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Nieuwe leden                                                                         Regio
P. Turfboer, Sonatestraat 1, 3223 PG  Hellevoetsluis, 
tel: 0181-319748                                                                                                              14
H. v.d. Breggen, Albert Rousselsingel 32, 3069 MC  Rotterdam, 
tel: 010-4212723                                                                                                              14
H. Gozeling, Alholm 75, 2133 DB  Hoofddorp, tel: 023-5631208                       1

Verhuisd                                                                                              
Mw M. van den As-van der Veen, Isabellaland 470, 2591 SL  Den Haag, 
tel: ongew.                                                                                                                       11
B.H. Derks, Vogelbeek 20, kamer 320, 6001 BE  Weert                                    21
F.M. Wielemaker, Pablo Picassoplein 103, 4382 KB  Vlissingen, 
tel: ongew.                                                                                                                       17
J.M. Hamerslag, Nocturnestraat 62, 2553 TL  Den Haag, tel: ongew.          9
G.S. Franke, Tormentil 10, 1452 VS  Ilpendam, tel: ongew.                                2
Mr M.G. de Vries, Schoonoord 88, 2215 EH  Voorhout, tel. ongew.               1

Overleden                                                                                                      
Mw C.J. Derks-Huybrets, echtgenote van B.H. Derks, Weert,
15 februari 2010                                                                                                             21
Mw A.M.C. Groot-Schaefers, echtgenote van T.P. Groot, 
Amstelveen, 18 februari 2010                                                                                      1
A.J. de Korte, echtgenoot van mw T.W. de Korte-de Korte, 
Voorschoten, 6 maart 2010                                                                                         4
Mw J.H.P. de Veer-Melis, echtgenote van M. de Veer, Montfort, 
7 maart 2010                                                                                                                    21
J.R. Bouwmeester, Noordwijk,16 maart 2010                                                        1
Mw G.A. Jeronimus-van ’t Hof, Spijkenisse, 16 maart 2010                            14
M.J. van den Broek, Rijswijk, 19 maart 2010                                                          6

Opzeggingen                                                                                     
Mw P. Tenthof-Soepnel, Van Abbestraat 221-I, 
1064 PM  Amsterdam                                                                                                     1
W.J. Teeling, Van Montfoortlaan 1, 2241 JK  Wassenaar                                    3
Mw N.A. Tamson, p/a Rudolf Steiner Kliniek, Den Haag                                  12
P. Remeyer, Laan van het Kwekebos 118, kamer 11, 
7823 LJ  Emmen                                                                                                             23

Correctie ledenlijst                                                                          
Mw M.Th.M. Kaar-van Dijk, telefoonnummer moet zijn: 
079-3612566                                                                                                                    13

Wijziging                                                                                             
G.S. Franke, van regio 1 naar regio 2                                                                         2

Lustrumverjaardagen mei 2010                                          Jaar
05-05-1945 Mw V.M. Kerkvliet-de Kleijnen, Eichetstrasse 7A, 
D-83233 Bernau am Chiemsee, Duitsland                                                            65
06-05-1935  S.J.J. Sluijters, Gen. Eisenhowerplein 88, 
2284 XV  Rijswijk                                                                                                            75
06-05-1945 A.P.J.M. de Graaf, Vaandelstraat 7, 
4841 VH  Prinsenbeek                                                                                                  75
11-05-1940 S. van der Werff, Gemertstraat 12, 6844 HC  Arnhem                 70
13-05-1935 J.H. Dijkman, Boedelhofweg 92, 7211 BT  Eefde                            75
16-05-1930 Mw M.A. van den Bosch-Wijnen, Breekamp 23,
9412 AM  Beilen                                                                                                             80
2517-05-1940 M.A.J. de Bree, Lavendelhof 16, 
3434 XS  Nieuwegein                                                                                                   70
24-05-1950 L. de Rek, Limbahout 27, 2719 JK  Zoetermeer                            60
30-05-1940 J.J. Bollaart, Essenpas 22, 6903 AN  Zevenaar                             70

Huwelijksjubilea mei 2010
02-05-1985 Hr en mw W.N.Hoornweg-Bouwmeister, 
Larikszoom 33, 2719 HG  Zoetermeer                                                                    25
03-05-1945 Hr en mw A.J. Bruinhout-Bakkert, Guido 
Gezellestraat 30, 2394 TV  Hazerswoude Rijndijk                                             65
13-05-1960 Hr en mw J.W. Stoof-Muis, Jan Steenstraat 67, 
3443 GT  Woerden                                                                                                        50
16-05-1970 Hr en mw B.H. Bouweriks-van Osch, Maarten 
Trompstraat 20, 5262 VM  Vught                                                                            40
17-05-1945 Hr en mw J.P. de Bruyne-Claerhoudt, Woonzorg-
centrum “Rozenoord” (’t Nauwe Straatje app. No 105),
Hoogstraat 58, 4524 AD  Sluis                                                                                  65
17-05-1955 Hr en mw W.M.J. van den Bosch-Wijnen, Bree-
kamp 23, 9412 AM Beilen                                                                                           55
20-05-1960 Hr en mw J.W. Kloos-de Swart, van Hueven-
straat 14, 6824 MP  Arnhem                                                                                     50
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Iets anders!

‘Eine kleine Nachtmusik’. Jawel, van Wolfgang Amadeus Mozart
en gespeeld door het kamerorkest Wiener Concert-Verein. Mis-
schien vraagt u zich af wat dat met de VG-ANWB te maken heeft.
Nou, niet zo veel. Het was meer een overdenking toen ik op 30
maart 2010 naar dit muziekstuk luisterde in de Grote Zaal van de
Stadsgehoorzaal in Leiden. Een muziekkenner ben ik niet en op
de lagere school is de hoofdonderwijzer – een koordirigent – er
nooit in geslaagd om mij op een goede manier te laten zingen.
Vanwege het gebrek aan zangtalent ben ik niet het onderwijs in-
gegaan, zoals enkele van mijn vrienden wel deden. Veiligheids-
halve ben ik maar de technische kant opgegaan.
In de Stadsgehoorzaal gingen de gedachten weer terug naar de
hts-opleiding. In 1962 zaten we tijdens het praktijkjaar van de hts
een paar dagen op de Volkshogeschool ’t Oldörp in Uithuizen.
Daar kwam ik op een andere manier in aanraking met muziek.
Klassieke muziek nog wel. Dominee Gaaikema was de leider van
de volkshogeschool. Hij had zijn zoon Seth – toen nog student
aan de Universiteit van Groningen – ingeschakeld om ons wat
wegwijs te maken in de klassieke muziek. Dat leek een hele op-
gave voor de latere cabaretier. Een stel techneuten met iets heel
anders in aanraking brengen. Heel lichtvoetig deed Seth dat met
‘Eine kleine Nachtmusik’. Het stuk werd tot in detail ontleed. Veel

van zijn ontleding ben ik vergeten, maar Seth heeft er bij mij
wel voor gezorgd dat klassieke muziek het beluisteren waard
werd. Muziekkennis heb ik nog steeds niet, maar ik kan het
wel waarderen, als het maar niet te zwaar is. 
Zo’n aanraking met Mozart brengt meer teweeg. Als reisbe-
stemming kies je dan ook een keer voor Salzburg, omdat je
het geboortehuis van Mozart wel eens wil zien. Dat geboor-
tehuis was aardig. De Mozartkugel smaakte goed, maar – in
november – was het wel erg koud en nat in Salzburg. Te koud
voor mij. Wintersport heb ik toen ter plekke afgezworen. Een
paar dagen later in Wenen was het klimaat een stuk plezieri-
ger.
Wat me van dit alles is bijgebleven is ‘het andere’. Kijk eens
verder dan het gewone. Doe eens iets anders. Binnen de VG-
ANWB hebben we daar tal van voorbeelden van. Neem Wim
de Graaf en Puck de Rover. Beiden namen afscheid van de
Buitenband. Wim als hoofdredacteur en Puck als schrijfster
van de pagina ‘Pucktueel’ en daarvoor van de rubriek BIJ-zon-
derheden. Puck heeft op de bijkantoren gewerkt toen deze
kantoren nog bijkantoren genoemd mochten worden. Maar
Wim en Puck hebben geen ‘schrijversachtergrond’. Welis-
waar min of meer overgehaald door oud-collega’s zijn ze aan
de klus begonnen. Dus ook iets anders. En met succes. Velen
hebben kunnen genieten van hun ‘schrijverij’. In dit nummer
van de Buitenband de laatste Pucktueel. Daarna volgt de
stilte. Maar niet voor hen. Beiden gaan wat anders doen.
Wim gaat zich verdiepen in beeldhouwen en schilderen. Een
goed voorbeeld. Volg eens dat ‘wat anders’!

Beno Koens, voorzitter

Bestuurspraat

Dit is het eerste nummer, waarvan Wim de Graaf niet de eindre-
dactie heeft.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Wim door onze voor-
zitter in het zonnetje gezet, waarbij hij met lovende woorden,
een grote bos bloemen en een irischeque uiting gaf aan de
waardering voor het vele werk dat Wim voor onze Vereniging
heeft verricht.
Wim heeft al tijdens de laatste redactievergadering op 24 maart
officieel het stokje aan mij overgedragen. Ik ga mijn best doen
de Buitenband op dezelfde voortreffelijke wijze als Wim dat al
die jaren heeft gedaan, tot stand te brengen.

In dit nummer treft u naast de gebruikelijke onderdelen ook
een interview aan met Puck de Rover. Zij heeft ruim 20 jaar haar
bijdragen geleverd aan dit blad. De laatste jaren schreef zij voor
ieder nummer een stukje onder de naam Pucktueel. Puck heeft
te kennen gegeven dat het naar haar mening tijd is geworden
hiermee te stoppen. Ze is nu 85 jaar en iedere keer weer een
stukje produceren legt op den duur toch wel veel druk op haar
schouders.

De Pensioenpraat van Marlène Philippus zult u deze keer niet
aantreffen. 
Op het ogenblik is er weinig nieuws te melden. In plaats van de
Pensioenpraat geven wij u enkele waardevolle tips voor het
geval u van plan bent deze zomer naar het buitenland op reis te
gaan.

Voor degenen die niet aanwezig waren op de Algemene Leden-
vergadering – en dat was de meerderheid van de leden – treft u
een collage aan van de foto’s die er tijdens deze ochtend zijn
gemaakt. Deze vergadering werd voorafgegaan door een zeer
onderhoudende voordracht van de directeur Wegenwacht,
Rian Vreeburg. Zij gaf kort een schets van de geschiedenis van
de Wegenwacht, de huidige werkwijze en de plannen voor de
toekomst. Een samenvatting van deze voordracht kunt u in een
volgend nummer van de Buitenband lezen.

Rest mij u veel leesplezier toe te wensen en wellicht tot ziens
op een van de excursies.

Marijke Jansen

Van de redactie
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Een strak blauwe, stralende zomerdag. Ik zie het niet. Kom van vrienden in Middelburg die
net een groot verlies geleden hebben en ben op weg naar het station.
Ondanks mijn toch enigszins bedrukte stemming, zie ik toch dat Middelburg een zekere ‘al-
lure’ uitstraalt. Het carillon speelt 12 uur. Het is stil in de grote laan die naar het station leidt.
Veel gezinnen eten hier ‘warm’ tussen de middag en nemen de tijd voor de lunch.
Wanneer ik de brug wil oversteken naar het station zie ik de bus naar Domburg het bussta-
tion inrijden en voor ik me kan bedenken zit ik er in. Ik ga naar Domburg, even uitwaaien aan
het strand.
Er zijn niet veel passagiers. En paar jongeren op weg van school naar huis op een vrije mid-
dag. Een oudere vrouw nog in klederdracht. De zon schittert op het goud van haar oorijzers
en het grote slot aan de bloedkoralen ketting. “Daar hangt een kapitaaltje aan”, denk ik ge-
amuseerd.
Buiten glijdt het Zeeuwse landschap langs. Lange landerijen, daartussen kronkelende weg-
getjes met rijen strak in het gelid staande populieren. Het vee staat loom in de wei. Naar-
mate de kust nadert wordt de vegetatie ruiger. Duindoorn langs de weg, afgewisseld door
helmpollen, duinroosjes en grassen.

Als ik uit de bus stap, ruik ik de zee
en de geur van het duin. In het dorp
heerst de stilte van het middaguur.
Ik koop een tijdschrift en een
broodje en begin de hellende weg
naar het duin te lopen. Wandelend
over het schelpenpad, de zee aan
mijn linkerkant, voel ik mijn sombere
stemming omslaan. Die rust, die
stilte. De bundeltjes buigzame helm
strelen langs mijn benen. Ik hoor de
branding. Ver op zee zie ik het wit
van de golven die steeds kleiner en
kleiner worden tot ze het strand in
kleine stroompjes bereiken en zich
direct weer terugtrekken. En dan
het licht waar Zeeland zo bekend
om is. Ik zou het willen schilderen.
Op een bank, beschut in een kom
aan het pad, ga ik zitten. Ik eet mijn
broodje. Geen mens te zien, alleen een eenzame fietser die mij vriendelijk groetend pas-
seert. Voor mij een maagdelijk strand. Geen eettenten, geen friet, geen gebakken vis, alleen
zand, hagelwit zand en daarachter een blauwe zee. Twee wandelaars langs de vloedlijn, ver-
der niets. Ik sla mijn tijdschrift open. …. Als ik wakker wordt is de zon weg. Ik sta op, eerst
stram, dan vlotter loop ik de weg naar het dorp terug. De bus staat bij de kerk. De chauffeur
leest de krant. Passagiers stappen in. Het is vreselijk warm in het vehikel en ik ben blij wan-
neer we vertrekken.
De trein staat gereed op het perron. In de coupé zit een priester en een jongedame met een
boek waarvan de titel de priester kennelijk niet kan bekoren, want hij kijkt zuinig. Na Goes
wordt het drukker. Buiten veranderen de landerijen in vinexwijken en wolkenkrabbers. Op
station Rotterdam spuiten treinen massa’s mensen die rennend met walkmans op of mobiel
bellend hun weg zoeken. Gauw naar het lokaaltje. Als ik mijn mantel aan de kapstok hang,
zweeft daar nog een zilte lucht omheen. Het is een loutering geweest: die stilte heb ik, naar-
mate mijn leeftijd vordert, soms zo hard nodig.

Beste mensen,
Na twintig jaar en drie hoofdredacteuren is nu de tijd gekomen dat ik de Buitenband ga verlaten, zowel de redactie als
Pucktueel. Ik dank Wim en de overige redactieleden voor het geduld met mij, a-digitaal figuur die ik ben. 
En vooral Leo die steeds weer de juiste en mooiste foto bij mijn stukjes wist te maken. 
Ik heb een hele fijne tijd met jullie gehad en wens jullie en al mijn lezers en lezeressen nog vele mooie jaren toe.
Verder wil ik nog graag het Bestuur van de Vereniging bedanken voor de mooie bloemen, de heerlijke wijn en de ca-
deaubon die ik tijdens de Algemene Ledenvergadering heb ontvangen.                                                                                  Puck
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Wat een schrijfster is die vrouw!
Toen ik na afloop van de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging naar Puck de Rover toeliep om
haar te vragen of ik een interview met haar mocht houden, antwoordde ze mij dat er ook bij haar aantreden
als lid van de redactie van de Buitenband een interview met haar was geweest, afgenomen door de toenma-
lige eindredacteur Bram Roozendaal.
Maar enthousiast stemde ze in en we spraken af dat ik woensdag 21 april om 14.00 uur bij haar langs zou
komen in haar flat in Schiedam.
Wat doe je dan als kersverse eindredacteur, die nog nooit in haar leven een interview heeft gehouden (wel
gegeven)? Je schrijft wat vragen op, waarop je hoopt in ieder geval een antwoord te krijgen.
Standaardvragen als “Wat voor werk heb je gedaan bij de ANWB?” “Heb je een gezin, kinderen?” “Wat voor
activiteiten heb je zoal gedaan na je pensionering?” “Hoe kwam je aan je onderwerpen voor al die stukjes
voor de Buitenband?” enz.
Maar … ook Puck had zich op dit gesprek voorbereid en een aantal punten op papier gezet.
Ze stak meteen van wal en begon te vertellen over haar beginperiode bij de ANWB. Ze kwam als seizoen-
kracht werken bij het ‘bijkantoor te Rotterdam’. Vol enthousiasme vertelt Puck hoe dat kantoor georgani-
seerd was. Zij werkte in de hoek van onder meer de routekaarten, reisgidsen en grensdocumenten en het
gedeelte waar de mensen hun jaarlijkse kampbewijs moesten aanvragen of verlengen. Deze kaarten gingen
ieder jaar eerst naar het hoofdkantoor in Den Haag, waarvoor was niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk om
te controleren of de partner van degene op wiens naam de kaart stond wel de wettige echtgenote van de

kaarthouder was (in die dagen was ongehuwd samenwonen en met va-
kantie gaan, iets dat nog niet algemeen geaccepteerd werd). Als alles in
orde was, mocht Puck een zegeltje op de kaart plakken voor het nieuwe
jaar. Daarna vertelt ze vol vuur hoe ze in het diepe werd geworpen als reis-
leidster van een groep van 20 personen naar New York, gevolgd door rei-
zen naar Canada en onder meer San Diego. Echt goed voorbereid waren
deze van de kant van de afdeling Reizen van de ANWB niet te noemen. Zo
had men voor de Canadareis een rondtocht gepland, waarbij de deelne-
mers per dag gemiddeld 10 uur in de bus moesten zitten. Dan moet je als
reisleidster het uiterste uit jezelf halen om nog wat interesse voor de scha-
mele bezienswaardigheden onderweg te kweken.
Op mijn vraag wat zij voor haar tijd bij de ANWB deed, werd ik volkomen
verrast door haar antwoord. Ik had bij binnenkomst een vleugel in haar
kamer zien staan. Dan denk je, vooral als daar muziek op staat die niet ie-
dere beginner zo maar kan spelen, “Zo, zo … zou ze goed pianospelen?”
Er zijn niet veel mensen met een vleugel in huis. Haar antwoord was voor
mij, liefhebber van klassieke muziek, een totale verrassing: Puck heeft een
opleiding als zangeres (oratorium) en piano gevolgd aan het conservato-
rium (voor niet-muziekkenners: het opleidingsinstituut voor de beroeps-
musicus). Ze heeft in veel oratoria (grote vocale muziekwerken) als solist

opgetreden en ook in een aantal opera’s. Alleen, als je niet tot de absolute top behoorde in die dagen, was er
voor een musicus geen droog brood te verdienen. Haar laatste optreden, een recital in de Doelen in Rotter-
dam, waarbij het publiek slechts uit 15 mensen bestond, deed haar besluiten niet meer te proberen van de
muziek te leven. Aanvankelijk ging ze werken bij een scheepsmakelaar, maar toen deze failliet ging, moest ze
iets anders zoeken. Ze zag in de krant een advertentie van de ANWB, waarin deze seizoenkrachten zocht.
Het werk in het bijkantoor van Rotterdam beviel haar zo goed, dat ze is gebleven en uiteindelijk de baas
werd. Een enkele keer kreeg ze nog wel onbetaald verlof als ze toch weer eens een concert gaf.
Terug naar het heden vraag ik Puck waarmee ze zich zoal nog bezighoudt. En ja, niet verbazend voor zo’n ac-
tieve, sprankelende vrouw, vertelt ze onder meer dat ze nog tweemaal per week tennist. Daar voegt ze dan
wel snel aan toe: “Ik speel geen enkelspel mee hoor, alleen nog maar dubbel, waarbij ik dan zoveel mogelijk
aan het net sta en mijn partner, die 15 jaar jonger is, het loopwerk laat doen.” Oh, ja, had ik al geschreven dat
Puck 5 april jl. 85 jaar is geworden?
En dan, mijn netjes voorbereide vraag: “Hoe ben je iedere keer weer op een idee voor een stukje voor de Bui-
tenband gekomen?” deed haar de kamer uitgaat, waarna ze terugkwam met een grote ringband, waarin zij
al haar stukjes in al die Buitenbanden heeft bewaard.
Ik mocht die band meenemen en heb met open mond van verbazing en bewondering er doorheen gebla-
derd en ook enkele stukjes gelezen: wat een schrijverstalent! Origineel, beeldend, fantasierijk en een onge-
looflijke afwisseling van onderwerpen: van alledaagse dingen (bijv. een ontmoeting met een studiegenootje
van het conservatorium) tot allerlei op ludieke wijze geschreven informatie voor ouderen. En dat ruim 20 jaar
ieder kwartaal!
Het zal niet makkelijk worden om nog ooit iemand te vinden die op zo’n onderhoudende en amusante
wijze de kolommen van de Buitenband kan vullen.
Puck, ik heb je pas één keer ontmoet. Ik heb het gevoel dat ik er een vriendin heb bijgekregen en de le-
zers van de Buitenband zijn een vriendin kwijtgeraakt. Namens alle vroegere en huidige lezers van de
Buitenband heel veel dank voor alles wat je voor ons hebt geschreven!                                  Marijke Jansen
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Algemene Leden Vergadering
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Treinen en treinreizen

‘Schrijf eens iets over treinen’, zei Chris Soudan tijdens de laat-
ste redactievergadering. En hij had ook nog een goede tip: als
je van plan bent een treinvakantie te boeken, surf dan eens
naar www.treinreiswinkel.nl. 
Nieuwsgierig geworden heb ik de website van deze treinwin-
kel zelf ook bekeken en ik moet erkennen dat deze heel veel
informatie geeft over alles wat met treinreizen te maken
heeft. Of u nu op zoek bent naar een voordelige trip naar Pa-
rijs of Londen of een luxe treinvakantie met een exclusieve
trein in Schotland of zelfs met de Oriënt Express naar Venetië
of Istanbul, u vindt er voldoende informatie. Ook is het moge-
lijk naar de winkel in de Breestraat 57 te Leiden te gaan. Van
kennissen hoorde ik dat je er zeer vakbekwaam en prettig
wordt geholpen. Als lid van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds
bieden ze optimale kwaliteit en zekerheid.

Het ultieme reizen in Zwitserland

Reizen per trein is zien, beleven en genieten vanaf het mo-
ment van instappen. Het is comfortabel, rustgevend, boeiend
en erg leuk. Je hoeft niets te doen. Alleen maar zitten, naar
buiten kijken, genieten van het landschap of van een goed
boek. Rustig afwachten tot je op de plaats van bestemming
aankomt. Veel internationale treinen zijn zeer comfortabel.
Voor veel mensen is reizen per trein het enige échte reizen.
Zwitserland is een prachtig land voor een boeiende treinreis.
Het hoogtepunt van elke reis door Zwitserland is een rit over
een van de talloze panoramaroutes. Geniet van het uitzicht
vanuit het panoramavenster van de trein. Op de website zag
ik het programma voor de ‘Panoramareis’. Het aangename

van deze reis is dat deze zoveel variatie biedt. Van Basel reist
men naar Luzern, alwaar men in een hotel in de oude binnen-
stad overnacht. De volgende dag stapt u op het Wilhelm Tell
stoomschip voor een boottocht over het Vierwoudsteden-
meer. Hierna wordt er overgestapt in een panoramarijtuig
voor de tocht via de Gotthard naar het meer van Lugano.
Even genieten van de mediterrane sfeer en flaneren over de
wandelpromenade langs het meer. Vanuit Lugano kunt u een
dagtripje maken met de Centovalli spoorlijn naar het Itali-
aanse Domodossola. Centovalli betekent ‘honderd dalen’. Het
uitzicht vanuit de wagon van dit historische treintje is dan ook
adembenemend. U vervolgt de reis per postbus naar Tirano
en stapt daar in de Bernina Express naar St. Moritz voor de
overnachting. De Bernina Express klimt over keerviaducten
naar een hoogte van 2253 meter en daalt langs gletsjers weer
af naar 229 meter hoogte. Met de Glacier Express, een van de
meest bijzondere treinen ter wereld, reist u vervolgens naar
Zermatt. Deze trein voert u over 293 bruggen, door 91 tunnels
en over de 2033 meter hoge Oberalppass. Onderweg geniet u
van een culinaire lunch. In verband met steile trajecten heb-
ben glazen en soepkommen een schuine voet. Daarna gaat u
via Basel weer terug naar Nederland.

Chocoladetrein

Echt iets voor Zwitserland: een trein die genoemd
is naar een wereldberoemd Zwitsers product,
chocolade. Hij start in Montreux aan het Meer van
Genève en brengt u omhoog naar Gruyères waar
de heerlijke Cailler-chocolade gemaakt wordt en
waar ook de fameuze Gruyèrekaas vandaan komt.
U maakt de reis in historische pullmanwagons van
rond 1915 of in moderne panoramarijtuigen. In
Gruyères bezoekt u naast het schilderachtige
stadje en het kasteel ook de kaasmakerij en in
Broc bij Chocolats Cailler ziet u hoe chocolade ge-
maakt wordt.
De chocoladetrein rijdt in de maanden mei tot en
juni en september en oktober op maandag,
woensdag en donderdag, van 1 juli tot en met 
31 augustus dagelijks. Vertrek uit Montreux om
9.25 uur, aankomst om 18.10 uur. Zitplaatsreser-
vering is verplicht.

@nnette’s @llerlei
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Het Spoorwegmuseum rolt de rode loper
voor u uit tijdens de tentoonstelling Royal
Class, vorstelijk reizen!

Het Spoorwegmuseum presenteert de internationale ten-
toonstelling Royal Class, vorstelijk reizen. Voor het eerst in de
historie zijn Koninklijke treinen uit heel Europa in één tentoon-
stelling te zien. Al deze prachtige treinen geven een uniek
beeld van de luxe manier van reizen van de Europese royalty. 

Bewonder het treinstel van Franz Ferdinand, waarmee hij
reisde voordat hij in 1914 vermoord werd, het rijtuig van de En-
gelse koningin Adelaide uit 1842 of de complete trein van ko-
ningin Maria Pia van Portugal, die zij in 1862 cadeau kreeg van
haar vader Victor Emmanuel II. Ook het rijtuig van de reislus-
tige keizerin Elizabeth, beter bekend als Sissi, ontbreekt niet
op de tentoonstelling.

Natuurlijk zijn ook de rijtuigen van het Nederlandse konings-
huis te zien. Bezoekers kunnen een blik werpen in het rijtuig
van Koningin Beatrix, salonrijtuig nr. 10. In 1993 werd een be-
staand rijtuig omgebouwd tot Koninklijk rijtuig. Hierbij werd
rekening gehouden met de wensen van de Koningin. De salon
heeft een tafel van perenhout met zes stoelen van kersen-
hout. In de zithoek staan vier rode leren fauteuils. Verder
heeft het rijtuig twee slaapcoupés met toilet- en douche-
ruimte, een kleine keuken en een coupé voor personeel.
Voor Koningin Juliana en Prins Bernhard werden twee oor-
spronkelijk personenrijtuigen radicaal omgebouwd. Op ver-
zoek van Koningin Juliana gebeurde dit zonder overbodige
luxe, zodat het er sober uit ziet. Deze twee ruituigen maakten
bijna 80 ritten in binnen- en buitenland. Ze werden voorname-
lijk ingezet bij staatsbezoeken en voor de Koninklijke winter-
sportvakantie. In deze trein heeft onze huidige koningin nog
verstoppertje gespeeld!

De tentoonstelling is te zien van 15 april t/m 5 september 2010.
Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag van 
10 tot 17 uur.
De toegangsprijs is voor 65+: € 13. Met een Museumkaart is de
toegang gratis.
U kunt het beste per trein te komen omdat er niet altijd vol-
doende parkeergelegenheid is. In het weekend rijdt er een
speciale pendeltrein 3 maal per uur van Utrecht CS naar het
Maliebaanstation te Utrecht. 
Adres Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht 
(in navigatie invullen: Johan van Oldenbarneveltlaan 1).

Blik op Blik

Bent u dol op voorraadblikken, zoals die van Verkade en Van
Nelle? Dan kunt u uw hart ophalen op de tentoonstelling Blik
op Blik. Hier ziet u de mooiste blikken vanaf 1880 tot nu. Het
Historisch Museum te Deventer aan de Brink 56 bezit de na-
tionale verzameling verpakkingsblik en laat dat zien ook! De
oude, nostalgische blikken, de grote winkeltrommels of mo-
dernere verpakkingen roepen ongetwijfeld veel blikken van
herkenning op. De komst van de zelfbediening en de toene-
mende reclame maakten het design van verpakkingsblik des
te belangrijker.
Met de gratis audiotour hoort u bijzondere verhalen over
echte Blikvangers.

Het Historisch Museum te Deventer is geopend van dinsdag
t/m zaterdag van 10 tot 17 uur en op zondag van 13 tot 17 uur.

Oranjegoed
Vier eeuwen Oranje-Nassau op 
keramiek

Vanaf 18 april kleurt museum Princessehof te Leeu-
warden Oranje. Dit keramiekmuseum is dan gevuld
met oranjekeramiek uit museale en particuliere
verzamelingen. Nooit eerder was er zo’n exclu-
sieve en uitgebreide presentatie van ‘keramiek
met een kroontje’ te zien.
Oranjegoed is een leuke tentoonstelling voor oran-
jeliefhebbers en verzamelaars.
Het keramiekmuseum is gevestigd aan de Grote
Kerkstraat 1 te Leeuwarden. 
Het museum is op maandag gesloten.
De tentoonstelling duurt tot en met 14 november
2010.

Parkeergarage Oldenhove is direct naast het mu-
seum gelegen.



Ook dit jaar zullen we de leden van onze Vereniging Gepensioneerden ANWB
weer een aantal excursies aanbieden. Deze uitstapjes zijn bij uitstek geschikt om
in een ontspannen sfeer uw vroegere collega’s weer eens te ontmoeten. We
streven ernaar om voor elk wat wils aan te beiden.

Middelburg en Veerse Meer

Zo zullen we op woensdag 11 augustus een boottocht over het Veerse Meer
maken vanuit de historische plaats Middelburg. Het schip, de Lady Madeleine, is
ook geschikt voor hen die zich per rolstoel verplaatsen. Al varende gaan we ge-
nieten van koffie of thee met een echte Zeeuwse bolus. Na een glaasje kunnen
we daarna een keuze maken uit de diverse koude en warme gerechten, die op
het buffet staan uitgestald. Na de vaartocht (rond 14.30 uur) gaan we de gezel-
lige stad Middelburg bekijken. Er zal een keuzeprogramma worden aangeboden
met daarin een stadswandeling, een rondvaart door de grachten, een tocht per
paardentram of een bezichtiging van het Zeeuws Museum of het historisch stad-
huis. Natuurlijk krijgt u ook de gelegenheid nog even te winkelen of een terrasje
te pakken. 
Leden die in de drie noordelijke provincies wonen, kan ik nu al geruststellen: vol-
gend jaar organiseren we een mooie tocht in Friesland.

Apeldoorn

Op donderdag 23 september gaan we naar Apeldoorn. We beginnen met een ge-
zamenlijke buffetlunch in een statig oud pand in het centrum van de stad. Daarna
zijn er twee mogelijkheden: u kunt kiezen tussen een bezichting van Paleis het
Loo of een experimentele wandeling door de stad Apeldoorn.
In Paleis het Loo zal ook een film worden getoond over de voormalige Konink-
lijke bewoners. Daarna bekijkt u de diverse woonvertrekken van het Paleis en ten
slotte maakt u een wandeling door de tuinen onder leiding van een gids. Als her-
innering aan dit bezoek ontvangt u een gidsje van Paleis het Loo.
De stadswandeling wordt heel bijzonder. Met behulp van mobiele telefoons
krijgt u steeds opdrachten om naar een bepaalde plaats in de stad op zoek te
gaan. Deze telefoons krijgt u te leen van de organisatie. U maakt deze wandeling
in een aantal groepjes van ieder 5 of 6 personen. Wie goed samenwerkt en crea-
tief te werk gaat, zal goed scoren. Het is een leuke manier om de stad Apeldoorn
eens anders te verkennen. Voor het beste team zullen we op zoek gaan naar een
leuke prijs!

De kosten van deze excursies worden in principe zoveel mogelijk door de deelne-
mers zelf gedragen. Voor leden zal een lagere prijs worden berekend dan voor
niet leden. Per lid mag 1 introducé worden meegenomen. Als er voldoende be-
langstelling is, zullen we ook dit jaar weer gezamenlijk busvervoer aanbieden.
Naast de kosten voor de excursie zal hiervoor apart een bijdrage van u worden
gevraagd.
Na de Algemene Ledenvergadering in april van dit jaar zullen we u een aanmel-
dingsformulier met uitgebreid programma over deze excursies toezenden.

Excursies voor leden in 2010
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Goed boek gelezen?

Haar naam was Sarah 
Auteur Tatiana De Rosnay 
Uitgever Artemis

De tienjarige Sarah wordt in de
nacht van 16 juli 1942 samen met
haar ouders opgepakt en naar de
Velodrome d’Hiver in Parijs ge-
bracht, waar duizenden Joden
worden verzameld voor deporta-
tie. Niemand heeft echter gezien
dat Sarah haar kleine broertje Mi-
chel in een verborgen kast op-
sloot, net voordat de politie het
appartement binnendringt. 

Ze heeft hem beloofd zo snel mogelijk terug te komen om
hem te bevrijden, maar Sarah wordt met haar ouders op
transport gesteld en steeds verder weggevoerd. Ze worden
van elkaar gescheiden in een kamp en haar ouders worden op
transport gesteld naar Auschwitz. Sara sluit vriendschap met
een ander Joods meisje, Rachel. Steeds heeft ze de sleutel
van de geheime kast in haar zak. 

Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse journa-
liste in Parijs, de opdracht een artikel te schrijven over deze
razzia, een inktzwarte bladzijde in de Franse geschiedenis.
Het waren niet de Duitsers die deze Joodse gezinnen oppak-
ten maar de Franse politie. Vooral het feit dat er veel vrouwen
en kinderen zijn opgepakt was opmerkelijk. Julia gaat op zoek
in archieven, en via het dossier van Sarah ontdekt ze een
goed verborgen geheim van haar eigen schoonfamilie. Haar
echtgenoot probeert haar ervan te weerhouden zich met
deze geschiedenis te bemoeien, maar Julia besluit deson-
danks het spoor van Sarah te volgen. 

Haar naam was Sarah is een ontroerende roman waarin het
grote drama dat zich in Parijs voltrok, is teruggebracht tot het
verhaal van één slachtoffer, en dat is zó overtuigend gedaan
dat het geen enkele lezer onberoerd zal laten. 

De schrijfster Tatiana de Rosnay is geboren in Parijs. Haar
moeder is Engelse. Tatiana is opgegroeid in Parijs en ver-
huisde later naar Boston. In de jaren ’80 ging zij naar Enge-
land, waar ze een universitaire studie Engelse Letterkunde
heeft gevolgd. Daarna keerde ze terug naar Parijs,  waar ze
persvoorlichter van Christie’s werd en ging werken voor het
blad Vanity Fair. Ze heeft in Frankrijk 8 boeken op haar naam
staan. Dit boek is het eerste dat zij in haar moedertaal, het En-
gels, schreef. De oorspronkelijke titel is dan ook Sarah’s Key. 

De opnames voor een verfilming van dit boek hebben inmid-
dels plaatsgevonden in de zomer en het najaar van 2009. De
film wordt eind dit jaar verwacht.

Mocht u deze zomer meegaan met onze ex-

cursie naar Zeeland, dan is het boek 1953 een

aanrader om u in te leven in de geschiedenis

van deze provincie. In het wapen van Zeeland

staan niet voor niets Ik worstel 

en kom boven.

1953
Auteur: Rik Launspach

Uitgeverij: De Bezige Bij
Jaar van uitgave: 2009
ISBN: 9789023429890 

Roman van acteur, regisseur en 
scenarioschrijver Rik Launspach 
over de Watersnoodramp van 1953. 

Rik Launspach is acteur, regisseur 
en scenarioschrijver.
’1953’ is zijn debuutroman. 
Samen met zijn vrouw schreef hij 
het script voor een film over de Watersnoodramp. Deze film
genaamd De Storm en geregisseerd door Ben Sombogaart is
in het najaar van 2009 verschenen in de bioscoop. 
Launspach ging verder met het verhaal. Na alle archiefonder-
zoek, bezoeken aan Zeeland en interviews met betrokkenen
had Launspach genoeg materiaal om het verhaal verder te ver-
fijnen. Het resulteerde in het boek 1953. 

In dit boek draait alles om twee mensen die door het noodlot
aan elkaar worden verbonden. Een vrouw raakt haar kind kwijt
tijdens de Watersnoodramp, de grootste ramp die naoorlogs
Nederland trof en een man verliest het kind in zichzelf. Geza-
menlijk trekken ze op en proberen ze zich een weg te banen
door de zoute modder van het verwoeste Zeeland. 

Met een mengeling van fictie en feiten weet Rik Launspach
een geweldig verhaal te creëren.  Op realistische wijze be-
schrijft Launspach de situatie in het ondergelopen Zeeland. 
De ronddrijvende meubels, dode dieren en mensen, afgewis-
seld met groepjes verkleumde overlevenden beelden uit hoe
het er in Zeeland op die eerste februari moet hebben uitge-
zien. 
Verwarring, verdriet om de doden, ongeloof en de mentaliteit
om niet te snel op te geven. 
Launspach vertelt in 1953 niet alleen het verhaal van de 
Watersnood en de vernietigende kracht van het water, maar
ook een verhaal over de drijvende kracht van de liefde.
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Vrij en tijd voor ...
Piet Loonstra (29-1-1970 tot 29-1-2010)

Met data heb ik altijd het idee van een in memoriam.
Toen ik 14 jaar was moest ik bij Nutricia in Zoetermeer gaan
werken. Mijn vader en een paar zussen werkten daar ook dus
dat was gemakkelijk te regelen. Ik kwam bij de drukkerij waar
een offsetpersje stond, er was verder geen personeel. Zo, dus
daar sta je dan zonder technische kennis van wat voor druk-
procédé dan ook. Op cursus gestuurd en langzaam begreep ik
er iets van. Ik heb er een geinige tijd gehad.
In 1969 ben ik bij een drukkerij gaan werken in Poeldijk, waar
ik 12,5 jaar heb gewerkt. Het plafond was er erg laag. ‘s-Mor-
gens stootte je je hoofd, maar aan het eind van de middag
kon je er zo onderdoor, kun je toch zien dat ondanks alles je
gebukt gaat onder het leven.
In 1969 heb ik mijn vrouw Marijke Palstra leren kennen in Jo-
kotel, een katholieke danstent. Je mocht daar niet zomaar in,
je moest Rooms-Katholiek zijn. Ik had een pasje op naam van
Joop Adegeest, een vriend van mij die het via zijn pastoor had
geregeld.
Marijke en ik hebben vier kinderen gekregen en twee kleinkin-
deren, het schiet niet echt op. Bij ons thuis waren het er meer,
ik heb 13 broers en zussen en mijn vrouw 11 broers en zussen.
Wij zijn niet in rust en stilte grootgebracht, altijd herrie om je
heen en al vroeg leren aanpakken.

Op 1 september 1981 ben ik in de huisdrukkerij van de ANWB
in Voorschoten gaan werken. Dat waren goede tijden, maar ik
moest wel even wennen, want als er om tien uur koffie werd
gedronken, liet ik mijn machine draaien. Dat hoorde zo, maar

daar waren ze niet blij mee: of ik wat aan mijn hoofd had, ge-
woon alles uit. Ik heb zo gelachen, ik was dat niet gewend,
heel relaxed allemaal. De toenmalige chef had er last van als
de blaadjes van de bomen vielen: dan werd de sfeer ieder jaar
een beetje grimmig, na Kerstmis was hij weer gewoon.

Op deze afdeling ben ik ook begonnen ritjes te maken voor
de alarmcentrale. Patricia Geenen zat toen bij de Alc. Vrijdag-
middag weg en zondag weer thuis. Tegenwoordig rijd ik niet
meer, het komt er niet van.
Toen de ruimte van de huisdrukkerij onder andere nodig was
voor de WW-opleidingen, werd deze gesloten. Er is wel van
alles geprobeerd om het levensvatbaar te maken, maar het

was al besloten, zoals
zoveel dingen. Je kunt
het wel proberen en
dan krijg je weer een
proef, en dan sluiten,
net zoals dat ging bij de
reorganisatie van de
ww-stations.
Daarna ben ik bij Inkoop
drukwerk terechtgeko-
men. Daar heb ik twee
jaar gezeten totdat
door (ja, inderdaad u
raadt het) reorganisatie
deze naar het hoofd-
kantoor werd overge-
plaatst. Vervolgens nog
Nevi 1-studie gedaan,
een heel jaar. Wat een
crime in de avonduren!
Ik heb bij Inkoop druk-
werk een mooie tijd
gehad. Het probleem
met inkoop is dat veel
piepeltjes denken: “dat
kan ik wel”, ze hebben
geen idee wat voor pro-
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blemen er kunnen ontstaan. Ik vond het geweldig, iedereen
was aardig en je ziet veel goedlopende speciale machines en
bovenal ruikt het lekker naar inkt.

Daarna ben ik nog twee jaar assistent van de productieleider
drukwerk bij ANWB Media geweest. Daar moest je de hele
dag op je plek blijven. Daar had ik veel moeite mee. Andere
mensen kwamen niet van de gang af, maar ik voelde mij de
hele dag opgesloten.
Er was al enige tijd de plek van chef Repro vrij, ze konden
geen geschikt persoon vinden. Omdat ik het niet naar mijn zin
had en er wrijving was ontstaan, heb ik gesolliciteerd naar
deze functie bij Piet van Duyvenbode, en werd daar aangeno-
men.

Op de Repro heb ik de mooiste tijd gehad. We hadden veel
kopieermachines op het hoofdkantoor, bij de WW-stations en
de vestigingen. Leuke mensen als collega’s en klanten. Het
was er altijd druk, warm en gezellig, en tussen de middag kla-
verjassen, we vielen soms van de stoel van het lachen.

In 1999 ben ik bij de Ondernemingsraad gekomen samen met
Martien Schmidt. Aan stemmen komen is niet moeilijk als de
mensen weten wie je bent. Cursussen gevolgd, de wisseling
van Nouwen met Van Woerkom meegemaakt. Toch wel
apart. De reorganisatie van de WW-stations, waarvan ik niet
blij werd, en de OC al helemaal niet.
Bij de laatste reorganisatie, waar bijna alles door de repro
werd gekopieerd voor het personeel, waren twee van mijn
collega`s en ik opeens ook aan de beurt: wij mochten ge-
drieën opstappen. Binnen twee maanden waren we weg. Na
de gebruikelijke etentjes (want ik was inmiddels ook 25 jaar bij
de ANWB) trokken wij aan de kuierlatten, terwijl onze andere
collega`s snikkend achterbleven (grapje). Wij zijn er goed uit-
gesprongen: 2,5 jaar eerder met de Vut.
Wat mij opvalt is dat ik collega’s zie, die lachen sinds ze in de
Vut zijn. Ik wist niet eens dat ze tanden hadden.

Toen ik met vervroegde Vut mocht, heb ik mij de eerste maan-
den stierlijk verveeld. Dat is inmiddels veranderd!
Acht jaar geleden heb ik een camper gebouwd. We zijn nu
veel weg met de camper! 
Wij zijn samen in veel landen in Europa geweest. Ook hebben

we jaren de Europa topcampings gecontroleerd voor Jaques
van ‘t Riet.
Afgelopen jaar zijn we naar Portugal geweest, omdat onze
oudste zoon daar trouwde. Porto in geweest, speciale wijken,
leuk om te zien. En nu gaan we naar Italië in juni, omdat onze
jongste zoon daar gaat trouwen, daarna gaan we door naar
Frankrijk.

We zijn drie keer naar Israel geweest omdat onze oudste
dochter er werkte voor Buitenlandse Zaken. We hebben daar
alles zo’n beetje bezocht, maar als ik naar die hoge muur kijk
om de Palestijnse mensen buiten te houden, terwijl zij hun
land aan deze kant hebben, en al die soldaten zie met doorge-
laden geweren, denk ik niet dat als God bestaat, hij dat zo be-
doeld heeft. De laatste keer dat wij er waren zijn we naar
Jordanië gereden. Bij de grens krijg je andere kentekenplaten,
want anders loop je extra gevaar. We hebben geslapen in de
woestijn in een tentenkamp. In de nacht kun je gewoon de
sterren plukken, het is echt iets voor romantische zielen. Toen
we in Jordanië waren, hebben we Petra bezocht, vroeger een
stukje van de zijderoute. Alle kastelen en huizen zijn uitgehakt
in de rotsen. Geweldig mooi! Ik vraag mij af hoeveel mensen
daar het leven voor hebben moeten geven.

Nu ik sinds 1 juli officieel weg ben en 63 jaar ben geworden.
denk ik bij mijzelf dat de ANWB de beste werkgever is die ik in
mijn werkzame leven heb gehad.

Piet Loonstra
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Veilig op reis
Voorzorgsmaatregelen/tips
- Als je gebruik maakt van een adreslabel zorg dan dat een

ander het thuisadres niet kan lezen. Zet adresgegevens ook
aan de binnenkant van je koffer. Een adreslabel aan de bui-
tenkant wil er ook nog wel eens afvallen.

- Voorzie je sleutelbossen nooit van een adres (makkelijker
voor de vinder of de dief). Beter is alleen een telefoonnum-
mer.

- Mail alle belangrijke gegevens, zoals banknummers, verze-
keringnummers, adressen enz. naar bijvoorbeeld een hot-
mail-adres. Zodoende kan je bij verlies of diefstal, waar ook
ter wereld, altijd bij je gegevens komen.

- Zorg dat je de belangrijkste reispapieren gemakkelijk kunt
pakken.

Reisdocumenten
In elk land moet je je kunnen identificeren. Een rijbewijs wordt
nergens geaccepteerd als identiteitsbewijs. 
Bij verlies of diefstal van je paspoort kan de Nederlandse Am-
bassade of het Nederlands consulaat snel voor vervanging
zorgen, als je een kopie van je paspoort hebt. Dus maak een
kopie van je paspoort.

Geldzaken
Bedenk dat je in vrijwel elk land kunt pinnen waardoor het
meenemen van veel contant geld zo goed als overbodig is. 
Ga voor de reis na hoe je de pinpassen en creditcards bij ver-
lies of diefstal kunt blokkeren. Sla deze telefoonnummers op
in je mobiele telefoon.
Vermijd het om ’s avonds en ’s nachts geld op te nemen, over-
dag is dit aanzienlijk veiliger.

Verzekering
Als je onverhoopt medische hulp in het buitenland nodig
hebt, kunnen de kosten voor bijvoorbeeld behandeling in het
ziekenhuis flink oplopen. Deze kosten worden vaak geheel of
gedeeltelijk gedekt door een goede reisverzekering. Maar
ook bij diefstal of verlies van je spullen komt een verzekering
goed van pas en is de verzekering een pleister op de wond.
Je kunt kiezen uit een doorlopende of tijdelijke reisverzeke-
ring. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig,
de tijdelijke reisverzekering alleen in de periode dat je op va-
kantie gaat. Bepaal wat voor jou het meest interessant is.
Laat de tijdelijke reisverzekering ingaan op de dag dat je ver-
trekt, onderweg kan er ook iets gebeuren. 
Ga bij je verzekeringsmaatschappij na of je voldoende verze-
kerd bent of dat je eventueel nog een aanvullende verzeke-
ring moet afsluiten. 
Zorg dat je het polisnummer en het alarmnummer van je ver-
zekeringsmaatschappij bij je hebt. 
Ga na of de groene kaart (autoverzekering) op je reisbestem-
ming geldig is en vergeet de landen waar je doorheen rijdt
niet. 
Neem bij een ongeval of schade meteen contact op met je
verzekeringsmaatschappij en laat altijd een proces-verbaal
opmaken door de politie. De verzekeringsmaatschappij zal
daar zeker om vragen. Neem bij twijfel over je verzekeringen
altijd contact op met je maatschappij.

Dooddoener
Dat de tijd alle wonden heelt,

Zoals het spreekwoord sussend luidt,

Is te optimistisch, je kweekt eelt

Op je ziel, want je moet vooruit.

Meid, tel toch je zegeningen.

Dat lukt lang niet iedere dag

Met die leeftijdsbeperkingen.

Toe, kap nou toch met dat zelfbeklag.

Iedere leeftijd heeft z’n charme.

Is dit ook een nietszeggende spreuk?

Of zal ik u ermee omarmen

Als troost, dan eindig ik misschien nog leuk.

Tine den Boer
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U hebt nog de uitslag van de oplossingen van de puzzels van het winternummer tegoed.

Deze luiden:
Kruiswoordpuzzel:  ANWBKANTOREN
Sudoka:  REISBUREAU

De oplossing van de puzzel in het zomersnummer is:  ZOMERSBOEKET
Van deze puzzel hebben wij 64 oplossingen ontvangen, waarvan 63 met de juiste.
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 15 april jl. en heeft als winnaar opgeleverd: Y. Twijnstra uit Sneek.
Van harte gefeliciteerd. De prijs, een VVV-Irischeque ter waarde van € 25, is inmiddels naar hem gezonden.

De oplossingen van deze puzzel inzenden voor 24 juli 2010 naar:
Rolf van der Loo
Koninginnelaan 49, 2281 HB Rijswijk
of per e-mail naar: rolfenloesvanderloo@ziggo.nl

Horizontaal
1 niet zonnige kant; 6 kampeermiddel; 12 tussen
heet en koud; 14 nachtjapon; 15 nummer (afk.); 17
Nikkel (symbool); 18 ik; 20 bijwoord; 21 familielid; 22
hevig verlangend; 25 draagbaar zonnescherm; 28
eilandengroep; 29 ruimte gevuld met mensen; 31 li-
chaamsdeel; 32 spil; 33 zilver (symbool); 35 plezier;
36 uitroep van verrassing; 37 lidwoord; 38 zintui-
gen; 40 spits uiteinde; 42 familielid (afk.); 43 bouw-
terrein; 44 voorzetsel; 46 klein vlekje; 48 artikel; 51
eminentie (afk.); 53 hoofdstuk (afk.); 54 windrich-
ting (afk.); 56 en meer (afk.); 57 Verenigde Staten
(afk.); 58 deel van een bergmeubel; 60 metalen
vaatwerk; 62 jongensnaam; 64 kleine (standaard)
hoeveelheid warmte; 66 zwijgend (muziekterm);
68 voorzetsel; 69 Japanse afstandsmaat; 70 stapel;
72 lage rivierstand (afk.); 73 internetadres VS eilan-
den; 74 hooivork; 76 jongensnaam; 78 overzicht
van de inhoud van een site; 79 beschonken.

Verticaal
1 schoeisel; 2 inhoudsmaat (afk.); 3 aanzetting; 4
munt; 5 bezittelijk voornaamwoord; 7 slee; 8 stuur
van een schip; 9 stamvader; 10 van een (afk.); 11
naaigereedschappen; 13 boerengereedschap; 16 na-
tuursteen; 18 insecteneter; 19 automerk; 21 deel van
het gezicht; 23 ruimtelijke ordening (afk.); 24 belas-
ting (afk.); 26 arrestatieteam (afk.); 27 bridgeterm
(afk.); 30 zonnige zijde; 34 werkelijk zo-zijnde; 36
overmatige warmte; 38 honderd gram; 39 niet
echt; 40 lijn waarmee een schip wordt vastgelegd;
41 jongensnaam; 45 temperatuur schaal; 47 sys-
teem van denkbeelden; 49 zaniken; 50 ijsverkoper;
52 hemellichaam; 54 luizenei; 55 mallejan; 57 Indi-
sche taal; 59 inhoudsmaat (afk.); 60 kadastraal in-
komen; 61 muzieknoot; 63 meisjesnaam; 65
kledingaccessoir; 67 muze van de geschiedenis; 71
klaar; 74 Bijbelboek Ruth (afk.); 75 vogel; 76 public
relations; 77 te koop.




