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0p 30 maart wordt in het ANWB-hoofdkantoor in Den

Haag de 1 6de Algemene Ledenvergadering van onze

VG-ANWB gehouden. Het bestuur hoopt dat u komt, als

het kan. Want voor een vereniging die "inter-actief" wil
zijn, is het persoonlijk contacttussen leden en bestuur

van het hoogste belang. Het jaarverslag 1 994 staat in deze

Buitenband. Naast de agenda voor 30 maart.

Alles is te vinden op de hartpagina's, makkelijk om los te
nemen en in de zakte stoppen alsje naar Den Haag komt.
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De bijzonderheden staan op pagina 3.
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BUITENBAND

De loutering van intellect en hart, van jaar tot jaar, dat is het
wa re h uwe I ijk. (E merso n )

Wim en Ria van den Bosch-Wijnen
Binnenkort zijn ze veertig
jaar samen. Ze gaven elkaar
hun ja-woord op 17 mei
1955. Je vraagt je weleens af
hoe ontmoeten mensen el-
kaar?
Wim en Ria deden dat op de
toneelvereniging en het
klikte meteen.Zoals we kun-
nen zien speelden ze geen
drama's, doch uitsluitend
blijspelen. Na de kennisma-
king werd het geduld wel
wat op de proef gesteld. Wo-
ningnood was de spelbreker
en het waren ook andere tij-
den: samenwonen was er
niet bij. De verloren tijd is
ruimschoots ingehaald en

beloond. Vele jaren hebben
ze in Utrecht gewoond. Ria
werkte namelijk bij ons kan-
toor in Utrecht. Begonnen
aan de bekende ANWB-rout-
etrommels, maar al heel
snel overgestapt naar de
winkel waar zij als beheerder
het langst de ANWB-belan-
gen heeft behartigd.
Na 25 jaar afscheid van de
ANWB met de beste herin-
neringen. Nu wonen ze in
Beilen, na eerst nog 14 jaar
in Werkhoven te hebben ge-
woond. Nog vele jaren ho-
pen ze samen te kunnen ge-
nieten van de schone dreven
van Drenthe.

Riet en Anton Bruinhout

Beiden waren lid van een
padvindersgroep. N iet het
spoorzoeken echter, maar
zwemmen bracht hen bij el-
kaar. ln het overdekte zwem-
bad in Rotterdam sloeg de
vonk over. Trouwen was er
evenwel voorlopig niet bij.
We schrijven 1940 en Anton
was in militaire dienst. Hij
belandde tijdens de oorlogs-
dagen op het vliegveld Val-
kenburg. Het liep goed af en
in 1943 gingen ze in onder-
trouw. Dan kreeg je tenmin-
ste bonnen om een uitzet bij
elkaar te sparen. Kans op
een woning was er niet, dus
nog steeds niet trouwen.
ln 1945 kregen ze onver-
wacht een deel van een huis
aangeboden en op de laatste
dag van de oorlog, 3 mei
1945, werd er getrouwd.
Korte wittebroodsweken he-
laas want op 9 mei vertrok
Anton alweer uit huis, als lid
van de Binnenlandse Strijd-
krachten. lVlaar ook vóór hun
huwelijk deden ze veel sa-
men. Beiden waren er bij
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toen in 1944 door de ANWB
het mentorkorps werd opge-
richt.
ln 1957 kwam Anton bij de
ANWB in dienst; de aanlei-
ding was de tentoonstelling
Goed Kamp en de op han-
den zijnde oprichting van de
mobiele kantoren. Later wa-
ren beiden nauw betrokken
bij het ANWB-produkt kam-
peerreizen. Maar als actief
mens hield Anton ook van
afwisseling, dus stapte hij in
1978 over naar de a'deling
Wintersport. Na de vut kwa-
men we Anton en Riet we-
derom tegen als begeleiders
van de bekende KCK-reizen.
Nu doen ze het wat rustiger
aan, maar helemaal rustig
ook weer niet; er is nog veel
werk aan de winkel bij een
ka m peerve ren ig in g.
IVet zoon, schoondochter,
dochter en schoonzoon ho-
pen ze op bescheiden wijze
hun gouden huwelijk te her-
denken.

Frankje

Personalia

Nieuwe leden
De volgende leden heten wij
van harte welkom: J.R.lvl.
Eijsackers, Bessie Smithrode
58, Zoetermeer; J.M. Gele-
ijnse, Deu rloostraat 2, Zierik-
zee; mevrouw E.J. Jansen,
Roland Holstlaan 109 4, 2624
JS Delft; G, Sprenger, Zee-
straat 86, Katwijk aanZee;

A.L. Veltman, De l\4orgen 6,
Dronten; A.J,D. v,d. Welle,
Lijsterbeswe g 45, 3241 BL
lViddelharnis en C.J. Wolf,
Va n Heuven Goedha rtstraat
40, Reeuwijk,

Overleden
ÍVevrouw Joh. W.H.H. van
Rooyen-Berg, Den Haag.
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Storing

vandaag was er twee uur geen water
verschonÍng van het GEB

de liften levenloos verlamd
er sijpelt niets Ín de wc

de warmte sluimert en gaat slapen
een koor van buren brieste tjee
wat koud in huis geen spatje nat

en ik kijk strak naar de teevee

zie al die Afrikaanse landen
verdroogd bevolking en het vee
u itg etee rd tota a I ve rsch rom peld
zie ons weelderig welvaartsleed

Tine den Boer

PrivÉPensiren
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De milioenen gepensioneerden hebhen
een goede helangenorganisatie nodig

BUITEN BAN D

De belangen van gepensioneerden be-
hartigen, gericht op medezeggenschap
in het pensioenbeleid, heeft de hoogste
prioriteit. Nooit eerder
was een zo groot deel van
onze bevolking ouder dan
65 jaar. De organisatie van
onze maatschappij moet
worden aangepast, dat
geldt ook voor het pen-
sioen be I eid. Werkgevers
en werknemers hebben hun invloedrijke
belangenorganisaties, hetzelfde geldt
voor de pensioenfondsen. Alleen een
grote organisatie van gepensioneerden
zal de kracht kunnen opbrengen haar
doelen te bereiken. De basis daarvoor
vormen de gezamenlijke verenigingen
van gepensioneerden: het overlegor-
gaan OVGO, waarbij ook de VG-ANWB
is aangesloten. Het OVGO telde eind
1994 21 aangesloten verenigingen, met
samen 50.000 leden.
lVledezeggenschap van gepens oree'-re-
in pensioenÍondsen heelt ook ln l99r
hoog op de activiteiten-agenda van net
OVGO gestaan, De regernQ zou r'r '1 99-1

een onderzoek instellen naar de,,,;ilze
waarop de wet van 1 I decenrber I 989 -

tot regeling van het medezeggenschap
bij pensioenfondsen - wordt toegepast,
lVIaar er trad vertraging op. Op de val-
reep van 1994 kon worden bereikt dat het
ministerie van SWZ een enquete houdt,
waaraan ook het OVGO deelneemt.
ln zijn Jaaroverzicht-1994 sprak het
OVGO over een " jaar van actie en cor-
structief overleg". Daarmee is de kern
van het beleid aangegeven: pittig, to the
point, reëel. Gepensioneerden vormen
immers geen aparte categorie, maar
wensen deel te blijven uitmaken van
onze gehele samenleving, in een soli-
daire opstelling.
Tot de actie(s) behoorde de meewerken
aan de organisatie van de AOW-mani-
festatie in het PSV-stadion in Eindho-
ven. ÍVlen zal zich herinneren dat er voor
de verkiezingen grote onrust ontstond
onder de twee miljoen gepensioneer-
den, als gevolg van zeer uiteenlopende,
politiek geladen, uitspraken. De onrust
en verontwaardiging spitste zich toe op
de voorgenomen bevriezing van de
AOW en de tendens om in allerlei voor-
de-vuist-weg-beschouwingen de AOW
in een adem te noemen bij de uitkerin-
gen. Het dreigde een AOW-treurspel in
vele bedrijven te worden. De organisa-
ties van gepensioneerden en de oude-
renbonden organiseerden daarop op 13

april 1994 onder het motto: handen af
van de AOW, in Eindhoven de landelijke
manifestatie die door 13.000 proteste-

renden uit het hele Iand
werd bijgewoond. Het was
een ongebruikelijk evene-
ment, zeker voor gepen-
sioneerden. tVlaa r tijdens
zijn toespraak op deze ma-
nifestatie kon OVGO-voor-
zitter, dr W.J.H. Beekman,

melden: "De heer Kok (toen vice-minis-
terpresident) heeft erkend dat de AOW
een basispensioen is, en géén uitke-
ring." Deze erkenning, nu van kracht on-
der de huidige minister-president, was
het resultaat van eerder overleg tussen
de lijsttrekkers van I 994 en de organisa-
ties en bonden van gepensioneerden.
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Andere OVGO-activiteiten waren in
1994: het onderzoek naar de pensioenen
van vrouwen. nu zeer actueel, en ge-
dachtenwisselingen met mevrouw E.

Terpstra, staatssecretaris voor onder
meer het ouderenbeleid. ln het voorjaar
zal onder haar verantwoordelijkheid een
nota verschijnen over integraal oude-
renbeleid. Zij hecht grote waarde aan
een structueel overleg met de ouderen-
organisaties, waaronder het OVGO.
lk geeft deze voorbeelden: actie èn con-
structief overleg. ook in een samenwer-
kingsverband met andere organisaties
van ouderen, als mogelijke anzet voor
vragen op onze ledenvergadering op 30
maart.

JanKo

Dagexcursie VG-ANWB op 11 mer
WestÍries te land en te water

lr4et de stoomtram Bello uit 1914 van
Hoorn, door de romantische Westfriese
landerijen, naar het oudhollands welva-
rende ÍVedemblik. Daar koffie met kren-
tenmik, wandelen naar de haven, in-
schepen op een luxueus
passagiersschip, varen op de Zuiderzee
i Jsselmeer mag ook), intussen een kof-
fietafel en afmeren in Enkhuizen. Dan
zijn we in de haven van het buitenmu-

I

seum van
het Zuider-
zeemuseum,
met meer
dan 130
h u isjes,
werkplaat-
sen en win-
keltjes van
vroeger en demonstraties van oude am-
bachten.
Van het museum nog even een veer-

boottochtje naar onze
bussen en dan richting
Blokker, na boerderij-res-
taurant De Nadorst. voor
een aperitief en een drie-
gangendiner. Vertrek naar
Utrecht en Den Haag onge-
veer 19.15 uur.
Dit is in het kort het plan.
Een dag vol afwisseling en
vooral met royaal gelegen-
heid om met elkaar te pra-
ten en samen te genieten.
Want daar gaat het ook
om.
Alle leden ontvangen bin-
nenkort per brief een per-
soonlijke uitnodiging, met
inschrijvingsbon en gege-
vens over de bussen, ver-
trektijden, etcetera, zoals
gebruikelijk.
Houd de datum 1 1 mei dus
alvast vrij voor deze West-
friese excursie.

w] ,#'W

Dit gaan we 11 mei bekijken: het buitenmuseum van het Zui-
d e rzee m u seu m. ( F oto : Zu i de rzee m u seu m. )

3



"0tterlo o" en verder

BUITENBAND

Sinds de invoering van de "Wet van Ot-
terloo" is er met de ziektekostenverze-
kering het een en ander gebeurd. ln de
kranten is hierover het nodige gepubli-
ceerd en ook in lnZicht, het blad van de
Sociale Verzekerings Bank, is de nieuwe
regeling uiteen gezet. Omdat dit blad
+andelijk wordt verspreid en toegezon-
den wordt aan iedereen die AOW- of
AWW-pensioen heeft. nemen wij aan
dat u van de regeling zelf al op de
hoogte bent. We gaan daar nu dan ook
niet nader op in. Wel op enkele vragen
die de wet heeft opgeroepen.

lnkomen
Dat is in de eerste plaats de vraag
waarom onder inkomen alleen wordt
begrepen het inkomen uit arbeid en niet
het vermogen of het inkomen uit ver-
mogen.
Dat is als volgt te verklaren.
De ziekenfondsverzekering is van oor-
sprong een werknemersverzekering. Be-
doeld om mensen met een laag arbeids-
inkomen toch verzkerd te laten zijn
tegen de kosten van medische zorg. Of
de werknemer daarnaast nog een ver-
mogen heeft opgebouwd, een erfenis,
een prijs uit de loterij bijvoorbeeld, is al-
tijd buiten beschouwing gelaten. Deze
lijn is doorgetrokken naar pensioenge-
rechtigden.
De premie wordt berekend en geheven
over het loon of pensioen. Daardoor is
het meteen al bij de heffing bepaald.
Dat zou niet het geval zijn als het vermo-
gen zou meetellen. Dan zou immers pas
achteraf kunnen worden vastgesteld of
de inkomensgrens al dan niet is over-
schreden. Ook zou dan pas achteraf de
premie berekend kunnen worden, narne-
Iijk wanneer de juiste omvang van het
vermogen of het inkomen daaruit is ko-
men vast te staan. Een dergelijke rege-
ling zou wel erg ingewikkeld en onover-
zichtelijk zijn en bovendien gevoelig voor
fraude. Niet te hanteren dus. Daarom is
gekozen voor het huidige systeem.

Premiehijdrage van de ANWB
Een andere vraag die door de verande-
ringen aan de orde is gekomen betreft
de premiebijdrage van de ANWB. Hier-
over is in de laatste alinea van artikel 7.3
van de CAO 1994/1995 hetvolgende be-
paald:

" ...Zij die voor hun pensionering verze-
kerd waren via deze collectieve ziekte-
kostenverzekering, kunnen ook na hun
pensionering gebruik blijven maken van
het collectieve contract dat de ANWB
heeft afgesloten. Jaarlijks stelt de direc-

tie te dezer zake een tegemoetkoming in
de premie vast."

De bijdrage in de premie geldt dus uit-
sluitend voor degenen die al voor hun
pensionering aangesloten waren bij de
(vrijwi I Iige) collectieve verzekering.
Deze regeling wordt strikt gehanteerd.
Een versoepeling bij voorbeeld ten gun-
ste van degenen die onvrijwillig uit het
ziekenfonds naar een particuliere verze-
kering moesten overgaan, is helaas niet
te verwachten.

lnÍormatiepunt niet
opgevraagde pensioenen

Vanaf 1 april draait het project: niet-op-
gevraagde pensioenen (PNOP), opgezet
door de gezamenlijke pensioenfondsen.
ln een databank zijn alle niet-opge-
vraagde pensioenen verzameld van
mensen die na 1 januari 1994 de pen-

Pensio

1 /r 995

sioengerechtigde leeft ijd hebben be-
reikt. Wie meent dat ergens in zijn loop-
baan pensioenopbouwte hebben mis-
gelopen, kan hier na 1 april informeren
of het pensioen als niet opgevraagd is
aangemeld. Het telefoonnummer is:
(020) 606 47 77 -

Het betreft hier overigens alleen ouder-
domspensioenen en geen nabestaan-
denpensioenen.
Hiermee hebben de pensioen-consu-
mentenorganisaties (waaronder het
OVGO), het lnstituut Vroue en Arbeid en
de Vereniging Aanpak Pensioenbreuk,
opnieuw succes geboekt met hun voort-
durende pleidooi voor een betere voor-
lichting aan (toekomstige) gepensio-
neerden. Gebleken is dat niet iedereen
zijn pensioen op tijd aanvraagt. Of men
weet wel waar men gewerkt heeft, maar
niet of er pensioen is opgebouwd. Of
het pensioenfonds bestaat niet meer,
dat kan ook gebeuren.
Je kunt ook (alleen schriftelijk) inlichtin-
gen inwinnen bij het CSO, het Coordina-
tieorgaan Samenwerkende Ouderenor-
ganisaties ANBO, CSPO, OVGO, PCOB
en de Unie KBO). Het adres is: CSO,
Postbus 700, 3500 AS Utrecht.

voor enige suggesties, mede tegen de
achtergrond van het functioneren van
de pensioenombudsman die in 1990 in
Groot-Brittannië is aangesteld. Daarbij
betrok hij ook enige andere klachtenin-
stellingen in Nederland.

Samenvattend stelt prof. Lutjens vast:
"De pensioenombudsman moet er ko-
men, zij het vooralsnog met beperkÍe
bevoegdheden, in die zin dat hij uitslui-
tend kan oordelen over de manier van
bejegening en dat nog alleen nadat een
interne klachtbehandeling (zonder suc-
ces) is doorlopen. Dat de pensioenom-
budsman niet rechtstreeks bij wet is in-
gesteld, acht ik een gemiste kans voor
de politiek en weer een voorbeeld dat
door'Den Haag' veroorzaakte proble-
men door de pensioenuitvoerder moe-
ten worden opgelost. Deze afschuiftech-
niek zou eens moeten stoppen", aldus
prof. dr Lutjens.

De
"Dat de pens
komen mag
meer zijn." D
deed d e toenm
ciale Zaken, B.
Dat was ter gel
bestaan van de N
Pensioen bela ngen,
dr E. Lutjens zich in het

recht aan de Vrije Universiteit Amster-
dam en advocaat bij het Utrechtse kan-
toor Derks Star Busmann, sectie
pensioen- en verzekeringsrecht.
"De Tweede Kamer had sterk op de in-
stelling van een ombudsman voor pen-
sioenen aangedrongen", zo vervolgt de
professor in zijn artikel. "De staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid had daarop toegezegd de in-
stelling van zo'n ombudsman te
bevorderen. De Commissie Pensioenen
van de Stichting van de Arbeid riep ver-
volgens bij brief van 9 juni 1994 de orga-
nisaties van pensioenuitvoeringsorga-
nen op de totstandkoming van een
'ombudsfunctie voor klachtenbehande-
ling op het terrein van aanvullende pen-
sioenen'ter hand te nemen. Het is in-
middels dan ook een vaststaand feit dat
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Bel gerust de senioren-praatpaal, het werkt

BUITENBAND

Heeft u weleens stil ge-
staan bij dat steeds te-
ru gkerende praatpaaltje
in de Buitenband? Ooit
een moment gehad
waarop u dacht: ik ga
eens bellen; ik moet mijn
verhaal kwijt? En het
daarna toch niet gedaan,
omdat er ex-collega's
achter die telefoonn um-
mers schuil gaan?
De drempel is huize-
hoog, ik weet het, zou er
zelf over struikelen.
IVlaar toch was er een
collega, die het water tot
de Iippen stond en de
moed opbracht te bellen.

Het was op een zater-
dagmiddag, mijn bood-
schappen waren ge-
daan, mijn huis was aan
kant en ik had mezelÍ zo-
juist een koel glas witte
wijn ingeschonken, toen
de telefoon ging. Ze
meldde zich en ik riep
enthousiast: "Hallo, wat
leuk dat je belt."
Het was even stil aan de
andere kant van de lijn
en toen kwam er een
beetje benepen uit:
"Nee, het is niet leuk. Ik
bel je omdat ik je hulp
nodig heb. Er is niemand
waar ik terecht kan en
ook niet wil. Ineens
dacht ik toen aan de
praatpaal. "

lVlijn hersens werkten
koortsachtig vlug. Jaren
geleden was er ook een
telefoontje geweest,
maar dat probleem was
niet groot. Dat was meer
een praatje om de een-
zaamheid op te heffen,
een stem te horen en dat
ontaardde in gezellige
kout. lVlaar ik kende deze
collega en wist min of
meer wat er speelde.

Hoe los ik dat op, dacht
ik, maar zei: "Vertel
maar."

En ze verïelde. lk luis-
terde en bespeu rde
naarmate het gesprek
vorderde een zekere op-
luchting in haar stem.
Soms hield ze op,
wachtte op een ant-
woord van mij, maar ik
wilde haar eerst het hele
verhaal laten vertellen.
Dan pas kon ik beoorde-
len wat het eigenlijke
probleem was; de kern
van de zaak.

Daar kwam ik in de loop
van het gesprek achter;
ik kon mijn mening zeg-
gen en naar vermogen
raad geven . Ze zei:
"fjee, wat heb jij die
knoop ontrafeld." Ze be-
dankte me en hing op.
Toen rezen bij mij de vra-
gen. Had ik wel juist ge-
handeld? Was ik niet te
belerend, te betuttelend
geweest? IntuÏtief wist ik
wel zo'n beetje wat ik
moest doen: laat haar
maar praten, luister al-
leen maar, alleen het feit
dat er iemand luistert, is
al een deel van de oplos-
sing.

lVlaar hoe dacht mijn col-
lega in nood hierover?
Zij geeft. hiernaast haar -
ingekorte - antwoord.

Puck de Rover

lk was gastvrouw en
mocht niets laten blijken
van het tragische onge-
val. Entertainen onder
zware omstandigheden.
lk begon een beetje door
te draaien in de slo-
pende hitte. Voelde me
weg zakken, maar wilde
niemand in het weekend
lastig vallen.

Toen kreeg ik een brain-
wave. Wij hebben im-
mers een senioren-
praatpaal. Nou moet u
weten dat ik altijd ge-
dacht heb hier nooit of te
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Se n i o ren -p raatpaa I n u m me r
010 426 59 20: Puck de Rover.

nimmer gebruik van te
zullen maken. Hoe kun-
nen die oud-collega's je
nu helpen. Hebben ze
daar verstand van?

lk begon de Buitenband
op te zoeken en bij de
gedachte dat ik actie kon
ondernemen, monterde
ik al op.

lk belde en tot mijn ver-
rassing kreeg ik Puck. U
heeft gelezen hoe dat
ging. "Vertel maar" , zei
ze. lk vertelde aan een
stuk door en zij maar
aanmoedigen om te pra-
ten.
Toen begon ze Iijnen uit
te zetten. Ze begon mijn
breite ontwarren. lk
dacht: verrek, dat doet ze
goed. Ze sprak de juiste
woorden: "Sommige za-
ken zijn onomkeerbaar,
maar de spanning moet
uit je lijf." En zo was het.
De problemen losten
zich niet meteen op,
maar de auto werd gere-
pareerd, het bezoek ver-
trok, de hitte werd gelei-
delijk minder en ik was
weerbaarder.

De moraalvan mijn ver-
haal? Als er problemen
zijn, bel gerust de praat-
paal. Schroom niet. Voor
mijn gevoel is het was je
noemt een ANWB-ser-
vice, van het eerste uur.

Ee n p ra atpa a I - be I ste r.

"Alleen dat er iemand luistert,
is al een deel van de oplossing

tt

"lk wilde niemand lastig vallen."
Het was me het zomertje
wel. De ene ramp na de
andere volgden elkaar
op. Een ernstige aanrij-
ding van een nabijfami-
lielid, intensive care, be-
zoek niet toegestaan. En
dat allemaal aan de
vooravond van buiten-
lands bezoek.

$ Eru
--\
praatpaal

à
UJ

055 41 43 82
01713 -1 5904
010 - 426 59 20
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BUITENBAND

1994 was een gedenkwaar-
dig jaar, immers, onze ver-
eniging bestond 15 jaar en
dat hebben wij enthousiast
gevierd

Aan het eind van het ver-
slagjaar telde onze vereni-
ging 426 leden, hetzelfde
aantal als bij het begin. Er
zijn namelijk even veel leden
bijgekomen als er zijn afge-
vallen. Daarnaast zijn er 9
begu nstigers, waa ronder de
heer ir J. Barkhof, die zich tij-
dens onze jaarvergadering
spontaan aanmeldde.

lVlevrouw H. Brehler. secre-
taris;
Mevrouw G.N. Borsje, 2e se-
creta ris;
Mevrouw J. I\4. Voorwerk-
Jonkman, penningmeester;
A.C.H. Dona,lid.

Na het terugtreden van de
heer A.S. Roozendaal als
eindredacteur van de Buiten-
band, is diens functie over-
genomen door een redactie-
collectief onder leiding van
de heer J.P. Korstjens.

Omdat de hoofddirecteur van
de ANWB, de heer P.A. Nou-
wen, wegens verblijf in het
buitenland niet in onze ver-
gadering aanwezig kon zijn,
kwam de heer J. Barkhof in
zijn plaats. ln een enthou-
siaste - en zeer gewaar-
deerde - toespraak legde hij
er nog eens de nadruk op dat
de directie van de ANWB
onze vereniging een warm
hart toedraagt en veel
waarde hecht aan het in
stand houden van de goede
relatie met de gepensioneer-
den-Zij hebben immers mee-
gewerkt aan de opbouw van
de ANWB. Tot ons genoegen
bleef de heer Barkhof ook tij-
dens de lunch bij ons.

Zoals gebruikelijk heeÍt het
bestuur samen met de re-
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neming verwacht worden.
(Zie het verslag van de heer
Dona. t

De 15e Algemene Ledenver-
gadering werd gehouden op
7 april, in het hoofdkantoor
van de ANWB. Aanwezig
waren circa 100 leden. Tij-
dens de vergadering traden
de volgende bestuursleden
af:
mevrouw F.J. Noordervliet-
Van West, voorzitter, en P.C.

J u rgens, penningmeester.
Bij stemming werden tot
nieuwe bestu u rsleden geko-
zen: mevrouw J. Dorpema-
Harmsen en mevrouw J.lVl.
Voorwerk-Jonkman.
Het bestuur was daardoor
als volgt samengesteld:
Mevrouw mr J. Dorpema-
Harmsen, voorzitter;
W.A. Rombout. vice-voorzit-
ter;

dactie van de Buitenband
aan de afgetreden bestuurs-
leden en eindredacteur van
de Buitenband een etentje
aangeboden. Dat werd zeer
op prijs gesteld.

Evenals in voorgaande jaren
hadden namens de gepen-
sioneerden de heren J.H.
Eijsenring en J.P. Korstjens
zitting in de Adviesraad van
het Pensioenfonds van de
ANWB.

Jaarverslag 1994 van de VG-ANWB

\\n\\N
\JA\

\\\\\N
Juuke, onze voorzitter, met Hinke, vijf jaar secretaris, en
Gerda, al acht jaar tweede secretaris, een goed koppel, dat
h ee I wat v rijwi I I i g e rswe rk ve rzet.

r:)

ln dit verslagjaar kwam het
bestuur zeven maal bijeen
en wel op 20 januari, 3
maart, 25 april,16 mei, 4 au-
gustus, 6 oktober en 3 no-
vember. De eerste twee ver-
gaderingen werden
bijgewoond door de heer
Roozendaal; in de daarop-
vol gende ve rgaderi n gen
was namens de redactie van
de Buitenband de heer
Korstjens aanwezig.
De heer A.C. Dona heeft na-
mens onze vereniging zitting
in het bestuur van het Van
der Linde van Sprankhuizen
Fonds, het sociaal fonds van
de ANWB. Het bestuur hecht
veel belang aan deze functie,
te meer omdat het aantal
hulpverleningen in 1994 met
20% is gestegen. ln de toe-
komst kan een verdere toe-

Om de onderlinge band tus-
sen de leden te versterken
werd op 6 januari een
n euwjaarsreceptie gehou-
den. Dit gebeurde in het
ANIVB-ka ntoor Utrecht. De
ruim veertig aanwezigen be-
leeÍden een zeer geanimeerd
sa m e nzijn.
Een regionale bijeenkomst
in's-Hertogenbosch, ge-
p and voor juni, kon echter
wegens gebrek aan belang-
ste ling jammer genoeg niet
doorgaan.

Ter gelegenheid van ons 15-
jarig bestaan was ons jaar-
lijks uitstapje deze keer een
tocht van twee dagen, die
naar Zeeland en Brabant
ging. Deze excursie was ge-
heel voorbereid door het vo-
rige bestuur, dat hiervoor
alle lof en veel dank ver-
dient. Honderddertig deelne-
mers genoten van het inte-
ressante en gevarieerde
prograÍnma. En opnieuw
bleek hoezeer het samen-
werken in het verleden een
band heeft gevormd die nog
steeds bestaat.
Het succes van dit evene-
ment inspireert het bestuur

\\JT\
\\\N

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van 13 leden,
die in de loop van het afgelopen jaar zijn overleden, te we-
ten:
D. Griever, chef Technische Voorlichting, op 2 februari;
J. ïchelaar, wegenwacht, op 17 februari;
A.J. Holtman, wegenwacht. op 12 april;
W.J. van Dongen, chef reisbemiddeling, op 15 april;
E.F. Gtltlich. chef [Vlechanische Administratie, op 22 april;
R.J. Wesselius, propagandist, op 21 juni;
J.A. Gerrets, afdeling lnkoop, op 23 juni;
Mevrouw M.E. de Kock van Leeuwen, directiesecretaresse,
op 29 juni;
H. Gertsen, keurmeester, op 8 augustus;
H. Fontijn, wegenwacht, op 8 september;
Mevrouw G.C. Adema, Personeelszaken, op 26 september;
J.F. Buys, chef Werkplaats Wegenwacht, op 17 oktober;
F. Schalk, chef Rijtechniek/Verkeersafdeling, op 26 oktober.
Enkele nabestaanden zetten het lidmaatschap voort.

b
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ook voor de toekomst. Als
sluitstuk van de lustrumvie-
ring was er nog een klein
presentje: een verrekijkertje,
"om scherp vooruit te zien".

goed, mede dankzij de sub-
sidie die de ANWB ons ver-
leent en waarvoor wij zeer
dankbaar zijn. Voorts is het
aan het verstandige reserve-
ringsbeleid van het vorige
bestuur te danken dat een
tegenvaller bij de kosten van
de excursie binnen de be-
groting kon worden opge-
vangen.
Voor de Buitenband is echter
waakzaamheid geboden. De
drukkosten zijn sterk geste-
gen en overschrijden de
subsidie die wij hiervoor van
de ANWB <r'jger. De B"ire--
bard verscheen oo( o t _aar
vier maal. ln het maartnum-
mer werd extra aandacht ge-
schonken aan het iustrum.

ln het afgelopen jaar is op-
nieuw duidelijk geworden
dat een nauwe samenwer-
king met andere ouderenor-
ganisaties van vitaal belang
is. Daarom steunt onze ver-
eniging het Overlegorgaan
Verenigingen van Gepensio-
neerden van Ondernemin-
gen (OVGO) van harte. Ac-
tief en energiek werken aan
het OVGO mee: de heren
J.H. Eijsenring (lid van de
Pensioen Commissie), R.
Veltman (lid Commissie Ge-
zondheidszorg) en J.P. Korst-
jens (lid van de Commissie
PR en Publiciteit en enkele
speciale commissies en
eindredacteur van het
OVGO-Nieuws). Een woord
van dank is hier wel op zijn
plaats.
Bij de ledenvergadering van
het OVGO in oktober werd
de VG-ANWB vertegenwoor-
digd door de voorzitter.

\)\
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Aan het slot van dit verslag
spreekt het bestuur graag
zijn dank uit jegens de direc-
tie van de ANWB voor de
steun die zij ons geeft en niet
in het minst voor de ge-
schenken die ook aan vut-
ters en gepensioneerden in
decem ber zijn toegekend.
Ook dankt het bestuur de
vele medewerkers van de
ANWB die ons in het afgelo-
pen jaar weer zo bereidwillig
hebben geholpen.

De financiële situatie van de
vereniging is nog steeds Het bestuur.

Juuke Dorpema, Gerda Borsje en Hinke Brehler waren de ac-
tieve en spontane gastvrouwen die namens het bestuur de
nieuwjaarsreceptie op 5 januari in lJtrecht voor enkele tiental-
len leden tot een gezellige bijeenkomst maakten.
Voor de verandering zouden wij de volgende keer aan een an-
dere plaats van samenkomen kunnen denken; heeft u sugges-
ties, kom er mee op de algemene ledenvergadering of stuur
een briefje.

het
Haag. De leden
zig te zijn; de
Om 11.30 uur moet na
ruimd worden.
We verhuizen dan voor aperitief
etage, naar de Edo Bergsmazaal
De vergadering wordt op de 6e etage
om 14.00 uur.
Neem deze Buitenband mee voor het j
1994 en de agenda van de vergadering. Het

veelmogelijk leden blijk van hun
geven

Ledenve rga deri ng
van juni 1994.

VOORSTEL WIJZIGING REISKOSTENVERGOEDING

CONÏRIBUTIE 1996

IVIEDEDELINGEN SOCTAAL FONDS en het OVGO

JAARLIJ KSE DAGEXCURSIE
Datum: 11 mei. Doel: Hoorn, Medemblik, Enkhuizen,
Zuiderzee museum. Zie pagina 3; persoonlijke
uitnodiging volgt.

12. RONDVRAAG EN SLUITING

4.

5.

ris

FI NANCIEEL NG 1995

VE RS LAG EN
VE

6. BENOEIVIING LEDEN COIVIIVIISSIE
REKENING EN VERANTWOORDING

7. BESTUURSVERKIEZING
lngevolge artikel 10 van de Statuten treedt de helft
van het bestuur af: mevrouw G.N. Borsje, 2e
secretaris, mevrouw H. Brehler, secretaris, de heer
A.C.H. Dona, lid. Zij stellen zich herkiesbaar, naast
aangemelde kandidaten.

8.

9.

10.

11.

§
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De 16e
ANWB wordt

Restaurant

hoopt dat zo be-

Het



0uder worden en autoriiden

BU]TENBAN D

Er ziin in ons land zo'n vier miljoen 50-plussers. Ongeveer de helft darvan
heeft een rijbewijs en daar weer de helft van rijdt auto. Eén miljoen dus.
Het is belangrijk dat ook de rijvaardigheid van deze categorie automobilis-
ten de aandacht krijgt.

Dat vindt de ANWB ook. En daarom ver-
scheen in 1993, het Europees Jaar van
de Ouderen, een brochure namens de
ANWB, BOVAG en WN, met het doel
aan te geven hoe wij met het stijgen der
jaren toch veilig kunnen blijven autorij-
den.
Rijproeven kunnen een goede spiegel
zijn. Dan merk je of je moet bijleren, of
juist iets moet afleren. En je komt erach-
ter of je zelfvertrouwen terecht is, wat
stimulerend werkt, oÍ eigenlijk niet te-
recht is, dan ben je gewaarschuwd.
De brochure is zeer lezenswaardig, met
veel toelichtende tekst. Het gevaar be-
staat echter dat de lezer al gauw conclu-
deert: dat wist ik al, logisch,'t zit wel
snor met mijn reactievermogen, enzo-
voort.
Tussen de tekst staan ook tips. Die ne-
men wij over, om u in gelegenheid te
stellen aan wat zelfonderzoek te doen.
Want mobiliteit is een goede zaak, die
bijdraagt aan zelfstandigheid, en dat
geldt zeker voor ouderen. lVlaar ouder
worden gaat ook gepaard met verande-
ringen: in het waarnemen, beslissen, re-
ageren en bewegen.

niet meer op je gehoor mag vertrou-
wen. Een gehoorapparaat misschien?

o Vermijd waar mogelijk situaties
waarin snelle reacties noodzakelijk zijn,
door rustige routes en tijdstippen te kie-
zen.
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o Merk je dat je spiegels niet goed
staan: stop dan stel ze opnieuw in. Doe
het niet rijdend, dat is riskant.

o Een flinke aanrijding gehad? Dan heeft
de gordel die de klap heeft opgevangen
zijn rek verloren. Niet alleen de auto la-
ten repareren; beslist ook de gordel ver-
vangen.

Ca rtoons:
Wiegel Art Promotion, Den Haag._1.1' a.

trl

o Denk eens aan een automatische ver-
snellingsbak, dat rijdt veel meer ont-
span nen.

o Hou je conditie op peil, bijvoorbeeld
door geregeld te wandelen of te fietsen

o Laat een rechter buitenspiegel monte
ren en gebruik je spiegels! Zeker bij
wegrijden, afslaan, inhalen.

!
Y
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Tips

. Last met rijden in het donker? Rij dan
zo veel mogelijk overdag. Simpel. maar
wel effectief.

o Let op je hoorvermogen. Moet je gere-
geld mensen vragen te herhalen wat ze
zeggen, dan is dat een teken dat je niet
vlijmscherp meer hoort. Geen reden
voor paniek, maar wel een signaal dat je

BR0EM-riivaa
Naast de rijproef voor gevorderden van
de ANWB zijn er zogeheten BROEM-rij-
vaardigheidsritten. BROEIVI staat voor:
Breed Overleg Ouderen en lVlobiliteit.
Het is een samenwerkingsverband van
ANWB, BOVAG en Veilig Verkeer Neder-
land. Een BROEIVI-rijvaardigheidsrit is
speciaal voor 50-plussers om de rijvaar-
digheid te testen. Het duurt een hele
dag en er komen verschillende aspecten
van autorijden en verkeer aan de orde.
De rit zelf is een onderdeel van het ge-
heel. Je rijdt met je eigen auto, onder
begeleiding van een instructeur, die
hiervoor speciaal is opgeleid. Dan wordt
er ook een oren- en ogentest gedaan.
Verder wordt er aandacht geschonken
aan verkeersinzicht en verkeersregels.
Dat is vooral van belang voor hen die al
wat langer geleden hun rijbewijs heb-
ben behaald, omdat in de loop der tijd
de verkeersregels en -tekens een paar
keer zijn herzien - onlangs nog.

Plaatselijk
De BROEIVI-ritten worden regionaal of

il]i]]::]]

d ig h e idsritten ..r.r,l,rl

.,l:.:

plaatselijk georganiseerd. door of op :,rr

initiatief van gemeente, provincie of een
andere organisatie. Hoewel de werke-
lijke kosten hoger zijn, wordt doorgaans
slechts een bedrag van t' 25,- à Í 30,-
aan de deelnemers in rekening ge-
bracht. De prijs van de ANWB-rijproef
voor gevorderden bedraagt Í 250,-,
waarop wij dus 30% korting krijgen.
Daar beide rijvaardigheídstests nogal
verschillen zijn deze prijzen eigenlijk
niet te vergelijken. lVlaar bij BROEM ben
je duidelijk goedkoper uit. Van verschil-
lende leden is bekend dat zij graag te-
gen aanvaardbare kosten in de gelegen-
heid gesteld willen worden hun
rijvaardigheid te laten testen. Gezien het
kostenaspect van de BROE|Vl-ritten, die
trouwens steeds populairder worden,
verwijst het bestuur van de VG-ANWB
naar het BROEM-secretariaat, dat is ge-
vestigd bij de ANWB-Verkeersafdeling.
Wie wil weten of er in de eigen regio
een BROEIVI-rit gereden kan worden,
kan informeren bij de ANWB Centrale
lnformatie, telefoon: (070) 31 4 1420.

Í
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Ontwikkelingen bii het Sociaal Fonds ANWB in 1994

BU]TENBAN D

ln 1993 is er onder ANWB-personeel,
gepensioneerden, vutters, WAO'ers en
nabestaanden, een enquéte gehouden
naar kennis, beeld en mate van gebruik
van het Sociaal Fonds. Naar aanleiding
van dit onderzoek heeft het bestuur van
het Sociaal Fonds, in samenwerking
met Bed rijfs lVaatschappelijk Werk
(BlViW), in 1994 de volgende aanpak in-
gezet.
De materiële hulpverlening is directer
geworden, omdat nu alle medewerkers
van BIVIW bevoegd zijn de meeste hul-
paanvragen compleet af te handelen, in
een zo persoonlijk mogelijke aanpak. De
ingewikkelde gevallen worden in het
wekelijkse overleg besproken. lnmid-

folder van De heer A.C. Dona.
het fonds
weer bij het kerstpakket gevoegd. Er
wordt trouwens aan een nieuwe folder
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gewerkt, waarin BMW zich als uitvoer-
der van het Sociaal Fonds met ver-
nieuwde visie zal presenteren.
Ook bij de introductie van nieuw ANWB-
personeel wordt het Sociaal Fonds on-
der de aandacht gebracht. ln het voor-
jaar zal dit tevens in Inzicht gebeuren.
Het bestuur hoopt zodoende de afstand
tussen (ex)medewerkers van de ANWB
en het Sociaal Fonds te verkleinen en de
toegankelijkheid te vergemakkelijken.

A.C. Dona, bestuurslid van het Van der
Linde van Sprankhuizen Fonds, het soci-
aal fonds van de ANWB.

dels is het
aantal hulp-
verlen ingen
(in 1994)
met207a
gesteg e n.

Om de be-
kendheid
met het So-
ciaal Fonds
nog verder
te verbete-
ren was de

0orlogsherinnering

Hier die Íiets nendo
Het is september 1942, hartje oorlog, de
vakschooi op zaterdagmiddag in Leiden
was weer begonnen. Per trein van Den
Haag naar Leiden was te duur; daarom
per fiets. lk had er nog een, een hele
gammele. Om het achterwiel had ik
twee buitenbanden, die elkaars gaten
afdekten. Zo fietste ik er op los.
ln het voorjaar hadden de Duitsers alle
fietsen die ze te pakken konden krijgen
ingepikt. Door mijn tweewieler tijdig te
laten onderduiken, was ik ze te slim af
geweest. Tot die dag in september.
IVlijn route naar Leiden vond ik veiliger
door niet langs de autoweg Den Haag-
Wassenaar-Leiden te gaan, maar binnen-
door, over Leidschendam-Veu r-Voor-
schoten. Bij Veur, halverwege op een
recht stuk fietspad dat aan het eind af-
boog, kwamen plotseling twee Duitse
soldaten vanachter een heg vandaan en

Vijftig jaar geleden kwam er een einde
aan de wereldoorlog; de kranten staan
er nu al vol van. Je ontkomt er niet aan
dat herinneringen boven komen: van zeer
droevige tot eigenlijk wel komische.
Harry de Vré fietste weer eens langs dit
onopvallende plekje waar hij een ont-
moeting had dat in zijn geheugen staat
gegrift.

richtten meteen hun geweer op mij. Eén
gaf een teken dat ik naar ze toe moest
komen. lk stapte af en begon om tijd te
winnen zo langzaam mogelijk naar ze toe
te lopen. Kans om te ontsnappen was er
niet en schoorvoetend kwam ik bij ze
aan. Toen zag dal ze ook op de fiets wa-
ren, alleen een had een lekke band.
Even was er een stilte, toen greep een
van hen mij fietsstuur en beet me op de
bekende golflengte toe: "Fahrrad ab-
geben."Enfin, die knaap pikte m'n fiets
dus in. lk ritste mijn tas met schoolboe-
ken onder de snelbinder vandaan en
daar stond ik dan.
lneens kreeg ik mijn lef terug, keek de
twee fietsendieven brutaal aan en riep
in mijn zenuwen-Duits: "Dann mus ich
dieser Fahrrad haben" en pakte het

stuur van die Duitser z'n fiets, waar de
band lek van was.
Mijn grote bek maakte blijkbaar indruk.
want het enige antwoord was: "Gut." lk
had zijn fiets te pakken.
Dit beslissende moment bepaalde mijn
mobiliteit voor de komende tijd. De fiets
bleek van een uitzonderlijke kwaliteit te
zijn. Behalve die lekke band dan, die zo
geplakt was. De buitenbanden waren
als nieuw.
Het was toch eigenlijk ongelooflijk wat
daar was gebeurd, een oorlogssprookje:
een juweel van een fiets, geleverd door
de Duitsers, betaald met een oud barrel.
Tot de hongerwinter heb op die fiets ge-
reden.

o
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Harry de Vré

werd toen voor het eerst Ín
ook een inspirerend

de foto, Iinks, maken zij

A. Blankert

gehouden. Het
van de Bond.

minister van
mínister vroeg of

van links naar
Janneke

Barkhof-
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Veiligheid in huis

Vallen betekent vaak niet opstaan

BUITENBAND

"Weer veilig thuis", is zo'n uitdrukking die ge-
tuigt van een groot vertrouwen in de veiligheid
van ons huis. Je woont er wellicht al vele iaren.
Alle plekies zijn bekend. Wat kan er dan nog ge-
beuren, zo lang het min of meer bii het zelfde
briift.

Met dat huis gebeurt er
meestal niets, maarwel met
de ouderen die zich zo veilig
voelen. Want hoe ouder je
wordt, hoe belangrijker de
invloed van teruglopende fy-
sieke omstandigheden
wordt. "De kans op een
spontane val, waarbij geen
externe aanleiding is aan te
wijzen, neemt dan sterk
toe", aldus een van de vele
conclusies van mevrouw ir
W.lvl.A.H. Thien van de
Stichting Consument en Vei-
ligheid in Amsterdam. ln
haar honderd pagina's tel-
lende rapport onder-
scheidde zij twee vragen:
wat is de omvang van het
probleem van de privé-on-

gevallen bij ouderen, en wat
zijn de achtergronden.

Aan een huishoudtrapje
wo rden ve rschi llende eise n
gesteld. lVlaar klim er alleen
op met een paar stevige
sta p pe rs; pa ntoffels ku nnen
gevaarlijk zijn.

tleve betekenis. De veilig-
heid va n de openbare omge-
vi^g is 'r ee"ste instantie
een zaak van de gemeenten
(bijvoorbee d het goed on-
derhouden van trottoirs). De
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veiligheid van de eigen wo-
ning en de directe woonom-
geving. is een zaak van de ei
gen verantwoordelijkheid.

Oudere ouderen
"Het is in het begin soms
moeilijk te accepteren dat je
een dagje ouder wordt. Je
voelt je vaak niet anders dan
vroeger." Dat zegt dokter
Van Zonneveld in de bro-
chure "Veilig op leeftijd",
van de Stichting Consument
en Veiligheid. "De gevolgen
van valpartijen zijn dikwijls
ernstiger als je ouder wordt.
Op hoge leeftijd kan je al bij
een onschuldige val een bot
breken. Vooral heupen. pol-
sen, ribben en ruggewervels
zijn zwakke plekken. Met het
klimmen der jaren ontkalken
de botten. Bij de een ver-
loopt dat proces sneller dan
bij de ander. En bij vrouwen
weer sneller dan bij man-
nen. Je kunt het niet tegen-
houden. maar je kunt er wel

BTDRIEGERTJES VAN Ro »ZENDAAL

Nog vele jaren. Bij leven en
welzij n. Gevleugel d e zi n ne-
tjes op verjaardagen, op hu-
welijksfeesten, bij een af-
scheid. Ze murmelen door
onze kringen. Er is nog zo
veel te zien, te beleven. Lang
leven, honderd jaar worden
in volle gezondheid en bij 't
volle verstand. Wie zou 't
niet willen? Toch air-miles
sparen om op je 1 01 ste naar
Big Apple te vliegen? Net als
ik erover denk, lees ik dat er
al aan wordt gewerkf. ln het
land van de onbegrensde
m ogel ij khede n. Gero nto lo-
gen, biochemici en fysiolo-
gen zijn er aan het knutselen
met genen, levenselixers en
h ormonen, speu rend naar
het u ltieme ve rj ongi ngsex-
tract. Als alchimisten in een

Fruitvliegjes
aal zo te kunnen selecteren,
dat onze kindskinderen geen
drie maar negen jaar in de
puberteit zullen zijn, de arme
schapen en dat ze na hun
65ste flink de mouwen moe-
ten opstropen om op hun
120 of 150ste voor pensioen
in aanmerkíng te komen.
Van de vut is dan een jeugd-
garantiepl a n gem a akt voor
6Splussers. Want er is nog
een hele lange weg te gaan.
Zo nodig met aanvulling van
ste roi d e n, d i hyd roteste ro n
en andere anabole hormo-
nen, die dan al lang als pe-
perntuntjes in de supermarkt
liggen. Voor baaldagen, om
te blijven meetellen en van
die eeuwige jeugd niet moe
te worden.

heksensabbat op zoek naar
het goud van de eeuwige
jeugd. Zo is in Californië ene
dr Al. Rose in de weer met
fruitvliegjes om de levens-
verwachting op te schroe-
ven. Al vele, vele jaren, zon-
der dat wij er notie van
hadden, is hij wezen stoeien
met eitjes van oude vlíeg-
vrouwtjes. Nou ja relatief ge-
sproken, want de huis-tuin-
e n -ke u ke n f r u itv I i e gj es
hebben slechts een levens-
cyclus van tien dagen en al-
leen de oersterke bereiken
hooguit de honderd. Maar dr
Rose heeft na geduldige se-
I ecti e f r u itvl i egj es gekwee kt,

die wel drie keer langer le-
ven dan gewone. Sterker
nog, die fruitvlíegjes worden
minder snel volwassen,
doen ín hun adolescentie
bijna niet aan sex, maar vlie'
gen op latere leeftijd dat het
een lust is en copuleren er
dan vrolijk op los. En wat bii
fruitvliegjes kan, moet ook
bij mensen lukken. De gen-
en a nde re wetensch a ppe rs
peinzen al over oudjes die
op hun 120ste jaar nog een
vogelnestje maken aan de
ringen en in bed nog net zo
actief zijn als op de tennis-
baan. Ze denken ook bii
mensen het erfelijk materí-
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Jongere ouderen
Vrijvertaald blijkt dat bijjon-
gere ouderen externe facto-
ren een belangrijke rol spe-
len. Ze zijn actief , ze

wandelen, fietsen, doen
boodschappen, zij n huishou-
delijk bezig en staan daar-
mee bloot aan interne en ex-
terne gevaren. De meeste
valpartijen zijn relatief on-
schuldig, maar er zijn ook
ongevallen die leiden tot let-
sels die een medische be-
handeling vragen en waar-
van je vrij lang last hebt.
Veiliger omgeving en veili-
ger gedrag, zijn van preven-
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Losse kleedjes kunnen o zo gevaarlijk zijn; vooral op een
gladde vloer.

1 /1 99s

Ga eens na wat u zelf al gedaan heeÍt om uw eigen veiligheid
in huis te verbeteren. Doe het met dit lijstje, dat wellicht een
nuttig werkplan kan worden.

Hoe vei lig is uw huis?

rekening mee houden. Zorg
bijvoorbeeld voor genoeg
calcium en vitamine D in je
voeding. Zonlicht speelt ook
een rol bij de vorming van
vitamine D, dus is het ge-
zond om geregeld naar bui-
ten te gaan."

B ra nd me I de rs kosten wei nig
maar kunnen groot onheil
voorkomen.

"lVlaar het gaat niet alleen
daarom", zegt Van Zonne-
veld. "Op hoge leeftijd kan
een mens zijn lichaam min-
der goed opvangen bij een
val. De soepelheid is minder
en de reacties worden wat

trager. neem daarom andere
maatregelen. Je kunt je reac-
tiesnelheid en lenigheid oe-
fenen. En rust roest, dus blijf
in beweging."
Van Zonneveld noemt nog
een andere lichamelijke ver-
andering: "Je wilt meer licht
om je heen;schemer vind je
niet prettig. Het is uit onder-
zoek bekend dat senioren
vaak vee meer licht nodig
hebben dan jongeren. Een
nreuwe bril is dan niet ge-
noeg. Heel wat mensen van
mijn leeftijd struikelen om-
dat het in huis net iets te
donker is,
,','ie o-oer wordt moet zijn
gedrag aanpassen aan die li-
cha me ijke veranderingen,
zodat je weet wat je wel en
wat je niet meer aankunt."
Zijn advies is'. "Zorgvoor
voidoende beweging. IVaak
op z'n tijd een wandeling of
eer 'ietstochtje, of sluit je
aan bij een club als'lVeer
bewegen voor ouderen'. Ge-
zond, gezellig en je bent er
weer eens op een heel an-
dere manier uit."

JanKo

UITGLIJDEN EN STRUIKELEN

lk heb:
alle elektriciteitssnoeren Iangs de plinten
weggewerkt
de Iosse vloerkleedjes van anti-slip voorzien
overal voldoende loopruimte in huis
overal ruim voldoende licht
anti-slip in de badkamer aangebracht
een stoep die steeds vrij is van mos en bladeren

VAN DE TRAP VALLEN

Bij mijthuis:
hangt een extra felle lamp in hettrappenhuis
liggen nooit spullen op de traptreden
wordt altijd rustig de trappen op- en afgelopen

EVENWICHT BEWAREN

lk gebruik:
een stevige huishoudtrap, met beugel
nooit ee krukje of stoel als opstapje
een haak om hoge klapraampjes open te zetten
altijd fietstassen of een karretje voor de
boodschappen

VERMOEID EN DUIZELIG WORDEN

lk heb:
het bed verhoogd (of: een seniorenbed gekocht)
een handgreep in douche en toilet gemonteerd
een ramenzemer. stoffer en blik met extra lange
steel gekocht (om onnodig bukken te vermijden)
zware en veel gebruikte spullen op een gemakke-
lijke bereikbare plek in de kast opgeborgen

VOOR HET GEVAL ER IETS GEBEURT

lk heb:
een lijstje met alarmnummers vlak bij de telefoon
me opgegeven voor een telefooncirkel (of: voor
een alarmeringssysteem)
afspraken gemaakt met mijn buren of kinderen,
voor het geval er iets mis gaat
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Ernstig

Jaarlijks overlijden 1740 ouderen door een ongeval in, of
rond het eigen huis. Voorts belanden 30.000 mensen van
55 jaar en ouder in een ziekenhuis door een ongeval thuis.
En 86.000 senioren melden zich bij de EHBO-afdeling.
De meeste oorzaken zijn vallen in of bij het huis en vallen
van de fiets. Daarna komen verstikking, verdrinking en on-
gevallen door brand. Dit blijkt uit een recent onderzoek van
de Stichting Consument en Veiligheid.
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Een klein dorp in Brabant met
een marktje, zo uit de middel-
eeuwen. Huizen met oude
geveltjes en een enorme,
dominante basiliek.
Het is een stralende morgen
en ongewoon druk voor een
g ewo n e d oo rd eweekse d a g.
Mensen op de fiets, rustig
wandelend, een enkele auto,
maar ze gaan allemaal rich-
ting markt. Het is al gauw
d u i del ij k waa rom. Wan nee r
de kerkklok denderend tien-

slagen schalt, draait er een
grote, blauwe bus het markt-
plein op. Een van de eerste
mobiele kantoren. Een uit-
komst voor dit deel van
Brabant, waar nog geen
ANWB-vestiging is. De deu-
ren zwaaien open. Een kleíne
balie, een smal pad, maar al-
les is aanwezig: routes, Reis'
e n kred ietb ri eve n, ve rze ke-
rÍngen. Een man stapt bín-
nen en vraagt een route naar
Wenen. De informatríce stelt

de wedervraag: een snelle of
ee n toe ri stische, m íj n h eer?
"Och geeft u maar een snelle
heen en terug langs de kust",
was het antwoord.
We schrijven 1960, toen was
men nog niet zo bereisd.

PUCK

I I I u st rat i e M a río Wijnvoord.
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uw anekdote
naar haar op. Per adres het
redacti esecreta riaat.

\,

B J zolrdBrheden
Anekdotes voor de biikantoren-balies
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u kusr!

Nagelriem Cryptogram Oplossingen vóór 1 mei naar
mevrouw G.N. Borsje,
Norenburg 237,2591 AM
Den Haag. De winnaar ont-
vangt weer een cadeaubon.

0plossing van de

kru iswoord puzzel

december 1994

Horizontaal 1: aarde; 6:
vlaag; 11: dafts; 13: slaaf;
15;ef;17; misaltaar; 19: me;
20: let; 22: leguaan;23: dal;
24: leek; 26: nelli; 27: gooi;
28: oksel;30: boord;31: stro;
32: sys; 34; abrí;35: akela;
36: eikel;37: omen;38: pen;
40: elan; 42'. evers;43: riten;
45: fans; 46: klaar; 50: nemo;
51: faU 52: poolvos;54: nee;
55: el; 56: vibrerend; 58: ns;
59: gelui;60: odeur; 62: delos;
63: elfen.
Verticaal 2: ad;3: ram; 4: dril;
5: etsen; 6: vlaai; 7: laan;
8: aar; 9: af; 10: bello;
12: sage;13: stal; 14: gelid;
16: feeks; 18: lully; 19: maori;
21: testamenU 23: doorlaten;
25: kerkers; 27: gobelin;
29: loens;30: baker;32: sap;
33: sen;37: ovaal;39: egale;
41: nemen; 42:. efÍen;
44: noesU 46: kobus; 47:.lori;
48: avro; 49: roede; 52: pilo;
53: snel; 56: vel; 57: duf;
59: ge;61: re.

Onze gelukwensen en de ca-
deaubon gaan naar de win-
naal: mevrouw D. van de
Pol-V.d. Brin k, Tersch uu r.

Horizontaal
3. Hiermee zakt een spijker-

broek niet af. (9)

5. Dit eiland is de sigaar. (4)

7. Wat het leven aankan. (17)

10. BuitentoileÍ. (121'

12. Strandsport. (4)

1 3. Voormalige dienstbodes,
butlers e.d. (18)

15. De rivaliteit tussen func-
ties. (12)

18. Wapen waarmee geen
bloed wordt vergoten. (6)

19. Dit vliegtuig heeft in

Rusland een negatieve
invloed. (4)

20. Geleerden die goed kun-
nen formuleren. (17)

21. Colbefts voor als de nood
aan de man komt. (12)

Verticaal
1. Gehoest voor de bomen

(6)

2. Vrouwelijk lichaamsdeel
(4)

3. Tim mermansu itrusting.
(14)

.nT0PP Software 1994.

4. Onderzoekstochten van
deurwaarders. (14)

5. Soort zwachtel om een
beschadigde stoel te
repareren. (1 1)

6. Geslaagde belichting. (11)

8. Feest voor de Contra's.
(10)

9. Lampen tijdens de maal-
tijd. (10)

11. Kabeljauwaas. (10)

14. Kind van de gunst. (3)

16. Puntigste gemeente. (4)

17. Griekse voetbalclub. (6)

12

excursre.
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