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REUNIE 18 MAART
Vergaderen rnet het karakter van een reii-
nie. Op zaterdag 18 rnaart a.s.. Voor het
eerst niet op een doordeweekse dag, oÍndat
het Hooftlkantoor de groter geworaen toe-
loop van ons senioren dan niet kan verwer-
ken. Vanaf 10.30 uur staat de kofiie klaar in
het restaurant op de óde etage. Ornstreeks
11 uur begint daar de 10de Algernene Ver-
gadering. Na het huishoudelijike deel is er
een gastspreker van de Herstellingsoord
Vereniging Dennenheuvel. Otn half één
gaan we voor het apéritief naar de Ro-
tonde. Aansluitend voor de lunch naar de
Edo Bergsrnazaal. Het jaarverslag, de
agenda en de toelichting daarop, staan op
pag.6-7.
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KOM INDE KÀS
Toveren rnet techniek. Dat is het Í1otto
van de twaalfcle editie van de tuinbouw-
promotiedag'Korn in de kas', ditmaal op
zaterdag I april a.s. Een landelijke open
dag van de Vereniging van Nederlandse
Tuinbouw Studiegroepen, kortweg NTS en
300 tuinders in negen provincies, die hun
rvarenhuizen open zetten. Voor iedereen
met belangstelling voor gïoente, bloernen
en planten een unieke gelegenheid orn rnet
de jongste productiernethoden en telersre-
sultaten kennis te rnaken. Zie pag. 10.
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VUURSTENEN
Voorbijgangers zien hern wel over de
gïond kruipen. De neus in het stuifzand
van Kootwijk of Hierden. Een andere keer
diep gebogen over de voren van ploegland
in de Betuwe. Of op de knieën, zàals een
bijziende kan zoeken naar een contactlens
op een hoogpolig tapijt. Het is de gekte
van Wirn Rornbout, voorrnalig Wegen-
wacht en District Chefvan het Riviéren-
land. Zijn passie, archeologie. Nu precies
25 jaar lang en rnet verbluffend rejultaat.
Dozen vol vuurstenen werktuigen heeft hij
vergaard. Een deel is uitgestald in het oudó
stationnetje van Kesteren. Een respectabele
collectie vuistbijlen en dubbele rijen rni-
croliten. Ze liggen voor het oprapen. Wirn
Rornbout verklapt het op pag. 4-5.
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Ruinr veerngjaar gcledcn. in
19,1ó, toen Nederland nog druk
bezig was 'te herrijzcn' en va-
rièté- en andere bont samenge-
stclde fcestavonden met ba1 na

aan de orde van de dag waren,
zijrr larr Buis en Nctne dc Mie
onaflankellk van clkaar naar

het gebouw van de toenmalige
Haagse Dierentuin gegaan. Hij
lnet ecn rocsattqskaartie van

z'n zusrcr. ,fr -Ë, zo'n'biljcgc
van een collega van kautoor.
'Het was een Gestàvond van de

Schcve nit r gsc v.lcrbalvcret r i-
sirrs,' henínerr Ian ziclr. De
í.'í^", ,ich ,rrí vertcllen. Ze

zag.tr elkaer. lnaakrett kennis.
dÀttcn sam( n er) h1 bracht
haar netjcs rhuis Itret een af-
tprark .,p zak.Ze blcken trou-
wens dichtbij elkaar te werkcn.

Jan b5 het mirristeric van.
Larrdbouw en Visserij. Nctrie
bii dc Gcnccskurrdige Hoofd-
iritpccrie. Dar Ieidde rot l)er-
hreld.: I unchontnroeritrscn in
('cn Hràq) ótablis.crrrcnï rrrcr

k,,ffic crik.,.k. Op l5 [.bruan

gingen. Maar in zijn vrije djd is

hij d,,cndt nret tbrtrgrafie (al-
rijd al z'n hobby gewcc'r) en

drukt lrii zowcl in zwarr r.rit
als klcui a[. eu i' lrij verdicrr-
srelijk a.rn her aquarclleren. Dc
kunsr hcc[r bciden in de grecp.
Nettie is liee1 creatiel. boet-
scert, tekent naar modcl en
maakt fantastische en zeer de-
coracievc sprookj csfi guren.'lk
doe dit cigenlgk sinds ik klcin-
kindererr heb. Ik liad het idee.
als ze kon-re n, moet ik iets tnet
zc kunnen doen. Ik voel me
dan v5f, zes jaar jonger.'
Met l'ret irele stel (9, 7 en 4 jaar)
is ook het robijnen huwelijks-
feest gevicrd. in ecn bungalow
met zo'n subtropisch zwcm-
bad.

Hans (ó8) en Sophie van Hilten
(70). hurr leverr lerrg ri,'.,nach-
tig in Sclrrrcrrinqctt. k,,ltdctr
cllrar,,,r,u.li1k. arrdcl. r.r-
n)octer) dr,,t op hcr .tratiJ. 'M. t

weinig aan,'grinnikt Hans bij
de hcrinncring. Zij heette toen
nog Sophie Roeper Bosch. wa.
in t+3 

als arrs .tfgcrtudcerd .'n
werkte in die kwaliteit op de

consultariebureaus van de

Haagse K rtrisvcrcniqir rgen. L)e

kindcren dic ze drrr zas. heb-
bcn zelf weer kinderenïn
sorns klcinkinderen. De laatste

rwirrrigjerr werkrc z( t)og tlir-
sluitend in Schevcninglr1r! waar
ze bekend staat a1s 'orna dok-
ter'.

Een dokter in huis is voor
Hans van Hilten nooit vrcernd
gewccsr. Ziin va.ler wat hcr ett

7jn ,*.g.i. Maar zelf tr.rkr.'
h5 liever nlct grover gereed-
schap dan stetoscoop, spatel en

injcirierraald. Hij volgdc dc

M fS crr kon zich met zijrr
tecirnische knobbel in de oor-
log_voor de illegaiireir :rtrrng
makcn op ecn fal.tttcentcctt-
trale ('een wocste periode', zo-
als h1j zegt). Eenmaal onnvaakt
uir de bevrijdingsroer bcgon
hij via een baantje bij Polvgoon
Profild cn een ingenieursbu-
reau, al snel voor zichzel[ A1s

'kleine middenstander' 1r1et hr:t
in Den Haag al snel bekende
construcriebedrrj f 'Minitruck'.
Hij bounde voor de rrrelk.lij-
rer\ vàn de Sierkrn dc 'ntotor-

hond'. de motordriewielers, die
rnerrigeen zich zal herittncren.
lrr die-rijd knutsclde h1 ook
een kampeerwagen in elkaar.

In 195ó ried h1j ermee Neder-
land door en de grcns ovcr. Een

pionier. dic ook nog ccl) voor-
trckk.r wcr<i in de Ncder-
larrdse Caravan C1ub. in derre-
dacdecourmissie werd gePràat
rar lr.t blad Car.rr"rr rrr irt
')'' I 1tJlL 1ldll,1.I ll'..1..I'll

naar J. KtK. Jr Katul'c.r o
Caravan Kampioen r.an de

ANWB. Onder het hoofdred-
acteurschap vanJoop Karse-
meijer was hij de caravansPe-

cialist, de 'carat aÍtner nummer
I van N.'derland'. z.,als hij
alotrr uerd geriaerdeerd. Hij it
rrok dc uiwir:dcr uan de cam-
pinekaartjes in de KCK, waar-
mee.de l, zer. lturt eigcrr tocris-
tische kampeerkartoteck kun-
rren )amelt\rcllr:1. L):rarrrrce is

hij nog steeds in de weer.'Want
trèkk.n lnet de caravan blijft

GEDACHTE

REI"RO.SPEKT

Wrkleind deint het schip

aan de einder. Ëen zacht silltotrct
nier meer dan een doJblauwe stip

Ë,en fl auwe ri mpel ing. Re tro s p ekt

Hij cens de krachriqe kapitein
op de brug turend ouer het water

dat breekt op de boeg. Hy kwijnt
dls een geuangen uis aan de kade

Srijf'en mot is zyn lijl'
Oudtrdorn stootre hem uit de kring
uan varensgezellen. Hy zwijgt
ak hrj dat stipje ziet. Herinnering

T'ine den Boer

voor hem cn Sophie de geliefd...-
ste vrije tijdsbesteding. Met de

nadruk op dat vrije..Want So-

phie'ncemt nog waar'en doet
nog errige gesprcksgroepen oP

hei terrein van sociaal-pedag-
ogie. En Hans hecfr. sinds hr; in
198* rner vut ging. de KCK en

het bedicnen val) de l('zcrs l)icr
l.,r kuttnett leren. Mi'sclrien
rr.-cnrr hti lrlr I apnl echt cen
r r5. J"g. U.r. zlrr z( PrcclÉr
-l0.jaar getrouwd. Vieren? Met
de drie itel kinderen en de ze-
,en kleinkinderen? Een zaak
van de agenda's op elkaar aË
stemrnei. 'Dat zien we we1'.

Warrr oh. gcpensionecrden zijn
privé zo druk bezig.
Van Tinc Meije-r-Mcurs kon je
dat ook altijd zeggen. Zrj is de

\ccfetàfcs§(' \ lll otlld vCrCni-
gittg gt wec.t r anailrer r'(rStr 3
ï"i2. hicld dar vol tor le8n.

Piouie rde o.,k mct de Buitelr-
bancl err trok zich pas uit het
hestttur rertrg rot dc lecfrijdt-
grcrrr lraer diuu,,g. llr hctLc-
Í11f i. ze behrlve"chc{: n pcka-
rner, de secretarcsse gc\veest

van de directeuren Boost en

Backcr. En nu rvordt zc tachriq.

Op 9 april a.s. lk rvcns haar. uog
velc goedc jaret'r in otrs r id-
den.
Die u''etrs gaat ook traar dc heer

J.S. Mcyer itr O,,rtcrltout. ooir
eerl van de financië1e exPerts

van de ANWB. Zijn lengte be-
zorgde hem in de wandclgarr-
c,'rr dc biirraam dc ,ttc.ttw-
i,.','. Op 2+ rpril ber, ikr hij
de lectajd dcr sterken. Van

hatte err gezondheid.
Ro.

1919 ztjr ze getrouwd. En daar

.fan Buis inmiddcls zijn staats-

dipioma bockhouden had gc-
haaid en via de KIM brj de

ANWR in dienst was geko-
ilren, eerst als Chcf Kostenbe-
wakirrq ett al grttn als Chet'Fi-
rrrrrciëlc AJrrrini'tranc. fi gu-
reert het r\,veetàl in deze ru-
briek. Veertigjaar getrouwd ctr

zoon en dricnlet Lcn

Jalr Buis is pas

ó5, niaar vcrliet de Bond reeds

op 58-larige lccfrr-1J Irret Je

\u P('l'-\ Llt-groeP . \rnJ:Jicr r

vulr lrij zijrr ,laq, rr .,p allerpl, -
zicriqste ltrjzc. I )( cerst( jJlcll
vertegenwoordigdc li5 dc
ANWII nog in het CRR. Ook
voert hii dc admirristlafic voor
Ir,'r ingclict:r.bttre,trt r :rtt zijtt
z()r)tl cll rcrtclttll, tr.]t \( r.lli-
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,.WE ZIJLLEN JE HARTELIJKE
SCHIIIERLACH MISSEN'

ÀFSCI]EID VAN MR A.K. FABER schcrpzi rr r ri gi r.'id al' j u risr. zij n bcrrokker : -
h, id LrU dc nraartchappij err zrjn grore so-
ciale bewogedreid heefr hij zich aldjd inge-
zer voor her leven van de merr.crr. lrr ziirr-lo
bondsjaren or:rwi k kclde hr1 lrcrluridiscl r

: rraandbl.rd Vcrkeersrccl r r (.n verr(.senu oor-
dig.le lrr-i dc ANWB in.lc ucreldírkerrs-
cotnrnissie van de AIT. Naderhand vondcn
de gepensioneerden in hern een warm
pleitbezorger.'
Mui FJ. Noorderwliet, in de laatstc'be-
stuursveragdcring nog door Arj.^n als p1v.
\ uorzi tt c r v.,orqcd rrqcr r. on Je r.trccptc dat
irr lr.rnr ati. ]rcid"r*,,.rïd, cl.,or ., o.,,,1 

"rn 
,.

herinnercrr hoe de C)VGO, de overkoepe-
lelrdc orgarusarie van gepcnsioneerden, van
zljn kennis gcbruik rnaakre. Maar vooral
richtte zij zich tor hern als mens: 'Geboorte
en sterven behoren tot ons leverr. Daar kun-
r)en \\r' trier aerr voorbij gran. Maarje Irc..rr-
gaarr heeti .,_rrs diep g.,.i,r"kr. Wc zrillcrr je
hartelijke schaterlach rnisscn enje vriend-
schap.Je rvas zo'n cornplcet mcris. Maar wc
probercn in je geest r.crder te gaan.'
Hlj zou geen loltoespraak hcbben gedoogd.
Maar dc rvoorden van \\arlnte viclèrr niei te
.nnr1jkcn. Er.enmin de rvoorden van troost
\-.or \X,'irn Bern:rrd, die langer 25 jaar zljtt
lcrcrr lr.cti g.'de.ld crr zijrr rr,,uri er, licidc
lr.. ti .'rrJ.n.rr.lcrr. H1 .:rr ook rvij van Je
VG-ÀN\(,'B moeren het verder zonder Ar-
-jen Faber doen.
Ro.

t

I,

'Hij zou nooit een loftoespraak gedoogd
hebben'. Dat zei de oudste var-zijn sruaie-
wienden bij de crematie van mr Arjen Kees
Faber. Maar die donderdagmiddag van de
lode februari, roen zoveel vanzljn wienden
en collega's in de kleine aula van Ocken-
burg stonden, waren de woorden van danl,
erkentelijkheid en bewondering onvermi j-
delijk. Vele dentallen waren gekomen om
afscheid te nemen en hardop o{voor zich-
zelf te zeggen, welk een bijzonder mens en
buitengwone persoonlijkheid A{en is ge-
weest. Zijn jaar- en srudiegeuoren van her
Àmsterdamse Unias en het daarin ge-

-groeide college fucus. De direcdeleden

Yi::,ËI:ffil::"#i;ï*fi,,
opvolgster bij de ANWB als ChefJuridi-
sche Ledeoservice mr S1'lvia den Ouden en
\'f1c.--.:-c-,--.:,: :: :--.:--:,t -. t;::.---: .,t-
l.J-r. . ,:. .i. \' '. .:-:..- ,, ,''., , ... :-
ien. r.;rrn.-,,. i:ir ,.:,1,, 11.,. r... i.', ,,..r,-
ter was.
Zjn studiewienden, o.w. de ars'WolfKo-
tek, wiens mentor A{en is geweest, ge-
waagden van zijn invloed in de studéntenk-

nlr{ .n }rer a1n-jd biieen g:h,ruJ.n .rr1l.s..
-\:-ii11 1t.3 n.!r1r .p Je . l..rEr,.,,J. rrr"ai

...r.\ lJ . r.:r,l rl:uLri t-r .k

\\\\ B-1. .'rl.:rr.. t.Lu n,r P.\. \uuri.rr
j:iiJ: zijn rnii.:cd en bc'rckems. Hij zer.
lrr r.i-r jt lr'rr;rr \ar) ltrr lcr.rr da.rnuor
bepalend is. Arjen Faber rnocht immers
lndar ö9jaar u.,rdcrr.'Maar mer zijlr

VAN DE BESTUURS-
TAFEL

fft*
xitt

hr:sb

Zr,alswij u in een spoedbericht reeds heb-
ben laten weten, is mr A^K- Faber op 13 fe-
bruari iJ. overleden- Drie weken d,,rvoor,

51, 23 j"anuari, heeft hij - ziek als.hij. reeds

-was - onze laaBte besruurwergadering
voorgezeterl D.wz. slechs de ochtendzit-
ting. Zjn verminderde krachten stonden
niet meer toe. Tiren deelde hij ons mede
zijn akdviteiten voor de vereoiging re moe-
ten beëindigen- Nog in overleg mer hem is
toen besloten, dat mw. FJ. Noordervliet het
voorzitterschap tot de Algemene Vergade-
nng zal waarnemerl
I n dezelf<le bestuurwergadering werden
kritische woorden gesprokeo over introud
en raal van de als informatief bedoelde fol-
der ten behoeve van het Sociaal Fonds. Bij
het Bedrijfsmaaschappelijk Werk (B MW)
zal op verbetering worden aangedrongen.
Het is niet langer financieel verantwoórd
de Buitenband bij de AÀIWB (forozetterij
en huisdruklerijite lrt n -"k!n. Geblek'en
is dat we voor minder dan de helft van de
prijs, b1j ge§kblijvende kwaliteit, terechr
kunnen bij een commerciële drukkerij, Be-
sloten is met Den Haag OÍfset B.V. in zee re
gaan.

De nooie da.qen komel weer y,tor een íjsjc op een ba&ie.

GEEN VERHOGING
PENSIOENTOESLAG
Het bestllur van hct Pensiocnfonds van de
AN\I/B heeft bcsloten dc pensiocnroesl:i-
gen niet te vcrhogen. Het is rramelijk van
tr,,rdecl. d r r lrct gcsclroor r tlc prij ri r rà cxcij t,'r
.l:rrrto,' geerr .r.rnJcidilg gecti. d,rrr r rrr
enige vcrhoging ten opzichtc van 1987 nau-
wel;ks sprake is. Het bestuur Ílrecnr dllr dir
bce ld ook irr ,lir i.,pcrrd.. jarr I lrrx,r' rri.'t zrl
verlrrdcrcrr. Zoelr bekcrr,l i: orrzc \ (.rcni-
ging nict in dir bestuur vertegerrrvoordiqcl.

OUD-AMBTENAREN
IN ABP_RAAD
Gepensionccrde anrbtcnarcrr kri j gen cle

nrogel!jkheid nicc tc spreken ovcr hun pen-
sioenen. Het ABP is narriclijk voonrelncns
c( l) lttJ(l vrn ( iL pr'ttri,,tt..i.l.,, irr rr rrcl-
lcn, clie t()t tàak krSgt hct bcstunr te aclvisc*
rcn in o.rrr. het behercr van hc-r tbnds en dc
toepassing van dc Abp-r.ver. Tot n11 toc
nroeten dc anrbtenarcn, cvcnals de qcpcrr-
sioncerden uit het bedrijfslcvor, hr.rn in-
vloecl via dc r.akorganisaries uitoeÍèncn.
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DE PASSIE VAI{ WIM ROMBOUT
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VU$TBI EA,rAIICROLITEI\
I-IIT HET STEATEA/ TI
'Hct is het avontuur. De spannirrg. A1s je
éérr nricroliet hebt gevondetr, zo'n klcin
vuurstenen pSlpunge of een vuurstenen
mcsje, weetje, dat cr daar meer nx)eten
z1jn. En ja, dan de gedachte dat mctrsen van
tienduizenden jaren gcleden dat hebbcn
beriu,erkt clr gebruikt.'
Àls het even lijkt, dat Wirn Rornbout ge-
passioneerd over zijn archeologiscl'rc bc-
rr.,kkcrrlre id \Preckr. it d.tr irr olls vràag- ( l)

anwoordspcl eeu geforcc,erd incident. Hct
z,:eken naar prel-ristorische rclicten is a1 25
jaar zljn passie. Dat rve1. Maar'Wirn Rom-
bout is ook een uit de klei getrokken Be-
tuw-naar en een techneut met nuchtcrc cn
pragrrra rischc .'i g.'n'clrappglr. I r r zij r r I ie[-
hebbcrrl it hrl ook gccrr ho.rgvlit'gcr. dic zo

nodig een bckende Neclerlander moet wor-
den. Hrj hccll nooit geprobcerd de sterren
rc qrijpcn.rrrr pijnlijk rc otrrdckkcrr tleclir.
lrer topje varr dc botnett re kunnetr lralett.
Zoals ljerk Vernraning is overkomen.'Wc
lrcbben bcidcn hcrinrrerittg.'n aatt de ama-
reur uit Srnildc, dic irr i')r,5 nret r)r('cr dàl)

honclc-rd vuurstenen u,crktuigen de onge-
sclrrevcn geschiedenis van Drenthe tnct
50.000jaar verlengde e1) 11og ecus dric-jarr
later dc bodern prehistorische vooruerpen
ontfutselde, die aan Neanderthalers uit hct
jong acheuléen zijn toegeschrcven. Maar
mei uitzondering van prof.'Waterbolk in
Crorringt r: vottd Vermatrirrq onder de vrk-
,,,.,,r.nï di. ('r voor doorgci','e rd haddcrr.
sl.'chr, ongeloof. Bovcrrdien. h,r, korr die
eenvoudige reparateur vatr laudbouwma-
chines op hct knollenland van Srnilde bij
honderden vinden, waàrvoor professionele
archcologen vergeefs dc bodem hadden
onrgervocld.
'!crk Vermaning rvas slim', zcgt Wim
Rornbout. 'Die girrg tra"r de aardappel-
rneelfabrick als er aardappels lvaretr gc-
rooid. De machitrcs 11amen van alles rnee.

Ook stcnen. In wat daar afval heettc,. heeft
h5 zgn vuistbijlen gevonden. Zo hccft iede-
reen zljn taktiek.'

lii dus ook?

Zrjrr gclreirrr k,,nrt cr lal)g\ ('( lr ottlntg uir.
Na het nveede kop koffie bij hcnr thuis irr
Rhencn en a1s u,e enkclc uren latcr in het
andekc stariotrnetje van Kc'steren -'oor zijn
uitstalkast staan. Den hebbcn u'e het ai gc-
had ove r zljn reizerr naar cle Dordogtre ,-'n

dc Vézère cn hoe hij claar in liet rijkster gc-
l.icd r.rn dc prchi.n,ri. ll)r't Tijll vr()tlw
Dicky crr zijn beidc jongc,ns heeft qczocht.
'Want lrct hclc gezin decl.1c in de jarcn zes-

nq , il zerrttnq irr zijrr h.bbr.
'Wc 

Ire bbr'rr irr Frankriik grz,rcltr ,,rrdcr J.
abri's aan de voc,t vau cle Vézc:rc. En bg dc
bocxrtr op het 1and, :r1s er eeplocgd was.

Dan stuurdc ik Dickv erop uit - zij sprak
bercr Frattt - om to\'stcll)rrurrg re vfagt tt. .f
we daar mochten zoeken. Sonrs dacht een

boer ons ccn plezier te doen, door voor ons

nog een stuk land orn te ploegen. Maar op
vers geploegd land vindje niks. 't Land
rnoet uitgercgcnd zijn. Dan liggen de steen-
tjes er bovenop. Zo hebben we daar heel
w-at nrooie pglpuntles gevondcu en vuist-
br.1len.'

En in Nederldrtd, op dezelJde wilze?Je had hier
de,qroeue Kwi trtelooyen (haluerwege Rheneil en

l,'eenenddal) ulak fu de deur. Daar zijrt immers

,le oudste werkruigen uan ons land geuon.den, uan

zo'tt 150 tot 200.000jaar geleden?
'Daar heb ik ook aan rneegeclaan. Maar wij
gingcn nreestal naar de Veluwe. Daar liggen
de steentjes voor iret oprapcn. Op de Spcul-
derheide, in dc grond van hct Planken
'Warnbuis. En op omgeploegd land b5 Be-
rrelcn en Renkurn. Ik ben lid van de Histo-
rische Vereniging Kesteren & Ornstreken.
Vrijr,vel elke zatcrdag gàan we mct een
qroepjc varr de verenigil)g (rp zock in Je
Rcrunc. Drer zit r.cl R.rtttiitt.. In M.rrrrik
hebben se geqrà\-r'n 11a11r cell Romc-itrs ca-
src11rin. 11. :r g':rli.::j r.. r'rltf -':t "',: 

1.r.1r

alics.'

Als Dickv voor dc ruddagboterham heett
gezorgd, gaall $re in zr.1n BMW de Ri3nbrug

over naar 't vcrgete[ starionnetje van Keste-
ren, waarvanjJkunt zeggen, dat er archi-

tectonisch iets mee gedaan is. Wim heeft de
slcutel van dit decoratieve gebouwtje uit
ldEi. De lri:rori:che vereniging. waarlan
hij ook bestuurslid is, heeft er de beschik-
king or«:r gekregen. Dc inrichring is nog
lang niet klaar, maar de drie meter lange
vitnne van Rombout's vondsten uit het pa-
leolithicurn, het Oud Steerrrijdperk, staat
opeesteld. Voor-w-ereldlijke dieren hebben
nooit zijn eerste belangstellirrg gehad. Töch
is hrj trots op de in dc FranseJura gevonden
schedel van een holenbcer en de kaken en
hoektanden van zo'n monstcÍ. De orcrige
ruin'rtc van drie vcrdiepingen getuigt echter
van zijn archeologische interesse. Rijen
vuursteenblj1en, verschillend van rint, aË
hankelljk van duur en verwuiling. Een ge- jr
slepen bijl uit dejonge steendjd varr Les
Eyzies, de punt glanzend gepohjst door het
gebruik. Mesjes uit het Magdaleniën.
Schrapers, grote en kleine, ooit doorjager-
volk gebruikt om huiden te bewerken. ]c
kunt aan het voorwerp zien waar hrj afge-
slagen is, aan de slagbulten,' verklaart Rorn-
bout. En darr pakt trij het pronkstuk valr de
collcctrc. 

-ecr-otrderr 
langs de Cher. Hij u-eet

11 -.1 ir,t:' -il: .titil i-i r-: a:1rt]lrra!:r b-.-rin dt
aaIJr .-.t.lax. I.,: :-:J ncm - f ilt f('Uf (;J. .:.
toen een plaa!e van een vuistbijl'rn de
handen hield.
Thuis br.1 een doos vo1 microliten iiad ik al
ger.raagd, hoc je nu weet of ze echt zijn en

4
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hoe oud? 't Antwoord is simpe} Daar heb
je boeken voor.'
ln zijn boeken-kast lees iL titels als'Iwee

Y"'rffïffi:ffi#Ëi;Ë'*ï#j_
ling voor de schim-men en scherven van het
verre verleden zijn op vele plaaaen decora-
rief aanwezig. Aan de muur reproducties
van de grottekeningen van f,ascau<, waar-
mee in 1963 àjnpassie voor de ongeschre-
ven geschiedenis werd gewekr Op de
schoorsteenmantel een mirriratuur van 'den
homme primitief, zoals Rombout kozeod
de cro-magnummens troemg die beeld-
houwer Dardé in reusachtige a&netingen
heeft vereeuwigd bovenop de aatuurlijke
abri in Les Eyzies-de-Tayac, waar hij met
zijn gezín, en roen dejongens niet meer
meegingen, alleen met Dicky, alle grotten
van het kalksteengebergte heeft bezocht.
Boven de betimmerde toog van de zitka-
mer hangen antieke pistolen. Zr verteget-
woordigen een ander interesseveld, Wim's
wonderlijke voorkeur voor'voorladers'. Dat
zijn het namelijk, evenals het stel geweren
in de andere kamer. Nee, met krijgszucht
heeft dat oorlogstuig niet te maken. Slechts

WW

gekeurd met de rcchnomobiel, die we toen
hadden- En op 1 februari 1960 werd il aan-
gesteld als inspecteur met standplaats Gor-
cum-'

T'WEE STREPEN

Maar ook zonder ,'lic rug en de gevolgde
herrria-operatie zou Wirï RorrËout ír"r
het hogcre echelon zijn cloorgestoten. Hij is
zogez.gd 'nrr.t dc Wegerrwachr nlcege-
grocid'. Varr zijn nrororsurveillancc rus\en
Zwolle en Hierden. via de auto en de in-
spectie in het Gelderse rivierenland, naar de
f uncrie varr Distnct ClrcIrrrer ru\'(' \trepel).
Daartussen liggen 37 bondsjaren en de ónt-
wikkcling van her tr.eg.,erkóer.
'Tocn ik in 19ó0 in Rhenen stàrttc. warcn
daar 2't wegetrwachtcn. Bij mljn alicheid
ruinr zcvcnriq. 't Verkeer is srreller qt:wol-
detr. intensiever. gevaarlijker. Tbcn ik op de
Al2 begon te rljdct, passeerden clagel5ks ó

à 7000 auto\ in 2-l uur. Nu passeert daar
het dricdubbele.'
Varrjongs aihad hr3 iets met auto's. Al in
Burcl, rvaar hij :r1s zoon van ccrr klcinc
bocr binnen de stadsrvallet opgroeicle. f)e

rnet lietïe voor anrieke techniek. Reden
waarom h5 een rijdjc rerug een rocsrige
landbouwtrekker van een boer kocht en cr-
aan knutsclt om hem voor koninginnedag
o[anderc fcesrdagen voor dc buurrkindercn
aatr her lopen re krrlgcn. En. dan is er rrog
de oude BSA achterin zljn garage. Daar wil
hrj ook nog eens op rijden, al is de herinne-
ring aan de BSA uit zijn eerste 'Wegen-

wachtjar,'rr geerr plezicri gc.
'Oh man. dar was sleclrt hoor. Die nror.rren
hadden enorme stugge banden en geen
achterwielvering. De wegen hadden nog
klirrkerbestraring en de helc dag zarjc rt'
dendererr op dr,ïi',g. Tocn kre"eg ik p.o-
blemen. In 1959 moest ik met rugklachten
de motor aí Ik heb toen het lielejaar auto's

technischc school in Tiel versterkte die be-
langstclling en de onvrijw-i11ige episode van
drie jaar en drie maanden politië1e actie in
het toenrnalige Nederlands Indië. Hij was
de monteur, die rnotoren en auto's aan de
praat kreeg. waaruir gcerr lcverr n)('('r wt5 rc
halcn. 'Dat blcek in dic ccrsrc j.rrcn op dc
motor een goede lcerschool voor de'We-
genwacht. tocn er nicrs nas. toen jc nier 2,,-
nlaar naar het magazijn kon gaan voor on-
derdelen en je ailes nroest improviseren.'

Eenmaal afgezwaaid en terug in Nederland
was echter niet de Wegenwacht, nraar de
Rijkspolitie zijn eerste keus. Op 1 december
lala werd hr1 fecsrelr;k Buren binnerrge-
haald. Een m.iand later srond hij in hcr Ar-
beidsbureau.
'Daar zegt de ambtenaar achter het loket,
voor de fujkspolidc hcbben we kandidaten
genoeg en voor de'Wegenwacht benje te
klein. Ik zeg, wat maakje rne nou. Als ik
niet bij de Rijkspolirie kan, dan wi1 ik naar
de'Wegenwacht.' Na ccn week cursus van
Brarn Rosheuvel, stapte h5 in het gelc uni-
torrr op {: g.t. Harler. Her rrr: l0 [e-
brL12n l9)o
'ia. aanpassingsmoeilijkheden had ik rvel.Je
had al die jaren in i'ret leger gezeten. ln
kleinc groepen op buitenposten. Daar had
je een erg vrrl leven. Hier begon het alle-
maal normaler te u.orden.Je moest een all-
dere taal gebruiken. En de discipiine was
we1 even anders.Je moest er schoon en
pickfijn uitzien, de laarzen gepoetst. L)a1r

sta je even te krjken.'
Op I mei 1987 is Wim Rornbout rricr vrlt
gegaan. ecn koninklijke onderscheiding op
de revers err een vrij levcn tegemoet met
ri-jd i'oor a11es ','"'aar zijn belangstelling naar
uit gaat. 'lk ben een hartsrikke tevrcden
nle ns'.

Ir is van alles orn cri in het huis te doen. in
zijn garage, bg z5n kinderen, in de buurt en
in het verelrigingsleven. Bestuurslid in Kes-
teren, 1id van de Àrcheologische'Werkge-
meenschap Nederland en lid van de Oud-
heidkamer Buren, waar hij op zornermid-
dagetr eens per weck als suppoost fungeerr.
En dan is er dc onbedwingbare nicuwsgic-
ngheid nàar wat de bodcm zou kunneri

PnJSgeven.
'Noern het een aírvSkking,' zegr hii. Men-
scn zien ons op de knieèn over clc grond
kruipen. Ze kornen we1 eens vrageir, bent u
iets verloren? En alsje zegt, darje cen
rtt enge zo('kt valt ectt cctrrilrrt'tt r. zi('l) z(
voor gek aan.'.Maar dat zal 

'Wim l{ornbour
zo een zorg 2u11.

Tek:t en-fito's
Bratt Roozentlaal
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AGENDA VOOR DE TIENDE
ALGEMENE VERGADERING

De 10de Algemene Ledenvergadering van de VG-ANWB wordt gehouden op zaterdag 18

maarr a.s.. àrnvar)s 11.00 uur in her restaurant van her Hoofïkarrroor ven de ANWB. 
lr,

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de 9de Algemene Ledenvergadering

3.Jaarverslag 1988 (zie deze pagina)

4. Financieel verslag i98B en begroting 1989

5. Verslag van de kascommissie over 1988

o. Benoerning rueune kascomnrissie

7. Bestuursverkiezing

8. Jubileurnexcursie 1989

9. Rondvraag

10. Sluiting

JAAR\IERSLAG 1988

Op 1 januati 1988 telde onzevereniging,
271 leden en 20 begunstigers. Op 1 januari
1989 werden die aantallelr respectievelijk
335 en 16. De ledenwerfcampagne eal1 het
eind van,1987 heeíi dus veel succes gehad
en geresulteerd in een *anzienlijke groei.
Helaas z{n ons door oved{jden 14 leden ,

onruallen.
Het zittend besnrur had zich herkiesbaar
gesteld, met uitzondering.van de heten Van
Dommelen en Hur In de plaats van dhr.
Hut had tet beszuur rurm G.N. Borsje kan-
didaat gesteld. In de plaats van de pénaing-
meester, dhr. Yan Ilommelen, werd dhr
P.C.Jurgens. die reeds als penningmeester
ad interim fungeörde, als z{n opvolger
voorgesreld.
Voorts selde de voorzitter uirbreiding van
het bestuur voor met mvI' F.J. Noordervliet
ea dhr. A.S. Roozendaal. \bàr,noernde kan-
didaten werden met algemene stemmen als

lid van het bestuur gekozen.
Na onderlinge verdetring varr de furkties,
overeenl.omstig arrikel 10 lid 3 van de Sta-
ruten, was het besruur als volgr samenge-
steld:

In 1988 kwarn het bestuur achtrnaal biieen
en rvcl op: 4-januari, 29 maart, 1ó mei, 5

ju1i, 15 augustus, 17 oktober, 11 november
en l2 december.

Onze jaarlijksc cxcursie werd op 23
augllstrls gehoudcn. Her aantrl deelnemers
b.droeg I{.1. Een 1q'c6v6l ruor otrze vererri-
gLrlg.
Dc toclrt giirg naer Je pror irrii. L'trr'<lrt.
We reden's morgcns orn 9.00 uur vanaf het
parkeerterrein van het Hoot?kantoor te

Dcn Haag met drie bussen. Op hctJaar- v
ber-rrspiein te Utrecht werden nog deelrre-
rners opgehaald die dc voorkeur hadden
gegeven daar irr te stappcn. De tocht ging
ecrst naar het kasteeldorpje Haarzuilcns,
waar in restaurànt Dc VGr Balken een kop
kotÍie met gebak wcrd geserveerd. Vervol-
gens gingen w-e via een rnooic routc iangs
de Vecht naar'Weesp, rvaar dc rondvaart-
boot Mobv Dick qereed 1aq voor cctr gezel-
Ir:.- lrclr or cr ,lc iJr 11i:chr \rtcLt, Aa:r
L,...-ri -,.cri icn airtirgarliltuur ge:cn'.-e ri.

7-ijden: de,4lget uetrc l.:erg.ttleriw tau vorí.q.iaar,

Htolddirtcteur nr P.,1. Neuwen orrs lociprrÀ.

Heluraal redts, stattrLde, uijlcn nr.1.K. F,tber.

De Ltnch is alriiel tcn .yzalLig hoogtepunt. Op le uoorgrotd
dlr. Ruyttnthíldt, kpetouer htm da damts Hannsut et
Kolhert.

2de secretaris

penningrneester
lid
1id

lidlrcd. Buitenband

toer rlc

Mr A.K. Faber
Dhr. 

_f 
. r-an Drunen

Mrv.J.C. !'erniers
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clat dit ten

Le- lïlene naar

onsweer nog een
lunch A.

moeten

aantal 1e-

n1CCT

d"g zou kunncn vinden.
Het
erug1Dg
qenrcerid

qer-ct'r. De AN§'B heett dczc ge-
dacht.' .'ttd.r.ryg31.1 J,'or.l. t.'(,/( j*iltJ \rl)

vel, kornt rnet

Br.1 ittr [,t,,1irr rlt ,1t t.tttrrsiL' ntdr Jt l.'etlt ut,rttot Irankf c
.\.../. , ,, ,.À . ,r,i lt,u'tt.,t,1,.1.t1,,,,..,t:lti:tr,t,l,.t

een e\rr.r subsidie. Hierdo.rr is htr rnogelijk
-t \r 'r,lt'l r (:ll n\ í. J.rg.c ( \! LIf.l! tí fJJ-
il1 \ara l r.

Ook in 1988 r'ersrekre de ÀN\\,ts zUn ge-
p!-nsir.r n.c rd. n ee r, kersrp. akkcr. u'aan'an de
irJroud zeer qeuaardeerd is. Onze leden
stc']1en he r voorucrten van deze tradiric

Het Bestr"lur.

In 1988 nanrcÍr r..r.r. 1987 de totalc batcn
toe nlet ca. t. .i.itt)tt.--. Tensevolse van cJe

contribudeverl.rosins per i janón t988
mct f. 5,- enerzijds en de toename r.an het
aantal leden ancicrzijds. )rcqc'n cle inkonr-
slcn uir conrribun. n)cr ca. t. l.+, rU.--. Door
hct groter aantal deelnerners aan de excur-
sie in 1988 bedroesen de inkon-rsten hier-
van ca. I 2.000.-- ,]r... d",', in 1987.

Tèn opzichte varr hcr r-oolgaandcjaar stc-
gen in 1988 de iasten mer ca. f Z.gClO,--.

Voornamelijk is dir veroorzaakt door de
meerkosten \.:u] .lc e\cllrsie in 1988 met ca.

[ +.toO,-- en een toevoeeing aan de voor-
zierring van de kosten r,an de Buitenband
ad f z.ooo.--.
Het overschot over i988 bedroeg
f. +.0ol,gl . Dit bcdrag za1 wordcn toege-

AGENDA

voegd "an de bestaande Algemene Reserve.
Bovenstaand resulaat geeft volgens het Be-
stuur vooralsnog geen aanleiding tot con-
tributieverhoging.

ad6

Overeenkonrsdg de Staruten (ardkel 10, sub
5) trccdt hct bestuur irr zijn geheel af, d.,ch
stelt hct zich herkiesbaar. Door het overlij-
clctr van onze voorzitter, mr A.K. Fabcr. is
aanvulling van iret bestur.rr nooilzakelijk
gewordctr. Vatruit het bestuur wordt voor-
qc,stcld de heer W.A. Ronrbout uit Rhcncn.
Ecn oproep tot kanclidaatstclling v:rnuit dc
lederr, heefi u inrniddels via een schriÍie-
iijke uitnodigrng bereikt.

TOELICHTING OP DE

In 1988 bcstot'rd cJe Kascommissie r-rit dhr.

J.S. MeverJzn en 1nw. A.E. Hoogenbergh.
Ingevolge de statute n trcc,clt dc I'reer Mevcr
af. Kandidaten voor zijn opvolgirig kunnen
zich ter vergadering opgcvcn.

ad7

ad2
Het verslag van de op 29 mtqtt 1988 ge-
houden Algemene Vergadering is gepubli-

1r:rd in De Buitenband vanjuni van dat

Ja'ar.

ad4

\TANDEVG-M
Na terugkeer in de tlmishar.en brachten de
Lrusten oltt nrtr L rríchr. \\.lJr ilr rr'\taurartt
Mercvclt ccn r11tqr-breid cliner rverd geno-
ten. Oln qoecl 18.00 uur reden \\c weer
richrins Utrecht r'rnr cle .1a,rr 's rnorgens in-
gestapte lede n af tc zctte 1]. \:i-n-olqens rc-
den u,e naar Dcn Haag. u'aar \r'e r)Ínstrccks
19.00 uur arrivecrcletr."Het u-as. nredc door
het ons goccl gezinde \\'-.r. een z.cr qc-
slaagde dag.

Hetjaar 1988 or.erzrcncle. stlr hir L.esruur
vast, dat cr reden is rot revre.i.'nhird or.cr

verre

à11r!\:oorcle n
grocPelr Yan

gepensioneerde lr
van voor 1988

door de
bcn u,ij orlzc

\ iilÍ-Jll
cn Zrr.i.rl, 1--::r,:...-. r,:.:l.l be-

rrl j- -.i'i11eg-

htb-
Ill!re tL'11

aanpassell. tcrl eilrde re
onze reservcs al tc zeer zouden moeten
ro.'ord en aan-qes proken.

1



OUDERENBONDEN
BALLENDEVUIST

BUITENBAND

'De ouderenbonden vinden dat ook
ouderen recht hebben op een inko-
rnenspositie die in een redelijke ver-
houding staat tot die van werkenden
en willen daar ook voor vechten.
Mocht het zo zgn dat de ÀOW verder
wordt beperkt, dan kan de sarnenle-
ving erop rekenen, dat het op een dag
grtjs zal zijra op het Binnenhof van
dernonstrerende ouderen.'
Met deze woorden begeleidde eind
vorig jaar drs Theo'W'ehkatnp, voor-
zitter van COSBO-Nederland, de aan-
bieding van de COSBO-nota'Toeko-
rnend Inkornen'.
Als eindverslag van een discussieproject
spreektt de nota in 37 stellingen de onge-
rustheid uit van de ouderenbonden (b5na
een half miljoen leden) over de è,ntwikl<e-

1 / 1989

ling van het ouderenbeleid. Zo wordt de

AOW a1s sociaal aanvaardbaar minirnum
bcdrciqr. Sinds I97tj i' het wertelijk mini-
mumlóon. warraàrl de AOW is gekoppeld.
1 1'.r/o achtergebleven bii de loononnvikkeli ng
en is de koopkracht van de AOW met 11,570

sedaaid. Bovetrdicn duiken voortdtrr(nd
íoorrt. llcl op het r, clrt op AOW rc beper-
ken en is reeds de idee gcvendleerd van een

heffing van AOW-pretnie over het irr,ko-
men val] ó5-plussers. De COSBO vindt
prerniebctaling door gepensioneerden over
hun pensioeninkomen onaanvaardbaar. In
overeenstenlming rnet de resultaten van
een onderzoek van prol dr ir A.Kapteyn
van dc katholieke univcrsiteit vatr Tilburg,
is de COSBO van oordeel dat de pensioe-
nen met minstens 7% moeten worden ver-
h.,ogd. Uit een oogpunr vatr emrnciparic

en parricipacic wordt in dc nota nog eens

het zelfstandig recht op medezeggensschap
in besturen van pensioenfondsen bena-
drukt. Een stclling waarvoor ook de OVGO
(dc orerk.repelende organisaric vatt verctti-
gingen van gepensioneerden) zich brj voorU
during inspant.

B[JAAKDENZORC 
i

b::-TE""L

C.

U r : h.q haatv.* h de ad. ten tu.t,

zrJ KCMEN ELAAII!

'Iben de Wegenwacht in 1946 werd

opyerirhr. waren het nict de ionpre
techneutetr, die solliciteerden. Som-

rni,qe haakten na uerloop tan tyd
weer a;f, omdat het beroep uan we-
oenuacht hard bleek efl een zwareö
wissel trok op het fysick. ook het

langzaam opgang komend herstel

uan de autobrdnche trol< mensen

wq. VaaL door ern aanlokk"liiker
sa la ris. N oth r n ns bleeJ' ltet korps

groeien. Zoals de KLM in die tijd
z'n Plesman had en DAF z'n 'me-

necr Huub'. hesrhihc de Wr:gtn-
wacht ouer Bram Mosheu.uel.'Me-

neer Mosheuuel'in die dagen uan

oprichting en groei. Onder zijn
uaak stuige leiding werden steeds

meer nieuwe mefisen adngefiomeil.

Dank zij het betere technisch on-
derwijs ian nd de oorlog ook steeds

meer jongeren.

Die beginperiode was ouerigens wel
gezellig. File's kwa me n nauwe lij l«
uoor en de toen enige soort benzine

kostte 3 5 rcnt. De mensen dachten

nog minder cotnntercieel en waren

eerder bereid elkaar te helpen. ln
die sfèer werd de.jonge wegenwatht

nls een soort kleine ondernemer op

auto rij d end N ed e rl and I osgela ten.

Ziin reeds aanwezige kennis werd

dàor Cees uan Diiihuizen aangc-

uuld ma ('(n stoont(ursus'lmyroui-
seren'. trïant s wenien uan die we'
genwatht magisthe hrachten ver-

watht. Hij moest oueral verstdnd

udn lrcbben en dllcs wat nrtar ben-

zine rook kunnen rtpareren. Httr
bleek ook de praktyk de beste leer-

meester. Menig aankomend wegen-

wacht schoot wel eens een bok en

moest met schade en schande

groeien tot die getructe magiër. Hij
was op zichzelf adngewezen en

had geen c o mmuni cati emid d el en

tot zíjn beschikking om brj anderen

te rade te gaan. De band met het

Hoo;fdkantoor was sumier en be-

stond hoofdzakelijk uit het weke-

lyk bezoekje udn de inspecteur en

een Jlinke stapel porturije diensten-

rc I r p ! t' n. Ls t cr, t,, lt,ic -,ie, i;1 .-
rend e zí j sp an co nfi inaties werden

ueruan1en door de Lelijke Eendjes,

ging het allemaal beter, omdat -
mei de komst uan de Wegenwacht-

stations - de nobilofoon in zwdng
kwam. Dat was niet dadelijk naar
ieders zin. Sommige jongens tneeil-

den een stukje urijheid en zelfstan-
digheid te moeten prijsgeuen. Maar
di uoordelen bleken ruímschoots te-

cen de nadelen op te wegen. En een

dienstautLt was toch ook wel prettig.
Het ouder wordende lithaam kreeg

wat meer bescherming tegen het

gure klimaat en menige rijpere we-
genwacht slaakte een zucht uan

uerlithting, dls htj na een koude
klu: lekkt'r in lrct beschuttende blik
: .r, --i,i Er,ir,i i,,t <r'!tite't1.

5e ,irri,irrtt rs er rett vtruntlerii, Er
ktudmen prdatpdlet, contputers en

nu zijr we in de tyd udn de Ddta-
systems gearriueerd. Omdat de We-

genwacht nogjong is - ditjaar 43
jaar oud -, zullen de sollicitanten
van het tweede uur (en dat waren

er nogal wat) aardig door hun
grijze haar zitten. Wlen zullen
dan ook binnenkort het uniform
uoorooed uittrekken en uatt hun -

-weluerdiende rust gaan genieten. -
Van de Wegenwacht blijuen uoor

hen alleen de uerhalen. Met een

glas ooede wijn bij het uuur, uertel-

lrn io, uroeger, àen het.nog ècht 
'

leuk was ldngs de weg. Het uer-

grijsde leger in het corps is groot. Er
stapt straks een heel legertje uit. Let
maar op senioren. Ze kotnen eraan!

Tbkt en tekening

Jaap Jaspersen

)l
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INS
NOGTOT l APRIL
De aankondiging van onze jubileurn-
excursie in het decernbernurnrner en
de daaraan verbonden inschrijwingsli-
rniet heeft in de gelederen van onze
vereniging enige onmst te\r'eeg ge-
bracht en \'ïagen doen rijzen. Augus-
tus is nog zover? Kan ik niet rvat later
beslissen? En als het deelnemersaantal
is bereikt, val ik dan buiten de boot?'
Teneinde elke ongerustheid rveg te
neÍlen heeft het besruur acrie geno-
rnen. Met de volle rnederverking van
het hotelrnanageÍlent is het mogelijk
geworden de inschrijring open re
houden tot uiterlijk
I april.
Wie zorgt dat de inschrijringsbon
wóór die datum bij onze secreraris is,

!Éan op 9 en 10 augusrus de reis rnee-
rnaken en is verzekerd r-an een bed.

De gcbodcn haasr .. a. r:rii'È.-'L'.:. j,-...r her
Golden Tulip-nr,r .-',: ".:.:. jd: . r rí-
bruarij.l. opga\e \\.nrri r.ln i,cr aanral
deelnenrers. Dir in ve:bani nret anciere rc-
scrveringen. Men blijkr rhans gerr.'g.-n ..ns
uitstel te verlenen. De lare beslissers hebberr
dus gelegenheid tot 1 april. Annulenng na-
dcrhand is mogelSk. echrer alleen wegèn.
serieuzc gezondheidsrcdenen. Men onr-
vàngt dan het gestorte bedrag van | 150.-

Per Persoon terug.
De deelnemersprijs lijkt

VOORJUBILEUMEXCURSIE

- een bufTet-onrbijt op 10 augustus
- koffie met vlaai op de Van Sciphout-ooot
- een buffet-lunch djdens de vaarrocirr naar

Luik
- een rondtoer door dc Ardennen
- een theestop in het witte stadje Thorn
- een vaarweldiner in restarlrant Dc Woerd

te Zuilichem
Daarmee zijn hct rwee volledig verzorgde
drg,'n van naar wij vcrr.tacl:tcn onbezorgd
plezrer.
De prljs van f, 150,- all-in is op basis van
een 2-persoonskan'rer. Alleenstaanden, die
een eigcn karner wensen, betalen (helaa$
een toeslag van f +5,-.
De bon op deze pagina na invr-r11ing vóór 1

april opsturcn naar mu.J.C. Verniers,Ju-
liana v. Stolberglaan 180. 2595 CM Den
Heas-c

uiterste minumum om -

Het gmllige OL. Vrouaeplein met Ol.V-brciliek.

Maar voor die pnjs krijgt u-

- de heen en terugreis naar Zuid-Limburg
- de boottocht van Maastricht naar Luik
- koffie en gebak op de eerste dag in motel

Maanbergen
- bezoek metproever{ in een kaasmuseum
- een koffietafel in de Oude Hoeve te Àr-

cen
- een welkomstdrankje bij her inchecken in

het hotel
- een 4-gangendiner plus glas wijn in Au-

berge Fort SrPieter
- sight-seeing i:e Maastricht
- ovemachdng in het 4-sterrenhotel Barbi-

7frÍt

,f "ffiF,;.'t

De Helpoort tmiddm tan de oude muunestet
(fo t o \ WV- tut a u t i ch t).

hl..È. rnr;r r. hcr
:.l .:.,.1',r'*,,-

OVERLEDEN IN 19BB
Y'

Met leedu'eze n hebb.-n rvlj rrcrig.laar af-
scheid nroeter) 11.nlen van de volgendc
oud-,\NWBers:

die van de ANMIB - uit de kosen te ko-
meIL

MrJ.M. Harrnsen. chct JA
DhrJ. Kr, rr.. clr. t'Vcrzckrrirrgcn
Dhr. F.D. Nannrric. ÀJr. :cqrrirircur
Mw. T. Dijkstra
Hr. J. de Vries,'Wegenlvacht
Mw. M.C. Smit, npiste
Mw, Il. Uiter-w-ijk - r..d. Woudc,

Jan'
Jan.
Íèbr.
1nrt.
mrt.
juni

wed. Djr. A1g. Toerisnie juni
Dhr. G. Hoogebootn, l)C.Wegenlr,acht juni
Mu,. E.Cl. Ackennarin. bali ernployó' juni
Mu'.J.E. Lotrte, secr. klntoor-
lioofà Àsd aug.
Mu'. M.G.F.M. ten Rrink-Koning,
bcdrijÍssecr. LA aug.
Mu'-. A.M. Hiddes. R,:isdoc. teleionisrc okt.
Dhr F.W. Mcyer, Interne Dicnstcn okt
Mu,-. M.C. Croes. Chcf Reisdoc. l
Voorl. nov.

Hierbrj gecf ik mij op vool dcJubileunrexcursie op 9 en 10 augusrr.ls.

[] Ik rvens een kanrcr alle,-n tegen clc nrcerprljs r,an f. +5.-

[] De kosten ad ...... r t. 150,- (u'-el,/nictvcrrneerderel mer de I pcrs. toeslag) maak ik ovcr op

postrckerring nr. 381ó027 t.rr.v. Ver. Gcperrsioneerdcn ANWB ondcr r.ermeldinqJubile urrr-

excursic.

BON

l)atunr:Handtckening:

Postcodc/woonplaats:

Adrcs:

I Ik deel de karner mer .....................

Naarl: ...

9
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Mcr dc gr,,eicrrde be lalrgtrelli:rg \our l)r-
tuur cr) rrrilicu. blrlkr.r"k Jc intr're.rc re

stijgen i1r de groene cultuur. Om dat te
toctsen is er ecn gescirikte gelegenheid op
zrrcrdaq I april. Darr benr tr n.lkolrr irr d.'
ka..en van rnccr dan Jtt0 grocrrr, -. bl.rc-
rnen- en plantentelers, verspreid o\.er 25

regio's in den lande. Hicronder volgr,n de

diverse piaatsen.
GRONINGEN: Zuidbroek, tuinb.cen-
trum De Akkers.
DRENTHE: Emmen, tuinb.centrum Kla-
zienaveen.
OVERIJSSEL: Noordoostpolder, Ens,
Luttelgeest.
GELDERLAND: Twello e.o.; Over Be-
tuwe, Bemmel, Huissen, Lent.
UTRECHT: Vleuten, De Meern.
NOORD-HOLLAND : Heerhugowaard.
Rustenburgerweg; Heiloo, Maalwater/
Vennewatersweg; Heemskerkduin; Aa1-
smeer, Hoofdweg,/ Kalslagerweg, Bloemen-
veiling, Legmeerdijk.
ZEELAND: Flakkee, Ooltgtensplaat;
Schouwen-Duiveland (alleen's middags
13-17 uur).
NOORD-BRABANT: Asten, Tuinbouw-
centrum.
ZUID-HOLLAND: Westland, startpunt

Hd oo.qsten uan rdtlíjs fu ecn kas ir lrct ll,'estland.

Veiling Delft-Westerlee, De Lier; Wad-
dinxveen, Abr. Kroesweg; Stompwijk,
tuinbouwcentrum; Pijnacker, tuinb.gebied
Overgauwseweg; Roelofarendsveen; Rijns-
burg. bloemenveiline Flora: \'oorne Put-

ten, Spijkenisse, Geervliet, Hellevoetsluis;
Sion, tuinbouwgebied tussen Rijswijk en
Delft; Hoekse Waard, proetboerderij West-
maas; IJsselmonde Oost; Eiland van Dord-
recht.

1 / t989

ZIfIERDAG I APRIL'WARENFIUIZEN OPEN

BLJ-ZONTDERHEDE /
Het speelde zith af in de jaren zestig, toen er nog

zeer caluinistisch tuerd gedacht brj de ANWB en

de Kampeerrddd. Zo werd streng de hdnd,qelxtu-
d(n adn de regel: yetn personen uan h, iderlci
kunttc in één tent zonder botarbrieljc. Maar ltet

geual wilde, ddt op één uan de bijkanntren een

koJJielulfrouw werkte van inmiddels 61 jdar, die
lurdr tijd ver uooruit tuas en aljaren sanrctl-
woonde nret een (oudere) man zondergetrouwd te

zijn. C-)m met lmdr vríend op één kdmpkaort te
til(Ueil stdalt en uiteradrd net deJittut's uan bei-

den, moest ieder.iaar opnieuw speciale toestetil-

mirryworden gerraald adil'Den Haag'. Ook die

enekeer, toen de hottfdinforntdtrice rnet uakantie

wds en ze de papieren met adnvraag moest inte-
ueren bij een f ong.e inÍormatrite. De kolJieltrf-

;frouw.aeneerde ziclL no.qdl. Ze boogzith t)er ()uer

de bdlie en.fluisterdc:'fa, tlat ntoet iedere keer op-

nieuw, wdnt zit je, ik leeJ-in combindtie...'

De inJormatrice snapte er ceeilJluit t)dt1, ttldLtr

bleek by rtaurnag elders óók de uitdrukkíng'in
toncrrbinatt' ttíL I rc Lcttncn.

BUITEINPOST

Medische keuring
Gesteld vu'ordt, dat als een ANWB-perso-
neelslid gepensioneerd rvordt ofrnet vut
gaat, a1le faciliteiten van de r'verkcnden ge-
ha:rdlr.rafd blijverr. lk hrd icdcr j.rar Jeclgc*
r)omc r1 .,,,, d,l [r.d 11 trr r red i'c]re keu ri n g'br-;v
drBotter en dacht dat dic ook door.zou
gaan. Volgens rnw. Tuurenhout was dit
echtcr dc enige uitzondering. Op dat mo-
ment dlde ik daar niet zo zwaar aàn, 1nàar
daar ik er er v,'el prijs op stelde, heb ik op
eigen kosten een soortgelijke medische
keuring laten verrichten door rnijn huisarts.
Dc kosten bcdrocgcn [ 250,-.
Onder de groep gepensioneerden e1l vutters
van de ÀNWB moet ongem5feld een niet
gerilrg percentage zijn dat belangstelling
heeft voor een jaarlijkse medische keuring,
nraar daarvan door een ecn pnvc-uitgavr'
van bijv. f 250,- wordt weerhoudcn. Lijkt
dit eenjuiste, terechte uitzondering op
'handhaving van de faciliteiten van dc wer-
kenden'? U5 hlkt dit nict. Wellicht delen
andercn deze mcning cn kunnen w-e die de
directie i.c. de heer Nouu'en voorleggcn.
Graag hoor ik de mening van andere leden
val1 onze vereniging in de Buitenband.
'W.W. Meijsen, Rotterdarn
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Terug in de tijd. Hoe vaak zeggen we
aan tafel niet, 'rroeger bij ons thuis'
en dan volgt doorgaans rvat 'rnijn'
rnoeder deed tnet boontjes en appel-
tjes, rnet stooflappen en rnoten vis.
Dodelijk voor degeen, die naar beste
verrnogenjuist het eten op tafel had
gebracht. Maar wie de herinnering
ophaalt, proeft bijkans rveer de srnaak
op de tong. Paul van der,\1eij. rnees-
terkok in het Amstel Hotel te Affster-
.larn, heeft ook z'n herinneringen en

\r,ijn weet van de overlevering. Hij is
voor ohs in z'n geheugen gaan spit-
ten. 't Vooraf e is van deze rijd. ZelG
even vooruitgedacht rnet het oog op
de kornende asperge-oog5t. \laar't
hoofclgerecht is ditrnaal uit de vol-
tooid verleden tijd. Karper volgens
grootrnoeders recept.

/

ASPERGES COCKTAIL

Benodigdheden
250 gr. asperges
100 gr. gekookte ham
80 gr. noorse garnalen
2 eetl. mayonaise
1 r:respuntje cayennepeper
gehakte bieslook of dille
1 theelepel sherry
1 tireelepel cognac

Schil de asperges met een dunschiller voor-
zichrig van kop naar staart en snijd het
kon{e af. Kook ze nu in u'ater rnct zorlt t
10 mrn. en laat ze koud rvorden. Sm-jd de
asperges in srukjes van l',, cn-r.. snij r-an de
ham kleine blokjes en n1-nq berde n.ret de
noorse qarnalen. Doe nu de mavonaise brj
de shern'. cognàc. cavinnepeper en qehakte
dillc of bieslàok en nr.-nq iiiUij tr.i
à\Frrgc nrltt carnai.nni.ngt.l.
Verdelen or.er glazen en een takje diile erop
voor de garnering.

GROOTMOEDERS KARPER

Benodigdheden
2 moten karper
2 eetlepels wijnazljn
'/' prei
.t takjes peterselie
50 gr. knolselderij
'/, u,interwortel
'/, ui
1 laurierblad
5 peperkorrels
1 kruidnagei
2 eierdooiers

',/, theelepel paprikapoeder
'/, di. mayonaise
'l theelepel zout

Vrrag b5 de visbocr om dc kop ofde staart
van de karper om bouillorr rc trekken.

Maak de prei, wortel cn knolselderij schoon
en snij ze in kleine stukjes. Doe dit ook met
de ui. Doe prei, u,ortel. knolselderij,
ui,rlaurier, kruidnagel, peperkorrels, azijl
en zout in een pan met water en breng dit
a,rlr de kook. Leg nu de r-noten karper er
voorzichogbij en laar ze in + 12 minuten
gaar u'orden. Dc rnoten moeten net onder
\\ àr.r staan. Haal daarna de moten uit het
\l'ar.r L'n laar ze op een schaaitje afkoelen.
Doe nu de kop of de staart van de vis in het
kookvocht. Laat het vocht indampen tot
l/3 var de oorspronkelijke hoeveelheid.
Zeef het voclrt een laat dat afkoelen. Vocg
darr de eierdooiers toe en klop dit luchrig;
r.oeg dit dan b5 de mayonaise. Breng het
geheel op slnaak met paprikapoeder err giet
de saus over de vis. Leg er eventueel wat to-
il1a:1t en citroerr b5. Het gerecht wordt
koud gesen'eerd.

1/1989

KOKENMET
PAULVANDERMEU

RLS ZU DOOD t5, B6N IK D€. OUDSÏ€, HIER I

FIETSEN OP
VOORNE-PUTTEN
Actieve leden van dc VG-ANWB in de
Randstad u.orden opgeroepen nlee tc gaan
fietscn op Voorne-Putten. Een polde'r- en
duintocht nrct Maassluis als begin- en
eindpunt van circa 50 km. sarnengesrcld
door c,trs lid Roel Slegtenhorst. De tocht
wordt gehoude'n op dondcrdag 27 april en
start oln 10 uur's ochtends blj de pont over
dc Nieurzu,e'Waterweg. Het is nrogelijk
cventueel aftc stcken cn tcrug tc kcrcn
naar he t ve rtrekpunt brj cle pont. Er zijn
, rttdr'rwr'S divcrtc ér.rhlistct r r, rrtcr r vor )r
rusr. kotfic ctr lurrclr. Ht t ii Jc bcd,rt lirrg.
dat nren mct eigen vervoer riaar Maassluis
kornt. Bij de pont is voldocncle parkccr-
ruinrte. Voor lcden uit Den Haag en omge-
ving zal bij voldoende deelname een
vrachrrnagen rijde n voor hct ile tsvcn,rer.
Zo rnogelijk voor 1 april r.r.relden bij rnrv.
Gcrda Borsje, teleioon 070-8-177ó(r oiclc
redacteur v;rl dc Buitenband.
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KRUIS\MOORDRAADSEL De'Flersenbreker' in het decernber-
nuÍuner'88 is de puzzelaars onder
ons te machtig geweest. Of niemand
heeft zich gewaagd aan het coÍlplexe
cijferspel van Ciska Paanakker, óf nie-
mand is er uitgekoÍnen. Hoe het zij,
de nieuwjaarspost bevatte geen oplos-
sing. Geen goede, geen foute.

Verticaal

Florizontaal:

1. verpakking
,1. raam
8. zoogdier

12. rivier
13. vaartuig
1,1. watervlakte
15. lietdesgod
17. appclsoort
19. gaa{
20. hootddeksel
22. adreskaartje
24. deel v.e. kledingstuk
25. wapentuig

17. boomvruchr. kJepper
32. urriek
3.t. niet fraai
3ó. gast
38. zeevis
39. plechtige verklaring
't0. deel van ccn vis
al. pl. in Limburg
,t3. pl. in Duitsland
45. betaalmiddel
,[ó. nimmer
,t8. schcepscigenaar
50. mann. dier

51. plaksel
53. wapen
55. buigzaam
58. koraaleiland
ó0. prozaverhaal
ó2. volksoverlevering
ó.1. wiel
ó1. nlak
óó. ondergang

1. mooi
2. gedicht
3. overal
5. putemmer
ó. sp. titel
7. stekelig dier
9. zoogdier

10. soort hert
11. afstammeling
1ó. lang en slanl
17. mann. hond
18. genotmiddel
19. gewelf
21. deel van een boom
23. plawis
26. mart
27. vertrouwelijk
28. vorm
29. voorm. muntstuk
30. gebladerte
31. lich. deel
33. x'olp1uis
Jf . JndL'rnahr:
., ,/. Kreet
,12. edel
,t3. vrachtschip
4.1. telwoord
45. geleden verlies
47. deel van het hoofcl
49. sp. ritel
52. hemellichaam
53. grote vogel
54. rekening
55. lastdler
5ó. talent
57. wijnglas
59. kraan
ó1. omslag

v

v

67.
ó8.
ó9.

stop
land

van een vat
in Azie

dranl

B RAGE OVGO

85 juiste oplossing vorÍien de letters van de hierna genoernde nunlnlers een berocp:
40 --7 - 17 - 1 - 39 - 9 - 29 - 67 - 58 -,15 13 - 54 - 59

regc-
Gezien

kse

betaalt per 1

Ë P i7Ël/ /l // ,

RThAN LAGER

Het besruur van de OVGO (Overleggrocp
VererÍgingen van Gepensionecrdcn van
Ondernemingen) hccft eerr billij ker
ling voor de contribude vastqesteld.
irct grote verschil in ledenral van de
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Oplossingen van dit Kruiswoordraadsel inzenden vóór 15 april a.s. naar m'w.J.C. Ver-
niers,Juliana v. Stolbcrglaan 180, 2595 CM Den Haag. Voor de goede oplosser is er een
cadeaubon ter waarde vlof.25,-. Veel succes.
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januari 1989 dus dit rninirnunrbr:drag.
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