit
meer met een waterpomptang aan te
prutsen l'l Loodgieter af.

Maar dan komt de rekening: materiaal-
kosten Í 12,-, sleuteltje f 2,-, voorrij-
kosten f 50,-, minimum arbeidskosten
Í 80,-, een totaal dus van Í 144,-,
exclusief 18% BTW.
Kijk, op zo'n moment voel ik me zwaar
getild !

Protesteren helpt niet. Zó werken lood-
gieters blijkbaar.
Wanneer ik bij mijn getrouwde vrien-
dinnen zie dat er weer eens is geschil-
derd, of behangen, of een nieuw wand-
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WATNUWEER

wege de wollen rokken, wollen sokken
en mutsen. Ze maakr. lange wandelin-
gen door de bossen, zingende van
"oze, wieze, woze" of nodigt ons uit
mee naar buiten te gaan om de wiele-
waal te horen, welk vogelras volgens
mij allang is uitgestorven.
JEROEN?. Nee. want die wil een relatie
en ik ben bij de veertig blijven steken
en realiseer me dat wij nu dertig jaar
verder zijn I

Mismoedig kijk ik mijn kamer rond.
Constateer dat er nodig moet worden
gerestaureerd en besluit maar thuis te
blijven.
Hoe kom ik aan een klusjesman?
"lVlaar dat is broodr.oof!7 zult u roepen.
En waanzinnig hoge rekeningen?
lk pak het wijkkrantje en zoek onder de
"K" van klussen.
PUCK

Í
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1. Gedenknaald. (7)

6. Studentensecretaris. (7)

11. Stand. (4)

12. Honingdrank. (4)

13. Het gezin betreffend. (9)

15. Germaanse godin. (3)

18. Boom. (3)

19. Slab. (3)

21. Verboden leger (afk). (3)

22. Raad voor economische
aangelegenheden (afk).

(3)

23. Rondedans. (3)

24. Muurholte. (3)

25. Edelgrootachtbaar (afk).

(3)

26. Plaats in Nederland. (3)

27. Bezoeken. (7)

31. Glanzend leer. (7)

35. Gekheid. (4)

36. Plaats in Nederland. (4)

37. Belemmerde. (7)

40. Maand. (7)

43. Houding. (3)

44. Spaanse titel. (3)

46. Biersoorl. (3)

47. Oppervlaktemaat. (3)

48. Gelofte. (3)

49. Voorzetsel. (3)

50. Dierenverblijf. (3)

51. Large scale integration
(afk). (3)

52. Rijksnijverheidsdienst. (3)

53. Vis. (9)

59. Lied. (4)

60. Valschermspringer. (4)

61. Krokodil. (7)

62. Kaassoort. (7)
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ffi
1. Blaasinstrument.(7)
2. Flauw. (3)

3. tVleisjesnaam. (3)

4. Bijbelse figuur. (3)

5. Vervelend doen. (7)

6. Vriendschappelijk. (7)

7. lVeisjesnaam. (3)

8. IVleisjesnaam. (3)

9. Deel van een gevange-
nis. (3)

10. Edelsteen. (7)

14. Jok. (4)

16, Lied. (4)

17 Onderzoeken. (9)

19. Fragiel. (9)

20. Plaats in Nederland. (4)

28. Rivier in Engeland. (3)

29. Boom. (3)

30. Belofte. (3)

32. Amsterdams ziekenhuis
(afk). (3)

33. Hok (3)

34. Paleis. (3)

37. Verzamelkom. (7)

38. Europees land. (4)

39. Lid van de adel. (7)

40. Deel van het zwembad.
(7)

41. Geestdrift. (4)

42. Sooft hert. (7)

45. Europese organisatie
(afk). (4)

53. Liefkozing. (3)

54. Lichaamsdeel. (3)

55. Meisjesnaam. (3)

56. Engelse aanspreek-
naam. (3)

57. Tijdperk. (3)

58. Mannelijk dier. (3)

Oplossingen voor 1 augus-
tus a.s. naar
mevÍouw G.N. Borsie,
Norenburg 237,

2591 AM Den Haag.

@
Oplossing kruiswoordpuzzel
maaft'98

Horizontaa I

l.dagbladredactie, 13.laars,

1 .braam, 1S.aai, 16.ard,

18.urnen, 20.dadel, 23.luid,
25. lopi k, 27.ïaag, 29.9iï,
30.oer, 31.ace, 32.elba, 34.ar,
35.ka, 37.aden. 38.iata.
39.beek. 40.pakt, 42.si, 44.oÍ,
45.tree, 47.rak, 48.bed,

50.arr, 51.edel, 53.bidet,
55.safe, 56.negus, 58.roman,
60.keu, 61.eeg, 63.beu rs,

65.staal, 63.dienstpersoneel.

Verticaal
1.do, 2.9,', 3.baard, 4.laan,
5.ariel, 6.ds, 7.eb, 8.draak,
9.aard, 10.cadet, 11.tm, 12.es,

1 7.ij I gesprek, 1 S.uitbikken,
19.noor, 20.dirk, 2 l.laadkraan.
22.agender en, 24.uil, 26.Pe,

28.ace, 33.aat, 34.aas, 36.abt,

37.aet, 41.aad, 43.ibis, 44.oder,

46.erf, 49.ed, 52.leken,
53.bu u r1, 54.toets, 55.sagan,
57.geus, 59.meao, 62.ad,

63.be, 64.sp, 65.sr, 66.1e, 67.e|.

Er waren 25 goede oplossin-
gen. Bij loting werd winnaar
H. Smulders, Geldrop.
ProficiaU de cadeaubon
komt naar u toe.
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