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BEVEILIGING
Maart vergadeÍnaand. Alle leden worden
opgeroepen voor de 11de Algernene Verga-
dering van onze vereniging op dinsdag 27
Írtraart. De AN'WB heet ons welkorn in het
HooÍtlkantoor lnet spijs en drank vanaf
11.30 uur. Daarna wordt het sarnen praten
en beslissen over de statuten, de gewenste
aktiviteiten in de regio's en de op handen
zijnde senioren(sport)dag. Alles bedoeld
orn de veÍeniging nieuwe irnpulsen te ge-
ven en haar toekornst veilig te stellen. Vei-
ligheid is ook het therna van een audio-
visuele presentatie. Een klankbeeld over de
beveiliging van alle ANWB-vestigingen dat
ons ter afsluiting wordt aangeboden
(pug-8).

JaapJaspcrsen
Paul vari der Meij
Ciska Paanakker

-fan v,d, Starre

Mario Wijtrvoort

Produktie
Zet- en druhverk
Derr Haag Olfset B.V

Bestuur VG-ANWB
nrv. FJ. Noordcn lict, roorzittcr

J. r.:in Drunen. vice-voorzittet
mrv. J.C. Vcrnicrs, sccretatis

rnrv. G.N. Borsjc. 2c secretaris

PC. Jurgcns. penningmccster

W.A.1{ornbout
A.S. Roozendaal. lcdcl

KLEINE KARWEITJES
Een stekker prutsen aan een draad. Een
larnp aansluiten en ophangen. Een leertje
verwisselen in een kraan. Een doorsijpe-
lende stortbak op orde brengen. Karweitjes
van niks. Een fluitje van een cent voor
handige doe-het-zelvers. Monnikenwerk
voor mensen zonder technisch benul en
gezegend Ínet twee linker handen. Maar
ook voor hen is er uitkoÍnst. Een cursus
Kleine Karweitjes. In zeven sessies leren
orïrgaan rnet kÍanen, stopcontacten en
aardlekschakelaars. Bij het GEB in Den
Haag. Zie pag.6-7.

Secretariaat

Jul. van Stolbcrglaan l8i)

2595 CM's-(iravelrirage
Tel. oTo - 385 01 9l

DRUKBAASJE
Rornrners is weg. Jan Rotnrners is rnet vut.
Het drukke baasje van de Rotonde vindt
het welletjes. Hij rnaakt plaats voor een
Jonger iernand'. En hij wil nog lang ge-
zond blijven. Bij zijn aantreden telde de
ANWB 1,6 rniljoen leden. Dat maakt even
een verschil rnet de 2,8 rniljoen van van-
daag. Meer mensen ontvangen, wegwijs
rnaken, bijstaan. Leuk orn te doen, rÍraar er
rnoest op het eind toch de handrern op.
Een ingrijpende operatie heeft Rornrners
op de betrekkelijkheid van de gezondheid
gedrukt. 'Ik wil nog een beetje genieten.'
Dat zegt hU 
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Er is rveer een goudclr hulvclljk
in de club. Drie dagen virór dc
Dtritsers,lns land or..er-r,,ie1en,

op 7 mei 1940 dus, stondcn Ab
Krrn ,irro ír,rcn lx) crr Anrrie
Broos (-r2) voor de anrbtenaar
v.rn cc blrrgcrliikc .r.rrrd irr

\X/inschoten. Hij rvas versias-
gcvcr bij de Winsciroter Cou-
rant, zij apothekersassistentc.
Hi j trr,,rst .rrrrbr.lrrlr. n,,g.rl
..ir, ,'r"". fccstzaal Donunc-
ring, r,oor een verenigings-
avoncl met bal na; zlj kr'r,am onr
te dansen. Een vriendin had
Irrrr d.ri'cigenri rjzc rcnrje vrrr
de krant' a1 ccns aangcu'czcn
en rra.l,rt zc salncil quick-qui&-
siorvcu arrdere ternpi iradden

specialiteit, \vaarnree hij inder-
tiid nog een prijs venvicrf
Ook in zjjn r.ak creëerdc Ab
Kamping een specialiteit. Bij
de Autokampioen bcgon hij in
19ó-t di: iestaurantrubriek Ro-
mantisch TaJè1,:n. HonCerd res-
tauràllts bezocht ir{j. dic voor
Je ku alificrri , v,,n16111i51ltit

aalrnrcrking kr'vamen. Bedocid
ais tip voor àLltotocrcnde iezers

rnet enigc culinaire intetesse,
rrlàai mct onvoorziene gevol-
,.rt itt dc s.vicidc ll()rccit. L)e

i.'.,r,,r.,, ri vcrenigderr zicl r

lnct hct van de AK verkregcn
predikaat a1s grocp cr1 expor-
trerCelr de eretitel ook naar het
br-ritcnlalrcl. Dat leidde weer tot
een internationaic clrtgids voor
Ro m a n tis ch Th_ft ! e n. Met dc
ronrandek is ook bijna het
genre Yerd\o,cnetr. lD ons land
zijn i-ioq r.ijitien restauralrts
or.cr. die het door Ab bcdaci-rte
cikrr r'.,.r.t,. (iczcrctt itt ziitr
lvl5.(nJ.rr.( irrli.. rr.rar Iuj crr

Àrurie goed de rrie jaar \\'o11e1r.

1:cc[r llrj er ge cn bt tttnr'irttir
1}reer n]ce. In 197-l dr.vong ccn
verlarnmencle spicrziekte herr-r

de ANWR en de AK tc vcrla-
tcn. Die heeft hem tot de ro1-
stoel veroorcieeki en het sprc-
kcn bcrnoeilijkt. Restaurants
iroeven nict rnccr cn van de

auto nloet hli niets meer hcb-
berr. Allccn de aandelen. f)ie
houdt hr3 nog b5. En 1eep.

I)c auto hccft alajd ccn grote
ro1 gespeeid in het ieven van
c.rl luJcL. .rud-AÀ W!-
bruidcgonr. Hij is cr ai bri de
Rotrcrdarrrsc Vcrkcer'r'ol i ric
nrecbegonner. belast ais hii

was met rii-opleidingen. In
t,:,en de AN\YB, die dicipline
beginjaren zestig in huis
haalde. ging h5 cr in dc Rond
tnec door. Rijpr,,ct-1 ,,1.1'-

gevorderden heette dat ccrst.
Nadcrhand Rijtechniek en
Educatie. En Frans Schaik r,,,as

er de chefvan. Over irenr hcb
ik het narnclijk. Hr.1 (ó3 nu) is

straks op 20 apnl 10 jaar met
Dicn Feenstra (ó2) ectrouu,d.
Ze hebben elkaar in de hc,n-
genvinter leren kennen. Orn
aan I'ret etcn van bloenrbollen
tc ontkomen, girrg Dicrr r.an
Rotterdanr-Zuid naar een
tantc in dc bollcnsrrcck. Naar
Hi11egom, \vaar een oom regel-
matiq aan vc.ec]sei .,r'ist te ko-
nrel. Etr claar zat etrc Frans
Schaik onclergedoken. De rest
laat zich raden. Rotterdarn
u'erd hun s'oonstad. Daar hcb-
ben zc r-ier kirrderen (3jon-

1 / 1990

in het eerste ku'-artaal van dit
jaar, reeds iu de eerste nlaand,
hebberr rrccr dric rcrctriqitrgs-
ieden dr: lccfrijd ,1.. ,t"rt.,,
bcrcikt. Tachdg jaar u''erclcn
H.A. Kluis in Nieur.vegein,
voorlnalig Chcf Expcrrise, nre-
vrouvu. Y.C. Hannaart in Voor-
burg, het laatst sectiecheÍ LA.
en filevroll\ r ÀJ,. Hoogen-
bergh in Drn Harg. adrrrirri-
stratricc op dc Boekhoudilrg.
Rcspecticvelijk op 9, l.l en 31

janr-rari. Van harte gelukge-
wenst.
Ro.

lvellj k. Frederieke Blankert-
'Wittcvccn 

(70), jau,el de echt-
gcnote van nijlen onze voor-
n-ralige hootildirecteur, is Lddy
Ldtiner gerorden. Zc is op .l
januarij.1. in de echt verbon-
den (zo zeg je dat gernoonlijk
van eerr Lady) net Sir Robert
Laomer. Een oude vriend uit
vr(\cgcr rrjdcrr rncr u ic zc tttt irt
iret Engelse Wevbridge (Surrey)
\\oollt. L)rrrdar zc haar Haagsr'
flar aarrlr,,udr. is zc rrrrg niet

ï:lï,", 
r.rit hct zicht verdwe-

uitgeprobccrd, krvam van het
.'( r) llet.r:rdcr. Ab \\à: o\r'ri-
qcns niet a1lccn eigenr'vls, hij
h:d ook cctt rtirzottdr'rlr3k gc-
voel voor cijfers ,-:n proccnterl.
Op de FIBS u,-ist hij a1 alies,

nouja. bijna alles. van bcurs-
transacties. Van zijtr eerstc

spaargcld kocht ir5 al Pir-r1ips-

aandelen. Vcrslaggeving, scirrij -
ven (dircct na de oorioq dc
Nir'u,re Haag:c, sedrr-t lv55 d.'
Aut,.i<rr rrpiof:r7 blccIzyrr bc-
r,,cp: aar rdclcn. .bligaries zrjrr

hobbv. Hij was er mcrkwaardig
bedrcveu in. Lccp, zoujc kun-
n( il zegg( l). 'lk rrrmktc dcrrig

Procenr.' zcgt lij , aisof liet cle

qt'u oor)\te zrak r lll dc rt ercid
i.. Nl.. v.rlg. ns.lc'nrerlrod.'
Kanrping'. ccn uitgewcrkte

gens. één rneile) grootgebracht
cn genictcn zc nu vair dric
kleinkinderen. 't Robijnen hu-
r,velijksfeest brcngen ze en fo-
miile door. uaar'cl:ijrrlijk irr

bungalou,s. Excuscrs voor dat
\voordje buitenlands, maar dat
is tcr ere van de Schalkjes, die
sarnell oP Franse 1es z!jn.

Ditmaal is cr ook een vers hu-

OVERLEDENT IN 1989 VERHOGING VAN
PENSIOENTOESLAG

L)eze rr-r:rand hebben alie gepensioneerdcn
van de AI\rWB cen toeslag van 0,521/o boven
hun petrsioeu orlr\,-angen. Voor gepensio-
ncerdcir, die reeds een toeslag op liun pcll-
sioetr getrictcn, is dic tocslag met een gelijk
percerltage vcrhoogd. F,lct bcstuur varr het
Pensioenfonds heeft deze procenruele ver-
hogirrg vastgcstcld ovcrccnkonistig de sala-
risverhoging van he,t AlfWB-personeei in

1989. Hct personeel hecft die salarisr''erho-
ging in nvcc delen onfi,'angen, eclr voor-
ichot van 0,5291, in.januari en een defini-
tieve verrhoging r.an 1,2!ó. Daar deze defini-
nt vc vcrhogirrg p, r l juli tqSO i. irrgt'gean.
rcst voor cle gcpctrstotreerden nog de helft
van dat pclcentàge, t.r,r'. 0,ó%. l)at deel za1

olrs 11og eind 19q0 worden uitgekeerd. Mct
hct oog o» de verhoging van de salarissen
van het zittende personccl bc'gin ditjaar. zal
de toeslagvcrhoging voor gcpelrsioneerden
in deceruber rvcilicht boven die 0,ó?ó uitstij-
gen.

Met leedrvezen hcbben rvij vorig jaar aË
schcid nroetetl nemcn van de volgcnde 1e-

dcn:
Dhr. L. Ka1Í, karthograaf, t3-l j,1an.

Dhr.'\X/.f . (iingnagel. \vegenwacht, ó 3, j :rn.

Mr. A.K. Falrcr, cirefjur. atï., ó9, febr.
Mrv. F.À. Woelz,85, juni
Dhr. R. I)uinsbergen, u,cgculvacht. (r 7, 

-i 
u1i

Dhr. W. de Jongh, insp. distr. chcí, 7+, aug.

Mu'" Ch. Noë, reclactrice TK, 83, nov.
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MET DE VERENIGING SPELEN
EN SPORTEN IN LARSERBOS
Noteer de dag: 22 rnei a.s. De dag van
het jaarlljkse uitstapje van de VG-
ANWB. Ditmaal anders dan anders.
Geen traditionele excursie, tnaar rnet
de bus naar het'nieuwe land', naar
het Larserbos bi.j Lelystad voor een
'senioren(sport)dag'. Een reiinie in de
openlucht rnet alles d'r op en d'r an,
van kofiie met gebak tot en Ínet
lunch en afsluitende barbeque. En
daartussen gezellig bijpraten en kij-
ken, of liever nog, meedoen aan spe-
len en sporten.

'We rekenen als altijd op mooi weer. Op
zon en een lekker temperatuurtje. Mochten
we minder fortuinlijk zijn, dan zetten we
het feest overdekt voort. Op het ANWB-
kampeerterrein staat een'buiten-rotonde',
een groot gebouw met bar, waar we alle-
maal in kunnen. Op het door bos omsloten
terrein worden bovendien grote tenten op-
gezet.Daàrvoor komen de zitjes met para-
iols, met de hapjes en de drankjes. Maar als

het weer daartoe noopt, kunnetwe zo ÍLààr

binnen. Ook met onze spelen en sporten,
vàn croquet totjeu-de-bou1e, van tafelten-
nis tot sjoelen en bal- en behendigheidsspe-
len. Spelleiders geven punten voor behaalde
resultaten om uiteindelijk de'Senioren-
sportkampioen' aan te kunnen wijzen.

\X/ic is uitgespeeld ofuitgckckclr, vr{jhcid
bigiieid, kan wandelen of fietsen. Voor de
laatste groep konrt dc 

.\Xlitte 
Fietsen\\'agen.

Omdat de br-rssen bij ons biijvcrr, bcstaar tc-
r.errs dc rnogelgkheid tot ecn kleiri uitstapjc
naar het Natuurpark Lelrntacl. Daar lopen
przeu,-aiski paarden. rvisenten en rendieren
vrij rond en zijn iret Pater Davidsirert. ot-
ters en kraanr.ogeis te zien.
Deelnerning aan dczc Scnioren(sport)dag
kost l. 35,- per persoon. Omdat d.' nadrr.rk

ligt op sport, spel en opeuluclrtrecrcatic
u,ordt vrlic tijdskleding aanbevolen. Alle le-
den onwangen nog ecn inschrijfforrnulier.
maar u kunt zich reeds oDgc-,,en bij nrur
Gerda Borsjc, Norenburg 237,2591 AM
Den Haag.

GRONINGEN SThRT
REGIO-ÀKTIVITEIT
Dc eerste rnaanden van dit..laar heeft iret
bestuur r.an dc VG-ANWII ovcral in het
land zgn. Íl1eÍitoren aangezocht. Vererii-
gingsleden, clie bereid zijn gevonden cle ge-
werste regio-aktiviteiten vau de grond te
helperr. i{ulp kon'it ct ook vatr de atïclirrg
Bedrljli Maatschappel5k Werk (BMW) in
dc pcrsoon van Tineke den Haan en Leen
deir Du1k. Orn in dc divcrse resio's de daar
u,oonachdge leder regelrnadg Ï5..n t.
krlgen, zullen de eerste bljeenkornstell
r,aluit Den Haag gestirnuleercl r'vorderr.
Daal zri in clc ochterrcluren (tra koffie met
qebak) Tineke iets verteilen over het Sociaal
Fonris err nrogelljke inaatschappclijkc pro-
blerrrcn ctr oplossitrqcn. Na dc iutrcir zal lan
de nriciclag cct'r culturclc of recrt-:rtieve in-
vulling u,ordeu gegevell. De reqio Gronin-
gen b5t hct spits a[op 20 april a.s. De ledeir
in die regio onrvangen daan'oor een gecle-
tailccrd bericht.

PRAIEN OVER
DE DOOD
Humanitas gcr -cst Grollingerr en RIAGG
Groningen hebben eerr gespreksmap sa-
mengesteid or.er het nroeilijke thema'Pra-
re11 over c]e clc-od'. De map bevat een serie

gr'sprr'k.k.r.rrt!'t) .\\ct' d. rr,jeni. rp.n \tr'r-
ven, dood en rou\v. Kosterr f. t:.;o eri te be-
stellen bij Humanitas. Herenu,eg 1ó.

972+ AC Groningcn.

GERIÀTRISCHE
POLIKLINIEK
Iu l)en Haag is in iret verpleeghuis Mech-
ropa, Sche.;enillgseweg 9ó. een polikiinick
gt oprrrJ r,r,rt' ;11gi jt6l,. \cl'1r\rgit)q \f,l) oU-
deren (gc,riatrie). A1le Hairgse ouderen, zo-
r,vel ziekenlonds- als particulien crzckcr-
den, kunnen daar voor spccialistiscir corr-
suit te recht. Er zljt gccrr kosterr àan ver-
borrderi. Tei. o7o-351+ó51.
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DE RECEPTIOA/IST

Jan Rornlners praat, praat. Z'n bruine
Brinkrnan-ogen glirnrncn achtcr clc bril-
leglazen. Er hebben henr r'vel eelrs gezegd,
'Rorntrers rvat ken j!j 1u11en'. Maar clat
vindt hij bijlra een conrplimtnt. 'Zo ben ik
nu eenrnaal. Dat doe ik gervoon'. En als ik
hcm betrap op z'n duidelijke Haagse tong-

val, is dat voor hem een nieuwe aanloop
tot, zoals hij dat noernt, 'nog een leuk ver-
haalge.'
'lk heb rrict zo'n Haags uiterlijk. a1s dat ten-
rllinstc bcstaat. Klvarn er eens een bczocker
birrnen. Ik zeg, goede lnorgen r-nijnhcer,
r,vat zijn Llu, -"vensen? Zegt-ic, u spreekt ook
gocd Ncdcrlands. lk zeq, \vat zegt u 1rr1.

Goed Nederlands? Ik bcn ccn originele Ha-
genees. Nee, zcgt-ic, ik dacht toch datje
een br.ritenlander rvas. Maar Rayrnond
stcrrrd rraasr me en meestal zie:n ze mij ook
een beetje, nouja, van dc Turkse kant hè.
B1j die terrazzor,,'erker ook, daar waren Ita-
lianen. Liep ik als Hagenees tussen. Klcin
varr stuk cn een snorretje. Dachten ze dat ik
Italiaan rvas.'

Dat terrazzou'crk is rveer een ander verhaal.
uit ccn bijna vorig 1even. Nog als dienst-
plichtig militair had h5 'kennis gekregen'
aan Meta Bekker. Het meisje dat nu al 37
jaar zijn vrouu'is. Afgezu,aaid na 21 mooic
jaren a1s chauffeur bij de mariniers ('ik u,'as

met nl'n 1,ó0 rneter de kleinste marinier
van her land') moest hij aan de s1ag. 'ln dcr

r)rr)torbrarclrc r,r ar iret t.rcrr rrir'r zo pico-
be11o betaald. Maar blj m'n schoonvader,
die irr de tertf,zzo zat, hadden ze rnellsen
il()diq- T()ct) hcrr ik irr Jc brrLni s(rn.r.ll).ö--
Daar hcb ik 23, 2.t jaar gcu'crkt. Ontzet-
rend zrvaar. Ik vu,as r,loclcnlcgger. Ik legde
tap5t. Ik stond te metselen. lk stond tc tcgc-
lcn. Ik dccd alles dr.rs. Het congrcsgebouw-,

het politieburcau, in Dclfi, ovcral zatcn rvc.
Tcren r,vas het opeens afgelopen. Ren ik af-
gckeurd. Versleten neklverveis. Door het
sjourven, door het trekken, door het werk
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wu\rERKOPENDEMEN
UEENPRETTIGEffiIE

'Goede morgen mijnheer. Zal ik uw jas
even aannemen'. Hij steekt zijn handen
al uit als ik nauwelijks met één been in
de hal van zíjnflat sta. Ja zeker, thuis
ben ik ook receptionist. Helemaal,'
lachtJan Rommers. En bedrijvig er
achteraan, 'ik zal even de koffie aafizet-
ten, alles staat al klaar.'Het is hem nau-
welijks aan te zien. dat de chirurgen in
Bronovo hem een'kleine broek'heb-
ben aangedaan. Hem een'stofzuiger-
slange{e van 3ó cm'in het lijf hebben
gefrommeld om een riskante verwij-
ding van de hoofclslagader te vervan-
gen. In geen geval hebben zijn beweeg-
lijkheid en praatzucht eronder geleden.
In de gezellige woonkamer, zwart
bankstel, zachte muziek uit hoog ge-
hangen boxen, een parkiet, die er flui-
tend en kirrend bovenuit komt, steekt
hij van wal, vóór ik amper m'n bandje
heb gestarr. 'lk werk al weer drie och-
tenden per week om Raymond te hel-
pen. Maar eerst dorst ik niet meer naar
de rotonde na m'n ziekte. Ik wist niet
welke kant ik op moest kijken.Ik heb
zo'n overweldigende belangstelling ge-
had. Van Van VollenJrove een kaartje.
van de Koninklijke Stallen zo'n fruir-
mand,' - z'n handen wijzen bijna een
meter aan - , ïan de directie, van de
collega's, van alle afdelingen. 't Is onge-
looflijk. Ik kan her feirelijk nog niet
verwerken. Also[je een bijzonder per-
soon bent. Ik heb die baan te danken
aan de ANWB. Dat ik daar mag staan,

daar ben ik gewoon bllj om. En of het
nou Raymond is of ik, dat doet niks.
Dat brengt die functie mee.Je bent
toch niet meer dan anderen. K5kje
bent receptionist, da's één. Twee, ken je
noemen, je bent bode, en ten derde ben
je ook nog portier.-Want dat begrijpt
niemand, datje dus feitel5k drie func-
ties hebt.'
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zelÍ, liep ik in de WAO. B! de beurs telkens
gevraagd ofer niet crgcns een plaats vrij
u,as. Ik had al zovcel sollicitaties gericht aan
allerlei instellingen. Ook bij de politie. Voor
een kleinjobje als bode ofzo.'
- X.4aar-ja tuas afgekeurd, uoor 80 tot 100 procent?
'lk wilde dir:'WAO uit. We hadden thuis
('('tt groot gezin. vicr jongctrs. vier rneisjes.
Dc opvoeding van ons thuis, werken, je
w-aar maken, dic nrentaliteit, ook van de
rnilitaire dicnst, die heb je dus. Ik voelde
nre gewoorr a-sociaal thuis. Het was prccics
tu,-ee jaar en ik dorst niet meer rlaar buiten.
Kijk, a1s 't rnijn been is, ofjc misr een ann,
dan zcgget'r ze, goh r,',at ziclig hè. Maar aan
mij zag je dus niets. f)aarom ben ik bezig
geweest onl aan de slag te konren. Toen
vroegen ze b5 de ANWB een receptiolrisr.
Dat leek me u,ei 1cuk. Maar ik rvist niks van
de AN\Vts af. Toen had ik een gesprek met
niijnhccr Scherder en lnevroll\v Tromp .,,an

PZ. Heb je er zin in. vroegen ze. Ik zeg, ik
u'il het graag proberen. Töen u,crd ik naar
mijnheer Kerckhovcn gestur-rrd, lvant r,.d.

Mark was nct ziek.'En dan opecns met een
schatcrlach, die zegr nog stceds a1s hij nie
ziet, ais ik er geweest was, had j5 niet bij me
gekomen.'
Toch leek er nog een cornplicatie te zijn. 'lk
verdiende rnindcr dalr m'n uitkering was.
Dat wist ik nog nict, want ik had b1j de
ANWB gc15k ja gezegd. Later kreeg ik een
gesprek met een arbcidsdeskr-rndige b5 rnc
thuis. Kreeg ik een or.erbrugging van 't so-
ciaalfonds boururijr.erheid. Nou ja, later
ben ik rn'e1 zover vooruit gcgaan! dat dat
niet meer nodig u,as. Ik kreeg m'n (.l?ó cn
enkele malen ccn gradficatie olndat ik m'n
bcst dcc.' Maar dat ging vanzelfl Dolgeluk-

kig, dat hij u,eer 'eerr jobje'had en dan nog
ééu, u'aarin hij groeide vau het bnderder.rr-
tje van de Rotonde' tot hct gczicht van dc
ÀNWB.

- Je rnat dan mdar 1,60 meten, da mensen kun-
nen niet on je heen.Je ldat merken, dat je ar
bent.

'Dat moet ik. Hct is je beroep, je vak feite-
l!jk. Nee, ik lieb niks geleerd b1 dc ÀNWB
toen ik kwam. Van de Pol, mljn voorganger!
lccrdc mij nicts. Ik licb het ze1Í moeten
doen. Luisteren. zien en iroren. Mr-cdcnkcn
met onze 1eden. Kijk.,je bent berrrokkor.Jc
bent niet zo nlaar iets. Dat hcb ik er zelf
van gen-raakt. Dat geldt ook r-ool l{ar'-
mond.' Het is niet de eerste kecr in hcr gc-
sprck, dat hlj zijn jongcrc collega Rar-m'ond
Salan-rat crblj bctrckt. Precies nvaali.;aar
hebben ze een nvee-eenheid ger.'orrnd. 'Dar
is nog een leuk verhaal!e', ondcrbcckt hij
zijn r,locd van rvoordcn.'Rayrnond liep
achter het posrw-agentje en krvanr op een
rnorgen naar n1e toe, 'ik heb ook gesollici-
teerd, ik zou ook zo graag aan de baiie
werken.'Ik zeg, dat rnaak ik gelijk in orde
voor jou. En ik naar Van der Mark. Of ik
het met Raymond zag zitter? Hondcrd
procent, zei ik. Toen is hjj geh;k naar Ray-
rrond gestapt: ga jij maar naar meneer
Romtncrs, kijkcn hoe dat is. Nu ben ik zo'n
beetje een rweede vader voor hern.'
Ien voorbeeld is h1j ook. 'Dc receptie is zo
voornaarr b5 de AN-WB. Hct is zo belang-
15k hoe je de mensen onnrangt. Als ik een
bczoeker hcb voor deze ofgene cn ik kr5g
een telefoontje terllg! 'meneer Rornmers
nog een paar minuten.'Dan laten rvij die
persooll niet zittcn.'We stappen naar hern
toe en zeggen, 'rnijnheer een ogenbiikje a1-

stublieft. Het kan een paar minuutjes uitlo-
pen. Wilt u misschien iets drinken? Kijk,
dat zijn van die kleine dingen. Kostcn dc
ANWB maar één kwartje. Allccn om de
menserl wat leuk op tc vangen.'W!j staan
daar voor onze leden, 

-j 
a, ook voor onze col-

lega's. In totaliteit hè. Ik kan de rnensen ook
gewooll zeggen, gaat u maar naar balie zus
of zo. Maarje brengt er zovcel bij. Een
'goede rnorgen' is ook crg belangrjjk. Op
zaterdagsmorgens komen er u'c1 rnensen
binnen lnet een gezicht van 'moet ik u,-eer

naar die ANWB toe op m'n vrijc zaterdag-
ochtend'. Kornen ze binncn, kijken wat
stuurs rond cn dan'goede morgen'. Lopcn
ze één stap cloor, denken ze hó. Keren ze te-
rug, komen ze naar je toe. Zc komen voor
een reis- en kredietbricf, hctjaarboek, ver-
zekering, routekaart.'Wcns ik die mensen
een prcttigc vakantie. Als ze alles hcbbcn,
kotnetr ze nog even terug. Kun je lnerken
dat ze dat op prijs ste11cn. Als ze weggaan,
r,r'ens ik ze nog veel plezier en a1s ze met
wintcrsport gaalr, 'breek geen beentjes.' 't
Zljn die klcinc dingen, dieje verkoopt aan
de balie. Wij staan daar als een rvinkelier
achter z'n toonbank. Wij staan daar de
ANWB te verkopen.'

Het leveu valr ccn [eceptiollisr gccít rneer
verha1e11. dan cr ooit verteld kunrren rvor-
derr.Jrrr Rornrrrcrs Irccli z. bij dc r lccr. Noq
..', jr,,. valr n\c( n)at)ncil. Ji. l,.r.rn vijt'"
ullr 11og nict eens konden r.vorden voor dc,

reisburcaubalie. 'lk ga naar ze roe. Hcrcrr,
gart r.l llrce. \\ ( gJf,r) rluirerr. Ze gr dc cen. ik
kottt :ttorgetr \\!l tcntg l)ct ('(r) b.lrrr. Ik
,.C, jtJ, jU komt er morgcrl helemaal rnooi
lrict in met je borl. R15fj5 maar lekker
buiten. L)ie rnljnheer. die naast je loopt, die
lrag morgcll nret nrij binnen. Ze kcken rne
an. Ik zeg heren. r'rog een helc prerrige
avoncl verder. Zciden ze nlc Írog gedag ook.'
We hebben dit gesprek cen paar wckcn
vóór zijn aticheid en zijn ó1ste verjaardag.
Van de omstuu ing r-an allc ÀiWítscrs cri
br-ritenrel:rtics. die hcrn inrniddcls hebben
laten uetcn hoe ze hcrn zr-rllen missen,
hcett h5 nrrg geclr s'eet. L)ic .rlnories staan
hern nog te rv:rchten. En zc zu1len heviger
zrjrr. d.rrr rocrr Irr.,i rrr zijrr ,,pcr.rri. i:r jaíuari
nog evel1 teruqku,am. 'Ravnrond belde op.
Mijni'rccr Nouu.en zou her 1er-rk vinden a1s

je rnet de Bondsraad zou kunnen komcn.
Veertienjaar heb ik onze bolrclsraadleden
onffangen cn de Raad r.an Toezicht, of het
Dagel5ks Bestuur tocnrerdjd. Maar, daar
hebje het u,cer. Ik u-ilde nict al1een voor
dic bijzondere dag tcrugkornen cn de an-
dcrc dagen niet. Daar zag ik ri. at scheefs in.
Toen zei ik tegerr Rar..nrond, dan kom ik's
nlorgcns ook drie uurtjcs bij je.'
De kleine man heeft het serv.-ten. De da-
mes vlogen henr om d. hï1,. Collega's, be-
zoekcrs, leden schuddcrr hem beide handen,
kiopten op z'n schouders. Z'n bruine ogen
rvotden vochtig als hij over dic terr-rgkeer
vertel t.

Hoe moet dat nu strul<s? Zul-ie al die nrcnsen, die
collegd\, die gezelligheíd niet míssen?

'lk heb gernerkt, dat ik me toch re druk
maak. Krijg ik het hicr benaur,vd.' H5 u,ljsr
op borst cn hartstrcek. 'lk ben nu mer dc
handrem bezig. Na m'n afscheid en rn'n
vcrjaardag ga ik me een paar dagen rustig
houdcr:. Drarna qa ik rner rr'n urou*.
doclrr. r err klcirrf,irrJercn !'cr) rveek op rvin-
t('r\port. AJ: ik rcnrgk.rrn ir her rl wecr
nrrarr ('il drrr z.rrq ik dar de fiers klaar srarr.
Ecrr nriddag in J.iucek zwcrrrrnerr. lr.'b ik
met m'n dochter afgesproken. En ik heb
nog werk zat. Ecn karncrtje voor rne zelf
inrichten. En ik hcb nog een boot liggcn, de
'Zryarte Zee', modeiboui.v, die rnoct ik een
kcertje gaan afmaken. Fictsen, zwclïrtrren,
romrnelen, zo stel ik me dat voor.-V7anr wat
ik aÍk1ets in de Rotonde. dat kan ik niet
nlet dc buren doen. Dan zcggen ze, hó daar
kornt-ie wecr. Begrijp je war ik bedoel?
Maar 't is een hard gelag. Ik ga nu b5n1ds
weg. Ik weet toch niet hoe lang ik blijf le-
ven. Dat moetcll u'-e reëc1 zien. Ik weet niet
u,'at cr gebeurcn gaat. Ik zeg maar zo, laat ik
nog even gcnieten.'

Brttn Roozendaal
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Tien wouwen en twee mannen heeft in-
structeurJ.M.Jacobson om de tafel. Over-
wegend middelbaar en ouder. Veel grljze
koppetjes van vrou\À/en, die hun man verlo-
ren en nll hun rechterhand missen om
kleine euvels in huis te verhelpen. Vóór zich
hebben ze een plasdc gereedschapskist.
Daarin schroevendraaiers. tangetjes, mes-
sen, schaar, elektradraad, stekkers, schake-
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Wouuen geuonden ooor ndfifiefiuerk. De een schiat de
dnder te hulp. Rerhts, nrcurouw Vat Ekuoudt (75), in
de rueer net een stopconÍdct.

In Den Haag wordt de cursus voor het
tiendejaar gegeven. Door de bank ge-
nolÍlen hebben zo'n duizend Hage-
naars eraan deelgenotnen en als her-
innering een certificaat van deelnarne
ontvangen. Elke cursus bestaat luitze-
ven lessen van steeds 2'/ztur. Vijfoch-
tenden of rniddagen worden besteed
aan elektriciteit, twee aan water (alle
typen kranen en closetcornbinaties).
De cursus wordt gegeven in het ge-
bouw van het GEB.

laars, stopcontacten. Als ik binnenval, heb-
ben ze drie lessen, drie middagen, achter de
rug.Ze hebben al geleerd met hoeveel watt
de stoppen thuis van 10 of 15 ampère maxi-
maal belast mogen worden. Hoe een trans-
formator werkt en wat de groepenkast is.
Ze hebben het verschil leren zien in draad-
diktes en waarom de ene een grotere
stroomsterkte verdraagt dan de ander. En al
op de eerste middag de beste hebben ze
stekkers uit elkaar gehaald en aan een sche-
merlamp gemonteerd. Een snoerschakelaar
heeft evenmin langer geheimen voor ze en
de vorige keer hebben ze een pottekijker
opgehangen en schakelaars en wandcon-
tactdozen vervangen. Vandaag is de aard-
lekschakelaar aan de beurt.'Want de moei-
lijkheidsgraad sdjgt naàrmate het aantal
lessen vordert.Jacobson doceerc 'de aard-
lekschakelaar voorkomt, dat lekstroom niet
door het lichaam wordt geleid. De aardlek-
schakelaar zit gebouwd in de groepenlast...'

Hij heeft ook een tip: 'Als u buiten wilt
srijken, op her balkon of in de tuin, dan
kunt u een losse aardlekschakelaar gebrui-
ken, die in de geaarde wandcontactdoos in
de keuken past. Dat is nodig, omdat buiten
sprake is van een geleidende vloer. Dat is
ook handig alsje buiten iets te boren hebt,
of de heggeschaar wilt gebruiken. Die toe-
stellen hebben allemaal een beveiligde
Eurostekker.'

't Klintt ingewikkeld, maar er wordt ge-
knikt. Oí ze doen alsof het begrepen is.

Bovendien hebben ze de theorie voor zich
in een losbladig boekje, dat bij de cursus
behoort. 'Kleine karwei{es thuis' heer her.
met als ondercitel'zelf doen met elektrici-
teit en water'. Vanaf het moment, datJa-
cobson ze het verschil leerde tussen de
bruine voedings- of fasedraad, de blauwe
nul- ofretourdraad en de zwarte schakel-
draad, willen ze eigenlijk wel ólles zelf
doen. Hele leidingen aanleggen, draden bij
rekken. Ze staan te popelen. Maar de do-
cent vermaant meteen: 'Daar komt wel
meer bij k{jken. Dan moetje de voorschrif-
ten kennen. We zijn hier voor't verwangen,

ó
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niet voor nieuw aanJeggen.' Doe-het-
zelvers mogen niet alles. Het GEB doet daar
nogal panisch over en vreest, wellicht te-
recht, voor ongelukken. Trouwens de
kleine klusjes zijn voor de meesre cursisren
ingewikkeld genoeg.
Uit de gereedschapskisten worden de serie-
schakelaars opgediept. De bedoeling is, die
uit elkaar te halen, de zusterschakelaar in

ITE VOLDOENTNG
de voor elke cursist gemaakte werkkast te
demonteren en die te vervangen door de
ander. Ook de combinatie schakelaar-
wandcontactdoos moet van zijn plaats en
door een wandcontactdoos met randaarde
vervangen worden. Een heel gepruts voor
mensen, die niet het flauwste benul hadden
van wat onder zo'n witte plastickap verbor-
getzat. Handen gaan ffillen van inspan-
ning. wangen gaan gloeien. Mevrouw Van
der Elswoudr is 75. Als ik over d'r schouder
kom meekijken, krijgt ze de zenuwen. Ze
laat een schroef e vallen. Maar ze zer dapper
door. 'Veel te moeilijk voor die oude hei-
sens van mij, En die technische rermen.

Wat is voltage, wat is veiligheidsaarding?
Moeilijk hoor.' Maar het waarom van die
cursus ligt voor de hand. 'Ten eerste om
tussen de mensen te zitten. 't Is heel gezel-
lig. En dan,ja de aanleiding was. dat een

stek-ker{e van de stofzuiger kapot was. B{j
de buren waren ze niet thuis en de buur-
man aan de andere kant kon het niet ma-
ken. Mijn man deed woeger alles en nu
moet ik me zelf helpen. Maar de spirit is
nog jong. Het lichaam protesteert, maar ik
wil nog zoveel.'

Mevrouy Steneke is op herhaling gegaan.
Ze_h_eefr de cursus vorig jaar gevolgd, maar
wil het nog eens dunnetjes overdoen. Ze is
nog een bee{e bang om een zomaar een
stopcontacr te vervangen. "t Gaat al beter,'
zegt ze, 'maar ik heb een slechte handvaar-
digheid. Die bl{ft.'Naast haar lacht me-
vrouw Schuurmans: ''\Xl'e zijn zo knutselig
geworden. Ik wil nu ook nog de ANWB-
cr:rslirs Pech onder Wegdoet.'
InstructeurJacobson heeft er plezier in. 't Is
heel leuk om te doen,'vindt hlj. ''Welke
groep je ook hebt, de mensen zijn erg en-
thousiasr. En 't is gezellig'. ,o.gi hij ei aan
toe als het kopje r"hee is !.r.hJnk.í en een
van de dames meegebrachte koekjes rrak-
teert.

Het GEB kent dag- en avondcursus-
sen. Men kan kiezen uit dinsdagoch-
tend, dinsdagavond, donderdagrnid-
dag ofvrijdagochtend. De kosten be-
dragen voor de dagcursus f 75,-, voor
de avond f.96,-, in beide gevallen in-
clusief het cursusboek.
Voor rneer inforrnatie bellen: 070-
3132262.

Het ttantdl tnantrcn is door-
gaans.qerina. lnzet: het uaÍt:r-
doset, onderdeel yart de
batercursus'.

Tbhst enfoto\
Bram Roozendaal
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KOM MET OPENBAAR
VERVOER

Het parkeerterrein bij her Hoofdgebouw is

uirsluitend bestemd voor leden van de
ANWB. Het is deeelnemers aan de Alge-
mene Vergadering niet toegestaan daar te
parkeren. Omdat parkeerruimre in de di-
recte omgeving beperkt is, dringen wij er
bij onze leden op aan gebruik te maken van
het openbaar vervoer. De bussen 18 et23
hebben een halte bij het ANWB-gebouwOp l januari 19i19 telde onze vereniging

335 leden en 1(r begunstigers. Dat laatste

aantal is gel5k geblo,cn, lnaar op 1januari
1990 tclden u''e 352 ingcschreven leden. Dat
aantal zou grotcr zijn geweest, wàren ons

dccr) Zr'\ r'r) ledcrr door ovcrlrjderr orrn rllcrr.
2r. ,,,,...r.,, rr ij hclars ook a"['clrcid lrenrcl)
,.al) onz e voorzittcr mr Arjen Faber, in fe-
bruari. en van ons medc-besnrurslid Walter
dcJongli, in augustus.
In verband met he t overlijden vatr tnr Faber
rs mu-. FJ. Noordervliet-Van '§Vest tot voor-
zitrcr benoemd. Als lid van het bestuur is

de hccr W.À. Rombout toegetreden. Na
onderlinge vcrdcling van de fulrcties, over-
eenkornstig art. 10 lid 3 van de Statuten, is

het bestuur a1s r'olgt sarnengesteld:
M ri . FJ. Noorder-vli.'r v.rorzirrcr
I llrr.J. r an Drunett vicc-vo.rrzirrcr
Mri. j.C. Vertricrs s(cr('rari\
Mri. C.N. Borsje lc secreralir
l)hr.P.('.Jtrrgen' pctrningmee:tcr
Dhr. W.A. Rornbout lid
Dhr. A.S. Roozendaal 1id/red. Buitenband

Gedurende het verslagjaar kw'atn he t be-
stuur achtrnaal b5een en u,el op: 23januari,
13 maart. 18 nraart, 25 mei, 17 ju1i, 18 sep-
tenrber. 20 noven'rbcr en 14 decenrber.

Op 1tl maart vorrd dc 1Ode Algenrenc Le-
derrv.'rgadcrir:g plaart. Voor het eersr rrier
op c.n doord, rveekse dag. nraar op ccr) za-
terdag. De sterk gcgroeide belangstelling
vc'ror de jaarr,'ergadering, maakte die ver-
schuiving voor de rnedeu,-erkers op het
HooÍdkantoor noodzakelijk. Na de koffie
begon de vergadering om 11 uur in het be-
drijfsrestaurant op de óde etage. Daar
kr,r,arn de hooÍddirectcur nrr P.A. Nourven
ons verrassen. Kort tcvoten vat-r eetr AIT-
bespreking irr Parjjs terugeekecrd. u.ilde h5
hct u,eekend niet ingaan zonder de biieen-
gekorncn oud-ANwBers toe tc sprckcn cn
deelgenoot te maken van dc onnr.ikkelin-
gen binnen dc Bond.

Op 9 en 10 augustus is het rien jarig bestaan
van de VG-ANWB gevierd met een r\,vee- ' , ,i-

daagse excursie. l14 deelnemers in drie'bus-
sen maakten de tocht naar en door Ztid-
Limburg mee. Dant zij een extra subsidie
van de ANWB kon de vereniging royaal
uitpakken en toch de deelnemersprijs laag
houden. Voor f 150,- per persoon kregen de

leden en hun partners de reis uit en thuis,
de boottocht op de Maas, twee lunches en
nvee kostelijke diners, ftveemaal koffie met
gebak en een apéririefen overnachdng met
bufferontbijt in een S-sterren hotel. Met de
weergoden 

^aÍt 
onze zijde waren het gewel-

dige dagen.

Het jaar 1989 overziende, kan het besruur
vastitellen. dat er alle reden is tot tevreden-
heid. Het netto ledental is gegroeid. Met
alle wensen en verlangens vond het besruur
een gewillig oor b1j de Hoofddirecteur. Be-
sprekingen met de HD hebben o.m. geleid
tot een verhoging van de subsidie per lid,
op weg naar het eerdjds overeengekomen
bedrag. Daarnaast werd de ANWB-bijdrage
in de kosten van de Buitenband verhoogd.
Ook is de HD de Vereniging tegemoet ge-
komen in de kosten voor porti, repro en het
gebruik van vergaderruimten en het be-
drijfsrestaurant.

Omdat de deelnemende leden aan de AIge-
'mene Vergadering de zaterdagminder aan-
trekkel{jk vonden - een lege rotonde, lege

BrJ-ZO DER.HEDE^/

Her is gezellig tlruk by de ANWB lÍiddelburg.
Het kantttor in Zeelarul benorrrden de Wtester-

schelde is de spil van uer kotnende leden, die er

meteeil een dagf e markten o-f winkelen ddn udst-

knopen.

- Ha, Win, htte is het op Beuelantl?

- He e, Ke es, ik zag niet dat,ie achter ne stttnd. Ja,
't qaat goed. Wte,qaan uoor't eeTst eclÍ ntet

uakdntie. Trekke n met de cdrnvan. En jullia?
- W'íj gaan nndr Griekenland.l[ddr kunnen

lullie de boel allen ldten?

-Jo. tuijn zo,,tr is tr als wc wL.t ziin.

- le bent aan de beurt loh.
i|:int uertelt de infoniatrice, dat hij :'oor het eerst

de,qrens overgdat met de uraudn. Het meisje trekt
een ernsti.q gezicht en somt op, wat hij al zo nodio
heeft: 'Een reis- en kredietbrieJ, wdnt je weet

ndar nooit, aen kampeercarnet uoor de cttmpin!,
madr ook als u uw paspoort kwijt raakt. En is uw
duto nog geen zeuen jaar oud, cen ueruangende

ueruoersuerzekering. Als u ddn pech krijgt oJ-een

ongeluk, stdat er bimert twee dagen een nieuwe
auto klaar. En natuurlijk een reisuerzekering, die
keert het rnaximum bedrag uit by ouerlyden of
blijuentle inualiditeit...'He t meisje babbelt mdar
door. De glimlach op [4/im\ gezicht is allangbe-
uroren. Als híj zich omdraait met het bundeltje
ellende onder z'n drm, grinnikt Kees, 'weet je wat
ik zoJijn uind uan udkantie? Het is zo zorgeloos.'

PUCK
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gangen! dito karners cn geen intern conract
- hebben wij de hccr Nouwen bereidge-
vondcn, in overleg met de heer Van Wijn-
hoven (o.m. beheerder van hct bedrijfsres-
tàurant), het vergadcrcn op een doorde-
wccksc dag opnieur,v rnogelijk te nrakcn.

Op het rcrreirr varr <Jc b, lengcrrbeharrigdng
is vanuit het bestuur dcclscnomen aan de
bijcenkornstc,n varr de Ov"erleggrocp Vcr-
enigingen van Gepensiolrccrden vàn On-
dcrnerningen (OVGO), alsmede aan de
cornrnissics van deze orgarrisaric (Pensioerr-

commissie, Publiciteitsconllnissie). Ter ver-
steviging van de stcrn van gepensioneerden
is ccn gocdc samenwerking tot stand gcko-
mcn tusscll dc OVGO en de CSPO (dcr

Centralc van Ssamenwerkendc Pensioenbe-
langenverenigi ngen van Overheidsperso-
neel) cn ccn regelmatig overlcg lnet de
COSBO, de koepcl van ouderenbonden.

Teleurstellend is dat de lederr in geen cnkcl
opzicht gehoor hebben gegeven i"r, d. op-
roep vàn de voorzitter ideeën aan te dragen
voor hct onnr'-ikkelen van initiaticvcn in de
regio's. h.r verband hierrnee hcbbcn bespre-
kingen piaats gehad rnct medeu.erkers van
het Sociaal Fonds voor een mogelljke geza-
ircnlljke aanpak in 1990. Het bestuur
hoopt daarmee te bereikcn. dat akdviteiten
in de regio kunncn ontstaan voor lcdcn, dic
het rcizcn naar Den Haag problcrrarisch
vindcn, tcrwlj1 tevens het rvcrk r.an het So-
ciaai Fonds grotcrc bekendheid kan krijgen.
Ook in 1989 verstrckte de ANWB in sa-
merl,verking mct het Sociaal Fonds 1'rct tra-
didonele kcrstpakket, \\"aarvan dc inhoLrd
zeer geu.aarderd rverd.

Het Bestuur.

By dtJ't,"s: middctt, lt,r 14511111r 2'al5 /,11 :tlt rt urrtl
itor,,nd, r uttrzittt r!(ldf uott frtnLic \ccrJ, ru//,'l

.luttcti,,nttrt. Bty, nitt. ri,t ,lccl r',tn i, ldrtt ndtt d,

lunch.

KLANKBEELD
IN KLEUR
Dadelijk na afloop van de vergadering,
1ó.00 uur wordt het klankbeeld Beveili-
ging vertoond. Een door Hans van'Wijk
en Leo Scheffer (fotografie) samenge-
stelde presentàtie over de geavanceerde
beveiliging van alle ANWB-gebouwen
en -vestigingen. Het klankbeeld duurt
ongeveer ll minuten.

TOELICHTING
OP DE AGENDA

ad2
Het r,-erslag van dc 10de Algemenc Verga-
dering staat in De Buitenband van juni
1989.

AGENDA 11e ALG.
VERGADERING

l. Opcning en rnededclingen

2. Verslag 10e Àlgernene Ledenver-
gadcring

3. Jaarverslag 1989 (op deze pagina)

.1. Financieel verslag 1989 en begroring
1990

5. Verslag kascornnissie

ó. Ber-rocming nieuu,e kascommissie

7. Bestuursvcrkiezing

8.'Wljziging statutell

9. Regionaiisatic

10. Senioren(sport)dag Larserbos

11. Rondvraag

12. Sluiting

ad4
1989 r,vas financieel gczien een gunstig jaar.
De subsidie van dc ANWII, weer gebascerd
op het ledental, steeg van I 13.900,- naar
f. 10.+50,-, met f 2.550,-. De brjdrage van
de deelnemcrs aan de 2-daagse ercursie be-
droeg f. 17.0ó0,-. De AN\,XIB verlccnde voor
hctjubileurn een extrà bijdragt van
I to.ooo.-. De totalc kosten van de
jubileunrcxcursie bedroegen [ 30.979,90.

Dc overige kosten blcverr t.o.r,. 1988 nage-
noeg geh.1k. Tcn laste van het resultaar varr
1989 wcrd f 1O.OOO,- gebracht, in verbalrd
nret dc voorgenomen onnr.ikkeling van ak-
tiviteiten in dc regio's. Het ovcrschot v:rn
f. l.tso,zl r,vordt toegevoegd aarr de alge-
lnene rcscrve. Gezien de rcsultaten en de
vooruitzichten irr 1990, is er geen aanlei-
ding tot verlioging van de contribude.

ad7
Overeenkornsdg de Staturen (art. 10, sub 5)
treedt het gchele bestuur al het stelt zicl'r
hcrkiesbaar. Dit rnet uitzondering van mw.

J.C. Verrriers, in r,'erband mct het bereikerr
van dc in de statuten gcstelde leeftijdsgrcns.

Irr haar plaats stcit het besruur mu,. H.
Brehler kandidaat. Or,'erige kandidaatstel-
iingen kumren tr,vee wcken voor de vcrga-
dering w-orden ingediend op een door tèn-
urinste v5fleden getekcnde voordracht (art.
10, sub 3).

ad8
Een conccpt-statutenwijziging is gelij kdj -
dig mct de uitnodiging voor de Aigcmene
Vergaderirrg tocgezonden. Wic niet per-
soonlijk aanrvezig kan zijn. r,vordt i.v.nr. de
statutair vereiste twccderde meerdcrheid
(art. 18, sub 1) dringcnd verzocht zich via
ccn rnachdging op de vergadering te laten
vertegenwoordigen.

9
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\Voonplaatsservice
van faciliteiten van de

waaronder
de
vlce

J 
ààr

Breda dacht tnen van wel.
Mrn. A. v. §Taesberghe, Breda

De woonpladtsseruice uoor oud-personeelsleden

ualt onder de 30a,4 reductíe-regeling. Voor,qehan-
Ckdpten hdnteert de ANIL'B het speciale tdrief
uan;f 19,-. Red.BB.

Standaatdpakket
Een mijner kennissen, een gepensioneerde
polideman, heeft sindsjaren een gehoorap-
paraat, dat onlangs vervangen moest wor-
den, kosten [ 1300,-. Hiervan krijgt hij van
de verzekering f. tOoo,- terug. Ook krijgt
hij, naar ik meen, een gedeeltelijke vergoe-
ding van brilleglazen. Nu ik bljna toe ben

aan een gehoorapparaat, heb ik de UAP-
verzekering (standaardpakketpoiis) crop na-
geslagcn, maar vind niets over gchoorappa-
raat en brilleglazen.
W.À3. v. Deeien, Vclp

[-]w polítieman heeft als drnbtenadr waarschijn-
lilk een ABP-uerzekering, díe zich ruet het

UAP-pakket laat uergelyken als appek en peren.
Ofschoon de aJirekmogelrl khed en zy n uerkleind,
bltlft ons niets dnders ouer ddn niet-uerlttetle
ziektekosten (ook gehoorappdfttdt etl bril) op te

uoeren bij de inkomstenbelasting. Red. BB.

1 / 1990

Dank
Gaarne zeg ik hierblj dank aan dc Vcr. van
Gepensioneerden AI\-WB voor het prach-
rige bloemstuk, dat ik t.g.v. het bereiken
van de pensiocngcrechtigde leeftijd mocht
onrvangell.

J.A. Gerrets, Deiít

voo. ner hfodarie: Madrildelaan 79. 5616 LA Eindhoven. tel. M 712426.

(Geópend op maandas, woensdas.n vrijdae van 11.00 l3.m uur.)

VeEniginsen vanCepe.sioneerden van

*il

Dir is de uoorz|de uan de broclntre, die de Ouerleg-

.'r,',7, I ir. rlirig, u Lcpotsionecrdcn uan ()ttdrrne-

' 11'1;,'1 /t tl-(o, t tcli ltru u,rsrlti.jnen om zich naar
buircn te n,tniJisteren. Een exemplaar is ouerhandiXd
L.trt "tLu. H. ,l.1nr,:u,t, de ministtr udn WVC.

bundelen hun kraLhleil i$ de

ovco

Gezag was in de beginjaren zestig
rrog onadntastbaar. Dat schiet mij
door het hooJd als ík het uerlndltje
le es uan J aap J dspersen.

'Htt tttoet nn{eukr in lter.i,tar zijrt
peweest dat Kennedy het niet net
Chroestjou eens krln worden ouer

de kwestie Cubd. Wht zal er ge-

beuren, vroeg rtren ziclt uol urees

df. Zo ook in de gezellige gelagkd-
mer udn de oude herberg on.deraan

dt aJrir .Voordrerltr. Dc uitbarrr, in
de wondtlin,q Cirn. (n zijrt struise

dochter hadden een uerge$e po-
ging gedadn hun barokke établisse-

m(nr oatl r( posscn ann ntodenter
tiid,'n. Cerrir ltal hu doodzonde

geuonden de oude Thonetstoelen

weg te doen, want ze oogden nog

solide. Ook het biljart, zo rond de

tettwwisseling nnn ltet interieur
toegeuoegd, had de opruiming en de

aanslagen op het.aroene laken
ouerleeJd. Het wds een doorroc,kte

I t trbe r.q geh le uen, wan r 1 1 1 an 1,yt' n

gltdg afstapte. Ook de drie we,qen-

wacltten, die dadr in de buurt hun
routes reden en cltez Gerri hun

pauzes sleten en ondertussen de

ballen ouer het biljart lieten rollen.
Tien uan rood.

Dat uas ook het geual op een zeik-
latte, gure he(itauond. Het spel

ulotte niet erg, otndat de ballen
steeds de neigin,quertoonden in de

richting uan de tapkast te rollen.
De toegestdne pauze werd er weeT

eens ruimschoots door ouerschreden.

Nladr de drie uerhitte hooJden bo-
uen lrct biljart schenen peen adn-
stdlten te rnaken lrct spel te stoppen.

Het was bouendien beestenwee,

b ui te n. Vols I agen oue rro mp e ld
hoc,rden zi plotseling een bekende

stent schallen,'kunnen de heren

zich nogal uermaken?'Vdn schrik
schatnpte de keu de stootbal en trok
een scheur irt het toch dl halfier-
gdne laken. Nee, de heren ier-
maakten ziclt opeens niet meer zo

goed. De bekende stem behoorde

dan de heer L,Iosheuuel, in die da-
gen de geureesde Chef ll.tegen-

wacht. Die kon het behoorlijk laten
roken als er iets nis was mit het
opuolgen udn de dienstuoorsthrif-
ten. En het hee;ft toen.flink gerookt.

Tbrwrjl Cerrit de zoueelste scheur
in het laken plakte, gingen de drie
tuegenwachten als geslagen honden

de deur uit, urezend uoor de sanctie,

die onlrcrroepelijk zou uolgen.

Binnen dronk de Chef ie ts uan de

kastelein et had tnen weer stof tot
praten.'

Tot zouer Jaspersen. Blijf ik ntet de

klrnmendc uraa.q zitttn: waaruit
besktnd die sanctie.Jaspersen zal
het antwoord weten.

i]&I
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KOKENMET
PAULVANDER MEU

Paul van der Meij, chef in de keuken van het Àrnstel Hotel, laat u bewUzen, dat
een vegetarisch etentje ook pittig kan zijn. De receptuur is zoals altijd bedoeld
voot twee personen.

Hak ui, gember, knoflook en noten fin.
Verhit de masala enl<ele ogenblikken in de

hete olie. Fruit ui. gember, knoflook (en

zolatÍraàr smaak) tot de uien glazigzljn
Roer er dan de gestampte lirzen en noten
doorheen. Bestrooi met meel en roer het ei
erdoor. Meng alles goed door elkaar. Schep

8 bergies van dir mengsel op een met
bloem bestoven werkblad en vorm er ballen
van. Die drukt u een beeqje plat en bakt er
dan koekjes van in een koekepan, lekker
aan beide kanten goudbruin.

RO QI.IEFORT-PEERSALADE

Benodigdheden:
4 stevige rijpe peren
100 gr. roquefort
4 sjalotten
3 dl. mayonaise met groene kruiden (peter-
selie, bieslook, kerwel)
4 takjes waterkers

De peren schillen, de roquefort verkruime-
len en de ui fijnhakken. Snij van elke peer
een klein plakje af, zodat hij rechtop kan
staan. Nu iedere peer in de lengte doorsnij-
den en het klokhuis eruit scheppen. zodat
een holte ontstaàt voor de vulling. Prak de
roquefort en voeg er de uitjes en 6 eetlepe-
les van de groene mayonaise aan toe. Dit
roeren tot een stevige pasta en er de pere-
helften mee vullen. Die helften weer sa-
menvoegen. Bestrijk nu de gevulde peren
met een laagje mayonaise. Tot slot een ta§e
waterkers als een pereblaadje in de peren
steken. Deze rechtop op een schaal zetten
en goed koud laten worden alsvorens te
serveren.

OVGO SAMEN MET
SEMI-AMBTENAREN

De Overleggroep Verenigingen van Gepen-
sioneerden van Ondernemingen (OVGO)

CSPO. Reeds ucrdt
nlct

het m1ruster1e van

ROMIGE SELDERIJSOEP

Benodigdheden:
450 gr. fijngehakte bleekselderij
50 gr. boter
100 gr. Íijngehakte ui
I eetl. volkorenmeel
9 dl melk
zout en peper
t'l dl slagroom
paprikapoeder

Smelt de boter op een zacht vuur en laat er
uien en selderij 20 min zach{es in stoven.

Roer af en toe om te voorkomen, dat de

groenten aanzetteÍr en bruin worden. Door
deze manier van stoven wordt de smaak ge-
concentreerd, zonder dat de groente echt
wordt Eefruit. Srrooi het meel erover eÍr

,o.. h.ï goed door de groenten heen.
Neem dan de pan van het vuur en voeg
langzaam de melk toe, maar blijf roeren.
Zet de pan \Meer op het íornuis en laat de

soep aan de kook lcomen. Blijf roeren tot zij
dik wordt. Breng eventueel op smaak met
zout en peper. Bedek de soep met een sfi.rk
ingevet papier.20 min. sudderen Giet de

soep in een keukenmachine en laat haar tot
een romig geheel worden (of prak de selde-
rij en wrijf alles vervolgens door een zeeÍ).

Dan de soep terug doen in de pan, nog-
maals op smaak brengen met zout en peper
en weer aan de kook laten komen. Serveer
de soep in voorverwarmde soepkoppen met
een scheutje slagroom erdoor en bestrooid
met een snule paprikapoeder.

LINZEN MET NOTENKOEKJES

Benodigdheden:
225 gr. gekookte linzen
2-3 eedepels plantaardige olie
1 theelepel komijn
1 theelepel kurkuma
1 theelepel masala op basis van kruidnagel
(een indisch kerriemengsel, te verkrijgen in
een toko)
100 gr. uien
25 gr. verse gemberwortel, geschild
1 teenle knoflook
zorlt
100 gr. gemengde noten
2 eetl. volkorenmeel
1ei
olie om in te bakken

HERDRTIK

Onthefiing pincode
Ouderen, die erg veel moeite hebben met
het onthouden van hun pincode, voor het
ophalen van geld op het postkantoor, kun-
nen ontheffing voor het gebruik van de
pincode ktijg.r. Z1j moeten hiervoor naar
hun huisarrs gaan, die een verkJaring op-
stelt en ondertekent. waarin staat dat zijn/
haar pariënt onmogehjk zijn/haar pincode
kan onthouden. Die verklaring wordt op-
gestuurd naar het hoofdkantoor van de
Postbant in Leeuwarden, die dan ontheË
fing geeft. Men moet echter nier vergeten
de ontheffingsbrief mee te nemen, iedere
keer als men geld gaat halen.
Stadsblad Utrecht

Seniorenwoningen
Dc bouwgrond van scholen, die door ge-
brek aan kinderen leeg staan, noct voor se-
niorenuoningen r.lorden bestcmd.
Alg. Ned. Bond y. Ouderen (ANBO)

Betrekkelijkheid
En terwijl in Oost-Er-rropa geschicdenis ge-
schreven wordt, maken rvij ons in Neder-
land druk om enkele riendcn van procell-
ten nleer of rninder zieken6ndsoremic.
l[eÍ Pensioen, maandbldtl Bori,t G$. Spoor-,
Tratn- e tt a n d er Wru o ersp ers o r t e e I

Vrijwilligerswerk
Ik ben van rnening dat dc deelname van
ouderen in het vrijwilligerswerk en op dc
arbeidsnrarkt bSdraagt aan het ophefïcn
van de isolatic van ouderen.
Itlirrister uan [ïrVC Hedy dAncond

Terzijde
A-ls vrouw-en gerniddeld zcvcn jaar ouder
worden dan tnannen hcbbcn vrouu.en dus
tot hun ó2ste recht op ccn ruilhart.
Wij Nederland

Fons Jansen
Ja ziet u, euthanasie kan ook al gauw nade-
lig z5n voor ons lcdenbestand.
LeeJTyd

vertegenwoordiging in de Raad voor het
Ouderenbeleid. Het ligt in de bedoeling de
samenwerking te intensiveren, o.m. door
samenvoeging van de secretariaten. De
OVGO telt l2 aangesloten verenigingen
met (per l jan.) 34.ó85 leden, bijna 60/o Í:Ieer
dan vorigjaar.

Vergriizing. - De norm voor de verdeling
van subsidies voor verzorgingshuizen over
de provincies en grote steden op grond van
het aantal inwoners van 65 jaar en ouder, is
opgetrokken @t75 jaar.

11
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ACHTMIN M\IEN PLJZTÀL
21. ontzag - aanlegplaats voor schepen
22. deei van het hoofd - beschonken
23. nrin of meer gevaarlijk - opeirbare verkoping
2-1. verering - globe
25. uitdelen van giften aalr arnlen - allcrlieist

Oplossing vóór 20 april a.s opstlrren nàar mw. G.N. Borsje, Noren-
burg 237, 2591 AM Dcn Haag. De winnaar wacht een cadeaubon
van t. lf.-.

OPLOSSING KERSTPUZZEL 19 89

Op iedere regei komt een u'oord van 8 en één van 7 letters.
Het woord vàn zeven letters haalt men uit dat van de vorige acht
letters. De overgebleven letters vormen van boven naar beneden 5

nàmen van planten of bloemen.

1. bergbeklimmer - musicus
2. niet ingewljde (buitenstaander) - Europeaan
3. visgerei - 'childersgerei
.1. pan voor te bakken - wielrenner
5. grafisch produkt - klein kind

ó. militaire rang - binnenkort
7. erg lief (aardig) - tclwoord
u. uirgediend soldaar - linie
v. onberamclijk - var opcning
10. gelietï - vrucht

11. bestek - zoogdicr
12. drocÍheid - zonderling
i3. blaasinstrument - arrnoedig
1,t. alvleesklier - waterloop bij Haarlem
15. borg - steensoort

1ó. in de hcraldick lccur'v - klokkenspel
17. u,-interwoertuig - beroep
18. vastenavondplezier - aanhangwagcn
19. doorlopen zonder afte slaan - Nederlandse provincic
20. grondbezitter binnen een polder - aankornst met vliegtuig

Horizontaal:2 ada, .l bo1. 5 klanrp, 8 akela, 11 ene, 12 Àte, 1.1 rot,
15 nes, 17 Eos, 20 storn-r, 23 aat, 25 arfi1, 27 ar,28 zet, 30 Io, 31

trede, 33 omega, 3ó sigaret, 38 d1i, +0 eerst,'ll uk, 42 kever, +-1

adieu,,t7 aren, -18 ons,50Bern,5l smaad,53 hel, c; bod,.;O bok,
57 vee, 59 elan, ó1 karner, ó3 1aks, ó-t fel. óó tal, ó7 dal, (r8 sla, 70
tak,72 bat,73 die,75 síre,77 s1inger,80 soms,81 geel, U3 addcr,8-t
merro.85 diode,8ó ernmer.87 ecr, 89 jarig,93 alk,9.l ram.

Vertikaal: 1 credo, 2 Àbel, 3 alotr, 5 kaan, 6 t1e,7 prat, 9 kersr, 10

1ater, 1i een, 13 e1s, 1ó Est, 18 oma, 19 u,aar,21 ode,22 srnog.2.1
Àres. 2ó riet, 28 zege, 29 tors. 31 teder, 32 dier, 3.t mcta, 35 akker,
37 arcna. 39 1jver, -11 uier, +2 kabel, 43 en, .15 db, -tó uniek, -18 om-
dat, -t9 sabel, 51 sok, 52 dor, 53 heilig, 5+ 1af, SZ va1, 58 eskimo, ó0
net, ó2 nraand. ó3 lat, ó5 1as, ó7 dar, ó8 ss, ó9 are,71 klad,72 berm,
73 dom, 71es,76 eed,7U idee,79 geer, B0 ser,82 1i,8.1 rnc,8ó cr,
88 ir,89j1,90 àk,91 ir,92 ga.

Dc wens luidt Moge alle volkeren vredc sluiten. Een goede Kerst
en Gelukkig Nicuwjaar.

Uit de vele goede oplossingcn \\,ccs hct 1ot aan: C. v. Dijckhuizcn te
Amersfirorr. Onze geluku,errserr.
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