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Druk Buitenband
De Boer, Zoeterwoude

edactioneel
De nieuwe hoofdredacteur!
Wie is dát nou?

Allereerst wil ik Bert van der Snoek, de
aftredend hoofdredacteur bedanken
voor zijn voortreffelijke overdracht naar
mij als nieuwe hoofdredacteur en zijn
volhoudingsvermogen om door te gaan
tot er een opvolger gevonden was. Hier-
voor hulde!

Mijn naam is Luc van der Woude. Ik
kwam in 1972 in dienst bij de ANWB,
eerst als voorlichter auto’s bij de afde-
ling Technische Voorlichting (TV, onder
leiding van ‘meneer’ Griever), later als
publicist/redacteur bij deze afdeling. Nu
ging het niet alleen over auto’s, maar
ook over caravans, vouwwagens, tenten
en boten via de zogenaamde Inlichtin-
genbladen. Ook de ontwikkeling en pu-
blicatie van Minitesten, korte
testberichten van auto’s, caravans,
vouwwagens en boten volgens een vast
en dus vergelijkbaar stramien vielen
onder TV/Publ, evenals het cursusboek
Pech Onderweg voor de auto en later
ook een voor de motorfiets.
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Foto omslag: Haven aan de Côte d’Azur.

Met de aankoop van een AT-PC met
groene monochrome 13 inch monitor,
20 mB harde schijf en twee floppy-disk
stations in 1986 via het toenmalige PC-
Privé project raakte ik gefascineerd door
de digitale wereld. Na mijn avondstudie
Informatie-Technologie aan de Haag-
sche Hogeschool werd ik programmeur
en systeembeheerder bij de afdeling. De
digitale Kostenbegroting (wat kost mijn
auto per km) en de digitale Koerslijst ge-
bruikte Personenauto’s (wat is een ge-
bruikte auto waard) zijn jarenlang in
samenspraak met de specialisten door
mij geprogrammeerd en mede geprodu-
ceerd. Ik ontwikkelde ook een digitaal
zoeksysteem van ‘plankstandpunten’,
standaardantwoorden voor snel gebruik
aan de telefoon door de auto-adviseurs.

In 2005 kon ik gebruikmaken van de
VUT-regeling en na de bouw van een
huis in Duitsland woon ik sinds januari
2007 daar nog steeds. Ik heb twee kin-
deren, die na hun Duitse middelbare
school nu studeren in Maagdenburg. De
een treedt in vaders voetsporen en doet
Informatica, de ander studeert Interna-
tional Business. Mijn vrouw is muziek-
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an de voorzitter
Na alle bijeenkomsten van dit nieuwe jaar
durf ik voorzichtig een positieve balans op
te maken. Dit op basis van de ontwikkelin-
gen, nadat ik in de nieuwjaarsrecepties, in
mijn vorige stukje in dit blad en in de uit-
nodiging voor de ALV nadrukkelijk aan-
dacht heb gevraagd voor de vacatures in
onze vereniging. Niet in de laatste plaats
omdat Luc van der Woude zich bereid
heeft verklaard het hoofdredacteurschap
van de Buitenband van Bert van der Snoek
over te nemen. Luc is inmiddels voortva-
rend aan de slag gegaan en stelt zich hier-
naast aan u voor. Bert danken we voor zijn
inzet, zijn bereidheid om meer dan een
jaar als interim op te treden en om de im-
puls, die hij in die tijd de Buitenband wist
te geven.

In een brainstormsessie begin maart met
bestuur, redactie, rcp-ers en een paar ‘ge-
wone’ leden hebben we plannen gesmeed
om de toekomst van de VG-ANWB te kun-
nen waarborgen. Dat zou bijvoorbeeld
kunnen gebeuren door de structuur en het
imago van onze vereniging zo aan te pas-
sen dat we aantrekkelijk blijven voor
nieuwe leden en de leden meer bereid wil-
len zijn om functies te vervullen. In de ALV
heb ik een aantal eerste ideeën gemeld, de
plannen worden nu verder uitgewerkt
samen met alle geïnteresseerden.

Een van de aanbevelingen uit de brain-
storm is de successen van onze belangen-
behartiging beter voor het voetlicht te
brengen. We doen het allemaal voor onze

leden, maar ook toekomstige leden kun-
nen dan zien hoe nuttig onze vereniging is.
Daarbij gaat het met name om het goede
contact met de ANWB en het handhaven
van de mooie jaarlijkse subsidie en het in
stand houden van de faciliteitenregeling
voor de ANWB-ers, die tot hun (pre)pensi-
oen in dienst zijn geweest. Ook de gepen-
sioneerden, die (nog) geen lid van onze
vereniging zijn, profiteren daarvan. En dat
geldt zelfs ook voor de nog actieve mede-
werkers en voor ANWB-vrijwilligers, die
deze zelfde regeling genieten. Persoonlijk
vind ik dat het ook zou moeten gaan gel-
den voor onze leden, die voor hun pensi-
oen bij de ANWB zijn vertrokken door
bijvoorbeeld een reorganisatie. Maar ook
het informeren over belangrijke zaken als
pensioenen, ziektekostenverzekeringen en
nieuwe ontwikkelingen in de zorg hoort
daarbij. Daaraan zullen we dan ook regel-
matig aandacht blijven besteden.
Zo organiseerden we afgelopen 3 maart in
De Bilt een informatiemiddag over de
stand van het ANWB-pensioenfonds en de
betekenis daarvan voor onze pensioenen,
met een levendige discussie van de aanwe-
zige leden met de sprekers. Zie het verslag,
de presentaties en foto’s op onze website
www.vg-anwb.nl. 
In het bestuur en het Verantwoordingsor-
gaan van ons pensioenfonds lopen dit jaar
de zittingstermijnen af van twee van onze
vertegenwoordigers. We zijn blij dat er
zulke uitstekende vervangers beschikbaar
zijn op het moment dat het bestuur van
het pensioenfonds ons daarom vraagt.

V

docente. Zelf speel(de) ik viool. In de 70-er
jaren was ik lid van de ANWB-cabaretclub
Poeha, die onder andere met een lunch-
concert succesvol optrad in de (voorma-
lige) kantine op de zesde etage van het
A-gebouw. Badminton is/was mijn sport,
ook bedreven via de ANWB in deze zelfde
kantine.
Tegenwoordig houd ik me bezig met
stamboomonderzoek van vaders en moe-
ders kant van mij en mijn vrouw. Verder
ben ik actief in mijn dorp bij de heemkun-

declub voor de uitgave van het Heimat-
buch Esche. Dit werk omvat alle of zoveel
mogelijk dorpsbewoners met hun huizen,
vaak oude hoeves, om de roots van het
dorp te ontsluiten en weer te geven. Ook
ben ik intensief betrokken geweest bij de
verwerving van modern internet in ons
dorp, wat in Duitsland niet vanzelfspre-
kend verkrijgbaar is. Verder heb ik een be-
scheiden bedrijfje voor de bouw van
websites. Creativiteit, innovativiteit en ac-
tualiteit zijn voor mij de trefwoorden. 

Tegenwoordig bedien ik vooral het mid-
den- en kleinbedrijf, maar ook privéperso-
nen en verenigingen.
Met deze functie van hoofdredacteur Bui-
tenband hoop ik samen met de enthousi-
aste inzet van de leden en het team van de
VG-ANWB nog vele leuke en interessante
afleveringen van de Buitenband te kunnen
realiseren.

Luc van der Woude
hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl

Ook de ALV is inmiddels weer achter de
rug. Elders in dit blad een impressie hier-
van, met een verslag van de gebruikelijke
ANWB-presentatie, deze maal door de af-
deling Strategie en innovatie over de be-
langrijkste innovaties bij de ANWB en hoe
die in de markt worden gezet.
De meeste punten van de formele verga-
dering konden snel afgehandeld worden,
want er was dan ook niets aan te merken
op de notulen van vorig jaar door interim-
hoofdredacteur Bert van der Snoek, het
jaarverslag door secretaris Frank Twiss en
de financiële verantwoording door pen-
ningmeester Bert Nollen. Dat laatste werd
door de kascommissie onderstreept, met
de door de vergadering verleende de-
charge voor het bestuur tot gevolg. Over
de financiën is vermeldenswaard dat door
het zorgvuldige beleid van het afgelopen
jaar de tekorten van de twee eerdere jaren
weer konden worden goedgemaakt. 
Belangrijkste punt was de (her)verkiezing
van bestuursleden. Altijd jammer als zulke
prettige en actieve bestuursleden als An-
nette Nootenboom en Randolf de Leeuw
gaan aftreden. Maar gelukkig blijft An-
nette nog op allerlei vlakken actief betrok-
ken bij de club, en voor Randolf hebben we
in Wil Amons een enthousiaste vervanger
gevonden. Mieke Geursen en haar secon-
dant Rolf van der Loo blijven tot ons ge-
noegen nog doorgaan, totdat er zich
opvolgers aandienen. Het was dan ook
zeer welkom dat nog tijdens de vergade-
ring een aantal leden aangaven mee te
willen werken in het organiseren van de
evenementen en de ondersteuning van
het ledensecretariaat. De volgende keer
hoop ik jullie nader te informeren over
deze werkgroepen, die helemaal aanslui-
ten bij de ideeën uit de brainstormsessie.

Iedereen een goede zomer toegewenst.

Dick Kooman, voorzitter VG-ANWB
voorzitter@vg-anwb.nl.



relatief jonge leeftijd van 55 jaar mis ik nu
al, als ‘jongere oudere’, de service uit het
verleden. Ik klaag niet, maar constateer
het slechts. Maar wat fijn dat onze voor-
malige werkgever de gelegenheid biedt
om op ieder moment vanaf je 55ste met
pensioen te gaan. Dat vind ik uniek en
mijn omgeving is hier nog het meest ver-
baasd over. Zelf ervaar ik mijn pensione-
ring als een groot feest waarbij de
voordelen legio zijn. Geen verplichte
agenda meer, iets langer in de bedstee blij-

Beste Mensen

De voorpret begon al bij het
ANWB-reisbureau
Na de oproep van Lenny van der Ben om
een bijdrage te schrijven in deze rubriek,
dwaalden mijn gedachten direct af naar
de momenten dat ik bij Lenny aan mocht
schuiven om mijn vakantie te boeken. Na-
tuurlijk keek ik altijd eerst of zij er was en
als dat niet zo was, probeerde ik het de
volgende dag.
Tegenwoordig is het boeken via de digitale
snelweg heel onpersoonlijk. Ondanks mijn

leze
rs

reag
eren
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Beste lezer,
In deze rubriek krijgt u, lezer, de gelegenheid om te reageren
op artikelen in de Buitenband. Ook kunt u hier kwijt wat voor
andere lezers van belang, interessant of gewoon leuk om te
lezen is. Schroom niet om ons te mailen! 
redacteur1-bb@vg-anwb.nl

ven liggen en doen waar je zin in hebt. De
reden waarom ik nu al met pensioen ben,
is dat ik mijn zieke echtgenote beter kan
verzorgen. We hebben de  knop omge-
draaid en genieten volop, elke dag weer.
Vanaf afgelopen jaar verblijven we zo’n
drie a vier maanden per jaar in Spanje/Ca-
rihuela. Wij zijn de ANWB nog steeds
dankbaar voor die mogelijkheid. Ook leuk
is dat we zelfs in Spanje oud-ANWB-ers
tegen het lijf lopen.  

Eric Drenth

Uit het archief van Luc van der Woude. Jan Ham (uiterst links) met …., ja, wie zijn dat op deze foto? En wanneer werd die genomen? We horen het graag: mail naar
redacteur1-bb@vg-anwb.nl   

Lees de reacties op het artikel over Jan Ham op de pagina hiernaast.



filmpje, urine en bloeddruk controleren
plus een kort gesprekje met de dokter. 
De ANWB zorgde er dus voor dat je op tijd
onderzocht werd. Dat deed mijn vroegere
huisarts en nu ook mijn huidige huisarts.
Door hen zelf aangegeven, dat je even een
kleine APK keuring moet doen na het be-
halen van een bepaalde leeftijd. Als je af
en toe  bij de dokter komt is er volgens mij
altijd de mogelijkheid voor een APK-tje.
Overigens was het  mijn bedoeling om
Anonymus een hart onder de riem te ste-
ken, want die dacht dat je niet lekker kunt
eten met weinig zout en suiker. Dat kan
volgens mij best!

Wouter Hoornweg

Braaf en bezig
Thuisgekomen van een Nietzsche-Huis
missie in Sils Maria in Oberengadin, - drie 
uurtjes rijden bij ons vandaan - haalde ik
de nieuwe Buitenband uit de brievenbus. 
Wat is het toch een rijkdom, wanneer je
kunt terugblikken op jaren, in welke je
blijkbaar goede contacten en momenten
kon delen met gelijkgestemden, die je ook
in wat minder fitte (magere in plaats van
vette)  jaren nog zoveel vreugde geven. Ik
geniet hier volop van.  

Victoria de Kleijen

Inspirerend?
Nu de laatste aflevering (deel 4) van de
serie over mijn fietstocht langs de randen
van Nederland in dit nummer staat, vraag
ik mij af wat het teweeg heeft gebracht.
Was het inspirerend, zoals de redactie
hoopte? 
Zelf ben ik in elk geval wel weer geïnspi-
reerd geraakt. Dit jaar wordt het een tocht
door het oosten van Duitsland. Eerst met
de trein naar Lübeck en dan fietsen langs
de Oostzee, de grens met Polen, met een
ruime bocht onder Berlijn door en dan
langs de Elbe weer in noordelijke richting.
Zo’n 1400 kilometer, schat ik. 
Ik ben benieuwd wie van de lezers ook en-
thousiast op de fiets is gesprongen om
weer eens een lekker stuk in de buiten-
lucht te gaan rijden. 
Is zo’n serie voor herhaling vatbaar, of is het
zonde van het papier en de inkt? Dat zou ik
graag willen weten! U kunt mij mailen:

Tom Visser, ddi@live.nl

Jan Ham en zijn ,museum,
Wat een goed verhaal las ik in het voor-
jaarsnummer over Jan Ham en nog wel
ondersteund met mooie foto’s. Het is op-
merkelijk dat in zijn levenspatroon niets is
veranderd. 
Vroeger was Jan bijna elke zaterdag aan-
wezig in de garage van de ANWB en nu,
ondanks zijn leeftijd, nog steeds elke za-
terdag in zijn ‘museum’ tussen zijn ge-
liefde Fords en draaiorgel. Jammer dat hier
geen gebruik meer van wordt gemaakt
voor de promotie van de ANWB. Zoiets
unieks als de rode Ford mag toch niet ver-
loren gaan?
Leuk is ook, dat de draaiorgels te horen
zijn op het filmpje op You Tube dat Jos
Vroomans bij het verhaal heeft gemaakt.
Kortom: een zeer geslaagd verhaal waar ik
erg van genoten heb en nog zal hebben
door de muziek. Geweldig.

Henk Haartsen

,Meneer, Jan Ham
Met bewondering heb ik het artikel over
Jan Ham gelezen in het voorjaarsnum-
mer. Als oud-TOC-er was het fijn als je
door de heer van Dijkhuizen twee maan-
den in de garage van BOA werd inge-
deeld. Met John, Castelijn, Aad, meneer
Baan en natuurlijk met meneer Ham aan
het roer, waren deze maanden zo weer
om. Vooral als je in het bezit was van een
rijbewijs, want dan moest je vaak bood-
schapjes doen of even naar Zwammer-
dam rijden om spullen te halen. 
Ook de ritjes naar Schiphol voor de AC
ben ik niet vergeten. Alles bij elkaar was
het voor ons een geweldige tijd bij ‘me-
neer’ Ham. 
Ik wens hem nog veel gezonde jaren toe. 

Herman Mos, Opleiding 1965

Tot slot: over de huisarts
van Anonymus 
Of de huisarts van Anonymus blaam treft
of niet (zie Beste Mensen in het voorjaars-
nummer en de nummers daarvoor) kan en
wil ik niet beoordelen. Wel weet ik, dat je
als personeelslid op je 45 of 50ste  levens-
jaar gecontroleerd werd door de ANWB-
arts. Die zat in het gebouw waar vroeger
het WW-hotel was. Trappetje lopen, hart-
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Lintjesdruppels
Via via bereikte ons het nieuws dat enkele
leden van de VG rond Koningsdag zijn on-
derscheiden met een lintje. 
Loes Edzes (oud-medewerkster bij Euro-
pean Public Affairs, kortweg EPA) werd in
haar woonplaats Leiden benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau. Dit
heeft ze te danken aan de verschillende
vrijwilligersfuncties bij onder andere de
Openbare Bibliotheek Zoeterwoude-Dorp
en de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Ook heeft Loes zich langdurig ingezet voor
de Vereniging Verkeersslachtoffers. 
Jan de Kok (voorheen WW 609) uit Alblas-
serdam werd benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau vanwege al het vrijwil-
ligerswerk dat hij heeft verricht en nog
steeds doet. 
Wellicht zijn er meer leden in de lintjesre-
gen verrast met een Koninklijke onder-
scheiding. 
Bent u de gelukkige of kent u iemand die
te bescheiden is om het te laten weten,
geef het dan even door aan de redactie,
zodat we er alsnog aandacht aan kunnen
besteden.

Redactie

Klaagzang over pensioenen:
reactie op reactie
In de vorige Buitenband reageerde Henk
van Drunen uitgebreid en openhartig op
mijn ‘Geleuter over ons pensioen’ (winter-
nummer 2016). Met name over het index-
eren. 
In acht jaar tijd steeg het bezit van ons
pensioenfonds van 570 naar 1300 miljoen.
Het gemiddeld rendement over die peri-
ode bedroeg 6% per jaar. Dat is keurig,
schrijft Henk ingehouden. Daarmee doet
hij zichzelf tekort. In een periode van eco-
nomische tegenwind is het meer dan keu-
rig, excellent! 
Ergens in zijn stuk schrijft hij: ‘maar het
helpt kennelijk niet’. Als hij daar de relatie
legt met de indexering van de pensioenen,
ben ik het hartgrondig met hem eens,
maar vervolgens toont hij wel begrip voor
de overheidsmaatregel om de pensioenui-
keringen te waarderen tegen de markt-
rente (nu 1,2%). 
Alsof pensioenfondsen hun geld op de
bank zetten in plaats van verstandig te be-
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leggen. Hoogste tijd dus om de verplich-
tingen te herwaarderen of er tenminste
over na te denken. Gebruik een deel van
dat resultaat voor indexering en een deel
voor het ophogen van de buffer (want re-
sultaten kunnen schommelen). Het kan
zijn dat de dekkingsgraad dan omhoog
moet en pensioenuitkeringen niet meer
gegarandeerd zijn (nu wel?). Dat zal alle-
maal wel, maar zoals het nu gaat (overlo-
pende pensioenpotten en goede
rendementsprestaties), zal dat een keer
tot opstand van pensionados leiden. Liefst
niet geleid door Henk Krol of andere poli-
tici, maar door de pensioenfondsen. 

Kees de Jong

Gouden Kei wordt Veer
Jarenlang had ik bij de ANWB de eer de
Gouden Kei uit te reiken. Het was het sym-
bool van waardering van de ene collega
voor de andere. Een soort wisselbeker. 

Nu gaan we op dezelfde voet verder, maar
nu met de Veer.  In mijn zoektocht naar de
eerste kandidaat kwam ik al snel uit op
Joop Schindeler. Joop voorziet al jarenlang
oud-collega’s (inmiddels al zo’n 222) van
interne ANWB- informatie, waar wij an-
ders van verstoken zouden blijven: ‘De
Sneeuwbal’. 
Joop trad in 1977 in dienst van de ANWB
als stadswegenwacht in mooi Mokum. Hij
is getrouwd en heeft drie kinderen, die
hem vijf kleinkinderen schonken. 

Joop: ‘Na in diverse garages gewerkt te
hebben kwam ik als 31-jarige bij de We-
genwacht terecht op Badhoevedorp met
districtchef Guus Dona. Badhoevedorp
was natuurlijk het allerbeste van alle we-
genwachtstations en mijn weekendploeg
de allerbeste ploeg van Badhoevedorp.
Tja, je bent Amsterdammer of je bent het
niet. Ik heb daar een geweldig mooie tijd
gehad. Veel leuke dingen heb ik mee

mogen maken, zoals meerijden in het
bloemencorso, Sinterklaas helpen, de ver-
lichtingsacties en de leuke personeelsfees-
ten van de ANWB. Maar reorganisaties
werden door ons verfoeid. Het ging toch
best goed, wat wisten ze er in 070 nou ei-
genlijk van? 

(Wij hadden het toen al over 070 in plaats
van Den Haag; het enige goede wat daar
vandaan kwam was ons salaris!)
Ik werd lid van het CNV en later ook me-
debestuurslid in de CNV/ANWB groep.
Daarna stelde ik mij beschikbaar voor de
toenmalige OC-WW, later OC-Hulpverle-
ning. 
Op den duur moest ik mijn instelling rich-
ting Den Haag wel wat bijstellen. Je gaat
de zaken dan toch van twee kanten bekij-
ken. 
Ik heb toen wel heel vervelende periodes
meegemaakt, zoals de reorganisatie bij
Autokeuringen, de meldkamers, Rechts-
hulp, ANWB bijkantoren/winkels etc. Dit
heeft voor vele toenmalige collega’s me-
nige slaaploze nachten betekend.
Op mijn 61e kon ik gebruikmaken van de
VUT-regeling en nam ik afscheid van veel
fijne collega’s. In het begin heb ik nog wel
wat gerepatrieerd, maar mijn echtgenote
vond het nooit zo fijn als ik een paar da-
gen van huis was. Na een jaar merkte ik
dat mijn wereld iets kleiner was gewor-

den. Ik verveelde me niet, maar het ‘ouwe-
hoerpraatje’ met collega’s en klanten  ging
ik wel missen. Door een toeval kwam ik
negen jaar geleden in contact met een lijs-
tenmaker in Castricum die voor twee da-
gen in de week een chauffeur zocht. Ik
dacht:  laat ik dat maar eens proberen. Ik
doe het nog steeds met veel plezier. Ik heb
weer collega’s en klanten waar ik een bak-
kie mee kan doen en even wat bij kan klet-
sen. 

In 2009 kwam een dierbare oud-collega,
Willem Wesselius te overlijden. Van een
collega hoorde ik later, dat hij van dit over-
lijden niet op de hoogte was en daar veel
verdriet van had. Dit was voor mij aanlei-
ding om een groepje te verzamelen van
collega’s en oud-collega’s van Badhoeve-
dorp, met het idee elkaar op de hoogte te
houden van elkaars wel en wee. De
Sneeuwbal was geboren. Mijn idee was
om het kleinschalig te houden, alleen voor
de Badhoevedorp-groep. Maar door de sa-
menvoeging meldkamers werden de ge-
bieden groter en oud-collega’s uit
Naarden en Rhoon benaderden mij om die
berichten ook te krijgen. Zelfs van het
hoofdkantoor meldden zich oud-collega’s,
managers en oud-directieleden. Momen-
teel staat de teller op 222 leden. Nadat ik
Rianne Vreeburg heb kunnen overtuigen
dat velen net als ik nog interesse hebben
in het wel en wee van oud-collega’s, heb ik
van haar autorisatie gekregen om ook in
anwb.nl te neuzen voor berichten in de De
Sneeuwbal, maar heb haar wel beloofd
hier discreet mee om te gaan.’ 
Tot zover Joop. Hij vertelde ook nog dat hij
regelmatig biljart met oude maten en drie
keer per week de sportschool bezoekt, dat
hij van psychologische thrillers houdt en
met zijn kleinzoon vaak gaat kijken bij het
gehandicaptenvoetbal. Verder  heeft hij
een ‘Museum-kamertje’ met ANWB-ver-
zamelingen van heel wat jaren. Maar er
blijft gelukkig genoeg tijd over om samen
met  zijn dierbare echtgenote Jossie te ge-
nieten van het leven.
Joop moet nu iemand zoeken aan wie hij
straks de Veer gaat doorgeven. Joop: ‘Dat
wordt nog knap lastig’. 

Dirk Diepenhorst

Joop Schindeler
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V erk

Terug in de klas
Oud-collega en VG-lid Adriaan Huigen
moest na een reorganisatie bij Media op
zijn 56ste weg bij de ANWB . Weliswaar
met een mooie regeling, maar die is niet
voldoende om te kunnen ‘stilleven’. Dus
moest hij op zoek naar een baan. Lees
zijn bijzondere verhaal over een afscheid
en een nieuw begin.       

In 1988 ben ik bij de ANWB komen werken
als redacteur auto en verkeer bij de Kampi-
oen. Ik was 30, ambitieus en voelde mij als
een vis in het water bij de bond, waar in
mijn beleving een soort familiegevoel
heerste. Via Promotor belandde ik bij Au-
tokampioen. Daar heb ik het grootste ge-
deelte van mijn ANWB loopbaan door-
ge-bracht. Helaas, Autokampioen ver-
dween na ruim 80 jaar van de bladen-
markt ‘dankzij’ de veranderende infor-
matiebehoefte van de consument en de
opkomst van internet. Ook mijn bondsge-
voel verdween onder invloed van de maat-
schappelijke no-nonsense cultuur en kille
marketingpraktijken. Tijden veranderen,
ook bij de Koninklijke Toeristenbond. Van-
wege een forse reorganisatie bij Media
vertrok ik bij de ANWB en moest ik op
zoek naar wat anders. Maar wat, na 26
jaar trouwe dienst? Ik behoor tenslotte
tot de generatie die tot na zijn 66ste moet
doorwerken. Eerst heb ik maar eens twee
boekjes geschreven die al jarenlang in mijn
hoofd zaten. Daarvoor heb ik zelfs een uit-
geverijtje opgericht, www.carsandtra-

vels.nl. Maar hoe leuk en spannend dat
ook is, ik kan er niet van leven. Daarom
heb ik toch maar mijn PABO-diploma uit
mijn archief gehaald. Er is tenslotte een
groot tekort aan onderwijzers. Zou ik dat
nog kunnen, als schoolmeester voor de
klas staan, na 33 jaar? Ik ben tenslotte een
dagje ouder. En de hedendaagse kinderen
zijn niet van het type ‘armen over elkaar
en mond dicht als de schooljuf- of mees-
ter aan het woord is’. Toch sta ik nu sinds
februari dit jaar voor de klas. Ik zal u niet
lastig vallen over de veranderingen die
zich hebben voorgedaan in het onderwijs,
want daar heb ik tien pagina’s voor nodig.
Maar wat ik wel kwijt wil, is dat het van-
daag de dag een mooi maar loodzwaar be-
roep is, onderwijzer. Mooi omdat je
kinderen mag voorbereiden op de toe-
komst. Loodzwaar omdat er een enorme
administratie op je afkomt met leerling-
volgsystemen en het nodige nakijkwerk.
Om nog maar te zwijgen over de ouder-
participatie. En ja, ook de marketing heeft
het onderwijs ontdekt. De scholen vech-
ten om leerlingen. 
Momenteel werk ik op de Leonardo-afde-
ling van een grote basisschool in de regio
Utrecht. Tussen de juffen, want meesters
zijn er nauwelijks in het basisonderwijs.
Het Leonardo-onderwijs is speciaal be-
doeld voor hoogbegaafde kinderen. Als
extraatjes krijgen deze pupillen onder an-
dere Chinees, programmeren, filosofie en
schaken. Ik hoor het u al denken: ‘lekker
makkelijk, je legt de bolleboosjes één keer
iets uit en ze snappen het meteen’. Was

Wrij&
Ook nog aan het werk, vrijwillig of betaald, na je pensioen?
Mail naar redacteur1-bb@vg-anwb.nl

dat maar waar! Zeker, ze zijn slim, maar
hoogbegaafde kinderen hebben niet zel-
den een rugzakje. Zo komt autisme en As-
perger relatief veel voor bij deze kinderen
en daarom vereisen ze een speciale aan-
pak. Als er in de ochtend iets misgaat, ben
je ze niet zelden voor de rest van de dag
kwijt. Ik ben dan ook meer pedagogisch
bezig dan dat ik lekker inhoudelijk onder-
wijs geef. Bovendien wordt er een enorm
beroep gedaan op de zelfstandigheid van
de kinderen. Ze krijgen weektaken en ze
mogen zelf bepalen wanneer ze die gaan
uitvoeren. In dat opzicht is het onderwijs
behoorlijk ‘vermontessoried’. De tafeltjes
in rijtjes opgesteld? Vinger opsteken als je
naar het toilet wil? Toestemming vragen
om door de klas te mogen lopen? 
Whahahahaha. Das war einmal. 
Ik blijf tot de zomervakantie op deze
school.  In augustus hoop ik op een mid-
delbare school als leraar Nederlands aan
de slag te kunnen. De kinderen van groep
6/7 die ik nu begeleid,  zijn mij eigenlijk te
jong. Ik had hun opa kunnen zijn. Boven-
dien kost het mijn knieën omdat ik de
halve dag bij de veel te lage tafeltjes aan
het werk ben om ze te helpen. Daar zal ik
bij hedendaagse pubers minder last van
hebben, want die zijn meestal een kop
groter dan ik. Nooit gedacht trouwens dat
mijn 33 jaar oude diploma nog zijn waarde
zou bewijzen. Wat in 1984 een definitief
afscheid van het onderwijs leek te zijn,
blijkt een nieuw begin in 2017. 

Adriaan Huigen (59 jaar jong)



Vlucht gemist in midden
Afrika

‘Het is toch echt werk hoor’. Ik hoor het
een oud-collega autojournalist en goede
vriend nog zeggen als hij terug kwam na
een paar dagen in de watten te zijn gelegd
tijdens een presentatie van een nieuwe
grill en andere velgen aan een auto. Pure
verwennerij was dat volgens ons, redac-
teuren die meestal binnenshuis werkten:
business class vliegen naar een idyllisch
oord, overnachten in een vijfsterrenhotel,
luxe etentjes en uiteraard ook veel drank.
Dat noemt ie werken! 
Maar ik was niet echt jaloers. Nee, als
eindredacteur bij de Kampioen (van 1988
tot 2000) kwam ik niets tekort. Twee of
drie keer per jaar ging ik op reportage naar
het buitenland, bijvoorbeeld om verhalen
te schrijven over de belevenissen van va-
kantievierende lezers. Dat betekende wel
een kleine week van vroeg in de morgen
tot diep in de avond met die mensen op-
trekken, indrukken opdoen, foto’s maken
en ’s avonds laat notities uitwerken. Dat
mag ik volgens mij best wel werken noe-
men. 

Flight cancelled sir

In die twaalf jaar bij de Kampioen heb ik
dus heel wat uitstapjes gemaakt, maar
één reportage vergeet ik nooit meer. Dat
was in 1990, toen ik de wegenwachten
Joop Lenssinck en Mirko Lavaleije opzocht
die voor Simavi een jaar lang in Tanzania
aan het werk waren om 42 terreinauto’s
weer aan de praat te krijgen en tussen de
bedrijven door plaatselijke monteurs op-
leidden. (Lees ook de onvergetelijke herin-
nering van Joop Lenssinck in het
najaarsnummer van vorig jaar). Wat onze
mannen daar gedaan hebben, heb ik uit-
gebreid beschreven in de Kampioen
(maart 1991) en in het toenmalige perso-

Ook een onvergetelijke herinnering aan uw ANWB-tijd? 
Mail dan aan hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl

Onvergetelijke
herinnering

neelsblad Inzicht. Ook mooi en interes-
sant, maar nu wil ik het even hebben over
het slot van de reis, want dat vergeet ik
echt nooit meer. 
Een week trok ik met onze ANWB-col-
lega’s op in en rond Mwanza, gelegen aan
het Victoriameer, dichtbij het Serengeti
National Park. Twee dagen voor mijn te-
rugreis ging ik naar het kantoortje van
Tanzania Air in Mwanza om mijn binnen-
landse retourvlucht naar de hoofdstad
Dar es Salaam te bevestigen. ‘Check regel-
matig of de retourvlucht oké is, want je
weet het nooit daar in Afrika’, had Kees
Klinkenberg van het ANWB-reisbureau in
mijn oren geknoopt toen hij mij de vlieg-
tickets (economy class…) overhandigde. In
Dar es Salaam zou ik met Air France via
Parijs naar Amsterdam vliegen. 
‘No problem sir’, stelde de employé mij
gerust. Ook op de dag voor mijn vertrek
was het weer ‘No problem sir’. Maar de
ochtend van mijn vertrek klonk het: ‘No
sir, flight cancelled to day’. ‘Flight wat’ (ik
vergat mijn Engels van de stress, maar de
employé begreep wel wat ik bedoelde.
‘Misschien gaat er morgen wel een vlucht,
moet ik kijken of u nog mee kunt?’ ‘Ja, nee,
wacht nou, ik moet vanavond in Dar es Sa-

laam zijn voor mijn vlucht naar huis. Is er
geen andere mogelijkheid?’ ‘Ja, misschien
via het reisbureau’. Ik erheen en daar bleek
dat ik een spekkoper zou zijn als ik binnen
een week terug zou kunnen. Maar geluk-
kig was er een binnenlandse vlucht inge-
last en zou ik de volgende dag
meekunnen. 
Hoewel, gelukkig, mijn ticket van Air
France was waardeloos geworden en ik
moest dus een nieuwe vlucht vanuit Dar
es Salaam boeken. De directeur van het
reisbureau (die was voorzitter van het
plaatselijke Rode Kruis en hij wist dat ik
ook voor Simavi daar was, ons kent ons!)
regelde een KLM-vlucht die over vier
dagen zou gaan vanuit Dar es Salaam. Hij
gaf wel een briefje mee en raadde met
klem aan om meteen na aankomst in Dar
es Salaam het ticket bij het KLM-kantoor
op te halen.‘Want je weet het nooit daar’.  
Moe van al het gedoe kwam ik toevallig de
twee wegenwachten, waar ik al afscheid
van had genomen, tegen in het stadje. Zij
opperden dat ik misschien wel met een
vliegtuigje van Flying Doctors mee kon en
dus toch nog op tijd in Dar es Salaam kon
zijn. Wij in hun Toyota Landcruiser op zoek
naar het kantoor van de MAF (waar die

Kilimandjaro
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letters voor staan weet ik niet meer) dat
dit soort vluchtjes regelt. Na een uur ge-
haast rondrijden vonden we eindelijk het
kantoor. Dat ging zo: ‘Weet u waar de
MAF zit?’ (in het Kiswhahilisch dat onze
wegenwachten al goed spraken). ‘Ja,
waarom? Wilt u wat drinken?’ ‘Nee, we
hebben haast, dank u.’ ‘Wat is er dan?’
Korte uitleg. ‘Ze moeten daar ergens zit-
ten, vlakbij, het is te lopen.’ Na tien minu-
ten zoekend rondrijden nog maar eens
gevraagd. 
Hetzelfde verhaal, ja, daarom en daar on-
geveer. Uiteindelijk bereikten we ons doel.
Of we thee willen. Nee dank u, we hebben
haast. Na de uitleg waar we voor kwamen:
‘Wat jammer nou, als jullie een kwartiertje
eerder waren geweest, had u mee kunnen
vliegen. 
Maar we bellen wel even met het vlieg-
veld, misschien zijn ze nog niet opgeste-
gen. ‘Ja hoor, ze wachten op iemand die
onderweg is naar het vliegveld.’ Wij met
een rotgang naar het vliegveld, maar he-
laas: ‘Vliegtuig? Is tien minuten geleden
vertrokken’ loog de employé achter het
loket. Waarschijnlijk was het een clandes-
tien vluchtje, vermoedden we. 

,Bert zit vast,

Einde poging om tijdig weg te komen en
Joop en Mirko moesten ook weer verder.
We zegden weer gedag en wensten elkaar
veel succes verder. Ik ging op zoek naar
een behoorlijk hotel; het hotel waar ik de

vorige dagen met de wegenwachten ver-
bleef was wel heel erg sobertjes, zonder
glas in de ramen, alleen koud water en
gortdroge broodjes als ontbijt. Ik moest
natuurlijk het thuisfront waarschuwen
dat ik voorlopig nog niet thuis zou komen
en gelukkig kon ik telexen in het hotel
waar ik de komende nacht zou doorbren-
gen. Maar ik kon maar drie zinnen telexen
(ja, we hebben het over 1990!) anders zou
het mis gaan. Ik telexte naar de redactie
van de Kampioen: ‘Bert zit vast in Tanza-
nia. Komt hopelijk vrijdag thuis. Waar-
schuw mijn vrouw Anna svp’. Bij nader
inzien was dit geen gelukkige tekst; ‘vast
zitten’ kun je ook anders opvatten, dus ik
wilde mijn vrouw opbellen in een soort
postkantoortje. Dat kostte vijftig gulden,
voor een gesprek van drie minuten. Maar
ik was niet alleen daar, er stond een heel
legertje voor het loketje waar je de verbin-
ding moest aanvragen en pas na een half
uur wachten kon ik naar een telefooncel
op een plein. 
Na drie pogingen en vier uur wachten
lukte de verbinding eindelijk. Dat ik moest
schreeuwen in de hoorn en werd aange-
gaapt door een mannetje of dertig in het
pikkedonker kon me niets schelen; ik was
gerustgesteld.
De volgende dag was ik al vroeg op het
vliegveld van Mwanza, bang om te laat te
komen, want je weet het nooit, zoals ik in-
middels wist. Om 14 uur zou het vliegtuig
opstijgen, maar om 11 uur was het al drin-
gen geblazen voor de deur van de vertrek-
hal. Gelukkig zat ik toen al binnen, want

‘Werken’ aan de rand van het zwembad van hotel Kilimandjaro.

buiten werd er gevochten om ook in de
hal te komen. Er wilden zeker 200 man
mee, terwijl er plaats was voor 140. 
Na een voorspoedige vlucht in een ram-
melend toestel kwam ik aan in Dar es Sa-
laam en stapte in een taxibusje, dat zich
langzaam vulde met andere reizigers.
‘Haalt u het om vóór vijf uur bij het KLM-
kantoor te zijn?’, vroeg ik aan de chauf-
feur. ‘Ja hoor, no problem sir.’ Om half zes
zette hij mij af, als laatste van de passa-
giers, voor een gesloten KLM-deur. Licht in
paniek - de malariapillen en de dollars
raakten op, dus ik moést de vlucht die
over drie dagen zou gaan halen - schoof ik
een briefje onder de deur met de vraag of
ze mij even wilden bellen in hotel Kili-
mandjaro, waar ik ook op de heenreis had
overnacht en ik de komende dagen ging
verblijven. Dat deed een KLM-man inder-
daad. Of ik een retourtje wilde. ‘Nee, en-
kele reis graag.’ Kosten 1700 gulden; mijn
creditcard kwam goed te pas. 
De dagen daarna waren eigenlijk best re-
laxt. Alleen een stukje in het Daily News
deed mij wel even huiveren: op de maan-
dag waarop ik probeerde met een privé-
vliegtuigje naar Dar es Salaam te komen,
was een vliegtuigje dat van Mwanza on-
derweg was naar Dar es Salaam veronge-
lukt. De vier passagiers waren allen
omgekomen. Ik realiseerde mij dat dat
best eens het vliegtuigje geweest zou kun-
nen zijn waarin ik mee had kunnen vlie-
gen.  

Beetje verbrand

Op vrijdagmorgen om half zes landde het
KLM-toestel op Schiphol. Mijn vrouw
Anna, hoofdredacteur Henk van Drunen
en iemand van Simavi stonden mij op te
wachten in de aankomsthal. Blijkbaar wil-
den ze er zeker van zijn dat ik terug kwam.
Om kwart voor negen zat ik weer achter
mijn bureau op de redactie. Daar herin-
nerde ik mij de woorden van mijn collega,
de autojournalist: ‘Het is toch echt werk
hoor!’. 
O ja. Eerlijkheidshalve moet ik er nog wel
bij vertellen dat ik een beetje verbrand ben
bij het zwembad van het hotel Kilimand-
jaro. In ‘werktijd’.  

Bert van der Snoek
o.a. oud-eindredacteur Kampioen 



De ouderdom komt met gebreken. Toch
kun je ook op hoge leeftijd en ondanks
wat lichamelijke ongemakken nog best
een vliegreisje maken. Als je maar tijdig
assistentie aanvraagt. Jos Vroomans
vliegt met zijn vader Joop (inmiddels 88)
naar Londen.

Als zoon van een bejaarde vader sta je af
en toe voor een uitdaging. Zoals deze:
Joop, achter in de tachtig, wil graag naar
Londen. Mijn broer Hans, pianist, gaat
daar tijdens de BBC Proms in de fameuze
Royal Albert Hall optreden met het Me-
tropole Orkest. Joop is zijn grootste fan en
zou dit wapenfeit dolgraag willen meema-
ken. Nou okee vader, dan gaan we daar
toch samen een paar dagen naartoe, be-
loof ik optimistisch. Ik ga het wel regelen.
Het zou geen probleem moeten zijn. Even-
tjes met de creditcard achter de PC om
alles online te organiseren. Toegangskaar-
ten boeken op de Albert Hall site. Een
hotel reserveren via Trivago. En dan na-
tuurlijk de vliegreis. Die doen we lekker
voordelig met Easyjet, want dit culturele
tripje naar Londen wordt al duur genoeg.

Oeps, geen slurf
En dan realiseer ik me opeens dat we toch
wel een probleempje hebben. Want prijs-
stunter Easyjet is niet in alle opzichten de
meest comfortabele maatschappij om
mee te vliegen, weet ik uit ervaring. De Ea-
syjet-pier ligt op de meest afgelegen uit-
hoek van Schiphol. Via eindeloos lange
gangen, zonder rolband, is het een heel
eind lopen naar de gate. Daar moet je vaak
een behoorlijke tijd wachten. Staand. En
dan moet je nog eens via een steile trap
het vliegtuig in. Want een ‘slurf’ zoals el-
ders op Schiphol, die hebben ze niet bij de
pier waar de budgetvluchten vertrekken.
Nu word ik toch een tikje bezorgd. Pa is
weliswaar goed gezond voor zijn leeftijd.

Maar lange stukken lopen, dat lukt niet
meer zo goed. En die hoge vliegtuigtrap
zie ik hem ook niet meer doen. Zeker niet
in het gedrang van al die passagiers die zo
snel mogelijk aan boord willen. En hoe zal
dat gaan op vliegveld Gatwick? Daarvan-
daan moeten we met de trein verder rei-
zen naar hartje Londen. Alles bij elkaar
toch wel een onderneming met mijn niet
meer piepjonge reisgenoot.

Special assistance
Gelukkig zie ik bij het online boeken de
mogelijkheid om ‘special assistance’ voor
Joop aan te vragen. Luchthavens in vrijwel
heel Europa zijn verplicht om passagiers
met een mobiliteitsbeperking alle noodza-
kelijke hulp te bieden. Kosteloos. Dus

laten we daar dan maar gebruik van
maken.
Op de site van Easyjet vul ik een vragenfor-
mulier in. Ik moet onder meer opgeven
hoe ver de passagier zelf kan lopen, of hij
trappen op en af kan, een rolstoel ge-
bruikt, medische apparatuur meebrengt,
enzovoort. Door de speciale assistentie di-
rect bij het boeken van de tickets al aan te
vragen zijn we ruimschoots op tijd, maar

het kan eventueel nog tot 48 uur voor ver-
trek. Ik boek meteen ook de stoelen voor
de heen- en terugreis. Zo ver mogelijk vóór
in het vliegtuig, dat is wel zo makkelijk.
Alles is dus geregeld, nu nog kijken hoe
het in de praktijk gaat verlopen.

liegen
met assistentie

De Schiphol-assistente heeft ons snel langs de paspoort- en veiligheidscontroles geholpen, nu rijdt ze ons
naar de gate.
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VIP-behandeling
Op de dag van vertrek zijn we al bijtijds op
Schiphol. In de hal naast de parkeergarage
staan rolstoelen als supermarktkarretjes
aan elkaar geketend. Voor een paar euro
huren we er eentje en rijden we linea recta
naar de assistance balie, want we hebben
alleen handbagage en hoeven geen kof-
fers af te geven. Onze instapkaarten heb
ik thuis al geprint.
De ontvangst bij de assistance balie is ui-
terst vriendelijk. We krijgen direct het ge-
voel dat we eersteklaspassagiers zijn die in
aanmerking komen voor een VIP-behan-
deling! Een pittige jongedame in Schiphol-
uniform neemt de rolstoel over en loodst
ons vlotjes overal voorbij. Er staan lange
rijen bij de paspoort- en veiligheidscon-
trole, maar wij worden er razendsnel
langs en doorheen geholpen. In de ver-
trekhal staat haar elektrische voertuig al
klaar. Hiermee zoeven we door de lange
gangen in no time het hele eind naar de
Easyjet pier. Zo, dat was easy!

Als eerste aan boord
Bij de gate laten we onze instapkaarten
zien en worden we overgedragen aan
twee stevig gebouwde heren met een spe-
ciale vliegtuigrolstoel. Ook hier krijgen we
weer een VIP-behandeling, want we
mogen als eerste aan boord. 
Toch gaat pa nu wat bedenkelijk kijken als
hij te horen krijgt dat de twee krachtpat-
sers hem met rolstoel en al de vliegtuig-
trap op willen hijsen. Hij vertrouwt het
niet! Onderaan de trap kijkt mijn oude
heer eens naar boven en besluit dan reso-
luut dat hij het zelf wel kan. Met één hand
aan de leuning en in de andere zijn loop-
stok klimt hij tree voor tree naar boven.
Inspannend, maar hij kan tijdens de vlucht
lekker uitrusten.

Als laatste uitstappen
Mochten we op Schiphol als eerste aan
boord, eenmaal op Gatwick zijn we na-
tuurlijk de laatste passagiers die uit
mogen stappen. Hier gelukkig geen hoge
vliegtuigtrap, maar een gewone ‘slurf’,
waar een speciale assistent al op ons staat
te wachten met een rolstoel. Even later
worden we weer met een elektrovoertuig
over de luchthaven gereden, en ook hier
krijgen we een voorrangsbehandeling bij
de paspoortcontrole.
Bij de Londense assistance balie worden
we overgedragen aan een vriendelijke man
met een rolstoel. Die brengt ons helemaal
naar het treinstation. Daar staat de Gat-
wick Express te wachten, waarmee we
rechtstreeks naar Victoria Station in hartje

Joop besluit toch maar zelf naar boven te klimmen, in zijn eigen tempo.

Op Gatwick brengt de speciale assistent ons helemaal naar het treinstation.

Transportvoertuig voor minder mobiele passagiers
op Gatwick.

Londen rijden. Daar zullen we het verder
zonder speciale assistentie moeten stel-
len. Maar die is in Londen ook niet echt
nodig, want de Londense taxi’s hebben
grote deuren, een lage instap en handige
grijpstangen en –beugels. Royal Albert
Hall, here we come!

Disclaimer
Dit artikel dient uitsluitend ter inspiratie! Bent
u zelf van plan een vliegreis te maken en wilt u
gebruik maken van speciale assistentie, infor-
meer dan ruim van te voren bij uw reisorgani-
satie of luchtvaartmaatschappij wat voor u
precies de mogelijkheden zijn.

Jos Vroomans



De hoeden van koningin 
Beatrix

Vanaf  het jaar 1980, toen zij haar moeder
Juliana opvolgde als koningin, heeft konin-
gin Beatrix bij honderden gelegenheden
een hoed gedragen. Bij staatsbezoeken,
openingen en prijsuitreikingen, maar ook
tijdens Prinsjesdag en op Koninginnedag.
De vele creaties zorgen voor herkenbaar-
heid en zijn een alternatief voor de kroon.
De kroon wordt in Nederland niet echt ge-
dragen door het staatshoofd, maar is wel
aanwezig bij de inhuldiging van een koning
of koningin. 

Beatrix droeg alleen overdag een hoed, bij
gala’s een tiara. 
De meeste hoeden van koningin Beatrix
zijn ontworpen door Harry Scheltens, Emy
Bloemheuvel en Suzanne Moulijn. Zij ont-
wierpen ze in combinatie met de kleding
die majesteit erbij droeg. 
Het is prettig als het gezicht van de konin-

Gluren bij de buren

Kijkt u ook graag (via Funda) binnen in an-
dere huizen? Ik wel! Maar een kijkje bij de
overbuur van ons ANWB hoofdkantoor,
Paleis Huis ten Bosch, dat lijkt onmogelijk.
Toch kunt u tot en met 17 september vijf
unieke muurschilderingen uit dit paleis
met eigen ogen bewonderen. Niet via in-
ternet, maar in het echt!
Omdat Paleis Huis ten Bosch op dit mo-
ment een grondige restauratie ondergaat,
zijn vijf unieke muurschilderingen tijdelijk
ondergebracht in het Dordrechts Mu-
seum. Het gaat hier om een complete ka-
merbeschildering met tropische vogels.
De Dordtse schilder Aert Schouman
maakte deze schilderijen in opdracht van
prins Willem V. Op de schilderijen is een
bijzondere verzameling van exotische die-
ren en planten te zien.
Na de renovatie gaan de schilderijen terug
naar het paleis. 
Bij de tentoonstelling is een prachtige ca-
talogus verschenen van 360 pagina’s
waarmee u de natuur ook in uw huis
haalt. Deze catalogus is te koop in de mu-
seumwinkel en kost € 29,95.

nnette,s
llerleiA

gin goed zichtbaar blijft als ze een hoed op
heeft. Voor de fotografen is het ook pret-
tig als er geen schaduw over haar gezicht
valt. 
Een grote rand die het gezicht bedekt,
heeft u haar dus niet zien dragen. Omdat
het in Nederland vaak hard kan waaien,
wordt de hoed altijd met een of meer hoe-
denspelden goed op het hoofd vastgezet.

Benieuwd naar de grote hoedencollectie
van koningin Beatrix? Tot en met 27 au-
gustus is op Paleis het Loo de tentoonstel-
ling Chapeax (Frans voor hoeden) te zien.
Deze tentoonstelling is tot stand geko-
men in samenwerking met de Koninklijke
Verzamelingen, beheerd door het Konink-
lijk Huisarchief.
Meer weten? Kijk op internet bij paleishet-
loo.nl/chapeaux

Leuke en mooie dingen in de
museumwinkels

Zoekt u een origineel en kwalitatief hoog-
staand presentje? 
Kijk dan eens in de museumwinkels van de
Nederlandse musea. Bij Paleis het Loo
kunt u bijvoorbeeld in het confiturenkel-
dertje, vlakbij de Koninginnetuin, verschil-
lende confituren kopen van fruit uit de
paleistuin naar recept van koningin Mary.
In de paleiswinkel treft u in het assorti-
ment een aantal exclusieve artikelen,
zoals sieraden en een exclusieve zijden
shawl, ontworpen naar voorbeeld van een
shawl die Anna Paulowna draagt op een
schilderij.

12 buitenband - zomer
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Wat doen we met poes en
hond met vakantie?

Zoals u ongetwijfeld weet, blijft een kat
het liefst in zijn eigen huis en omgeving.
Hij of zij is het beste af met een vriende-
lijke verzorger die dagelijks voor een knuf-
fel, vers eten, melk, water en een schone
kattenbak zorgt. Ik heb zelf een poesje
thuis, Lotje. Voordat ik mijn vakantie boek,
heb ik verzorging voor haar geregeld. Ze is
al wat ouder en moet twee maal per dag
een pilletje voor haar schildklier innemen.
Dat vergt dus wel enige aandacht van haar
tijdelijke verzorgers. Gelukkig heb ik een
lieve zus die elke dag naar mijn huis komt
om haar te verzorgen. De buurman doet
het dan in de avond. Lotje doet haar be-
hoefte in mijn tuin die ze via het katten-
luik kan bereiken, dus de kattenbak
verschonen hoeft niet. 
Helaas gebeurt het in vakantietijd nog
steeds dat honden aan een boom worden
vastgebonden omdat de eigenaar op va-
kantie wil. Gelukkig mogen honden vaak
wel mee op reis. U weet natuurlijk dat ze
een paspoort van de dierenarts moeten
hebben waarin hun inentingen staan ver-
meld, onder andere tegen rabiës. Ook
moet het dier gechipt zijn. Pas wel op: die-
ren jonger dan drie maanden mogen nog
niet worden ingeënt tegen rabiës en kun-
nen dus niet mee op reis. Let er ook op dat
u ook de juiste regels van de doorreislan-
den weet. Naar Spanje? Dan ook kijken
welke regels België en Frankrijk hebben.
Als een hond niet mee kan of mag, kan die
in een goed pension of bij familie of vrien-
den worden ondergebracht. Maar weten
de tijdelijke verzorgers welke dierenarts u
heeft en waar deze is gevestigd? 
Ik leg deze documenten altijd klaar voor
de tijdelijke verzorgers. 

Ik hoop dat ik nog lang op mijn hulptroe-
pen kan rekenen. Maar wat als dit niet
meer kan?  Er schijnen organisaties te zijn
van mensen die dit willen doen tijdens je
vakantie. Maar zijn die hulpverleners altijd
te vertrouwen? Je geeft ze tenslotte wel
de sleutel van je huis!  
Wie van u heeft daar ervaringen mee? Ik
hoor het graag van u: mail naar 
activiteiten@vg-anwb.nl 

Kleinkinderen in musical 
De Sprookjessprokkelaar

Voor de nieuwe musical ‘De Sprookjess-
prokkelaar’ is het Efteling Theater op zoek
naar 450 opa’s en oma’s, die samen met
hun kleinkinderen een eenmalige rol wil-
len spelen. De musical is gebaseerd op het
boek De Sprookjessprokkelaar van Paul
van Loon, Prinses Laurentien van Oranje
en de Efteling en is vanaf dit najaar te zien
in het Efteling Theater in Kaatsheuvel.
Het verhaal gaat over de 12-jarige Sterre,
die met haar opa aan de rand van het bos
woont. 
Als haar enige boek letterlijk stuk is gele-
zen, wijst haar opa haar op een verborgen
sprookjesbibliotheek in het verlaten kas-
teel. 
Daar, achter de juiste deur, wachten ein-
deloos veel verhalen die gelezen en verteld
moeten worden. Vindt Sterre de juiste
deur naar de sprookjesbibliotheek? Wat
zit er achter al die andere deuren? En wie
is toch die Sprookjessprokkelaar?
Kom vanaf september 2017 naar het Efte-
ling Theater en volg Sterre’s spannende

zoektocht naar verhalen in de nieuwste
Efteling familiemusical.

Met korting naar attractie-
parken en dierentuinen

Bent u van plan deze zomer met uw klein-
kinderen naar een attractiepark of dieren-
tuin te gaan? Kijk dan even op de site van
www.anwb.nl/ Het land van ANWB. Via
deze site kunt u vooraf tickets kopen, met
als voordeel dat u voor zowel uzelf als
voor de kleinkinderen korting krijgt. 
Dan kan variëren van € 2,- tot € 5,- korting
per persoon. 
Bij attractiepark Drievliet in Den Haag/
Voorburg kunnen opa’s en oma’s zelfs gra-
tis naar binnen als zij het park op woens-
dagmiddag na 12 uur bezoeken. Oók in de
zomervakantie.
In de Julianatoren in Apeldoorn kunnen
vier grootouders gratis naar binnen als het
gezin waar ze bij horen een gezinsabonne-
ment heeft.
Ook themapark Slagharen kent een gratis
entree voor opa’s en oma’s als er een ge-
zinsabonnement getoond kan worden.
Drouwerzand attractiepark heeft in de
herfstvakantie een actie waarbij opa of
oma gratis mee kan als er een betalend
kleinkind in hun gezelschap is.

Als u een beetje zoekt op internet zijn er
nog veel meer kortingen te vinden, bij-
voorbeeld bij Jumbo. 
Het leven is al duur genoeg, dus het is de
moeite waard om eens op zoek te gaan als
u een dagje uit wilt. 

Lotje, de poes van Annette

Attractiepark Drievliet
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Een prachtige dag in
Wat hebben we het getroffen met het
weer! Heerlijk zonnig en weinig wind,
zodat we zonder jas op pad kunnen gaan.
Na een vaak lange autorit, die niet geheel
filevrij was (vooral de A4 was erg druk),

komen de meeste deelnemers rond de
klok van 10 uur aan in het Zuiderzee mu-
seum. In de entreehal krijgt iedereen een
plattegrond van het museum en de en-
treebewijzen en daarna gaan we met de
veerboot naar het buitenmuseum. Na een
vaartochtje van 15 minuten komen we aan
bij de kalkovens en lopen we over de dijk
naar het restaurant. Hier staat de koffie
met heerlijk grootmoeders appelgebak al
klaar voor onze groep. Het is altijd weer
gezellig om je oud-collega’s terug te zien
en te spreken.

En dan staan de gidsen klaar om ons in
kleine groepen rond te leiden door het
museum. Je beleeft een museum altijd
weer anders en beter wanneer een profes-
sionele gids je wijst op alle details en zo-
veel vertelt over de geschiedenis van de
oude vissersdorpen rond de Zuiderzee. 
De ‘bewoners’ van de diverse panden heb-
ben zich ook helemaal ingeleefd in de peri-
ode van net na 1900. In die tijd hadden
vrouwen het vaak zwaar. 
Velen waren al vroeg weduwe omdat
manlief op zee was gebleven en zij voor
het gezin met de vele kinderen de kost
moesten verdienen. Vaak runden ze een
winkeltje of deden ze de was voor ande-
ren, maar het was geen vetpot. Dat zag je
wel aan het interieur. Dat een groot gezin
kon leven in zo’n klein huisje! Kinderen
speelden veelal op straat, want in huis
was daar nauwelijks plaats voor. Buiten op
het bankje voor het huis werden de netten
hersteld, de sokken gestopt en de aardap-
pels geschild. 

Aan de waslijn buiten zien we lange witte
onderbroeken te drogen hangen. Ergens
anders worden we gelokt door de geur van
gerookte vis, het is haring.  Lekker, zo’n
warm visje. We horen, dat in het voorjaar 

veel ansjovis werd gevangen. Ik ken die al-
leen uit een blikje. Ook nu nog kun je bin-
nenlopen in diverse oude winkeltjes, zoals
de apotheek met zijn mooie collectie oude
gapers. 

Bij de bakker kan ik niet nalaten een stuk
echte ouderwetse krentewegge met spijs

Dit is slechts een kleine selectie van de foto’s. Alle foto’s ziet u op www.vg-anwb.nl
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te kopen. Maar ook ouderwets snoepgoed
staat in mooie glazen potten uitgestald.

Dan lopen we langs het mooie oude
kerkje. In de hal staan een paar stenen
doodskisten. Houten kisten zouden om-
hoog komen uit de grond als het hoogwa-
ter was! Er is zowaar een echt bruidje dat
vandaag trouwt. Het gezelschap gaat na
de plechtigheid gezellig koffie met taart
gebruiken in het dorpsrestaurant. 

In de kleine school van het dorp staan de
houten schoolbanken met het inktpotje

nog net zo in het gelid als in 1905. Langs
de wand is een rek met bordjes met aap-
noot-mies en oude landkaarten uit die pe-
riode. Dan ruiken we de geur van groene
zeep. We zien in grote trommels het was-
goed draaien. De trommels worden aan-
gedreven door een stoommachine.
Vandaar dat we nog spreekwoorden ken-
nen als ‘stoom afblazen’ en ‘over de rooie
gaan’. 

Na de wandeling treffen we elkaar weer in
het restaurant. Op iedere tafel wordt een
terrine met verse huisgemaakte tomaten-
soep neergezet. Je proeft de verse toma-
ten, verrukkelijk. Daarna kunnen we onze
keuze maken van het buffet. Fijne huisge-
maakte tonijnsalade met een fris appeltje
erdoor, gerookte vis, vleeswaren en kaas
en heerlijke aardbeienkwark. Daarbij goed
ouderwets donkerbruin brood of lekkere
broodjes. Melk, jus d’orange of koffie erbij.
We laten het ons goed smaken en kunnen
ook weer gezellig bijpraten met oud-colle-
ga’s. 

Na de lunch hebben we een uur de tijd om
op eigen gelegenheid het museum verder
te verkennen of zelfs naar het binnenmu-
seum te gaan. 

Tegen half vier drinken we tenslotte nog
een lekker drankje met een paar bitterbal-
len en nemen rond half vijf de veerpont
terug naar de overkant. Einde van een ge-
slaagde dag. En nu maar hopen dat we
ook in Alkmaar op 20 juni tijdens de stads-
wandeling net zulk mooi weer zullen heb-
ben.

Annette Notenboom

schilderachtig Enkhuizen



16 buitenband - zomer

Innovatie 
noodzaak voor continuïteit van ANWB en
de Vereniging Gepensioneerden

Het is een goede gewoonte dat de jaar-
lijkse ledenvergadering van onze vereni-
ging begint met een presentatie van een
actueel onderwerp. Dit keer was dat hoe
de ANWB de continuïteit waarborgt door
de producten en diensten te innoveren.
Hans Hubers en René van Herrewijnen van
ANWB Strategie en Innovaties lieten aan
de hand van enkele voorbeelden zien hoe
ze dat aanpakken. Het uitgangspunt is
simpel: iets uitvinden, dat naar de markt
brengen en het dan groot maken. Bij de
proces worden ook de leden betrokken.
Niet alles lukt trouwens; van de tien
ideeën slagen er hooguit twee. ‘Topinno-
vaties’ zijn producten en diensten voor
fietsers, de Veilig Rijden Autoverzekering,
Automaatje (leden vervoeren hulpbehoe-
vende leden) en speciale reizen voor
ANWB-leden. ANWB connected is mis-
schien wel de belangrijkste innovatie. Bas
Jansen van de afdeling Marketing Hulp-
verlening vertelde wat er allemaal moge-
lijk is als je internet verbindt met de auto.
Onderweg door met een app op de smart-
phone allerlei handige informatie te
tonen (tankstations, restaurants, par-
keerplaatsen, etc.), parkeertijd te verreke-
nen, maar ook om contact met de
Wegenwacht te maken, zodat de pech-
klant precies weet wanneer die uit zijn of
haar lijden wordt verlost. Ook kan men
met de app allerlei vitale functies van de
auto controleren. Volgens Hans Hubers is
de ANWB hier heel ver mee; zelfs uniek in
Europa. Vanuit de zaal werd echter opge-
merkt dat in duurdere auto’s ook al heel
veel van dit soort innovaties zijn aange-
bracht, maar Hans vertelde dat ‘onze’
Auto Connected voor elke auto geschikt is
en daardoor toch uniek is.

Keurig en verzorgd
De act van de drie heren liep een beetje
uit, zodat voorzitter Dick Kooman geen
ruimte kon laten voor meer vragen en hij
opende tegen twaalf uur de officiële ver-
gadering. In aanwezigheid van 65 leden -
de opkomst van de ALV blijft redelijk con-
stant - werkte Dick geroutineerd de
agenda af. 
Het volledige verslag van secretaris Frank
Twiss, in de vorm van de notulen van de
vergadering, krijgen we volgend jaar weer
toegestuurd en daarom beperken we ons
hier tot enkele opvallende punten. 

De financiële situatie van de vereniging is
met € 53.765 in kas gezond. De kascom-
missie (Michel de Korte en Margreet Al-
bers) kon ook melden dat het financiële
verslag van onze penningmeester Bert
Nollen er ‘keurig en verzorgd’ uit ziet. 
Toen de vacatures voor verschillende
functies ter sprake kwamen, richtte Ge-
rard de Regt zich met een vurig pleidooi
tot de leden in de zaal om zich beschik-
baar te stellen, met als motto dat vele
handen licht(er) werk maken. 
Voor Annette Notenboom en Randolf de
Leeuw moeten in elk geval opvolgers wor-
den gevonden, want zij treden af. Een op-
volger voor Randolf is reeds gevonden in
Wil Amons, die zijn introductiepraatje af-
sloot met ‘Ik heb er zin in’. 
De dreiging dat de Buitenband zonder
hoofdredacteur zou komen te zitten, is
met het aantreden van Luc van der
Woude afgewend.  

Eind maart vond er een zogenaamde pol-
derdag plaats waarin 19 mensen, be-
stuursleden, redactie Buitenland, RCP-ers
en enkele ‘gewone’ leden, een lange dag
brainstormden over de toekomst van de
vereniging. Voorzitter Dick Kooman ver-
telt hier in zijn column meer over. 

Eén van de uitkomsten is dat er commis-
sies zullen komen om de continuïteit van
de vereniging te waarborgen. Want net
zoals de ANWB moet ook onze VG inno-
veren om in leven te blijven. 
Commissies moeten zich gaan buigen
over de manier van communiceren met
de leden (Buitenband, website, nieuws-
brieven, social media, zoals facebook) ,
over de werving van nieuwe leden, het
imago van de naam van de vereniging (we
moeten ook voor jongere leden aantrek-
kelijk zijn), over de belangenbehartiging
en de invulling van informatiemiddagen. 

Waarschuwing 
In de rondvraag wees Gerard de Regt er
opnieuw op dat vele handen licht werk
maken. Hij vindt de Buitenband er een
goed voorbeeld van hoe je door samen te
werken mooie resultaten kunt bereiken. 
Voorzitter Dick Kooman waarschuwde er
in zijn slotwoord voor, dat, als te weinig
leden mee willen werken, het bestuur
voor sommige activiteiten professionele,
betaalde krachten zal moeten inhuren,
met alle financiële gevolgen - contributie-
verhoging! - van dien. 

Door alle emotie vergat Dick dat hij van
twee bestuursleden afscheid moest
nemen, maar gelukkig werd hij op tijd ge-
waarschuwd en kon hij Annette Noten-
boom en Randolf de Leeuw toch nog in de
bloemen zetten. 
Maar daarna was het de hoogste tijd voor
de soep, de broodjes, de onovertroffen
bondskroketten en natuurlijk de drankjes
om de kelen te smeren. Want er werd na-
tuurlijk een gezellig uurtje na- en bijge-
praat…

Bert van der Snoek
voormalig waarnemend hoofdredacteur,

nu weer redacteur1-bb@vg-anwb.nl

V 2017erslag Algemene Ledenvergadering
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De Linge is een zijrivier van de Waal. Ooit
was dit een woeste stroom. Als je hem nu
traag door het landschap van de Betuwe
ziet meanderen, kun je je dat bijna niet
meer voorstellen. Maar ú kunt het met
eigen ogen gaan zien en meemaken, want
op donderdag 24 augustus kunt u met ons
meevaren. Ofwel: we gaan weer op excur-
sie! 

De Lingeroute voert ons langs slingerende
dijken en wuivende rietvelden, weelderige
boomgaarden en pittoreske dijkdorpjes.
We varen als het ware door de fruittuin
van Nederland. In het voorjaar is het één
bloesemzee en in de zomer, als wij lang-
skomen, zie je overal stalletjes waar je
kersvers fruit kunt kopen.

Adembenemend
stukje Nederland 
Onze vertrekplaats ligt aan de rand van
het oude centrum van de glasstad Leer-
dam. Bij het vertrek hebben we schitte-
rend zicht op de haven, de oude
stadswallen en de Royal Leerdam Kristal
fabrieken. Tijdens de rondvaart genieten
we van een adembenemend stukje Neder-
land. Vanachter het glas in de luxe binnen-
salons of vanaf de buitendekken zien we
zowel stroomop- als afwaarts het prach-

tige decor van de Linge aan ons voorbij-
trekken. 
Stroomopwaarts passeren we de 15de-
eeuwse basiliek van Asperen, de stadswal-
len en maken we een spannende passage
van de Hollandse waterlinie mee door het
smalle sluisje bij Fort Asperen. De boom-
gaarden en uiterwaarden zijn een geliefd
jachtterrein van reigers, ooievaars, ijsvo-
gels en wilde ganzen. U zult ze vrijwel
zeker zelf zien! 
Na een van de vele bochten doemt opeens
het Munnickenwiel op, de plaats waar tij-
dens een dijkdoorbraak een klooster volle-
dig onder water verdween. Gezeten op
een van de twee dekken op het comforta-

bele rolstoeltoegankelijke schip kunt u
vanaf het ‘Gat van Acquoy’ goed zien dat
we in Nederland ook een ‘Toren van Pisa’
hebben. 
Tussen de Betuwse dorpjes Gellicum en
Rhenoy keren we sierlijk om. Maar ook op
de terugweg naar Leerdam houdt de kapi-
tein ons op de hoogte van wat er allemaal
te zien is. Tussen al deze bedrijven door
verwent de bemanning ons met koffie of
thee en gebak en rond het middaguur
staat er natuurlijk een fantastisch warm
en koud buffet voor ons gereed.

Annette Notenboom
Activiteiten coördinator

Zin om mee te varen? 

Op donderdag 24 augustus vertrekken we met het schip
‘De Parel van de Linge’ vanaf Leerdam. 
In deze stad keren we ook na de tocht weer terug. 
Binnenkort ontvangt u per post de uitnodiging en kunt
u zich per post, email of via onze website aanmelden.

Nieuwe bootexcursie:
aren over de LingeV
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Hoewel de nieuwjaarsbijeenkomsten en
de Algemene Jaarvergaderingen altijd
goed worden bezocht en de excursies zo
populair zijn dat er soms leden moeten
worden teleurgesteld (‘vol is vol’), zijn er
toch nog leden die ongewild buiten de
(excursie)boot vallen. Daarom stelden
enkele deelnemers aan de enquête van
vorig jaar (zie het najaars- en winter-
nummer 2016) voor om ook kleinscha-
lige, regionale bijeenkomsten te
organiseren als aanvulling op de andere
bijeenkomsten en de excursies. In de ru-
briek Beste Mensen in het zomernummer
van vorig jaar riep Tine den Boer ook op
om iets te organiseren waaraan ook zij –
afhankelijk van een rolstoel en iemand
die haar kan ophalen en thuisbrengen –
kan deelnemen. 

Het bestuur van de VG leek het een logi-
sche gedachte om dit voorstel voor te leg-
gen aan onze regionale contactpersonen,

de RCP-ers. Omdat de organisatie van
zoiets best veel werk met zich meebrengt,
reageerde niet elke RCP-er meteen dolen-
thousiast. Twee man waren echter bereid
om bij wijze van proef een bijeenkomst te
organiseren in hun regio: Matt Conings in
Zeeland en Bram Visser in het Westland. 
Op 2 mei vond de eerste proef plaats in
Zeeland, om precies te zijn in de vergader-
ruimte van het Wegenwachtstation Ka-
pelle (waarvoor dank). De Buitenband
werd hier ook bij uitgenodigd om er ver-
slag over uit te brengen.

Koffie met vlaai
Om kwart voor twee loop ik het Wegen-
wachtstation Kapelle binnen en zie enkele
dames en heren keuken-in-keuken-uit
lopen met grote punten vlaai en koffie-
kopjes en schoteltjes op een lange tafel
neerzetten. Rond de tafel staan een stuk
of twintig stoelen waarop al enkele leden
hebben plaatsgenomen. 

Dat beloofde een leuke middag te worden
en die belofte kwam uit, kan ik alvast ver-
klappen. 
De uitnodiging die Matt Conings naar
zowel VG- als niet-VG-leden had rondge-
stuurd, leverde een opkomst van 18 perso-
nen op. Allemaal oud-wegenwachten,
mét hun dames. Eén stel was niet in staat
om met de auto te komen en arriveerde
met de taxi. Matt Conings hierover: ‘We
hebben aangeboden om hen door een col-
lega te laten ophalen. Want dat is ook de
bedoeling van deze bijeenkomsten; men-
sen die om de een of andere reden niet
zelfstandig naar de ontmoetingsplek kun-
nen komen, moeten we zoveel mogelijk
helpen. Maar deze mensen zagen er vanaf.
Tja, mensen willen toch zoveel mogelijk
zelfstandig blijven.’ 

Bij de organisatie van deze bijeenkomst
heeft Matt veel hulp gehad van oud-colle-
ga’s Jan Geleijnse en Wim Grinwis. Zij spra-
ken af dat er ook iets te doen en te zien
moest zijn tijdens de bijeenkomst, want
dat maakt de tongen los. En dat is precies
de bedoeling: het onderling contact tus-
sen de oud-collega’s verstevigen of ver-
nieuwen.

Fotoshow
Opvallend voor een westerling die als
werkplek het hoofdkantoor in Den Haag
had, is hoe spontaan men elkaar be-
groette. En dat de vrouwen elkaar én de
mannen van de andere vrouwen kennen.

Regionale ledenbijeenkomst:

Kleinschalig maar toch groots

Kleinschaligheid zorgt voor een huiselijke sfeer.  

Veel belangstelling voor memorabele attributen van
Wim Grinwis.

Gezelligheid kent geen tijd…

Matt Conings: ‘Iets fris? Witte of rode wijn?
Biertje misschien?’
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Dat bleek uit de fotoshow die Wim Grin-
wis opvoerde. Hij startte met een serie ge-
beurtenissen waar de Wegenwacht nauw
bij betrokken was, zoals de watersnood-
ramp in 1953 en foto’s van wegenwacht-
auto’s in de kreukels. Maar daarbij waren
geen gewonden of erger te betreuren ge-
weest, verzekerde Wim de toch wel ge-
schrokken toeschouwers. 
Na de eerste serie foto’s werden de koffie-
kopjes en gebakschoteltjes met vereende
krachten van tafel gehaald en ging Matt
met een briefje rond - zoals hij waarschijn-
lijk ook thuis bij verjaardagspartijtjes deed
- om de drankbehoeften op te nemen. Dat
kan makkelijk bij een kleinschalige bijeen-
komst en het heeft ook iets huiselijks.
Daarna vervolgde Wim zijn fotopresenta-
tie, nu van personen. 
Oude en minder oude. Mijn angst was dat
dit een saai en slaapverwekkend soort van
dia-avondje zou worden, maar die angst
verdween al gauw. Op bijna elke foto
volgde commentaar: ‘Ohhhh, joh dat is …
..Bruinsma?’ ‘Nee joh … of toch?’ ‘Jeetje,
dat is Jan Ham met zijn Ford en orgel!’‘Wie
is dat ventje? Dat is toch Jantje van Liere?’

Wordt vervolgd
De vele foto’s riepen allerlei herinneringen
op, zodat de ene anekdote de andere op-
volgde. 
En toen kwam Wim Grinwis met zijn vol-
gende verrassing op de proppen: een doos
vol met memorabele WW- en ANWB-attri-
buten; zoveel en zo leuk, dat hij er een
mini-museum mee zou kunnen vullen.
Van hand tot hand gingen ze rond, de ene
herinnering volgde op de andere. Voor mij
tijd om zachtjes mijn snor (die ik niet heb)
te drukken; ik was slechts toeschouwer en
geen echte deelnemer en ik moest nog een
eind rijden naar Den Haag, in de spits. Maar
ik was natuurlijk wel benieuwd hoe het een
en ander is bevallen. Diezelfde avond werd
ik op mijn wenken bediend: Matt Conings
mailde met goed nieuws: ‘Eind van de bij-
eenkomst 17.15 uur. Ik heb geïnventariseerd
of er behoefte is aan een vervolg van dit
soort kleinschalige bijeenkomsten. 
En ja, men is van mening dat er een ver-
volg moet komen. Twee dames stelden
zelfs voor de volgende keer Zeeuwse bo-
lussen en Zeeuwse babbelaars te maken.
Door enkele aanwezigen is de intentie uit-
gesproken om collega’s, die problemen
zouden hebben met vervoer op te halen.
Kortom: redenen  genoeg om samen met
Jan Geleijnse en Wim Grinwis hier een ver-
volg aan te geven!’ 

Bert van der Snoek (m.m.v. Matt Conings) 

column
ingen van de DagD

De jeu-de boules club

Frans is dood. Deze ochtend ontbreekt
het gebruikelijk rumoer van kerels onder
elkaar, het jennen, de sterke verhalen en
de grappen. We pakken onze baannum-
mers uit het zakje bij Piet en slenteren
naar de baan. De stemming zit er niet
echt in vanmorgen. ‘Heren, even bij el-
kaar graag’, roept de voorzitter. Wat on-
willig schikt iedereen zich in de traditie
van de club: een minuut stilte terwijl de
aanwezige leden met elkaar een kring
vormen. Sommigen staren naar de
grond, anderen volgen de witte
meeuwen, die afsteken in een strak-
blauwe hemel boven de duinen. 
We kijken ook naar elkaar, want we
weten dat voor iedereen op zijn tijd deze
kring gevormd zal worden. Net zoals we
weten dat  je daarna snel vergeten zult
zijn. We zijn allemaal mannen met méér
tijd achter ons dan toekomst vóór ons.
Jouw beurt gaat voorbij, maar het boulen
gaat door… Even later wordt er weer ge-
woon gespeeld. Niet helemaal gewoon,
want er hangt een wat gelaten stem-
ming.
Gelukkig krijgen Ruud en Willem heibel
over de ‘afhouder’, de bal die bepaalt
hoeveel punten de tegenstander scoort.
Willem wint graag en Ruud is van huis uit
accountant, dus heel precies in de leer. Er
wordt zelfs gemeten met de rolmaat en
nóg zijn ze het niet eens. Anderen be-
moeien zich ermee en de eerste grappen
gaan over de baan. ‘Willem, je moet een
nieuwe bril halen; dit keer es niet bij
kringloop..!’ Maar Willem laat het er niet
bij zitten: ‘Accountants !! Ze zijn niet te
vertrouwen. Tel je vingers na en houd je
handen op je zakken.’ 

Het meningsverschil wordt lachend bij-
gelegd en iedereen is opgelucht dat de
stemming er weer een beetje in zit.
Tijdens de koffiepauze lijkt Frans bijna al
weer vergeten. 
De gesprekken gaan over ‘Boer zoekt
vrouw’. Niemand lijkt ernaar gekeken te
hebben, maar iedereen weet er toch wat
over te vertellen. ‘Volgens mij kan je het
beter vrouw zoekt boer noemen’ vindt
Pim, onze vrijgezel.‘Die meiden laten zich
aflikken en betasten nog vóór ze de buit
binnen hebben.’  
‘Wat dacht je dan’, reageert Gerard. 
‘Ben je wel eens op een veemarkt ge-
weest? Die boeren kopen alleen maar
wat, als ze alles bevoeld en betast heb-
ben.’ Pim vindt het allemaal maar niks en
Joris roept boven alles uit: ‘Bouler zoekt
vrouw, Pim, dat lijkt me wat voor jou..!
Moet je wel nieuwe ballen kopen, na-
tuurlijk.’

De borrel na afloop verloopt weer als ge-
woonlijk. Totdat er geïnformeerd wordt
wie er naar de begrafenis gaat. De mees-
ten knikken wat aarzelend en maken af-
spraken om met elkaar mee te rijden.
Henk - oppasopa - voelt niet voor begra-
fenissen .‘Ik moet op mijn kleindochter
passen. Daar blijf ik heel wat jonger bij
dan op het kerkhof. Ik stuur wel een
briefje.’ 
Kees en Marcel spreken af om samen te
gaan en de ‘vrouwtjes’ mee te nemen. 
‘Gaan we na afloop een borrel drinken en
gezellig een hapje eten’, regelt Marcel al-
vast de goede afloop van een misschien
toch wel wat sombere middag.

Joop Karsemeijer
johkars37@gmail.com
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Uit het dagboek van Tom (slot)

Fietsen 
langs 
de 

randen    
van 

Nederland

Deel 4 (slot), 
Vlissingen-IJmuiden
De vorige drie afleveringen uit het dag-
boek van Tom Visser, waarin hij zijn indruk-
ken en belevenissen optekende tijdens zijn
rondje langs de randen van Nederland,
gingen over de routes van Loosdrecht, via
Delfzijl en Roermond tot Vlissingen. Daar
stopte hij er even mee en ging op huis aan,
in Loosdrecht. 
Maar het knaagde toch dat hij zijn rondje
niet had afgemaakt. Een klein maandje
later pakte hij de draad weer op en sprong
op zijn fiets. Hier leest u het slotakkoord
van Toms enerverende en inspirerende rit.
Wie volgt?   

Renesse, 18 juni 2016
(55/1435 km)
Gisteren besloten dit weekend verder te
gaan met mijn rondje Nederland. Vanoch-
tend met de trein naar Vlissingen ge-
spoord. De NS had last van werk aan het
spoor. Daardoor een uur vertraging. Langs
de kust, met volle tegenwind. Na 2 km
vastgesteld, dat dit geen goed begin was
voor een 65-jarige, die alweer een maand
niet had gefietst. De kortere route via Mid-
delburg en Veere genomen. Met het veer-
bootje naar Noord-Beveland en via de
Oosterscheldekering naar Schouwen-Dui-
veland. Indrukwekkend, die stormvloed-
kering. Op de fiets merk je pas echt hoe
groot het is. Naar Renesse, door wind,
regen en kou.

Hoek van Holland, 19 juni
2016 (61/1496 km)
Lekker fietsweer, droog, af en toe zon en
de wind meest van opzij. Slot Moermond
gezien, een mooi kasteeltje in een bosrijke
omgeving. 
Daarna de Brouwersdam over, met halver-
wege de Kabbelaarsbank, met
water(sport) gerelateerde activiteiten.
Goedereede bezocht, een dromerig oud
stadje, met 16e en 17e-eeuwse gebouwen.
Een prettige verrassing. De Haringvliet-
dam over naar Voorne-Putten. Via Rock-
anje en Oostvoorne de Maasvlakte
bereikt. Het nieuwste havengebied van
Rotterdam, modern en op deze zondag
erg verlaten. Ook hier verbazend hoe
groot het allemaal is. 
Wachtend op de Fast Ferry in gesprek ge-
raakt met fietsers uit Nijmegen. 
Ze waren op sentimental journey: 43 jaar
geleden getrouwd in Cadzand en nu fiets-
ten ze een route via dat plaatsje. Ze gaven
me tips over fietsroutes zonder hellingen
(Baltische staten, Polen, Oostzeekust).
Leuke overtocht naar Hoek van Holland.
De opgewekte kaartjesverkoper vertelde
dat hij misschien wel de mooiste baan van
de RET had. 
Hij had 22 jaar op de tram gewerkt en
werd daar geregeld ziek van. In een jaar op
de Fast Ferry was hij nog niet ziek ge-
weest. 

De Oosterscheldekering.
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Tom Visser (1950) werkte bij de ANWB o.a.
als marketingconsultant, marketing ma-
nager lidmaatschap, gedetacheerd direc-
teur bij Parkeer Management Nederland,
projectmanager en manager inhoud lid-
maatschap. Hij woont in Loosdrecht, is ge-
scheiden en vader van twee volwassen
kinderen.
Tom heeft tijdens zijn rondje Nederland
overnacht in hotels, die hij boekte via boo-
king.com. Soms ook onderweg, zodat hij
vrij was bij het beslissen waar en wanneer
hij overnachtte. Daarom had hij een klein
computertje bij zich. Dat was ook handig
voor mailtjes inzien en versturen, voor het
bijhouden van zijn dagboek, het op de
hoogte blijven van het nieuws én de Bui-
enrader raadplegen! 
Het uitstippelen van de route is volgens
Tom relatief eenvoudig. De route langs de
Noordzeekust en de Friese Waddenkust
wordt goed beschreven in de Ronde van
Nederland via LF-routes, een uitgave van
de Stichting Landelijk Fietsplatform. De
rest van de route heeft Tom zelf uitgestip-
peld met behulp van de ANWB Fietsatlas
Nederland. In principe bleef hij zo dicht
mogelijk bij de grens. De Fietsatlas is voor
ANWB-gepensioneerden mét personeels-
korting te koop bij onze ANWB, de Ronde
van Nederland heeft hij aangeschaft bij de
Fietsvakantiewinkel. 

Loosdrecht, 20 juni 2016
(55/1551 km)
De eerste blik naar buiten, vanochtend,
was niet veelbelovend: bewolkt en regen.
Het goede nieuws was de windrichting:
zuidwest, dus in de rug. Vervelend, zo'n
start-met-regen. Dat je nat wordt is niet
erg zolang je fietst, maar als je stilstaat
koel je snel af. Het zicht is grijs en somber
en dat heeft natuurlijk invloed op je hu-
meur. Wind in de rug helpt om de moed
erin te houden. 

Langs de Westlandse kassen naar Kijkduin
en langs de havens van Scheveningen naar
de duinen bij Wassenaar. Naar Katwijk en
vandaar naar Noordwijk. Daar vond ik het
wel genoeg. Ik was helemaal doorweekt
en de lol was er af. Dus naar het station in
Voorhout. Met de trein naar Hollandsche
Rading en het laatste stukje - nog steeds
in de regen - gefietst naar huis. Nu restte
alleen nog het stukje Noordwijk-IJmuiden.
Dat moest in één dag kunnen, zonder ho-
telovernachting. 

Loosdrecht, 25 juni 2016
(53/1604 km)
Vandaag is startpunt IJmuiden ook het
eindpunt geworden. 's Morgens met de

trein uit Hilversum naar Voorhout. Travel-
ling light vandaag, want geen gewone kle-
ren, extra fietskleding, pyjama,
toiletspullen e.d. nodig. Dat scheelde drie
fietstassen. Naar Noordwijk gefietst en
daar de route weer opgepakt. De weg naar
Zandvoort loopt door de  Amsterdamse
Waterleidingduinen. Damherten kunnen
zich daar rustig voortplanten; er zijn er nu
zo'n 3800. Er lagen er zeven te herkau-
wen, aan mijn kant van het hek. Ze lieten
zich rustig op de foto zetten. 
Zandvoort bereidde zich voor op het
hoogseizoen, er werd geklust aan de
strandtenten. Nauwelijks mensen op het
strand. Fietsers worden geleid langs de
‘achterkant’ van het dorp. Veel oude vil-
laatjes en woningen met ‘Zimmer frei’ of
‘Belegt’-bordjes. 
Via Overveen, Bloemendaal, Santpoort en
Driehuis word je om Nationaal Park Zuid-
Kennemerland geleid. In IJmuiden naar de
pont gereden en daar foto's gemaakt, als
bewijs, dat mijn ronde langs de rand van
Nederland na ruim 1600 km nu echt vol-
tooid is. Ter afsluiting een selfie gemaakt
met een welgemeende big smile. Het zit
erop!

Epiloog
De route langs de rand van Nederland is
erg aantrekkelijk: in korte tijd ervaar je al-
lerlei gebieden, waar je anders niet zou
komen. Nederland is een heel mooi land
voor fietsers. Zonder serieuze hellingen,
voor wie daar geen zin in heeft! Het weer
is afwisselend, wat je als nadeel of als
voordeel kunt zien. De route is goed te
doen voor iedereen met een goede fiets,
een goede gezondheid en een behoorlijke
conditie. 
Vooraf moet je natuurlijk wel voldoende
trainingskilometers rijden!

Weet u het nog? 
Scheveningen in de regen.

Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Selfie van Tom (na 1604 km fietsen!).

De pont in IJmuiden.
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Herkent u deze oud-collega,s nog? deel 1
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Onze oud-wegenwachten kunnen vaak
niet van auto’s afblijven. Aad Blankestijn
heeft er zelfs zijn hobby van gemaakt.
Zijn zwager Leo Scheffer vond het een
leuk idee om die hobby - het repareren
van modellen van beroemde oldtimers
en sportauto’s - te fotograferen en zijn
verhaal erbij op te tekenen.  

Bij de ANWB
Aad Blankestijn (73) kwam op 17-jarige
leeftijd als aspirant technochef bij de
ANWB werken. Hij werd aangenomen
door Koos van Drunen, die toen nog in de
Parkstraat werkte, en ging aan de slag in
het Technostation aan de Schelpkade in
Den Haag. 

Na het vervullen van de militaire dienst-
plicht werd hij in 1964 de verantwoorde-
lijke voor het onderhoud aan en reparatie
van zware voertuigen én praktijkleermees-
ter bij het TOC in de garage bij Jan Ham.
Daarna werd hij wegenwacht in het dis-
trict Pauwmolen. Na tien prettige jaren als
wegenwacht, werd Aad technochef bij
Technokeuringen.
Door een eerder bedrijfsongeval kreeg

Aad last van doofheid en na een aantal
operaties ging hij aan de slag als voorlich-
ter bij Technische Voorlichting Caravan- en
Kampeeruitrusting (TV/CKU), waar hij
onder andere minitests van caravans uit-
voerde. Tussen deze bedrijven door bege-
leidde hij enkele clubreizen naar het toen
nog communistische Hongarije en een
vaar/fietsvakantie van tachtig fietsers.  

Eigen bedrijf
In 1982 is Aad De Caravanwacht in Goes
(Zeeland) begonnen. Dit bedrijf was ge-
specialiseerd in schadeherstel en onder-
houd aan auto’s, caravans, aanhangers en
tevens in carrosseriebouw van onder an-
dere vrachtauto’s en bussen. Maar het
gemis van het gezin deed hem besluiten
om terug te keren naar het Haagje, waar
hij opnieuw een garagebedrijf begon. Later
kwam daar nog een koeriersbedrijf bij.
Toch liet hij de ANWB in die tijd niet los en

andersom wist de ANWB hem ook te vin-
den. In de zomermaanden werkte hij af en
toe voor de Alarmcentrale en hij is ook ge-
ruime tijd zogenaamd piekcontracter ge-
weest, ofwel hulpwegenwacht. 

Pensioen
In 2012 verkocht Aad beide bedrijven en
ging met pensioen. Hierdoor kreeg hij
meer tijd voor zijn hobby: het bouwen en
herstellen van exclusieve modellen, schaal
1:8, van beroemde oldtimers en sport-
auto’s van het merk Pocher. Deze model-
len wegen tussen 5 en 10 kg en variëren in
lengte tussen 50 en 65 cm. 
De modellen zijn zeer gedetailleerd, met
veel werkende onderdelen, zoals een
draaiende motor, distributie die nokkenas-
sen laat draaien en de in- en uitlaatklep-
pen open en dicht laat gaan, werkende
remmen, stuurinrichting, deursloten en
verlichting, portierraampjes die met een

Nieuw leven 
voor kleine oldtimers



slingertje geopend kunnen worden, enz.,
enz. 
Momenteel (maart jl.) heeft Aad twee Po-
chers helemaal klaar en de derde onder
handen. 

Werkplaatsbezoek
Tijdens ons bezoek aan zijn werkplaats gaf
Aad uitleg over de verschillende merken
en types: Mercedes-Benz - 500 K/AK
(1935), Alfa Romeo K/78 Muletto
8C/Monza (1931) en een Bugatti 50 T uit
1933. De Mercedes en de Alfa zijn heel
mooi gemaakt. Zeker voor een techneut is
het een hele ervaring om de details van
deze auto’s te bewonderen. Helaas is de
Bugatti zwaar beschadigd en niet afge-
maakt. Een goede vriend van Aad, die er

aan was begonnen, kreeg een tia en miste
daardoor de fijne motoriek in zijn handen.
Aad heeft deze auto gedeeltelijk in zijn bij-
zijn afgemaakt. 
Uit ervaring weet Aad dat je zonder tech-
nisch inzicht niet aan een dergelijk project
moet beginnen. Daar is een Pocher ook te
duur voor: de prijzen varieerden destijds
tussen de 500 en 1100 gulden. Nu kosten
deze modellen dezelfde bedragen, maar
dan in euro’s. 

Oppimpen
Behalve reparaties en renovaties is er ook
vraag naar het pimpen van Ferrari‘s: de
modellen vervolmaken door zichtbare on-
derdelen, die ontbreken, aan te brengen.
Zoals bijvoorbeeld remleidingen, remslan-
gen en ontluchtingsnippels en het kleuren
van schroefkopjes, vulpluggen van de
motor en de versnellingsbak, het speling-
vrij maken van de achter- en voorwielop-
hanging en de stuurinrichting van de
Ferrari Testarossa en de F 40, de scharnie-
ren van het kofferdeksel en de motorkap
verbeteren en het aanbrengen van sta-
biele ondersteuning van beide deksels in
geopende stand. 

Fijn handwerk
Reparaties aan kleine schaalmodellen,
zoals kromme assen, verbogen bodempla-
ten, gebroken deurscharnieren, zoekge-
raakte (spaak)wielen met of zonder
banden  komen ook regelmatig voor bij
Franklin Mint, Dinkie Toys en Corgi Toys. 
Als een onderdeel niet verkrijgbaar is,
moet Aad het handmatig maken. Hierbij
maakt hij gebruik van fijn gereedschap en
een kleine draai- en freesbank of een 3D-
printer. Afgebroken metalen onderdelen
boort hij handmatig uit met boortjes van
0,5 t/m 2 mm. Machinaal is dat niet te
doen. Om smelten te voorkomen boort hij
kunststof onderdelen altijd handmatig
uit. In de gaatjes zet Aad de delen met
metalen pennetjes en lijm stevig vast. 

Tijdrovend
Al met al gaat er heel wat tijd zitten in
deze hobby. En je hebt er veel geduld voor
nodig. Om een voorbeeld te geven: de
spaakwielen van de Alfa hebben een
velgmaat van 7,5 cm en er zitten 60 spa-
ken met spaaknippels in 3 rijen in. Per velg
is Aad zes uur bezig, zes wielen ‘kosten’
hem dus 36 uur werk. Leuk werk, dat wel!

Leo Scheffer (foto’s) 
en Yvonne Scheffer-Blankestijn
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- Werd in 1927 in Den Haag geboren, is afgelopen maart 90
jaar geworden en is zoals ze zelf zegt: ‘Een volbloed Haagse’.

- Komt uit een vier-hoofdig gezin: vader, moeder, Tine en een
16 maanden jongere broer, Boy. Zowel vader als moeder
werden 88 jaar. Vader was voortdurend werkeloos, waar-
door moeder als confectieverkoopster bij de Bijenkorf de
kost voor het gezin moest verdienen. Moeder zag er altijd uit
om door een ringetje te halen; keurig gekapt, gehakt, gelakt
en gestift ging zij elke middag naar haar werk, na ’s morgens
het huishouden te hebben gedaan. Tine en Boy groeiden
hierdoor op tot zeer zelfstandige jongelui. Toen de oorlog
uitbrak, moest moeder noodgedwongen met het werk stop-
pen.

- Tijdens de oorlog begon Tine, aangespoord door haar moe-
der, met kassawerk bij de naburige slagerij De Haas. 

- In de oorlogsjaren was er weinig gelegenheid om naar
school te gaan. Na de oorlog heeft Tine even geroken aan de
Industrieschool en de Handelsdagschool, maar beide scho-
len konden haar niet bekoren. Met name op de Handelsdag-
school werd wel de grote taalvaardigheid van Tine
opgemerkt. 

- In aanloop naar ‘het echte werk’ heeft Tine nog gewerkt in
een sportzaak, bij de bekende banketbakker Krul op het
Noordeinde  in Den Haag en bij de Eerste Nederlandse Verze-
keringsmaatschappij.

- Toen zij via het Arbeidsbureau bij de Shell solliciteerde, werd
ze na een medische keuring (alleen haar gebit moest eerst in
orde worden gemaakt!) op 1 april 1947 aangenomen als ty-
piste. 

- In 1954 trouwde Tine een man die haar sprookjesprins leek
te zijn, maar door drankverslaving dusdanig veranderde, dat
Tine na acht jaar bij hem is weggegaan.

- Op 1 november 1962 werd Tine aangenomen bij de ANWB.
Eerst op de boekhoudafdeling, maar na negen maanden op
de Technische Voorlichting Caravan- en Kampeeruitrusting,
waar zij is gebleven tot aan haar VUT in 1989. Zij behaalde in
de avonduren haar diploma’s typen, steno en Nederlandse
handelscorrespondentie. In deze periode richtte zij ‘de Club
voor Solokampeerders’ op, kreeg een eigen column in de
Kampeer- en Caravankampioen (KCK) en schreef bij elkaar
honderd columns in ‘de Klapband’. Ook leerde zij haar
tweede levenspartner, Ernst van Oosterwijk, bij de ANWB-
cabaret-groep ‘Poeha’ kennen. Helaas overleed Ernst in
2001. 

- Tine is een ‘selfmade woman’: volgde een praktijkcursus En-
gels (‘wel handig als je voorlichting moet geven!’) en deed
een schriftelijke cursus Journalistiek, waaruit bleek dat zij
aanleg had voor creatief schrijven. De moeilijkste en moei-
zaamste opleiding vond ze de autorijlessen!

- Na haar VUT volgde ze via Hoger Onderwijs voor Ouderen
een cursus Moderne Kunstgeschiedenis en Expressionisme,
die ze met succes afrondde. Bovendien volgde ze een cursus
Poëzie, waar ze les kreeg in de verschillende dichtvormen.
Dit resulteerde uiteindelijk in een eigen gedichtenbundel,
‘Wisselslag’. Maar ze stortte zich ook weer op sport: tafel-
tennis, zwemmen en gymnastiek, waardoor ze weer leuke
nieuwe contacten opdeed.

- Tine woont sedert drie jaar, na een aantal ongelukkige val-
partijen, in een verzorgingstehuis (daar is ze vol lof over!) en
krijgt daar revalidatietherapie. Het lopen gaat nog niet echt
goed, maar dat weerhoudt haar er niet van om op andere
vlakken actief bezig te zijn:

itaalV
Door Mieke Geursen

Zij hanteert het ‘eerlijk gepikte’ levensmotto: 
‘Houdt de blinkende kant boven’ 

Tine den Boer

- schrijft zo nu en dan in het activiteitenblad van het verzorgingstehuis; 
-  draagt één keer per maand gedichten voor (van haarzelf of van een

ander);  
- neemt deel aan een discussiegroep over kunst, politiek en cultuur;  
- zit in een dichtclub: één keer per maand een speciale voordracht; 
- zit in een muziekkring; van licht klassiek tot easy-listening en jazz. 
- Tine leest graag en wijst met nadruk op de boeken van Hendrik Groen

‘Pogingen iets van het leven te maken’ en ‘Het wel en wee in een ver-
zorgingstehuis’; ‘Dat is écht iets voor onze doelgroep’! 

- Ze is dagelijks in het gezellige restaurant en – bij goed weer - in de
mooie tuin van het tehuis te vinden.

- Kijkt graag naar nieuws-, politieke- en kunstprogramma’s op de tv en
lust ’s avonds een droog wit wijntje.
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Tine ten voeten uit!
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Stapje voor stapje
Tot dusver gaat het goed met de beleidsdekkingsgraad van het
Pensioenfonds ANWB. Sinds het einde van 2016 zijn we al een
kleine 1,5% gestegen. Elke maand is een stapje voorwaarts
gezet. Als de rente deze zomer stabiel blijft zal de stijging door-
zetten, want we groeien dan uit de dramatische cijfers van
2016. Natuurlijk blijft de vraag hoe het met de beleggingen
gaat. In april steeg de AEX naar een nieuw hoogtepunt. Hoe het
dit jaar verder gaat blijft afwachten. 
En … juich niet. De rente zal – als de meeste deskundigen gelijk
krijgen – niet veel meer stijgen. De kans dat uw pensioen in 2018
omhoog gaat is erg laag als u het mij vraagt.

Verantwoording
Begin maart hield de VG-ANWB weer een pensioenmiddag.
Meer dan 100 aanwezigen zijn bijgepraat door Henk van Dru-
nen, de directeur van het Pensioenfonds ANWB en Marlène Phi-
lippus, bestuurslid van het Pensioenfonds. Marlène zit in het
bestuur namens de pensioengerechtigden. Marlène hield een
verhelderend verhaal over de pensioenfondsen in zijn alge-
meenheid en in het bijzonder natuurlijk het Pensioenfonds
ANWB. Henk van Drunen  ging dieper in op de ontwikkelingen
bij het fonds. Het is wel duidelijk dat het besturen van een Pen-
sioenfonds geen ‘bijbaantje’ is. Er is veel kennis en kunde voor
nodig met aandacht voor de deelnemers en de risico’s voor het
vermogen. Aan mij was gevraagd om iets te zeggen over het
Verantwoordingsorgaan (VO). Het nieuwe Verantwoordingsor-
gaan functioneert sinds 1 juli 2014. Het was in het begin wel
even wennen aan de taken van het VO, de relatie met het be-
stuur en de Raad van Toezicht. Inmiddels ligt de gewenperiode
achter ons.

Binnen het VO zijn de taken verdeeld over enkele thema’s en
vanuit die thema’s is het beleid van het bestuur over 2016 be-
sproken. De weerslag van de discussies kunt u straks terug zien
in het jaarverslag over 2016, dat deze zomer zal verschijnen. Op
de website van het pensioenfonds kunt u het dan lezen. Het VO
is kritisch maar opbouwend in zijn oordeel.

Het Verantwoordingsorgaan is overigens een levendig gebeu-
ren. In de drie jaar dat het VO nu bestaat zijn er al meerdere wis-
selingen geweest. De gepensioneerden waren met Ton
Groenewege en ik de stabiele factor. Binnen het orgaan is afge-
sproken om een aftreedschema te hebben, waarmee de kennis
niet in één keer verloren gaat. In plaats van een zittingstermijn
van vier jaar zal ik na drie jaar vrijwillig terugtreden. Dat zal dus
dit jaar gebeuren. Deze rubriek blijf ik in 2017 nog schrijven.
Daarna zien we wel weer. Natuurlijk had ik aan een nieuwe peri-
ode van vier jaar kunnen gaan beginnen, maar ook voor mij
gaan – na driekwart eeuw – de jaren tellen. Dat merk je als je
voor een vergadering van een uur in Den Haag moet rekenen op
een hele dag vanwege alle files en de kans op files. Die ervaring

heb ik inmiddels opgedaan. Bovendien staat er een jongere op-
volger in de startblokken, die door de VG-ANWB zal worden
voorgedragen. U zult er meer van horen. De reglementen voor
het VO en de verkiezingen zijn vanwege de wetgeving wat aan-
gepast, maar de laatste details moeten nog besproken worden.

Formeren en informeren
Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer breekt een drukke
tijd aan. Druk voor politieke partijen omdat er een nieuwe rege-
ring moet komen. In de formatie om tot een nieuwe regering te
komen worden afspraken gemaakt voor de komende regeerpe-
riode van – als het goed is – vier jaar. Druk ook voor belangenbe-
hartigers. De belangenbehartigers gaan de partijen informeren
over zaken die naar hun mening bij het beleid extra veel aan-
dacht vragen. Voor de NVOG en de samenwerkende ouderen-
partijen is het dan ook een drukke periode. Er liggen al enkele
brieven bij de politiek op het werkgebied van de NVOG. Denk
daarbij aan pensioenen, koopkracht, zorg & welzijn, wonen &
mobiliteit. Mobiliteit – toegespitst op ouderen – is recent aan
het werkgebied van de NVOG toegevoegd. Aan die toevoeging
ben ik niet onschuldig. Kan het ook anders als je vanaf de jaren
zestig actief bent geweest op het gebied van verkeer en ver-
keersveiligheid. Pensioenen en zorg blijven echter de belangrijk-
ste onderwerpen.

Later …
Verplaats je eens in je toekomstige ik. Het was een nadenkertje
in een artikel in de NRC. Het zette mij aan tot het nadenken
over later. U kent het wel. Veel wordt doorgeschoven naar later.
Antwoorden op moeilijke vragen worden doorgeschoven naar
later. Planningen maken voor een jaar is gemakkelijker dan voor
twintig jaar. Toch kan dat laatste veel belangrijker zijn. Wat wil
je, wat kun je, wat kan ik veranderen, wat kan ik verbeteren,
wat heb ik nodig om zover te komen. Met kinderen en kleinkin-
deren zal daar – al of niet onder de kerstboom – regelmatig
over worden gesproken. Maar met uzelf? Ook voor ouderen is
het zinvol daarover na te denken. Daarmee hoef je niet wach-
ten tot de kerst. Op een rustig moment met een glaasje in de
zon kan dat ook. En schrijf het dan eens op. Dan kunt u de
goede gedachten nog eens teruglezen. En de levenskoers zo
nodig aanpassen.

Oud?
Benieuwd hoe u gelukkig en gezond ouder kunt worden? En in
het bezit van een computer of tablet? Volg dan de online colle-
ges van de MAX Academie. De serie colleges zijn eind april van
start gegaan. Maar met wat geluk kunt u alles nog terugkijken
via www.maxvandaag.nl/sessies/themas/gezondheid-
sport/max-academie. Thema’s zijn bijvoorbeeld; andere voe-
ding, beweging, en medicijngebruik.

Beno Koens
bkoens@hetnet.nl

orgZ&
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Personalia per 22  mei 2017
Regio

Nieuwe leden:
Dhr. E.J.M. (Eric) Drenth, Distelweide 177, 2272 VT  Voor-
burg, tel: 070-3862004, senior klachtbehandelaar, regio                     26
Dhr. W. (Willem) van den Berg, Easthimmerwei 30, 8773 KP  
Folsgare, tel: 0515-569861, wegenwacht (Aspirantlid)                          89 
Dhr. E.P. (Peter) Houwink, Goetlijfstraat 100, 2596 RL  Den 
Haag, tel: 070-3240806, adm. medewerker, medewerker 
data & logistiek                                                                                                         47
Dhr. W. (Wim) Doodhagen, Aletta Jacobsstraat 12, 2401 KR
Alphen a/d/Rijn, tel: 0171-421970, S&V inf., vestigings-
manager, opleidingen, contactcenter, applicatiebeheer                        32 
Dhr. P. (Peter) Pronk, de Zwaan 35, 2266 NN  Leidschendam, 
tel: 070-3273846, Chef-kok Bedrijfsrestaurant                                          23
Dhr. A.R.P. (Boy) Derksen, De Driesprong 32, 3461 HM Lin-
schoten,tel: 06-51022566, wegenwacht                                                       59
Dhr. H. (Henk) Sakkers, Royenstein 2, 3958 HL  Amerongen, 
tel: 06-51426267, keurmeester, wegenwacht                                              59
Dhr. F.C.J. (Ferry) van der Star, Malisingel 3, 2622 DC  Delft, 
tel: 06-47048002, wegenwacht                                                                        29
Dhr. H.J.C.A. (Chris) Larrewijn, Prinsenhof 3, 2353 SV  Leider-
dorp, tel: 071-5415052, diversen, coördinator interne 
milieuzorg                                                                                                                    20
Dhr. J.S.W. (Sako) Kroon, Fazantstraat 11, 2162 GJ  Lisse, tel: 
0252-417934,controller en ambtelijk secretaris onder-
nemingsraad                                                                                                              20

Verhuisd:
Dhr. R.E.P. Vallenduuk, naar: Parkhove 103, 2171 JC  Sassen-
heim, tel: ongew.                                                                                                      20
Mevr. C.B. Stevens-Stam, naar: Steenhouwersgaarde 69-19, 
2542 AC  Den Haag                                                                                                  35
Dhr. B. Harteloh, naar: Mgr. Bekkerslaan 717, 2286 ED  Rijs-
wijk, tel: ongew.                                                                                                        29
Dhr.  L. den Dulk, naar: Robert Stoltzplantsoen 7, 2555 SG  
Den Haag, tel: ongew.                                                                                            38
Dhr. A. de Bloois, naar: Hellendaalweg 34, 2692 AD  
‘s-Gravenzande, tel: 06-25084098                                                                  38
Dhr. H.W. Diederix, naar: Robert Stolzplantsoen 21, 2555 SG, 
Den Haag, tel. ongew.                                                                                           38
Dhr. H.J.A. van Roon, naar: Woonzorgcomplex Ambachts-
kwartier, St.Jozefweg 102, 5801 CV  Venray, tel: 0478-852169, 
mob: 06-82668256, email: henkvenray34@gmail.com                         77

Overleden:                                                                                                                    
Mevr. A. Schalk-Feenstra, (weduwe van dhr. F. Schalk), Rot-
terdam, 11 februari 2017                                                                                         53
Mevr. Mr. C.H. van Oosterzee, Den Haag, 12 februari 2017                    41
Mevr. J.P. Weimar-van Donk, Apeldoorn, 4 maart 2017                          83
Mevr. P.N.I. Leezenberg, Den Haag, 8 maart 2017                                      47
Mevr. S. Helmes, (echtgenote van ons lid A. Klaver), Beet-
sterzwaag, 9 maart 2017                                                                                       89
Mevr. B.M.B. van Rooijen, Den Haag, 20 maart 2017                               38
Dhr. T.G.C. Koster,  Den Haag, 15 april 2017                                                   26
Dhr. B.H. Derks, Stramproy, 18 april 2017                                                      74 
Mevr. L.C. Venhuizen, (echtgenote van ons lid F. Etman), 
Assen, 13 mei 2017                                                                                                    92

Opgezegd: 
Mw. W.A.A. Hofman-Martin Muller, Tjalke v.d. Walstraat 24-S, 
8723 CA  Koudum                                                                                                     89

L

Van het Ledensecretariaat

Zoals u in de personalia per 22 mei kunt zien, zijn er weer veel ver-
anderingen in ons ledenbestand. Hoewel het huidige aantal leden
niet veel verandert ten opzichte van de stand van 1 januari 2017
(777) en van 7 april (tijdens de Algemene Ledenvergadering, 774), is
het toch jammer dat ondanks onze wervingsinspanningen (waar
we toch tien nieuwe leden aan overhielden!), de ledenteller blijft
steken op 776. Natuurlijk weten wij ook dat we te maken hebben
met merendeels oudere leden, maar het blijft verdrietig vast te
stellen dat we elk  kwartaal weer een aantal leden door overlijden
verliezen. Maar ook opzeggingen, meestal ingegeven door veran-
derde persoonlijke omstandigheden, blijven wij - hoewel begrijpe-
lijk - erg  jammer vinden.
Naar aanleiding van de vergaderstukken voor de Algemene Leden-
vergadering, waarin de vacatures in het bestuur werden aangekon-
digd, hebben wij - Rolf en Mieke - veel ‘verontruste’ reacties
gekregen op onze vacature, met als insteek ‘jammer’ en ‘waarom’.
Natuurlijk streelt dat ons gevoel van eigenwaarde, maar we zijn u
ook enige uitleg verschuldigd. Laten we beginnen te zeggen dat wij
van meet af aan hebben besloten dit werk SAMEN te doen en
SAMEN, dus tegelijkertijd, te zullen stoppen. Rolf heeft inmiddels
twaalf en Mieke zeven jaar (dat is ongeveer twee keer respectieve-
lijk ruim één maal de toen geldende statutaire maximale zittings-
termijn) dit werk met veel liefde en plezier gedaan. Dat doen we
allebei nog steeds, mede dankzij de persoonlijke contacten met
velen van u. Maar wij realiseren ons tegelijkertijd dat ons werk,
hoewel vrijwillig, beslist niet vrijblijvend is en dagelijks onze atten-
tie vraagt. Kijkt u maar even naar de Personalialijst, waaruit werk-
zaamheden voortvloeien. En dat is slechts een klein deel van ons
werk. Met een blik op de nabije en ongewisse toekomst zoeken we
daarom collega’s die we nu al kunnen inwerken om uiteindelijk op
termijn onze werkzaamheden over te kunnen nemen. Het bestuur
onderkent  deze noodzaak ook. 
Kortom, we stoppen écht niet per omgaande, maar willen gewoon
tijdig voor opvolging zorgen om de voortgang van het 
ledensecretariaat te waarborgen. Want daar ligt onze zorg. 
Komt u helpen onze zorg te verlichten? 
Overigens doen wij niet alles alleen hoor! Uitnodigingen voor ver-
gaderingen, excursies etc. bereiden wij wel voor, maar het drukken
en verzenden wordt al jarenlang keurig en snel verzorgd door onze
oud-collega’s op de afdeling ANWB-Repro. Zonder hun hulp zou-
den we het niet redden en dat mag ook wel eens gezegd worden,
vinden wij! 
Tot slot: is het u al opgevallen dat onze foto’s bovenaan deze pa-
gina zijn aangepast op ‘onze huidige stand van zaken’? 

Mieke Geursen en Rolf van der Loo 

Dhr. P. Bijl, Amstelstraat 50, 1946 RW  Beverwijk                                      14
Mevr. H.W. Wiesman-Vriens, Sandelhout 77, 3991 PZ  Houten            59
Mw. G.J. Bliekendaal-Veldhuizen, Aldegondestraat 79, 
3817 AR  Amersfoort                                                                                               56

Wijziging telefoonnummer:
Mevr. C.B. Stevens-Stam, nieuw tel: 070-2146941

Wijziging regio:
Mevr. C.B. Stevens-Stam, van regio 20 naar regio 35                               35
Dhr.  L. den Dulk, van regio 41 naar regio 38                                                 38
Dhr. A. de Bloois, van regio 29 naar regio 38                                                38
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Horizontaal
1 Aannemelijk 6 met tact ergens brengen 12 jongen
14 bushokje 15 rijksgrens (afk.) 17 voorzetsel 18 wapen
20 uitroep 21 kleine lengtemaat (afk.) 22 inhoud van
een schip 25 vervoermiddel 28 rivier in Zaïre 29 van-
daag 31 mythologische figuur 32 jongensnaam 33 Eu-
ropees Commissie (afk.) 35 kinderspeelgoed 36
persoonlijk voornaamwoord 37 verzekering (afk.) 38
vorst 40 dierenhuid 42 bij dat woord (Lat. afk.) 43 ge-
neesmiddel 44 internet protocol (afk.) 46 deel van
een motor 48 kalkachtige delfstof 51 onroerend goed
(afk.) 53 dwarsmast 54 afrastering 56 dominee (afk.)
57 militair (afk.) 58 honingdrank 60 etentje 62 vaar-
tuig 64 helaas! 66 noodvoorraad 68 Radon (sym-
bool) 69 voorzetsel 70 wondvocht 72 slee 73
bijwoord 74 pepermunt 76 kleikleur 78 overmeten 79
onaangenaam ruiken. 

Verticaal
1 Ruimte 2 maanstand (afk.) 3 zonder auteursnaam 4
bureau muziek auteursrechten 5 oude lengtemaat 7
onder andere (afk.) 8 plaats in Engeland 9 lusteloos
zijn 10 muzieknoot 11 primaat 13 meisjesnaam (afk.)
16 edelmetaal 18 wond 19 mond 21 niet meer geneigd
tot verzet 23 provincie (afk.) 24 Ghana (in internet-
adres) 26 met name (afk.) 27 uitroep van afschuw 30
verdelen 34 ongeveer 36 eend 38 klein schortje 39
mannetjeshond 40 houweel 41 kleefstof 45 honkbal-
term 47 schepping 49 op en neer lopen 50 wond-
vocht afscheiden 52 plezier 54 kleinzerig 55
boomvrucht 57 nul punten bij tennis 59 inhouds-
maat (afk.) 60 dat is (afk.) 61 muzieknoot 63 onder-
nemingsraad (afk.) 65 munt 67 Japanse drank 71 klein
kind 74 afstandsmaat (afk.) 75 voorzetsel 76 Bijbel-
boek (afk.) 77 godsdienst (afk.). 

P

Herkent u deze plaquette?
Deze bronzen plaquette of legpenning herinnert aan het 50-jarig jubileum van
Edo Bergsma in 1934. Het kleinood was ooit in bezit van oud ANWB-directeur
Gerard Laus. Na diens overlijden gaf zijn weduwe hem door aan buurman en
oud-collega Joop Vroomans. Die heeft de penning nu afgestaan aan het ANWB-
archief dat hem dankbaar in de collectie heeft opgenomen. De penning heeft
een doorsnede van 9 centimeter en zit in een kartonnen doosje van Koninklijke
Begeer. Op de rand staat de inscriptie NIC DRUKKER. Maar er is verder helemaal
niets over bekend. Heeft u wellicht meer informatie over de historie en achter-
grond van de plaquette? Dan graag een berichtje naar de redactie!

Uitslag voorjaarspuzzel 2017

De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit
het voorjaarsnummer 2017 luidt:

ZONNECOLLECTOR

Wij hebben 34 inzendingen (33 per e-mail
en 1 per post) ontvangen.
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft
plaatsgevonden op 11 mei.

De winnaar is geworden:
De heer E.E. Kieft te Oegstgeest
Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-
cadeaubon ter waarde van € 25,– zijn 
inmiddels naar de winnaar verstuurd.

De oplossing van deze puzzel inzenden
vóór 28 juli 2017 naar:
Hans Middelraad
Stortemelk 22, 2401 BZ Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar: puzzel@vg-anwb.nl


