
50 jaar Wegenwac

Hoe reageerden in ap
ten op de eerste wege
Chef Wegenwacht A.J.M.
"Ze keken naar je uniform: wat zou dat
voorstellen? Dan vertelde je over de AN
en zijn plannen. We gaan een organisatie
stichten voor hulpverlening langs de weg.
Je zag ze denken: die man heeft vast een
gaatje in zijn hoofd"

Naar de Utrechtse Vecht:

1 5 augustus

"Vreeden Hoff" met rococohek, bij
Nieuwersluis, in het hart van de Utrechtse
Vechtstreek, is een van de fraaie buiten-
plaatsen waar vanaf de 17e eeuw
Amsterdamse patriciërs tot rust konden
komen. - foto Harry de Vré. Ook de botani-
sche variatie en de uitgestrekte plassen zijn
gebleven. De Utrechtse Vecht wordt het
doel van onze jaarlijkse VG-ANWB-excur-
sie.
Tot 15 augustus a.s.

Harry op het Seniorenfestijn

Een leesloep met een beeldscherm
cm. Boeken-luisteren op cassette
hoortoestel dat automatisch reag,

elke verandering in toon en gelu
enkele praktische vindingen di
ren het leven kunnen
Moderne technologisc
waarvoor Harry de Vré
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1796-1996

Noord-Brahant - 200 f aar
een souvereine provincie Provincie

Noord-Brobont

De officieuze opening van 200 jaar

Het is dit jaar feest in Noord-
Noord-Brabant, op één na
west", een zogenaamd Gener
ingelijfd bij de Zeven Provinc
loor en werd bestuurd vanuit
allemaal in 1648, toen in Mu
een jaar vol rampen.

"Brabant komt in hetjaar 1000

onder de heerschappij van de
hertogen van Brabant. Enkele
eeuwen daarna wordt Philips de
Goede door de State van Brabant
erkend als Hertog. Hierdoor
maakt het gewest deel uit van het
machtige Bourgondische Rijk.
Brabantvaart hierwel bij; handel
en scheepvaart bloeien op. De
hoofdstad is Brussel en de grote
haven is Antwerpen. Ook op cul-
tureel gebied wordt Brabant be-
langrijk. Grote bouwwerken ko-
men tot stand.
Maar dan komt de opstand tegen
de Spanjaarden en Brabant
wordt een slagveld; de dupe, dan
weer van de Spaanse troepen en
dan weer van de troepen van de
Staten van de Zeven Provinciën.
Bij de Vrede van Munster wordt
Brabant in tweeën gedeeld en het
huidige Noord-Brabant wordi
een Generaliteitsland.
ln 1792 wordt er in Frankrijk een
leger gevormd om het Stad-
houderlijk bewind ten valte bren-
gen en in 1795 gelukt het de Fran-
sen de Stadhouder te verjagen en
onder leiding van Pichegru de
Republiek van de Verenigde Ne-
derlanden te ontwerpen.
Ons Land heet dan de Bataafse
Republiek. Noord-Brabant ruikt
zijn kans. Op 31 december 1795,
op de valreep van het oude jaar,

houdt Pieter Vreede, als Presi-
dent van de Representanten van

H et Provi nci e h u i s va n N oo rd-B ra ba nt.

BataaÍs-Brabant, een bezielende
toespraak in de Grote Kerkte
Breda. Hij roept zijn collega-re-
presentanten op volledige steun
te geven aan het streven naaÍ
souvereiniteit voor de provincie
Brabant - dus niets nieuws onder
de zon -. Met Iuid gejuich wordt
Vreede ondersteund en op 31

maart 1796 is het zover.
Noord-Brabant verkrijgt de sou-
vereine status met een eigen ver-
tegenwoordiging in de Nationale
Vergadering." Deze positie heb-
ben zij vanzelfsprekend niet meer
terug laten draaien. U begrijpt
dat 200 jaar zelfstandigheid in
Noord-Brabant op Brabants spe-
cifieke wijze gevierd gaat wor-

den. Twee eeuwen waarin Bra-

bant zich heeft ontwikkeld tot wat
het nu is. Het verhaal van boeren,
burgers en buitenlui. Van een be-
langrijke agrarische provincie tot
een geindustrialiseerde provin-
cie met veel cultuur, volop natuur
en recreatie en niet te vergeten
en niet te versmaden de " Bou r
gondische gastvrijheid", Gaat u

eens kijken in Brabant in de oop
van dit jaar; er is van al es te
doer. Soec aa \ooTd t-aa- s eer
munt in omloop gebracht ter
waarde van t' 5,- genaamd "de
Brabantse Poffer". Deze munt
wordt in Brabant op veel p aatsen
zelfs als betaalmiddel geaccep-
teerd, AIs bijzonder evenement

zal dit jaar de start van de Tour de
France plaatsvinden vanuit
's-Hertogenbosch. De Tour-cara-
vaan zal zich drie dagen door het
Brabantse land slingeren . 129, 3A

juni en l juli)
Er is nog veel meer te doen, te
veel om h er op te noemen. ln
verband hiermede is er een eve-
nementenka ender uitgegeven
die o.a. verkrijgbaar is bij de
Openbare Bibliotheken en de

Brabant Van Harte Gefeliciteerdl

2

personeel.

20A jaar
provincie

Dat wil
als veroverd

FRANKJE
Met dank aan de organisatie
200 jaar Brabant en de VPRO.
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0nze iaar kse EXCURSIE,lii
DITMAAL in de Utrechtse "Vechtstreek": 15 augustus a.s

O Mini-cruise langs de Utrechtse Vecht,
O Flora en fauna in "Terra Nova",
O Keuze uit Kastelen-bezoek.

Varen met de "Mobidik" op de rivier de Vecht,
wandelen in het landschapspark en natuurre-
servaat "Terra Nova", en een bezoek aan een
of rneer Utrechtse kastelen; dàt zijn onze plan-

nen voor de jaarlijkse dag-excursie van de
VG-ANWB-gepensioneerden op 15 augustus
a,s,

Vanuit Nigtevecht varen wij met de "Mobidik"
op de Vecht waar tussen Loenen en Vreeland
wordt afgemeerd aan de steiger van "Terra

Nova". Dit privé-landgoed is rond de eeuw-
wisseling ontstaan. Het werd een buitenplaats
én een natuurreservaat. De ontwerper, Richard
Erdmann, creéerde een romantisch parkland-
schap. Het is nu een beschermd natuurgebied,
ruim 50 hectare groot, met moerasbos, plas-

sen, binnenmeren, legakkers en een rijke vo-
gelstand. Het parkgedeelte in landschapsstijl
onderscheidt zich door de zeer uitgebreide
flora en fauna, met rozentuinen, opmerkelijke
tuinbeelden, gevelstenen en bruggetjes. Na-
tuurgidsen begeleiden ons over land en water.

Na "Terra Nova" wordt de lunch geserveerd
tijdens hetvaren op de "Mobidik". Wij hebben
alle tijd om met elkaarweereens bij te praten.
ln Nigtevecht gaan we van boord. Daar staan
onze bussen voor een bezoek aan een, of meer,
Utrechtse kastelen. Wij denken aan Kasteel Sy-
pesteyn, Slot Zuylen, of Kasteel Groeneveld.

ïegen 18.00 uurdineren we in Harmelen, res-
ta u rant de " Putkop". Om ca. 20.15 u. zijn we te-
rug bij de opstapplaats Utrecht, en om ca.

21.00 uur in Den Haag.
's-Morgens zijn de opstapplaatsen met de
Westercoach-touringcars - 08.30 vertrek met
drie touringscars vanuit Den Haag, - 09.00 uur:
vertrek met één touringcarvanuit Utrecht.

Er blijven wellicht nog vragen over. Dit is een
"voorbericht", de organisatie van onze excur-
sie wordt momenteel verder uitgewerkt. De

datum 15 augustus a.s. en het programma
staan in elk geval vast. Kijk even in uw agenda
Ervolgt-medio juni-een aan u persoonlijk
gerichte brief met nadere bijzonderheden en
het inschrijfformulier.
Tot 1 5 augustus.

U ontvangt een brief : medio juni

ln Nigtevecht gaan wij aan boord voor onze tocht over de Vecht, naar het landgoed "Terra
Nova" en de Utrechtse kastelen. Foto: Thijs Tuurenhout.

Wet van 0tterloo
N.a.v. de brief van Ko Dieleman wilde ik
graag reageren.
lk ben blij dat dit onderwerp weer is opge-
pakt. Want dat de Wet van Otterloo voor
ons, gepensioneerden, behoorlijk nadelig is
is iedereen wel bekend. Het is iedereen ook
wel bekend, dat het pensioen, na het bereí-
ken van je 65e jaar eigenlijk maar peanuts
is. Dus de AOW is zeker wel nodig. Ik moest
toen bovenop de pensioen premie nog een
aanvullende premie betalen, omdat ik de 40
jaar niet vol kon maken. Maar uiteindelijk
kwam ik wel boven de / 30.950,- grens,
waardoor ik me particulier moet laten verze-
keren voor f 420,- per maand. Van dat be-

drag. is slechts I 12,50 extra, omdat mijn
vrouw nog een gaaf gebit heeft, en de no-
dige verzorging heeft, en / 3,- voor een
aanvullende verzekering. De rest is dus min
of meer verplicht. lk hoef niet te vertellen
welke bedragen dat zijn, want dat is lande-
lijk hetzelfde. Nergens kan ik daarvoor een
tegemoetkoming vragen. Op mijn verzoek
aan de afd, Verzekeringen, of ik in aanmer-
king kom om ingeschreven te worden bij de
UAP, werd niet gereageerd. lk had hierom
gevraagd, om misschien ook te mogen pro-
fiteren van een winstdeling, zoals bedoeld
in "Dingen van de dag" nr 52 van 14 no-
vember jl. Want van het bestaan van de
UAP als ziektekosten verzekering heb ik
nooit geweten. Schijnbaar is de Wet van Ot-
terloo alleen bedoeld voor niet ambtenaren.

Want ben je dat wel, dan kun je de ziekte-
kostenverzekering declareren bij DZVO
(Dienst Ziektekostenvoorziening Overheids-
personeel) te Emmen. Ook dit vind ik een
discriminerende regeling, of niet soms?
Volgens de mededeling van onze voorzitster,
denk ik, dat we van de kant van de ANWB
niets hoeven te verwachten. Ja, het Sociaal
Fonds. (Zie Buitenband van december'95) lk
denk, dat het Sociaal Fonds als een nood-
sprong gezíen moet worden, en dat de drem-
pel voor velen van ons te hoog is. Dat de
dírectie op die mogelijkheid wijst vind ik niet
reëel, omdat we het hebben over een ziekte-
kostenverzekering in het algemeen, en niet
om een kunstbeen of glazen oog. En zelfs
dan, probeert een Wegenwacht het nog zelf
te maken.

lk hoop, dat de Wet van Otterloo eens zal
verdwijnen, maar het moet wel snel gebeu-
ren, want voor ons dringt de tijd.

a

J.A. Pereira, Eindhoven,

.:PnstBuiten



M Jaarverslag 1995 van de VG-ANWB

BUITENBAND

ln het verslagjaar 1995 hebben
wij tot onze spijt aÍscheid moe-
ten nemen van 18 leden, wier
namen hieronder zíjn afgedrukt,
Voor het overige was 1995 voor
onze vereniging een goed jaar.
Wij begonnen het jaar mel 426
leden en sloten het aÍ met een
ledental van 463 en 9 begunsti-
gers. Een aanwas dus van 37
leden. Deze is te danken aan
een wervingsactie die in juni
werd gehouden.

Het bestuur bleeÍ in het ver-
slagjaar ongewijzigd.
Weliswaar waren Mw. H.

Brehler, secretaris, Mw. G.N.
Borsje, 2e secretaris, en het
bestuurs id dhr. A.C. Dona vol-
gens rooster aan de beurt van
aftreden, maar omdat er geen

tegencandidaten waren gesteld,
werden de genoemde leden
herbenoemd.
Aan ons jaarlijkse uitstapje,

deze keer naar Noord-Holland,
op 11 mei, hebben 166 perso-
nen deelgenomen. Door kou en
regen in de ochtend vreesden
wij een teleurstelling, maar toen
tijdens de boottocht van
Medemblik naar Enkhuizen de
bewolking brak en de zon wel-
dadig begon te schijnen, kwam
alles toch nog goed. Het afwis-
selend programma van die dag
werd zeer gewaardeerd en de
stemming was weer opperbest.
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Goede herinneringen aan onze
excursie in 1995 waaraan door
166 leden werd deelgenomen.
ln de stoomtrein "Bello van
Hoorn naar Medemblik kletterde
de regen tegen de ramen, op de
boot over het lJsselmeer
scheen de zon. En in het
Zuiderzee-museum van
Enkhuizen was her orachtig
wandelweer.

van de Buitenband, dhr. J.P
Korstjens, ln de vergadering
van 26 oktobeT waren de heren
J.H. Eijsenring en R. Veltman
aanwezig om verslag uit te
brengen van de activiteiten van
respectievel ijk de Pensioen
Commissie en de Gezondheids
Commissie van het OVGO,
waarin zij namens onze vereni-
ging zitting hebben. Ook ons lid
de heer J.P Korstjens heeft het
afgelopen jaar weer veel en
omvangrijke activiteiten ont-
plooid ten behoeve van het
OVGO en wel als voorzitter van
de Commissie PR en Publiciteit
en als eindredacteur van het

\\\\Ë\
\\\\\N

De eerste bijeenkomst in 1995

was de nieuwjaarsreceptie op 5
januari in het ANWB-kantoor te
Utrecht. Hoewel deze receptie
zeer geanimeerd verliep, had
het bestuur toch graag meer
leden de hand willen schudden.
Vervolgens was er de Algemene
Ledenvergadering op 30 maart
in het Hoofdkantoor van de
ANWB. Hierbij waren 87 leden
aanwezig. Tot ons genoegen
kwam de Hoofddirecteur van de
ANWB. de heer P.A. Nouwen,
tijdens deze vergadering een
toelichting geven op de positie
van de ANWB in de maatschap-
pij van vandaag en op enige
vragen die in de loop van het
jaar onzerzijds aan de Directie
waren voorgelegd. Het ging
daarbij vooral om de nadelige
gevolgen die de Wet van
Otterloo voor een aantal van

onze leden heeft. Het bestuur is
erkentelijk voor de ruime aan-
dacht die de Directie aan deze
problematiek heeft gegeven,
ook al is de uitkomst niet
geworden zoals sommigen had-
den gehoopt.

,

\\\\Ë'\
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ln mei werd de Hoofddirecteur
van de ANWB, de heer Nouwen,
benoemd tot World President
van de Alliance lnternationale
de Tourisme. Ter gelegenheid
van deze belangrijke en eervolle
benoeming heeft het bestuur
aan de heer Nouwen zijn harte-
lijke gelukwensen aangeboden.
ln het verslagjaar kwam het
bestuur 5 maal bijeen, en wel
op 19 januari, 16 maart, 11 april,
3 augustus en 26 oktober. Alle
vergaderingen werden bijge-
woond door de eindredacteur

4
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"OVGO Nieuws". Het bestuur
dankt de genoemde leden har-
telijk voor al hun inspanningen.
Dat het bestuur blijvend belang
hecht aan het OVGO komt ook
tot uiting in het feit dat de ver-
eniging aan het OVGO-bestuur
gastvrijheid verleende voor zijn
bestuu rsvergaderi ng, gehouden
op 23 augustus in het hoofdkan-
toor van de ANWB.
Namens het bestuur heeft de
heer A.C. Dona zitting in het
bestuur van het Sociaal Fbnds
van de ANWB, het Van der
Linde van Sprankhuizen Fonds.
De bekendheid van dit Fonds '

neemt toe, evenals de mogelijk-
heden van hulpverlening. Zo
besloot het bestuur van
genoemd fonds bijv. ook de
mogelijkheid van hulp te bie-
den, wanneer bijzondere
omstandigheden een tijdelijk
verblijf in andere omgeving
noodzakelijk maken. Voorts
heeft de Directie van de ANWB
er op gewezen dat degenen die
als gevolg van de veelbespro-
ken Wet van Otterloo in proble-
men komen, een aanvraag tot
hulp bij het Sociaal Fonds kun-

De 17e Algemene
ANWB urordt
in het
Den

van het

nen indienen. De hulpverlening
wordt uitgevoerd door Bedrijfs
Maatschappelijk Werk van de
ANWB; daar moeten aanvragen
ook worden ingediend. Alle
aanvragen worden van geval tot
geval beoordeeld en getoetst
aan vastgestelde maatstaven.

Wat de financiële situatie betreft
kan gezegd worden dat het
afgelopen jaar voor de vereni-
ging onverminderd gunstig is
geweest, vooral dankzij de rui-
me financiéle steun van de
ANWB. Voor deze steun zijn wij
zeer dankbaar. Ook zijn wij blij
met de bestendige goede ver-
standhouding met de ANWB.

\\\\Ë\
\\\\\N
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Tenslotte memoreren wij graag
de altijd vriendelijke hulp die wij
ook dit jaar van zoveel
ANWB-medewerkers hebben
ondervonden: Heel hartelijk
dank daarvoor! 4 Rondvraa

reden zijn
rmsen

en ovco.

ne Mw
d h

u r stelt

de Utrec
Zie in d

rwerk-Jonkman
ut

§
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te ziin; de begint exact om 10.30
worden u

uit-

ledenvergade-
met de overige

mer afgedrukt.
en begroting 1996.

te Kapelle,



BUITENBAND

Emmeloord - februari 1956
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50 iaar Weg

wegenwachtcollega's begonnen aan
een dienstverlening die op hun eerste wegenwachtdag vierentwintig uren zou duren. Op het hoofdkantoor in de
Haagse Parkstraat en bij de familie-thuis werd men ongerust: "waar zijn die jongens toch gebleven?".
Hetwas buiten grijs en koud. Praatpalen waren er niet, op wegenwachtstations kon nietworden teruggevallen. De
Harley-Liberators hadden een soort eerste-hulp-bij-pech gereedschapstrommel achterop. Persoonlijke inventivi-
teit, een groot gevoel voor dienstverlening en koperdraad voor de bijna onmogelijke klussen waren het gereed-
schap. Bij elke gestrande auto, die weliswaar de oorlog had overleefd, stond de wegenwacht er alleen voor.
De "eerste club van zeven" is uit gegroeid tot een korps van745 wegenwachten die per jaar 800.000 maal hulp
verlenen aan 2,8 miljoen wegenwachtleden.

"De Britse Automabile Association organi-
seerde eind 1960 een lnternationale
Wegenwachtdemonstratie i n Londen tijdens
de Cycle en Motorcycle Show. Wegenwacht
Snaterse en ik presenteerden zich aan de
burgemeester van Londen. U ziet, we staan
er discíplinair-gepoetst bij" * A.C.H. Dona.

"April 1958. Een Amerikaan uit Texas stond
bij Rijsbergen met autopech. lk kon hem
weer op weg helpen en hij maakte deze foto;
origineel ín kleur! Mijn gele wegenwacht-
combinatie "knalde er uit". Voor die tijd was
dat heel revolutionair. Ook dat hij die foto uit
Texas naar mij opstuurde" - A. van Noorden.

6

§
II

In het hele land moeten fotoalbums
en volle schoenendozen staan met
een halve eeuw Wegenwachtfoto's.
Want Wegenwacht is van het begin
af aan een fascinerend beroep
gebleven. Avontuurlijk ook, vanaf
15 april 1946.
Bram [Vlosheuvel en zijn zeven

I n het decembernummer van INZICHï -
I wordt ook goed gelezen door gepensio-
neerden -citeert Inge Lenting ons lid van de
Vereniging van Gepensioneerden ANWB,
Cees Dijkhuizen: "Overal langs de weg wer-
den wij gastvrij onthaald. Mensen kampeer-
den daar zo'n beetje, met tafeltjes en stoe-
len. We kregen altijd koffie aangeboden. En

we schreven ze allemaal in als lid." AIs dat al
geen inspirerende en enthousiastmerende
ANWB-ers zijn geweest... "resultaatgericht,
zorgend voor duidelijke prestatieverwachtin-
gen en meetbare doelen, delegerend en sti-
mulerend met een open en toegankelijke
doelstelling, communicerend op openhartige
en directe wijze, feedback gevend en zono-
dig corrigerend optredend". lk overdrijf niet,
maar ontleen dit citaat aan de Management
Developmentsdag die op 28 november jl.

,.' l,1
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werd gehouden rondom het thema: de
ANWB-koers voor de komende jaren.

Zo, met die persoonlijke instel ing en affini-
teit is het begonnen, en moet het vooral
doorgaan in z'n eigentijdse bewoordingen.
Hoewel hoofdinspecteur-instructeur Cees
van Dijkhuizen in 1947 ook al heel duidelijk
was.
Er wordt we eens gezegd dat het "vroeger"
veel gemoede ijker was. Gestrande automo-

(Onder) "Een grote verbetering voor het
clrukke verkeer op de weg
Utrec ht-'s-H e rtog e n bo sch : i n ja n u a ri 1 949
werd de Baileybrug bij Vianen officieel in
gebruik genomen. De eerste wegenwacht-
motor, met de heer Van Dalen aan het stuur,
komt over de brug - Autokampioen.

(Rechts) Kampioen
1955 Doesburgse
schonen in hun rol
van tijdelijke
wegenwachten.
EIke opening van
een nieuw traject
werd een lokale
festiviteit - Kam-
pioen.
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bilisten waren toen dankbaar-verrast door
de opdoemende wegenwacht op zijn motor.
Het zij zo; men "communiceert" nu vaak
zakelijker, men heeft "rechten en ervoor
betaald". Maar ook nu ervaart de wegen-
wacht veel waardering, heb ik in januari jl.
ervaren. lk stond bij een praatpaal bij
Overschie. Drukte op de knop, noemde mijn
lidmaatschapsnummer, keek langs de paal

waar op dat moment de wegenwacht stopte.
"Hij is er al", zei ik tegen de wegenwacht-
mevrouw in het station. Alsof er voor gepen-
sioneerde ANWB-ers geen wachttijden in de
ijzige wintermaanden mogen bestaan.

Terug naar het begin. ln de Buitenband van
december vroegen wij u uw meest favoriete,
persoonlijke, foto in te sturen, graag met een
korte toelichting op het gebeuren. U krijgt
uwfoto natuurlijkweerterug. ln de komende
Buitenbanden zou dat tot een aardige
foto-collage kunnen Ieiden. Met weinig
woorden en toch sprekend.
Opsturen naar het Redactie-secretariaat; zie
de voorpagina, linkerkolom, onderaan. 

'

JanKo.

(Onder) Valentijn bloemenhulde voor het
gehele Wegenwachtkorps op het Plein 1813

in Den Haag, l4februari 1957. Bram
Mosheuvel, de eerste wegenwacht en later
DE CHEF van de Wegenwacht voor zijn dele-
gatie - ANPfoto.

7

(Boven) "Alle
hands aan dek", in
1958 vooral met de
schop, is bijna alle
winters het wegen-
wachtparool" -
Motorkampioen.
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Ons redactielid, HarrY de
Vré, heeft een goede
neus voor (uit)-vindin-
gen, Toen hij chef-Foto-
kamer was kon je altijd
bij hem terecht voor het
meest recente - én het
komende - technische
nieuws in zijn vak.
Tech nische ontwi kkel i n-
gen interesseren hem
nog dagelijks. Hij bliift
met beide benen oP de
grond. Het moet wel
praktisch blijven, doelma-
tig, hanteerbaar en
bereikbaar voor iedereen.
Met die instelling keek
Harry rond op het
Seniorenfestijn in Den
Haag. Uit de veelheid van
nieuws koos hijtiPs
waarvan hij denkt dat het
aardig is om te weten.

Televisie-leesloep
Voor wie het lezen in boek of
krant niet meer zo goed lukt zag

ik een televisie-leesloeP die ook

overdag goed te gebruiken is.

Het beeldscherm van 43 cm is

prettig; afbeeldingen en allerlei

ander materiaal kunnen zo goed

worden bekeken.

Het apparaat is oP de markt
onder de naam TAGARNO. Er

zijn drie typen, met allerlei toe-

behoren. lk raad u aan advies in

te winnen van uw oogarts,
mogelijk in verband met de

AWBZ-regeling.
Nadere informatie: Tagarno

Nederland BV
Stoutenburgerweg 18, 3784 VE

Terschuur. Tel: 0342 - 461244.

Handzame
"MAX"-Ioep

De "MAX"-Ioep is een Prachtig
hulpmiddel dat handzaam over
de te lezen tekst rolt. Het toont
de woorden duidelijk en groot

op een schermPje. De vergro-
tingsfactor is in te stellen in

6-maal en zelfs 13-maal.
lnlichtingen: Stichting hulPmid-
delen-voorziening voor slecht-

zienden. Savannahweg 45, 3542

AW Utrecht. Tel: 030 -2412122.

Boeken-luisteren
op cassette

Naar boeken oP cassette luiste-

ren kunt u altijd en overal. OP

het moment dat u zin hebt in

een goed boek - of een stukje

daarvan - stopt u een cassette
in uw recorder of walkman. Elke

cassetterecorder is goed want
het gaat om gewone cassette-
bandjes van de NLBB, de

Nederlandse Luister- en

Braillebibliotheek met een

bestand van 30.000 boeken.

(Ook jeugdboeken). Via een zeer

uitgebreid aanvraag formulier
kunt u aangeven in welke boe-

ken/onderwerPen sch''jvers u in

het bijzonder bent geinteres-

seerd; vrijwilligers kunnen zelfs

bij u thuis komen om te helPen

bij het invullen van uw wens-

lijst. Het IidmaatschaP bedraagt

í 25,- mel enkele bijkomende
kosten.
lnlichtingen: NederLandse

Luister- en Blindenbibliotheek,
aÍd. klantencontact,
Zichtenburglaan 260, 2544 13

Den Haag, tel. 070-3593456,

M u ltiFocus

hoortoestel

Luistersituaties zijn niet voor-
spelbaar. MultiFocus zou het

eerste hoortoestel zijn dat
onderscheid maakt tussen har-

de en zachte geluiden.
Onmiddellijk reagerend oP elke

verandering in toon en geluid;

automatisch, zonder volumere-
gelaar of afstandsbediening.
Men moet het uiteraard zelf

ondervinden, ervaren. Daarom

kunt u een proefPeriode met

MultiFocus aanvragen bij uw
voorschrijver of audiciën. Die

kan beoordelen of het aPParaat

ook voor uw gehoor geschikt is

Gezien bij de stand van
G roeneveld Opticiëns,
HooÍdstraat 234, postbus 38

211A AA Sassenheim, tel.
0252-210807.

Draadloos

TV-lu iste re n

Ook bij Groeneveld-oPticiëns
en audiciëns- zagen wij de

Sennheiser lnfraPort waarmee
het geluid van televisie of radio

draadloos en duidelijker in de

oren wordt gebracht. Je zou het

kunnen vergelijken met een

televisiebeeld dat je niet meer

zo scherp ziet. Dan weet je dat
je aan een bril toe bent.
De Sennheiser lnfraPort werkt
met een infrarood zender, een

kastje dat u zó aansluit oP de

hoofdtelefoonuitgang van uw
TV, én een infrarood-ontvanger.
De naar geluidssterkte te rege-
len hoofdtelefoon is in mono-
en stereo uitvoering.
lnlichtingen: bij Groeneveld. zie

het adres bij: het MultiFocus
hoortoestel.

PERSONALIA

Nieuwe Ieden
De volgende leden heten wij
van harte welkom:
J.A. bos, Bakboord 31, Huizen.

J.W. Brouwer, Achthoven-
oost 8, Montfoort.

Overleden
M. Hamers, wegenwacht dis-

trict-midden. M.F. Hennus, kan-

toor Hilversum. Mevr. M. HuP-

pe, secretaresse
Verkeersafdeling. C.L.C'

Schmidt, medewerker afd'
Financiële Administratie' H.J'

Zondag, rayonchef.

Velen van ons zullen aan deze

collega's goede herinneringen
bewaren.

Vré speurde op het
Senioren eÍ iinst

8
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Toeslagen -1995
ANWB_
gepensioneerden
ln de vergadering van het
Bestuur van het Pensioenfonds
van de ANWB d.d. 14 november
1995 is het besluit genomen om
over 1 995 een procentuele ver-
hoging toe te kennen aan de

toeslagen van de gepensioneer-
den. Een en ander conform het
bepaalde in artike 3 van het

reglement.

Het ANWB-personeel ontving,
mede op basis van de vastge-
stelde verhoging van het
geschooroe orijsindexcijfer
over het lopende jaar, een con-
juncturele salarisverhoging van
1,-781o. Deze verhoging is als
volgt gespecificeerd: in januari
1995 werd een verhoging gege-
ven van 1,46%, gevolgd door
een verhoging van 0,64% per
juli van dit jaar.

Op basis van deze verhogingen
en de aan de gepensioneerden
nog toe te kennen restantverho-
ging over 1994 is de uiteindelij-
ke verhoging van de toeslagen
vastgesteld op 2,190/".

Deze verhoging is als volgt te
speciÍiceren:

-tegoed per 01-07-1994
(voor de helft) 0,41%

- verhoging per 01-01-1995
(volledig) 1,46%

- verhoging per 01-07-1 995
(voor de helft) 0,32%

2,19%

De uitbetaling en de inÍormatie-
verstrekki ng worden verzorgd
door Centraal Beheer.

geworden. Sommige vergoe-
dingen zijn beperkt, anders
geregeld oÍ uitgebreid.
Onder "Zorgverzekering" wordt
verstaan: het ziekenfonds, de
standaard(pakket)pol is, de parti-
cu I iere ziektekostenverzekeri ng

en de ziektekostenregeling voor
ambtenaren. ln het kort betref-
fen de wijzigingen:

De nieuwe regeling voor
onder andere genees-en hulp-
middelen
. De vergoeding voor genees-
en hulpmiddelen. revalidatie.
erfel ijkheidsonderzoek en
audiologische hulp wordt over-
geheveld van de AWBZ naar de
zorgverzekeri ng.
. Deze middelen en voorzienin-
gen blijven dus verkrijgbaar bij
uw apotheker, drogist, leveran-
cier oÍ hulpverlener, maar de
vergoeding hiervan valt voor-
taan onder uw zorgverzekering.
. De arts zal steeds vaker de
naam van de werkzame stof van
het geneesmiddel op het recept
schrijven in plaats van de merk-
naam. De apotheker kan hier-
door het beste geneesmiddel,
dat bovendien niet onnodig
duur is, voor u uitkiezen.
. De AWBZ-premie daalt, maar
u gaat meer premie aan uw
zorgverzekeraa r beta len.

De nieuwe regeling voor
fysio-en oefentherapie
. De vergoeding voor fysiothe-
rapie, oefentherapie Cesar en

oefenthe ra pie-Mense nd ieck
wordt beperkt tot maximaal 9

behandelingen per aandoening
per jaar.. Zo nodig is eenmalige
verlenging van de therapie met
maximaal 9 behandelingen
oefentherapie Cesar of oefen-
therapie-Mensendieck mogelijk.
. Voor bepaalde aandoeningen
waarvan vaststaat dat langduri-
ge behandeling noodzakelijk is,
wordt de vergoeding niet
beperkt.
. Bij fysiotherapeuten, oefenthe-
rapeuten Cesar, oefentherapeu-
ten-Mensendieck en de huisarts
ligt een aparte folder met meer
informatie.

De nieuwe regeling voor het
Persoonsgebonden Budget
. Als u langer dan 3 maanden
thuiszorg nodig heeft, zijn in
1 996 ook Persoonsgebonden
Budgetten mogelijk.
. lVleer informatie over zo'n
Persoonsgebonden Budget is

beschikbaar bij uw zorgverzeke-
raaÍ.

Wiiziging in de tandheelkundi-
ge zorg voor jongeren
. Jongeren tot en met 17 jaar

houden recht op uitgebreide
tandheelkundige zorg. Dit was
tot en met 18 jaar.
. Vanaf 1B jaar geldt de regeling
voor volwassenen.

"Weg met de Hoge Snelheids
Lijnl Die hebben we in ons land
niet nodig" - aldus Leendert en
Arendje. "Daarin heb je immers
geen tijd om rond te kijken naar
wie er in de coupé zit. Voor je

het weet moet je uitstappen.
Nee, wij kiezen voor de stoom-
tram als we van Oostvoorne
naar Rotterdam moeten. Volop
tijd om elkaar te ontdekken."
En zo ging het ook met Leendert
en Arendje Schipper. Het begon
in 1944 en zij blijven ontdekken.
ln maart 1946 trouwden zij. Von-
del heeft gelijk! Samen hebben
zij één zoon. Toen in 1956 de
route werd geopend tussen Hel-

levoetsluis en Rotterdam werd
Leendert de eerste Wegenwacht
op Voorne en Putten. Tot 1 984
heeft hij daar gewerkt, met veel
toewijding en plezier; Wegen-
wacht 151 stond altijd paraat. Op
hun trouwdag met gouden rand

1 /1 996

Vroegtijdige opsporing van
baarmoederhalskanker
. Voortaan worden alle vrouwen
van 30 jaar tot en met 60 jaar
eens in de vijf jaar automatisch
opgeroepen voor controle.
. Meedoen aan deze periodieke
controle is van groot belang.

De ZiekenfondsRaad,
Postbus 396,
1180 BD Amstelveen,
heeft in december jl. een uitge-
breide brochure uitgegeven die
landelijk is verspreid.

gaan ze samen op stap; geen

drukte en feest aan huis. Nog
vele gelukk ge en gezonde jaren

FRANKJE

Dankbaarheid

Na mijn verblijf in verschillende
ziekenhuizen en nu ik herstel-
lende ben van mijn ernstige
ziekte, wil ik U bedanken voor
Uw medeleven.
Na mijn thuiskomst en in de pe-

riode daarna heeft dat medele-
ven ons, mijn vrouw en mij en
onze kinderen, veel steun gege-
ven.
Uw reactie waren en zijn hart-
verwarmend. Hiervoor langs
deze weg heel hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,

Waer werd opreghter trou dan tussen man en vrou ter wereld oyt
gevonden? (VONDEL).

Leendert en Arendie Schipper 50 iaar getrouwd

Wiizigingen in de

Zorgverzekering

Sinds 1 januari jl. is een aantal
wijzigingen in de
Zor gverzekering van kracht.

q

C. van Dijkhuizen

PrivÉPensiuen
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t.telde
tild liep

auto's

Experimenteren
draadloze teleÍoons, o

moest je naar de eer-

beste telefoon.
wat je toen alle-

had voor één

wel.

ke tijd, de

allemaa

mer 1

Haag

Pauwmolen.
opbouwen.

zendmasten uit het leger,

buizenversterkers achter
in de zijspan.
Als er dan iets ging Pie-

I
I §§

BTDRIEGERTJES VAN Ro »ZENDAAL

Zal ik straks naar de Algemene
Ledenvergadering wel of geen

stropdas om de nek schuiven?
Niet dat het iemand ene moer
kan schelen. 't ls ook geen

onderwerp van belang. Geen

vraagstuk van de grote wereld'
Geen kwestie die er echt toe
doet. Maar heikel is het wel.
Opeens. Sinds de ambassadeur
van Syrië in Washington zijn

das losknoopte.
Volgens alle regelen van de

diplomatie stak hij chic in het

driedelig krijtstreepjespak. Met
net het goede overhemd en de

passende das. En een stroPdas
is de maat der dingen. ledere
man, die wel eens een kleren-
winkel van binnen heeft gezien,

weet dat. Een das bepaalt sta-

tus, aanzien, smaak, cultuur.
Geen lífestyle zonder das.

Diplomaten dragen er een.

Altiid. Met streep of stiP, of met
het kleurenpalet van Corneille.
Zonder das geen ontvangst.
Niet bij de koningin of de Presi-
dent, niet bij de EU, de NAVO of
de nachtclub. Het establishment

Decorum de vredesonderhandelingen
over de Golan was daar dubbel
en dwars mee bekend. Daarom

dacht hij bij de eerste ontmoe-
ting:'lk zal d e lsraë iers een

poeple laten ruiken.' Nauwelijks
had Chris:opher zijn rug

gekeero of de ambassadeur van
Assao oeec z,j^ stroPdas af.

Pats boern. Zoals een heer van

stand z tn r vaal de handschoen
toe\'''erPt.
De das s opeens een stuk van
gew, cht. Sinds mijn pensione-
ring aat ik mij niets gelegen lig-
gen aan de kledingcode. lk

draag al jaren de Íoute broeken
en een T-shirt zichtbaar onder
de open kraag. lk heb een hang-
kast vol onopvallendheid en col-
berts die bijkans onder de cate-

gorie vermomming vallen. Wat
moet een mens dan met een

stropdas? Volgens de Grote Van

Daleloch 'een onderdeel van

deftige herenkleding.' Niets dus.

Maar kun je dat staande houden
na het incident in Washington
DC? Terwijl ik niemand wil bele-

digen.

staat op het dragen van een

das. Het lapjeswerk voor het
bolle buikje, de strop voor de

wippende adamsappel. Paul

Nouwen draagt een das. Jan
Barkhof natuurlijk en alle
om hooggeschoten prod uctma-
nagers. Jan ïmmer van Let's

make things better zie ie never
zonder. Zelfs boerenoPruier
Wim van den Brink stond vorige
herÍst met zijn mestvolk oP het

Binnenhof met een das vol var-
kenskoppen op een blauw fond.
Als gold het een uniform, zoals
politiemannen en zaalwachters
een das dragen. Zo van'ik zie er
vriendelijk uit, maar met mij valt
niet te spotten.'

Ook in ons Leidse Verwenhuis
wordt de stropdas geëerd. Aan

sommige, met of zonder vet-
vlekje, zie je dat de drager een

werkzaam leven lang zijn over-
hemd heeft dichtgeknoopt. Nog

is die zelfbinder de binding met

wat hij ooit geweest is. Voor
vele grijze pappenhe mers bete

kent de das nog enige glamour,

van voorbije schitterlng. Soms
met een dasspeld met een

pareltje oÍ met het melktandje
van het eerste kleinkind. Hoog
het decorum ter bescherning
van de min oÍ meer evenwichti-
ge, uiterlijke staat.
Die Syrische ambassadeur bij

*§
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nagaatJe

nodig

ren". Nou had ik

dus
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Eire
Ierland jij was de toetssteen voor ons beiden

land van O'Sullivans O wat was je nat
en al die kudden schapen op ons pad

die eerste reis waarop wij samen vrijden

je pubs je kustlijn met z'n wakke weiden
je zangers vol met whiskey ladderzat

lerland jij was de toetssteen voor ons beiden
land van O'Sullivans O wat was je nat

je lage wolken dreigden ons te scheiden
maar neen je kruizen en je klaverblad

je grootse dichters en hun woordenschat
brachten ons saam waarop wij er gedijden

Ierland jij was de toetssteen voor ons beiden

Tine den Boer

Foto Thijs Tuurenhout

StrBBk h rortderheden
Wanneer het gaat "vriezer" k'rgen Ce

Friezerzo'nspeciaeo .' --- og:- r:-
EIÍsteden-blik, zo gezegd. Oncer oe cpt -;s'
tische leiding van voorzitter Henk Kroes,
bekend van radio en televisie, ziln de ray-
on-hoofden en vele vrijwilligers dag en

nacht in de weer. Wij beleven het nieuwe
begrip "ijs-transplantatie". lnmiddels heb-
ben we weer ervaren dat de typisch
Nederlandse uitdrukking "het kan vriezen en
dooien", elk jaar trefzeker wordt beant-
woord.

Volstrekt zeker is een andere Friese-bijzon-
derheid, óók als de maartse-buien tegen de
ramen kletteren: de kom met de dampende
"SIPELSOP". De beroemde Friese uiensoep.
lk geef u graag het recept:

Voor 2 personen
250 gr. uien
30 gr. boter
30 gr. bloem
1/z l. bouillon (van soepvlees)
zout, peper, nootmuskaat, azijn
2 hard gekookte eieren
30 gr. geraspte kaas (nagelkaas of kollumer)

Snid de uien ln dunne reeples, iru:t ze even
n Ce coter n:e: br- - aier !',,orde1 de

: ce-r e.c' .ceran 3n beetie cij beetje de
<cuce coul on tce,icegen. Soep aan de kook
cTence. er 5 r'iruten zachïjes aten doorko-
ken. Op smaak brengen met de kruiden en
een scheutje azijn.

ln een vuurvaste soepkom eerst het verkrui-
melde ei doen, de soep erbij gieten. Per kom
een geroosterde witte boterham zonder korst
in partjes verdelen en op de soep leggen.
Daarover de geraspte (of nog liever in reep-
jes gesneden) nagelkaas of kollumer kaas en
het geheel in een voorverwarmde oven nog
10 minuten gratineren.

NB.

ln plaats van zelÍ getrokken bouillon kan men
ook een blikje uiensoep nemen. Wel verder
het recept vo gen en voor vegetariërs is bij
AH - e- soeo te kooo op basis van groenten-
bou llon, Niet Fries, maar ook wel Iekker.

Een ander Fries recept wil ik u niet onthou-
den. Uitspreken kan ik het niet maar het is
lekker. Het heet:

TSIIBARCHJE
per persoon:
1 varkensfiletlapje (x 100 à 150 gr.)
2 plakken nagelkaas
1 plak bacon
1 schijf appel

<)#

ie

§

PUCK

11

Vlees zouten en een beetje nootmuskaat er-
over. Het lapje op een randje na opensnijden
(kan de slager doen) kaas, bacon en appel in
het lapje verpakken en het geheel dicht rij-
gen of prikken en * 10 minuten in hete boter
gaar bakken. De draadjes of cocktailprikkers
verwijderen, op het vlees een plak Nagelkaas
leggen en dit onder de grill laten uitlopen.
Serveren met tuinbonen + ham + gebakken
aardappelen.
Eet ze!
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52. Schoeisel. (5)

53.. Mesthoop. (4)

54. Stad in Rusland. (4)

55. Deel van een trap. (4)

56. Godheid. (4) I.

57. Noot. (2)

59. Bef. (4)

60. Verlichting. (2)

61. Vogel. (4)

63. Vreemde munt. (3)

66. Persoonlijk voornaam-
woord. (2)

Oplossingen vóór 1 mei a.s.
naar mevrouw G.N. Borsje,
Norenburg 237,2591 AM Den
Haag. De winnaar ontvangt een
cadeaubon.

0plossing

kruiswoordpuzzel,

december'95

Horizontaal
1. Vervoermiddel. (15)

14. Voertuig. (4)

15. Hert. (5)

16. Stand. (4)

17. Werktuig. (4)

18. Titel (afk). (2)

19. Griekse kaas. (4)

20. Hooiberg. (5)

22. Tijdschrift (afk). (2)

23. Lichaamsdeel. (4)

25. Waterdier. (3)

27 . Deel van het oor. (3)

28. Type motorfiets (afk). (3)

31. Krokodil. (7)

34. Bieding. (3)

37. Plant. (4)

39. Verzamelboek. (5)

40. Vruchtbare plaats. (4)

41. Komende aflevering. (7)

42. Deel van een koe. (7)

43. Trek. (3)

44. Godheid. (5)

46. Vaartuig. (4)

47. Verzuimen. (7)

49. Bijwoord. (3)

50. Hond. (3)

51. Jongensnaam. (3)

53. Documenten. (5)

56. Houding. (3)

58. Logee. (5)

62. Muziekstuk. (3)

63. Zoom. (5)

64. Niemand uitgezonderd. (4)

65. Ongevuld. (4)

67. StraÍwerktuig. (3)

68. Deel van de mast. (2)

69. Slaapkamermeubel. (15)

Verticaal
1. Gedroogd gras. (4)

2. Schop. (4)

3. Werktuig. (4)

4. Nauwelijks. (5)

5. Frans lidwoord. (2)

6. Vaartuig. (4)

7. Vleesgerecht. (7)

8. Voorzetsel. (2)

9. Uitgave (afk). (2)

10. Meubelstuk. (5)

11. Plaats in Brabant. (4)

12. Onbepaald voornaar-
woord. (3)

13. Doorzichtige stof. (4)

21. Kledingstuk. (3)

23. Berispen. (8)

24. Telwoord. (3)

26. Vervelend etmaal. (7)

28. Dorp in Brabant. (5)

29. Ar. (4)

30. Slagader. (5)

32. Programmeertaal. (5)

33. Kleurling. (5)

34. Haargroei. (5)

35. Plaats in Japan. (5)

36. Wapen. (5)

38. En volgende (afk). (2)

40. Familielid. (3)

45. Handwerkonderricht. (7)

47. Kloosterlinge. (3)

48. Bijwoord. (3)

50. Lidwoord. (2)

Horizontaal
1. taillex, T. avenue. 12. staat.
13. artis. 15. go. 17. tak. 18. aoc.
19. si.20. abbenes.23. manhaft.
25. lear.26. ia.27. ag. 28. tree.
29. order.31. sjees.32. ns.33.
normandië. 35. hal. 36. ab. 38.

auto.39. iwan. 41. uv. 43. raan.
45. ebro. 4-7. aria.48. oase. 49.

berging, 52. twinset. 55. it. 56.

ree, 57, alg. 58. me. 59. samen.
60. pasar. 62. zomer. 63. gesel.

- bij horizontaal 1. "voertuig"
bleek de gegeven oplossing
"Taiile" een fout in de puzzel te
ztjn.

Verticaal
2. as. 3. itteren. 4. laan. 5. lakei.
6. et.7. aa.8. vraag.9. eton. 10.

nichtje. 11. us. 14. rites. 15.
galon. 16. obers.19. sfeer.21.
bad.22. saamhorig. 23. maan-
Iicht. 24. are. 30. ro. 31.. si. 34.

aa. 36. arabië. 37. baret. 38. ana-
gram. 40. neongas. 41. ursum.
42. voeten. 44. ai". 46. bas. 50.

ieme. 51. neer. 53. waag. 54.

ilse. 59. so. 61. re.

Er waren vijf goede oplossin-
gen. Bij loting werd winnares
mevrouw H.W. Bal-Spaans te
Voorschoten.
Proficiat, de cadeaubon komt
naar u toe.
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