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I I
Niet gemaakt, maar gekregen
Niet ontdekt, maar onthuld
Zomaar... op je weg gekomen
Zomaar met je mee gelopen
Wonder... boven wonder!

Hans Bouma
Jan en Nel Brouwer
10.4.63 - 10.04.03.

Op een verjaardagsfeestje in
Doorn in 1954 hebben Jan en
Nel elkaar ontmoet. Nel is gebo-
ren en getogen in Doorn. Jan
zag het levenslicht in lJsselstein.
Het was liefde op het eerste
gezicht. Ruim I jaar hebben ze
verkering gehad en op 10 april
'63 hebben ze de stap gewaagd
en met veel succes. Ze hebben
vier kinderen, 3 zonen en een
dochter. De eerste vier jaar heb-
ben ze in Zeist gewoond en in
1967 zijn ze verhuisd naar
lJsselstein. ln 1954, na zijn mili-
taire dienst, is Jan bij de ANWB
gaan werken in Den Haag. Hij
begon bij deTechnische Afdeling
voor het onderhoud van het
wagenpark. ln 1959 werd hij
chef van hetTechnostaÍion in
Utrecht. Voor Midden en Zuid
Nederland werd hij vervolgens
Clusterchef. AIs gevolg van de
verschillende reorganisaties bij
deTechnostations is hij in 1993
benoemd als accountmanager
bij de Autokeuringen voor de
zakelijke markt. ln de eerste
Ondernem ingsraad vertegen-
woordigde Jan de afdeling
Autokeuringen. Na veertig
dienstjaren is hij met deVUT
gegaan. Hij was toen 58 jaar en
had nog veel energie zodat hij
vrijwilligerswerk doet voor de
Stichting Welzijn Ouderen
lVlontfoort; allerlei tech nische
klussen verrichten. Nel heeft ook
haar steentje bijgedragen: ze
werkte in de schoenenzaak van
haar ouders, zorgde voor de
opvoeding van de kinderen en
verzorgde alles tot in de puntjes.
Nu de kinderen voor zichzelf
kunnen zorgen en hun ouders
hebben verblijd met 2 kleinzo-
nen, besteedt Nel weer tijd aan
oude en zieke mensen. Ook
gezamenlijke hobby's zoals zei-
len, tuinieren. fietsen en wande-
len of er op uit met de caravan
komen aan bod. Een kaartje leg-
gen vinden ze ook gezellig.
Geniet van jullie senioren-
woning, gebouwd op de plek
van het ouderlijk huis van Jan,
van de kinderen en kleinkinde-
ren en vooral van elkaar.
Veel goede jaren toegewenst.

Piet enTruus Bakker
17.4.63 - 17.4.03.

Na zijn opleiding autotechniek
aan de LTS heeft Piet een paar
jaar gewerkt in de Citroën gara-
ge in Alkmaar. Daar heeft hij
Truus leren kennen; zij werkte
daar in de huishouding. Na zijn
militaire dienst heeft hij nog
een aantal vakdiploma's
gehaald. Geïnspireerd door zijn
oom, Ben Loos. die bij de
Wegenwacht werkte, heeft hij in
november'61 gesolliciteerd bij
de ANWB. ln december 1961 is
hij in dienst gekomen. Na een
opleiding van een maand op de
Gedempte Burgwal in Den
Haag ging hij op 7 januari voor
het eerst de weg op. De dag
daarvoor werd hij op de route
ingewerkt door een collega. Die
gaf hem een goede raad mee:
"Denk er om dat je de kroeg-
baas in Halfweg 's morgens
wekt en een kit kolen vult;
alleen dan ben je verzekerd van
'koffie'j
Ja, dat was een gemoedelijke
tijd. Piet begon met een BSA-
motor met zijspan maar ook
alle andere dienstvoertuigen
heeft hij bereden. Na veertig
dienstjaren is hij in december
2001 met deVUT gegaan. Hij
begrijpt niet hoe hij die jaren
nog tijd had om te werken
gezien de activiteiten naast zijn
baan. Nu komt hij tijd te kort: al
21 jaar actieÍ in de gemeente
politiek, bestuurder van een
dorpshuis dat hij zelf heeft
opgericht en daarnaast nog
andere hobby's. Samen met
ïruus zijn ze zeer creatief bezig
en dan ook nog genieten van
hun drie kinderen,2 zonen en
een dochter en de vier kleinkin-
deren. En natuurlijk erop uit
met de "Oldtimer"-caravan. een
"Kip" uit 1969. Maar aan dat
voertuig zie je dat nieq net zo
jong en actief als de bezitters.
Samen met de kinderen, klein-
kinderen, familie en vrienden
hebben ze een geweldig feest
gevierd. Ze werden op die dag
vervoerd in een 50 jaar oude
Amerikaanse Buick, waaraan
Piet in zijn Wegenwachttijd nog
heeÍt gesleuteld. De prachtige
bloemen van de VG-ANWB heb-

ben de bruiloft nog extra opge-
luisterd. Hiervoor willen Piet en
ïruus deVereniging nog harte-
lijk bedanken. Nog veel gelukki-
ge jaren zij jullie deel.

Tom en Henny van der Meer
17_4.63 - 17.4.03.

Tom kwam in november 1958 in
dienst van de ANWB als
Wegenwacht. Geboren en geto-
gen in Aalsmeer heeft hij de
eerste jaren op zijn BSA met zij-
span op alle routes tussen
Alkmaar, Den Haag en
Hilversum gereden om de
ANWB-pechvogels w,eer het
gevoel te geven: "Blij dat ik rij'1
Na een zondagsdienst ging hij
samen met een stel vrienden
nog even (!) naar Uithoorn om
te dansen. Zo kwam hij terecht
in de armen van Henny. Hij wist
direct dat hij met deze vrouw
door het Ieven wilde gaan. Ze
besloten te trouwen op 17 april
'63 en gingen op zoek naar een
woning. Zijn cheÍ, inspecteur
Van Rees, gaf hem een tip. Als
je wilt "emigreren" naar
Middelburg dan heb ik wel wat
voor je. Boven het ANWB kan-
toor in Middelburg kwam
namelijk de dienstwoning leeg,
Na de bruiloft gingen ze dus op
weg naar het onbekende
Zeeuwse land. Geen van bei-
den hebben een moment sprijt
gehad van dat besluit. Ze voe-
len zich daar helemaal thuis,
Ook hun twee zonen zijn daar
geboren.Tom heeÍt 27 jaar als
Verkeerswacht op het Wegen-
wachtstation gewerkt. ln 1997 is
hij met de VUT gegaan en nu
geniet hij alweer een jaar van
zijn pensioen. Als hij terugkijkt
denkt hij vaak "waar is de tijd
gebleven'l De jongens zijn
alweer getrouwd enTom en
Henny zijn de trotse grootou-
ders van vier kleinkinderen.
lVlet dankbaarheid hebben ze de
dag herdacht dat ze elkaar het
ja-woord gaven. De mooie
bloemen, die ze op die dag
mochten ontvangen van deVG-

ANWB, waarvoor ze graag har-
telijk willen bedanken. verhoog
de de feestvreugde op deze
zonnige dag.
Nog heel veel goede en gezon-
de jaren wensen wij jullie toe.

Nico en Lenie Paardekooper
25.4.63 - 25.4.03.

Waar en wanneer ze elkaar heb-
ben ontmoet blijft een groot
geheim. Zeker is daÍze op 25
april j.l. een heerlijk feest heb-
ben gevierd met kinderen,
kleinkinderen, íamilie en vrien-
den.Toen Nico in 1997 secreta-
ris van de VG-ANWB werd,
heeft er in de Buitenband een
interview met hem gestaan.
Naar zijn mening is dat vol-
doende. ÍVaar nu weten we
niets van Leniel Dat is toch
jammer want zonder een vrouw
op de achtergrond, die je ver-
schillende werkzaamheden en
de activiteiten buiten het werk
steu nt, zal het niet altijd goed
gaan. Op de foto ziet ze er stra-
lend uit temidden van haar kin-
deren en kleinkinderen. We kun-
nen er dus van uit gaan dat ze
alles prima geregeld heeft.
Samen hebben ze veel door
Europa gereisd en dat doen ze
nog steeds met veel plezier.
Graag willen beiden langs deze
weg deVG-ANWB bedanken
voor de prachtige bloemen die
op die dag werden bezorgd.
Wij wensen jullie nog veel
goede jaren toe.

Jurrie en JettieVink
10.5.63 - 10.5.03.

Beiden zijn ze geboren en geto-
gen in Groningen.
Ze woonden dicht bij elkaar en
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vormden samen met anderen
uit de buuÍt een vriendenkring.
die veel met elkaar optrokken.
Jurrie werkte in die tijd in een
garage. ln 1957 ging hij in mili-
taire dienst alwaar zijn studie
voor eerste monteur begon. Hij
werd geplaatst bij de AAT en
kon zijn liefde voor het vak in
praktijk brengen. Zeer welkom
was hij na zijn diensttijd bij zijn
oude werkgever. ln 1967 sollici-
teerde Jurrie bij de ANWB en
kon na de geboorte van hun
dochter beginnen als Wegen-
wacht. Net niet meer op de
motor maar in de Gideon; wel
met de broek van de motorfiets
aan.Toen werd nog op de klein-
tjes gelet...., zuinig, zuinig!
Jaren heeft hij met veel plezier
het wegenwachtwerk gedaan;
het meest in zijn nopjes was hij
bij extreem slecht weer; dan
was er veel te doen. Ook heeÍt
hij 17 jaar meegewerkt aan de
cursus "Pech onder Weg'í Voor

lezingen over voertuig-techniek
wist radio-Noord hem te vin-
den. ln 1999 is Jurrie met de
VUT gegaan. Jettie werkte nog
en dus nam hij veel taken in
huis over, naast vrijwilligers-
werk voor kerk en wijk.Toen
Jettie vorig jaar met de FPU
ging moest hij wel even wen-
nen aan een "Pottenkijker'j Dat
ging allemaal goed en voor een
vrouw is een handige man die
lekker en graag kookt een luxe.
Ze reizen samen veel, ook naar
het buitenland. Hun zoon werkt
in Oman en gaat binnenkoft
naar Nigeria. Daar is dus de
volgende verre reis naar toe.
Jurrie tennist graag en Jettie
heeft als Iiefhebberij zwemmen;
samen kun je ze vinden op de
fiets. Ook genieten ze van hun
twee kleinzonen, de kinderen
van hun dochter die in Almelo
woont. Hun 40 jarig huwelijk
hebben ze met kinderen en
kleinkinderen opTexel gevierd.

Zelfs hun schoondochter en
kleindochter zijn hiervoor over-
gekomen uit Oman. De zoon
kon helaas niet in verband met
zijn werk. Hun motto is: genie-
ten van je zegeningen. En zo is
het ook. Daarom genieten ze zo
van de contacten via de VG-
ANWB en de WW-Verenigingen
Groningen en Assen en het
jaarlijkse feest van het uitdelen
van de Kerstpakketten.
Naast onze felicitaties wensen
wij jullie toe allen nog lang en
in gezondheid te mogen doen.

FRANKJE

Hierbij wil ik, ook namens mijn
vrouw, bedanken voor het
prachtige boeket dat wij hebben
ontvangen ter gelegenheid van
on s 45-j a ri g h uwe I ij ksfeest.

Arl et vriendel ijke groet,

Albert en Aly Vonder uit Rolde.

Pe rson a lia
Nieuwe leden:
J. Damstra, Kerkplein 12,8307 AP Ens.
J. G roeneveld, Vossenwe g 35, 67 21 BIVI Ben neko m.
H. Jager, Braam 3,7261 HM Ruurlo.
H.D. Moechtar, Strausslaan32,2551 NN Den Haag.
G.J. Rijstenberg, Eggenweg 8, 7793 HH Hoogenweg.
Mevr. lV1.A. van Stratum-Claus, Assensestraaï33,2587fA Den Haag
H.L.Til, Prinses lrenestraat 16,7021 CG Zelhem.

Verhuisd:
lVlevr. H. Bakker-Buitenshuis, [Vlorsestraat 193, kamer 151 ,2517 PR Den Haag
lVevr. B. Bijlsma-Boonstra, ldsingh a 31 , 9269 VJ Veenwouden.
lVlevr. Dusoleil-v. Stijn, De GrevinkhoÍ 29,7573 DD Oldenzaal.

Kemps, De Schaaf 15, 5688 EX Oirschot.

0ntmoeting

hee hallo fijn je weer te zien
dat zijn de opgetogen kreten
van oud collega's die je welkom heten
op de ledenvergadering

hoe is het met de gezondheid
dan volgt er prompt een rondje kwalen
maar ook de vakantieverhalen
veel variaties gezien de leeftijd

ons pensioen is de vraag die telt
hoe gaat het daarmee in de jaren
wie zal dat voor ons verklaren
het wordt net iets te technisch verteld

nou wij hoeven niet bang te zijn
nee wij hebben niets te vrezen
over ons geld bij de onvolprezen
ANWB eens ons werkterrein

na afloop staat de lunch al klaar
eerst met elkaar een glaasje drinken
en op ieders gezondheid klinken
bedankt bestuur tot 't volgend jaar

Tine den Boer
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Overleden:
23)aauari l\4evr. J.G.M, Diekman-v.d. Broek, Den Haag.
12Íebruari Mevr. M. Amade, Den Haag; Ass. Bibl.
23 februari E Doorneweert, Dronten, WWTSA (Tèam Speciale Acties).
11 maart Mevr. lVl.E.W. Nieuwenhuysen-Pince van der Maat, Ermelo.
14 maarl lVlevr. G.G. Schenau-Holzhauer, Hfd. Bijktr. Utrecht, Apeldoorn.
27 maart Mevr. H.C. Nijssen-Bloemheuvel, adm. medew., Voorschoten.
7 april H. Bijlsma, keurmeester,Veenwouden.

Velen onder ons zullen aan deze collega's, en eventueel aan hun verwanten,
goede herinneringen bewaren.

Berichten voor PEBSONALIA kunt u zenden aan ledensecretariaat:
Carolijn Jongsma, Van Kijfhoeklaan 46, 2597TD Den Haag.



e ledenvergadering VG-ANWB

Op 12 maart, een stralend mooie lentedag, is in Wassenaar de 23e alge-
mene ledenvergadering van de VG-ANWB gehouden. Ongeveer 60 leden,
inclusief de aanwezige leden van het bestuur, hebben de weg naar het
hotel 'de Bijhorst'weten te vinden. De sfeer is gelijk al goed, de koffie
eveneens en direkt na het binnenstappen vormen zich groepjes, die
elkaar wat te vertellen hebben. Een goede ambiance voor een pittige en
nuttige ledenvergadering.

0pening
De voorzifier, Ruud Olland, opent de
vergadering, heet allen welkom en ver-
zoekt om een moment van stilte om de
leden te herdenken die in 2002 zijn
overleden. Daarna geeft hij het woord
aan Henk van Drunen, directeur
Human Resources Management, die
dit jaar gastspreker is.
Henk geeft een toelichting over hdt rei-
len en zeilen van de ANWB in 2002 en
ontvouwt tevens een aantal toekomst-
pla n nen.

De ANWB gedurende 2002 en
in de toekomst
Henk schetst in zijn toelichting over het
voorgaande jaar dat 2OO2 voor de
ANWB, net als voor zoveel bedrijven
en organisaties, een moeilijk jaar is
geweest. Oorlogsdreiging en economi-
sche teruggang spelen hierbij een
belangrijke rol.Vooral aan de boekin-
gen bij het reisbureau valt dit te mer-
ken. Deze trend lijkt zich ook in 2003
vooÍt te zetten.

Om deze ontwikkelingen goed het
hoofd te bieden en eventuele tegenval-
Iers in de toekomst op te vangen, is
besloten minder personeel aan te
nemen dan oorspronkelijk de bedoe-
ling was. Niettegenstaande deze wat
minder rooskleurige situatie is de
ANWB echter hoopvol gestemd en
heeft de blik op de toekomst gericht en
wel op het jaar 2008, waarin de vereni-
ging 125 jaar zal bestaan.
ln de nieuw te formuleren bedrijfsvisie
onder de naam 'ANWB 125" zal veel
aandacht besteed worden aan de ont-
wikkeling van de vereniging. Zo zal er
in de organisatie een nieuw cluster
Vereniging worden ingericht, met als
doel een opwaardering van de vereni-
ging te bewerkstelligen. ln dit cluster
zullen alle functies en activiteiten, die
aan de beeldvorming van de ANWB
werken, onder één discipline worden
ondergebracht.
Het is de bedoeling dat tussen dit clus-
ter en de overige bedrijfsonderdelen
van de vereniging afspraken zullen
worden gemaakt. Dit mogen we toch
als een belangrijke ontwikkeling
beschouwen. lmmers, onze leden zijn
nu eenmaal waar het allemaal om
draait.

Pensioenvoorzieningen
Een belangrijk deel van deze inleiding
betreft de ontwikkelingen binnen het
ANWB-pensioenfonds. ledereen spitst
zijn oren, want dit gaat alle aanwezi-
gen aan.
ln heel "pensioenland" is door de eco-

nomische ontwikkeling een zorgelijke
situatie ontstaan. De reserves van de
pensioenfondsen staan onder grote
druk, met als gevolg dat ook de pen-
sioenpremies en de indexering van de
pensioenuitkeringen onder grote druk
komen te staan. Er wordt allerwegen
een beroep gedaan op werkgevers,

werknemers en pensioentrekkers om
een evenwichtig beleid te voeren en
adequate maatregelen te treffen.
Gelukkig heeft het ANWB pensioen-
fonds haar reserves op een conserva-
tieve wijze belegd. Het beleggingsren-
dement ligt hoger dan het landelijk
gemiddelde, maar is wel enigszins
teruggelopen. Het lijkt er daarom op
dat voor ons de consequenties minder
ingrijpend zullen zijn. Een belangrijke
factor is ook het standpunt dat de "ver-
zekeringskamer" hierbij inneemt. Deze
controlerende instantie wil om grote
schommelingen in reserves op te van-
gen, dat de minimale dekkingsgraad
wordt verhoogd tot 135%.
Het Pensioenfonds van de ANWB
werkt inmiddels ook aan een verbete-
ring van de reserves en heeft in een
brief aan ons Bestuur laten weten
welke maatregelen zij denkt dat geno-
men moeten worden. (ln het lntercom
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bulletin van week 14 heeft u kunnen
lezen welke maatregelen dit betreft).
Ons bestuur zal ons hierover nog
nader informeren.
lnmiddels hebben alle personeelsleden
en gepensioneerden de
Arbeidsvoorwaarden INFO, dd. 6 mei,
no. 3, 2003, ontvangen. Daarin wordt
uitvoerig ingegaan op, zoals wordt
geformuleerd, "de pensioenproblema-
tiek en de voorstellen die ANWB in het
kader van het CAO-overleg heeft
gedaan om deze problemen op te los-
sen'j
Hierna worden de volgende punten
van de agenda aan de orde gesteld.

Het jaarverslag en de notulen worden
zonder veel vragen of opmerkingen
aanvaard. De kascommissie heeft het
financiële verslag goedgekeurd.Theo
Bos geeft een kofte toelichting om de
verschuivingen in de verslaglegging en
begroting tengevolge van de toepas-
sing van een andere systematiek.

Bij het agendapunt Sociaal Fonds ont-
staat enige discussie over hoe één en
ander in elkaar steekt. Onze huidige
vertegenwoordiger in dit fonds, Nico

Paardekooper, maakt duidelijk hoe het
fonds werkt bij het oplossen van een
probleem. Hij illustreert dit door een
oude wijsheid te citeren: "Geef je een
man een vis dan zal hij die dag geen
honger hebben, maar leer je de man
vissen dan heeft hij zijn hele leven
geen honger'í
Zijn voorganger Leo de Groot memo-
reert dat het Sociaal Fonds beschikt

over een kapitaal, waaruit van de ver-
kregen rente alleen kleine schenkingen
worden gegeven als dit bijdraagt aan
de oplossing. Echter, er wordt in het
algemeen een daartoe gespecialiseerd
bureau ingeschakeld om ondersteu-
ning en begeleiding te geven bij het
oplossen van voorkomende probleem-
gevallen.

NVOG en de indexatie van de
pensioenen
Gemeld wordt dat er in het NVOG tus-
sen de leden, waarvan het
Pensioenfonds van de ANWB er één is,
onderling nogal grote meningsverschil-
len bestaan. Het belangrijkste verschil

van mening betreft de vastlegging bij
wet van medezeggenschap en indexe-
ring. Dit is zo hoog opgelopen dat een
aantal van de pensioenfondsen zoals
die van Shell en Philips zijn opgestapt.
Deze pensioenfondsen menen dat zii al
een goede regeling hebben.
Het zittende bestuur van het NVOG
heeft daaruit de conclusie getrokken
om eveneens op te stappen. Op 14 mei
a.s. zal tijdens een Ledenvergadering
geprobeerd worden een nieuw bestuur
samen te stellen. Het voortbestaan van
het NVOG staat door deze situatie op
het spel. De vertegenwoordigers van
het ANWB pensioenfonds pleiten voor
een krachtige organisatie, omdat lan-
delijk overleg noodzakelijk biijft, maar
zullen zich beraden hoe te handelen
naar gelang de resultaten van de
genoemde ledenvergadering.

Excursie
Carolijn Jongsma was helaas niet aan-
wezig om een nadere toelichting te
geven op de komende excursie, die
zoals in het maartnummer van de BUI-
TENBAND is vermeld naarWest-
Friesland zal gaan en er heel geva-
rieerd uitziet. Zij verdient nu al de com-
plimenten voor de organisatie van
deze dag.

Na afloop van de vergadering was er
gelegenheid om deze aan de bar nog
eens dunnetjes over te doen.
t\4aar tijdens de voortreffelijke lunch
kwamen er in het algemeen andere
onderwerpen aan de orde met de
bekende sterke verhalen.

Wim de Graaf
Foto's Leo Scheffer
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Leo ScheÍfer
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Onze fotograaf

De foto's zijn gemaakt door Leo
Scheffer, die nu deel uitmaakt van
onze redactie: zéér welkom, Leo.
Hij begon in 1961 bij de,ANWB-
fotodienst en leerde het vak van
zijn chef Harry De Vré.
ln '1998 ging Leo met deVUI Hij
hoopt voor de BUITENBAND ook
interessante repoÍtages te kunnen
maken.



0rgelman in Frankrijk
19 september 2002

Donald. citoyen hollandais, speelde in
het voetgangersgebied te Bourg en
Bresse, nabij Grenoble: "rencontre au
hasard des rues avec un citoyen hol-
landais, tourneur de manivelle et
ardent défenseur des musiques méca-
niques'i schreef de plaatselijke "Le
Progrès'í
Die drukte om hem heen zocht hij juist
op. Destijds vertelde hij ons "Het
moment dat je met je orgeltje ver-
schijnt blijft altijd spannend. Wat gaat
die man doen, denken de mensen. lk
ben'in het pak'gekleed, hoed op. En
mijn orgeltje mag er zijn, zoals u ziet.
Dàn moet het beginnen. De reacties
van de mensen zijn voor mij een bele-
venis apart. Samen met hen speel je

"Donald Buys, de orgelman" - aldus introduceerden wij Donald in het
BUITENBAND-interview van juni'95.
'Als jongetje was hij niet weg te slaan bii het grote draaiorgel in ziin keu-
rige Haagse Benoordenhout. Toen begon het 'zwerven' door andere stads-
wijken, kijken naaÍ mensen in andere werelden. Hij werd Paddestoelen-
planner bij de ANWB, gepensioneerde, en brengt nu velen vreugde in het
leven met zijn eigen orgels".

een spel. Draaiorgelmuziek is volksmu-
ziek.Tegenwoordig blijft alleen'de
bovenlaag' staan en de kinderscharen,
kan ik diep over filosoferen'í
Filosoferen deed Donald weer, zeven
jaar later, met zijn superbe Hofbauer,
manufactu ré à Göttingen.
"je perfore moi-méme le papier de
cerÍains de mes rouleaux" citeert 'Le
Prog rès' bewonderend. Terecht,
Donald kiest zijn muziek uit persoonlij-
ke voorkeur, indachtig de romantiek
die in alle mensen schuilt.
"\Aaar", zegt DonaldThéodore, "ik heb
de indruk dat de mensen in Zuid-
Frankrijk minder spontaan en zeker
meer gesloten zijn.Toch kwam er na
een kwartier spelen een journalist op
mij af, nodigde mij uit voor een kop
koffie en wilde mijn verhaal horen. ln
Grenoble was het heel gezellig.

Daar sprak het publiek ons aan en niet
omgekeerd. 's Avonds speelde ik bij
een insteling voor autistische kinderen
en een volgende dag op een 'vlooien-
markt'. ln Voiron vroeg de markt-orga-
nisator mij volgend jaar terug te
komen om zijn kleurrijk evenement
internationaal op te fleuren.Tot slot
speelde ik in Aiques Mortes, een -
inmiddels toeristisch - vestingstadje.
Een klein gezelschap op een terras
nodigde mij uit even aan te schuiven,

íirÍEíi[til[il,,lilÈ_
q;$;l

Place JouberÍ, Bourg en Bresse

,4 /ra$\"

| ."a:irlii.

't.,§!;;,'.,:;r1.,.,
. t:-r {;.É ?', iï . -,"rif

.: :' :: til.-.
'.:ti ",.i a,-...,;1

fi.i: ,, , ';itr' :

.+:.., r:,.r"r; È;í= :ij_:._F.rit

ffi

:i

''*rfu*l

ffi



lk zei dat ik hollander was. "Nou'j was
het antwoord, "dan kunnen wij
gewoon Nederlands praten. Wij dach-
ten al: vèr in Zuid-Frankrijk, vlak bij de
Middellandse Zee, en dan die holland-
se klanken'iToen realiseerde ik me dat
ik net een oer-hollandse potpourri had
gespeeld met vlotte deuntjes als: "We
gaan nog niet naar huis, en, óveral,
óveral waar de meisjes zijn is het bal'l
Terugdenkend aan die ontmoeting kan
ik mij nu heel goed de verbazing voor
stellen bij het aanhoren van die Iiedjes
door een - naar zij aannamen - Frans
orgeltje met een Franse orgeldraaier,

Ja nKo

Voor Hollandse gevels, juni '95
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w regio-ctlntactperstltln vindt.
Het actieve "korps" regio-con-
tactpersonen-VG-ANWB blijft in
beweging. Mutaties zullen zich
altijd voordoen.

I n de Ledenlijst-2003 staat op pagi-
I na 1 de vermeldino van de 26 con-
Itactpersonen. Bij iàder lid is een
nummer van 1 t/m 25 toegevoegd.
Nummer 19 telt als twee leden: 19a
en 19b.
Deze nummers corresponderen met
de regio's waarin het gehele land op
basis van postorders is opgedeeld.
Wie de contactpersoon is van wélke
regio vindt u in uw blauwe Ieden-
lijst-2003.
lnmiddels hebben zich enkele wijzi-
gingen voorgedaan. Vandaar dat wij
de huidige samenstelling van het
korps regiocontactpersonen hierbij
publiceren.
Het kan nuttig zijn deze opgave uit te
knippen en bij uw Ledenlijst-2003 te
bewaren indien u naast uw eigen
contactpersoon een algemeen
actueel lijstje wel van belang acht.

De heer en mevÍouw De Beer

"ln september 1958 ben ik bij de ANWB in dienst gekomen als
tech no-h u I p a utokeu ri n gen. Het a utokeu ri n gsstation was toen
gevestigd op de Schelpkade in Den Haag. ln maart 1960 moest
ik in militaire dienst. Eind 1961 teruggekeerd als assistenttech-
nochef. De technohal was toen bij het hoofdkantoor op de
Wassenaarseweg. ln 1962 bevorderd tot techno-chef. ln 1972
ben ik bij autobedrijven de handelsvoorraad gaan keuren, Dit
heb ik gedaan totdat ik in 2000 met deVUT ging. ln 1965 ben
ik gehuwd met Joke. Wij hebben twee dochters en drie klein-
dochters. Onze grootste hobby is er op uitgaan met de cara-
van. We hebben met veel plezier 24 jaar caravan reizen tech-
nisch begeleid. Ook wandelen en fietsen doen we erg graag.
Nu ik met de VUT ben haal ik af en toe voor de alarmcentrale
een auto of een auto met caravan op uit het buitenland.

Joke en Jan de Beer"

0pzoeken
Het opzoeken van uw eigen contactpersoon in uw regio verloopt dus als volgt:
1. Begin bij de Ledenlijst 2003.
2. Zoek uw eigen naam op. Vóór uw naam staat het regionummer. Kijk in onder-

staande lijst in deze BUITENBAND.

22.
23.
24.
9R

de
de heer
M. van de

Vanaf de oprichting van het

de foto's en "cv's" gepubliceerd.
introductie van de heer en mev

de heer en mevrouw Ph
eel-compleet'l

de heer en mevrouw
van de heer en

ijdig beschikbaar;
mmer wél

De heer en mevÍouw Philips.

"Via deze foto stellen wij ons even aan u voor. Mijn
Wegenwacht-carriere begon op het station "Pauwmolen" te
Delft in 1962, zoals u weet het eerste station van hetgeen
later zou uitgroeien tot een geheel net van wegenwacht-sta-
tions in ons land. lkvind dat ik kan terugzien op een heel
fijne tijd bij de ANWB en in het bijzonder bij deWegenwacht.
ln 2001 ging ik met de VUT lneke en ik trouwden in 1965. Wij
gingen in Ridderkerk wonen. Daar kregen wij twee zonen.
Toen Bas Schefferlie ons vroeg regio-contactpersonen te
worden hebben wij daar graag " ja" op gezegd. Als wij u van
dienst kunnen zijn, horen wij dat graag.

Wim en lneke Philips'l
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Liist wordt:
1. de heer en mevrouwA. Ch. Dona.
2; de heer en mevrouwW Groet.
3. de heer en mevrouw A.J. Houtzager.
4. de heer en n'levrouw P Prins.
5. de heer en mevíot-tw e"A. van der PiiI,
5a- wordt nader bekend.
5b. de heer C.,Spaang {Was ten dele

resio-V.d. Pijl)
6- mevrouw. H..BrehlerZantema
7. de heer H. Middetraad. (Vervangt de

heer EW.M. Boetekees.)
8" de,heer en mevrou\ r D.P van den

Bosch.
9. de heer en mevrouw J,WJ. de Beer,
10. mevrouw G.N. Borsje.
11. de.heer èn mevrouwW. Mensink,
12. de heer en mevrouw N.J.

Paardekooper.
13. mevrouw J.R.M. Eiisackers..
14. de heer en mevrouwW.G, Philips.

16. de heer en mevrouwJ.W. Brouwer.
17 de heer en mevrouw J;M. Geleijnse.



1. dhr. en mevr. A. Ch. Dona

4. dhr. en mevr. P Prins

6. mevr. H. Brehler-Zantema

9. dhr. en mevr. J.W.J. de Beer

2. dhr. en mevr. W. Groet.

5. dhr. en mevr. C.A. van der Pijl

3. dhr. en mevr. A.J. Houtzager

5b. dhr. C. Spaans

7. dhr. H. Middelraad

10. mevr. G.N. Borsje

8. dhr. en mevr. D.P van den Bosch

11. dhr. en mevr. W. ÍVlensink.
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ANWB-Intereom \roor
gepensioneerden

ln ANWB-tntercom treft u altïid de
kotom SERVICE aan. Daarïn siaat
onder meer bij "Salarissen,
Pensioenen en Spaarregelingen" hoe u
informatie kunt inwinnen via' Intercom.
De tekst luidt als volgt:

Intercom
lntercam, de homepage van intranet,
is de digitale níeuwspagina van en

voor ANWB-medewerkers. Bíj het
apstarlen van de pc kom je direct bin.
nen bii lntereom.
lntercam is (ook vaorvutters en
gepensianeerdenJ op de thuís-pc te
bekÍiken uia lnternet Ëxploren Adres:'
extranet.anwb,com (du.s geen www.
ervaar). User name: anwbnieuws;
password: flits. Hierna verschijnt de
extra net-u itg ave va n l nte rco m.
Red a etie: I nte rn e Betrekkí n ge n.
Ë-rn ai I : i nte rco m @ a nwb. n l,
tel. (070^314)6985.

l.+"""rÉ;

":'.-

ffirc
Het blijkt dat enkele leden daarbij 1'pro-
blemen" hebben ondervonden.Tiidens
de recente bestuursvergadering. zei
onze secretaris spontaan: 'l,Als het nïeï
lukt. taat men mij.dan:even bellenrj I 
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Dus:

H. Mast
§chellinglaan 26
nnVË.Voorhurg
Tel. 070 - 386 18 75
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13. mevr. J.R.M. Eijsackers 14. dhr. en mevr. W.G. Philips

15. dhr. en mevr. J.H. Kuper.

18. dhr. en mevr. J.G.J.Vroomans.

20. dhr. en mevr. H.C. Smulders

23. mevr. G.M. Kokkelkoren

16. dhr. en mevr. J.W. Brouwer

19a. mevr. PA.A.lVl. Dankers

-&+ &-- I

21. dhr. en mevr. H.J.H. Henskens

24. dhr. en mevr. TJ. Nool

17. dhr. en mevr. J.M. Geleijnse.

I
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19b dhr, en mevr. H.P Dikmans

22. dhr. en mevr. G.J. deWeerd

25. dhr. en mevr. IVl. van den Akker

12. dhr. en mevr. N.J. Paardekooper.
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PUCKteeel

Een vleugie seringen

f 7oor het raam stond geurend een seringenboom in volle
\ / bloei. Op mijn schoot lag een heel nieuw mensenkind.
V Totaal verkreukeld en gekleed in een roze nachthemdje

met bloemetjes. Een meisje met lange zwarlte wimpers en don-
ker haar. Ze ttteld de ogen gesloten. Twee kleine rimpelige
handjes plukten aan het strikje op haar borst. Ik keek in het
gezichqe en zag dat ze het klei-
ne neusje van de familie htrd dat
recht r ooruit u,ees.
\\at zoLr el Lrit dit u ezentje
groeier.r'l dacht ik.
Ze knam in een wereld van
errune iputie. r rn het lornuis en
de kinderen combineren met
eert clrliele. Hoe zou die er uit
zien I Had ze de wetenschappe-
lijke aanleg r,an haar vader, of
de creativiteit van moeder's
zlde ? Werd ze kinderarts of
prrtltologe ol ging ze zingen.
schilderen of schrijven?
in het bed lag de kersverse moe-
der. a1s een wolk gezondheid,
velslag te doen van de beval-
ling. Het was een moderne
zu angerschap geweest. Praten
met je on-ueboren kind, verhalen
vertellen aan je pasgeboren
babr.. Dat rvas goed voor het
I.Q. Het zal rve1, hoewel ik geen
e nkele nadeiige invloed bij
nrezelf bespeurde van het kiele-
kiele en koedekoedekoedekoe-
die. r.r at boven mijn wieg werd
LLitsekraamd.
Ter*ij1 er om me heen lustig
ueld geconverseerd over de ins
en olrts ran de afgelopen maan-
den. hetgeen me geen klap inte-
resseerde. droomde ik weg. Ik zag de mens zoals hrj kwam,
pLrllr .n onbedorven. naakt met gelijke kansen. op weg naar een
glansrrlke toekomst of de afgrond.
Ik zag een.lor.r-s n-reisje, dat dartel en gelukkig. hazu eerste fiets,
haar eelste kus. haar eerste autootje. Daarnaast het beeld van
een ander' lone meisje. haar eerste jointje. haar eerste relatie.
haar eerste ecstacy of..... haar eerste geweer tijdens de zoveel-
ste oorlog. Hoe zou het zijn wanneer deze twee elkaar tegen
kr,,'amen. \\harover zouden zi.j praten? Zeker niet over het

onderwerp in deze kamer. Zlj zouden het hebben over het zin-
loze geweld in de wereld, de dalende economie, de macht van
dictators en presidenten en de onmacht van de bevolking. Dan
zouden ze uit elkaar gaan, ieder hun eigen weg terug. De één
bracht de kinderen met de auto naar school, de ander liep doel-
loos langs de puinhopen van een verwoeste stad, één kind aan

de hand, de ander op de rug.
Een karretje vol voedsel uit de
supermarkt of een simpele tas
met wat etenswaren.
Bij het ouder worden zouden
de rollen zijn omgedraaid. De
eenzaamheid van een egocen-
trische samenleving of de
gehechtheid van een verscheur-
de gemeenschap. Maar geloven
deden ze nog beiden aan het-
zelfde, hoe dat dan ook zou
heten, in hoop of wanhoop,
zoekende naar een houvast.
Ook dit kJeine mensje in mijn
aÍmen zou de lange weg moe-
ten gaan tot aan die laatste dag
wanneer ze lag in haat rcze
nachthemdje met bloemetjes,
geheel verkreukeld, oude rim-
pelige handen die plukten aan
het strikje op haar borst. De
ogen gesloten. Om het spitse
neusje zag het wit.
De lichte geur van seringen. De
boom in volle bloei achter het
venster.
Het eind van de weg kwam in
zicht.
Ik schrok van mijn gedachten.

Scheffer De kleine op mijn schoot geeuw-
de hardgrondig. Ze had honger
en ik gaf haar aan de moeder.

Het raam stond op een kiertje en terwijl ik het zachtjes sloot,
vloog een licht briesje langs mijn wangen. Een zuchtje ver-
mengd met een vleugje seringen.
Het was als een teken. Leef in het nu, denk positief en geniet
van elke dag, wantje bent er maar even, als een vleugje serin-
gen in de eeuwigheid.

Puck

Foto: Leo
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oordputzel
Oplossing kruiswoordpuzzel
maart 2003.
Trefwoord : ïo Iera nti e.

Horizontaa I

1. tunesie; 6. aapmens; 11. eend;
12. arali 13. groenland; 15. bad;
18. lab; 19. ada; 21. ode;22. maoi
23. por;24. eik;25. are;26. elii
27. remagen; 31. remises;
35. alom; 36. eelU 37. aangaan;
40. adipati;43. deU 44. aak;
46. aami 47. ore;48. bak; 49. ram;
50. pal; 51. ulo; 52. tie;
53. boortoren; 59. lome;
60. rode; 61. eenogen;62. deeltje.

Verticaal
1. tamboer; 2. eeg;3. ser; 4. ino;
5. edelman; 6. aalboer; -1. ara;
8. pan; 9. mld; 10, salaris;
14. naar;16. adie; 17 dekmantel;
19. apestaaÍt; 20. dole; 28. alg;
29. goa;30. ema;32. eed;
33. mei; 34. ilp;37. adoptie;
38. aera;39. naburen;
40. akkoord; 41. Íaai;
42. immense; 45. aalt; 53. blo;
54. oog; 55. ome;56. roe;
57 ede;58. nel.

Bij loting werd winnaar, en
ontving de cadeaubon:
J. Gout, Lelystad.CopyrightTOPP

Software 1991.

ffi
1. Geboorlekliniek.
13. Stoombad.
14. Strelen.
15. Rijksluchtvaartdienst (afk.)
16. Klein vertrek.
18. Piaats in Nederland.
20. Jongensnaam.
23. Plaats in Frankrijk.
25. Plaats in Nederland.
27. Voorzetsel.
29. Jongensnaam.
30. Meisjesnaam.
31. Oppervlaktemaat.
32. Onbepaald voornaam-

woord.
34. Lengtemaat.
35. Noot.
37. Lusthof.
38. Verzoek.

39. Plaats in Rusland.
40. Godheid,
42. Yoorzeïse .

44. Landbouwwerktuig,
45. Overspanning.
47 Europeaan.
48. Doorzichtig plaatje,
50" Meisjesnaam.
51. Verpakkingsmiddel.
53. Haargroei-
55. Vrouw.
56. Vereerd symbool.
58. Bijbelse Íiguur.
60. Jongensnaam.
61. Bijwoord.
63. Van zeker hout.
65. Deel van het hoofd.
68. Vermindering in prijs.

1. Boksterm.
2. Spil.
3. Pla neet.
4. Soorl opleiding (afk,).
5, Rivier in Frankrijk,
6, Voorzetse.
7 Dierengeluid.
8. Genotmiddel.
9. Bijwoord,
10. Kweken.
11. Voorzetsel.
12. Bevel.
17 Muziekinstrument.
18. ln opleiding bij de marine.
19. Streek in Nederland.
20. Vlek.
21. Hijstoestel.
22. Yogel.
24. Gelei.
26. lndeling van de muziek van

Mozart (afk.).
28. Oppervlaktemaat.
33. Roem.
34. Getal.

36. Zintuig.
37. Economisch-statistische

berichten (afk.).
41. Maand.
43. Jongensnaam.
44. Engelse titel.
46. Plaats in Duitsland.
49. Dierengeluid.
52. Geroosterd brood.
53. Verzoeken.
54. Zuidvrucht.
55. Zeer.
57. Band.
59. Sprookjesfiguur.
62. ln orde.
63. Boom.
64. Bedrijfsvorm (afk.).
65. Gewicht (afk.).
66. Chemisch element (afk.).
67. Gewicht (afk.).

Oplossingen vóór 1 augustus
naar:
Carolijn Jongsma,
Van Kijfhoeklaan 46,
2597TD Den Haag.

Oplossing
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Verticaal
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