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Foutje, bedankt !

Het is nu maart. En je mag
hopen dat het in april. des-
noods mei, weer goed komt
met de loonstrookjes van
ouderen die naast hun AOW
een aanvullend pensioen
hebben. De minister-presi-
dent heeft ons eind januari
in zijn wekelijks gesprek op
de TV geruststellend toege-
knikt. Het zou te gek voor
woorden zijn als de ouderen
dit jaar in koopkracht fors
achteruit zouden gaan. De

Ouderenorganisaties hebben
al bijna een jaar geleden,
met kracht van argumen-
ten,gewaarschuwd en con-
tact opgenomen met de
minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.

Begin 1997 voerden de
Ouderenorganisaties - waarbij
het OVGO waarvan ook deVG-
ANWB lid is - al gesprekken
over aankomende lastenverho-
ging voor ouderen. Op 2 mei
'97 stuurden de Ouderen-
organisaties een brieÍ aan de
minister waarin zij hun zorg uit-
spraken over de koopkrachtont-
wikkeling voor ouderen in 1998.

Daarbij verwezen zij naar het
Centraal Economisch Plan 1997

van het Centraal Planbureau
(CPB). De minister antwoordde
op 16 mei'97 dat de gegevens
van het CPB nog niet vaststaan.
De minister zegde toe de zorg
van de Ouderenorganisaties
"serieus te zullen betrekken bij

[)e koopkrachtschok

v00r 0uderen

ï11

Om over na te denken. De minister zei het al:"Er is een verschil tus-
sen de berekende en de beleefde feiten". ln april,eventueel mei,
komt het wel goed,sprak de minister-presídent. De oren vielen ons
van het hoofd!

de in de zomer tot stand te
brengen totaal-afweging'1 Hij
wil streven naar een "evenwich-
tige koopkrachtontwikkeli n g,

rekening houdend met draag-
krachtversch illen'j
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orga n isaties
vragen om een gesprek met de

minister.

Op 9 juli is er het eerste gesprek

met de bewindslieden van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Zij wijzen op de "hele
mooie plussen" in de koop-
kracht voor ouderen met een

Iager inkomen. Zij vertrouwen
er op de dreigende "minnen"
voor ouderen met een hoger
inkomen nog te kunnen weg-
werken. De Ouderenorganisa-
ties geven een persbericht uit
waarin deze boodschap wordt
geciteerd.

Op 16 juli ontvangen de

Ouderenorganisaties een tech-
nische toelichting op de voorlo-
pige beleidsvoornemens. Wat
er tegen de belastingverhoging
voor ouderen met midden- en

hogere pensioenen zal worden
gedaan blijft nog steeds ondui-
delijk.

Op 5 september is de twee
maanden eerder toegezegde
duidelijkheid er nog steeds niet.
De Ouderenorganisaties spre-
ken in een persbericht opnieuw
hun zorgen uit over de koop-
kracht van ouderen in 1998. De

Ouderenorganisaties worden
uitgenodigd voor een gesprék,

vlak voor Prinsjesdag.

Op 12 september geeft het
ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (SWZ) een

indruk van de voorgenomen
koopkrachtmaatregelen die
gemiddeld zouden leiden tot
koopkrachtbehoud voor oude-
ren. Het is misschien nog te
vroeg om van een "lappende-
ken" te spreken.

Op 15 september is er het twee-
de gesprek met de minister. ln
een persbericht spreken de

Ouderenorganisaties hun waar-
dering uit voor het herstel van
de koopkracht voor ouderen
met een laag inkomen. Daar-

naast vragen de Ouderenorga-
nisaties aandacht voor hun zor-
gen over de koopkracht van
ouderen met een aanvullend
pensioen. Zij zetlen vraagtekens
achter het gegeven dat de

minister een stijging van het
aanvullende pensioen van

2.65% meetelt in zijn pensioen-

berekeni ngen.

Begin november ontvangen de

Ouderenorganisaties brieven en

telefoontjes van ouderen die
zich - op basis van eigen bere-
keningen - zorgen maken over
hun koopkracht in 1998. Bij de

Tweede Kamer krijgen zij wei-
nig gehoor.

Op 12 november herhalen de

Ouderenorganisaties hun

vraagtekens over de koop-
krachtberekeningen: de minister
belooft de ouderer een sigaa'
uit eigen doos.

Op 4 december bespreekt de

Tweede Kamer de koopkracht-
regelingen. DeTweede Kamer
biedt nauwelijks weerstand. De

minister kan volharden in zijn

sta nd punt.

Op 5 januari 1998 waarschuwen
de Ouderenorganisaties
opnieuw in een persbericht

voor het koopkrachtverlies van
ouderen in januari '98. Dan

schenkt de pers er veel aan-

dacht aan. De minister noemt
de waarschuwing van de

Ouderenorganisaties voorbarig.

Op 9 januari '98 zegt de minis-
ter dat het "loonstrookjeseffect"
zich kan voordoen. Maar zijn

toezegging van "doorheen
genomen koopkrachtbehoud op
jaarbasis blijft kloppen'i Hij

wijst er onder meer op dat de

AOW - naar toen relevante
inzichten - per 1 juli '98 met
1.45Y" zal worden verhoogd. De

maakte de minister bekend dat
hij eenmalig iedere werknemer,
gepensioneerde en uitkerings-
gerechtigde, honderd gulden

koopkrachtgarantie wil geven .

Enkele inkomens-categorieën,
zoals AOW-ers met aanvullend
pensioen tussen de 15.000 en

30.000 gulden krijgen hier
bovenop nog een variabel
bedragÍWant'j zegt de minis-
ter, "de mensen moeten ook
deze maanden kunnen zien dat
de gestegen welvaart van ieder-
een is'i Hij noemde de tegenval-
lende netto-inkomsten op de
januaristrookjes "een verschiI
tussen de berekende en de

beleefde feiten'í In april moet
het goed komen.

minister zegt dat hij niet aan-

sprakelijk is voor de van het
gemiddelde beeld afwijkende
indexering van de aanvullende
pensioenen. De minister zegt

dat de indexering behoort tot
de verantwoordelijkheid van de

sociale partners. En de minister
verwacht dat deze paftijen aan

deze verantwoordelijkheid een

adequate invulling zullen
geven.

De genoemde Ouderen-
organisaties zijn: ANBO, CSPO,

NISBO, OVGO (Nu:NVGO),

PCOB en Unie KBO. Samen-
werkend in het Coördinatie-
orgaan Samenwerkende
Ouderenorganisaties (CSO),

veftegenwoordigende ruim
643.000 leden.

lnmiddels waren de loonstrook-
jes verzonden. Medio februari JKo

I
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de VG-ANWB luistert

Heeft u weleens stil gestaan bij dat steeds terugkerende praatpaaltie

in de Buitenband? Ooít een moment gehad waarop u dacht:
ik ga eens bellen; ik moet mijn verhaal kwíjt?

Wat een gedoe,eigenlijk. Je zou

toch wel eens goed kunnen lui-
steren naar, bijvoorbeeld, de

Ouderenorganisaties,die vanaf
begin 1997 al met de minister
in gesprek wilden komen. De

initiatieven van de Ouderen-
organisaties zijn van meet af
aan van constructieve aard
geweest. Niemand, uiteraard
ook de minister niet, heeft de

onrust over het loonstrookje
van januari-1998 gewenst.

Op 13 januari ontkent de minis-
ter,in antwoord op kamervra-
gen, het koopkrachtprobleem,
Hij herhaalt dat hij niet kan

worden aangesproken op indi
viduele gevallen die afwijken
van het gemiddelde beeld.

2,
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Ministerie-SZW over indexeringvast te

De directeur Algemeen- en Sociaal economische aangelegen-
heden van het ministerie van SWZ zet in een brief aan het

CSO uiteen hoe het ministerie aankijkt tegen de indexering
van de aanvullende pensioenen. Daarbij nuanceert hij het
koopkrachtplaatje. lndien de aanvullende pensioenen in het
geheel niet hoger zouden worden in 1998, zouden 350.000 65-

plus huishoudens koopkrachtverlies leiden (gehuwde en

alleenstaande ouderen vanaf een aanvullend pensioen van

ongeveer f 20.000). Als de aanvullende pensioenen louter met

de prijsindex zouden worden geïndexeerd, zouden ongeveer
100.000 huishoudens koopkrachtverlies lijden (alleenstaande

ouderen met een aanvullend pensioen vanaf circa f 30.000 en

gehuwde ouderen met een aanvullend pensioen tussen onge-
veer Í 30.000 en f 40.000). Het ministerie denkt echter dat 5%

van de aanvullende pensioenen niet wordt geÏndexeerd en

trekt hieruit de conclusie dat 50.000 huishoudens koopkracht-

verlies zullen lijden.

=UJ
o



M n onderdanenii
het zomerde al die bevrijdingsmaanden
ik danste uren door de glazen nacht
met mannen van een vreemde legermacht
op mijn mooie solide onderdanen

aan die dolle tijd kwam te snel een einde
Iegers vertrokken naar hun vaderland
ik liep naar mijn ambt lifte door het Iand

stond opeengepakt in stampvolle treinen

ik danste niet meer door liefdesverdrieten
beging een vergissing een trouwerij
mijn benen belast door bedriegerij
begaven het haast een tijd vol van nieten

toch veerde ik op en sloeg aan het twisten
de samba de rumba en rock & roll
mijn voeten hielden het eindeloos vol
de knieén waren de eersten die misten

zij wilden niet soepel meer naar beneden
de foxtrot het swingen deden het goed
hoewel ik beginnend verval vermoed
was voor somberheid geen enkele reden

zestig in zicht en de voeten gaan zakken
er vormde zich kalk en een forse knok
dat liep niet zo lekker meer bah je schrok
en kon niet iedere schoen meer pakken

wankel het evenwicht gaandeweg ouder
wat strammer jammer die vertraagde tred

op de nipper door het voetbed gered
voel ik mij nu een heel stuk onderbouwder

Tine den Boer

/4n/IrN.

Drukhezochte

Nieuwi aarsrecepties

Bijna tweehonderd leden van de VG-ANWB
hebben elkaar weer gezien en gesproken op

de Nieuwjaarsrecepties in Den Haag
(15 januari), Hoogeveen (20 januari) en

Eindhoven (22 januaril.ln Den Haag was
men traditioneel bijeen, daarom brengen
wij ook onze gastvrouwen graag in be-"ld
(foto 1 en 2). Roel Kok was onze gastheer in

het nieuwe gebouw van Unigarant, dat
alom bewondering oogstte ifoto 3), En in

Dank aan anze gastvrouwen

Hoogeveen

Eindhoven

Eindhoven was het eveneens zo gezellig dat
niemand behoefte had om naar huis te gaan.

Tot ziens dus op 12 augustus a.s. Dat is de
"Dag van onze jaarlijkse Excursie'i Ditmaal
naar de Biesbosch, enzovoort. Noteer deze
datum. desgewenst, in uw agenda. Nadere
informatie tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 4 april en in de Buitenband
van juni.

Den Haag
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ag 1997 van de VG-ANWB

Op 1 januari 1997 telde de vereníging 478 leden. Twaalf van
hen zíjn tot onze spijt in 1997 overleden. Hun namen worden
bij dit verslag afgedrukt. Op 31 december jl. bedroeg het aan-
tal leden 496: een mooie aanwas, mede als gevolg van de
voortgezette ledenwerÍactíe. Ook het aantal donateurs is
toegenomen tot 13.

penningmeester; B. Druif, lid.
Volgens traditie is aan Mw.
Brehler en de heer Dona een

etentje aangeboden als dank
voor het zeer vele werk dat zij
jarenlang met grote inzet en

Sociaal Fonds en
PensioenÍonds
Als opvolger van de heer Dona

heeft thans de heer L.W.t\4. de

Groot zitting in het bestuur van
het Sociaal Fonds. Nog steeds

Leden hijeen
De nieuwjaarsreceptie op 9 ja-

nuari trok ca. 42 leden. Jammer
genoeg moesten verschillende
leden verstek laten gaan tenge-
volge van de zeer slechte weers-
omstandigheden. De bijeen-
komst was voor 't overige
geslaagd en geanimeerd.
De jaarvergadering werd ge-

houden op 11 april, deze keer in
het bedrijfsrestaurant op de

vijfde verdieping van het
ANWB-gebouw.
Er waren ca. 85 leden aanwezig.
Traditiegetrouw was de hoofd-
directeur van de ANWB voor
deze vergadering uitgenodigd,
maar wegens verblijf in het bui-

tenland kon hij niet aanwezig
zijn. Later, tijdens de Iunch kon

de heer Nouwen toch nog even
in ons midden zijn, hetgeen
door de aanwezigen zeer ge-

waardeerd werd. ln zijn plaats

heeft de Financieel Directeur,
de heer Verstraeten de vergade-
ring toegesproken en op inne-
mende wijze een aantal opge-
worpen vragen beantwoord.

Bestuur e.a.
ln 1997 waren de volgende
bestuursleden statutair aan de

beurt van aftreden: de heer
A.C. Dona, Mw. G.N. Borsje en

Mw. H. Brehler-Zantema. Mw.

Borsje heeÍt zich herkiesbaar
gesteld, Mw. Brehler en de heer
Dona niet. Het bestuur heeft de

heren N.J. Paardekooper en

B. Druif candidaat gesteld voor
het vervullen van de open-
vallende functies. Daar er geen

tegencandidaten waren gesteld,

werd Mw. Borsje herbenoemd
en werden de heren Paarde-

kooper en Druif benoemd. Het

bestuur is thans als volgt sa-
mengesteld: Mw. J. Dorpema-
Harmsen, voorzitter; L.WM.
de G root, vice-voorzitter;
N.J. Paardekooper, secretaris;
Mw. G.N. Borsje, 2e secretaris;
Mw. J.M. Voorwerk-Jonkman,

toewijding voor de vereniging
hebben gedaan.

ln 1997 heeft het bestuur 7 maal

vergaderd en wel op 9 januari,

4 februari, 6 maaft, 15 mei,
31 juli, 28 oktober en 6 novem-
ber. De eerste vijf vergaderin-
gen werden eveneens bijge-
woond door de eindredacteur
van de Buitenband, de heer
J.P Korstjens. ln de vergadering
van 6 november hebben de

heren J.H. Eijsenring en

R. Veltman verslag uitgebracht
over de stand van zaken in
respectievelijk de Pensioen-

commissie en de Gezondheids-
commissie van het OVGO,

waarin zij namens de VG zitting
hebben. Het bestuur heeft nog

eens bevestigd dat het voor
onze vereniging van groot
belang is in genoemde com-
missies veftegenwoordigd te
zijn en is deze beide leden dan

ook zeer dankbaar voor alles

wat zij in dezen voor de vereni-
ging doen,

doen gepensioneerden slechts
zelden een beroep op dit fonds.
Het bestuur ziet het als zijn taak
meer aandacht te geven aan

het behartigen van de belangen
van hen, voor wie hulp en bij-
stand noodzakelijk is; ook ten
behoeve van die gepensioneer-

ln 1997 ziin overleden

J.W. Wunderink, 20 maafl.
W.A. Rombout, 18 april.
L.A.J. N4eeftens, 30 april.
L.A. van de. Knoop. 26 mei.
l\4evr,A,H.E, van der Kaay,

23 juni.
Mevr,S.Pieterse, 3 juli.
J.H.Timmer, 11 juli.
S.J. van Proosdij,
20 augustus.
ÍVlevr. A.Hoogkamer, oktober
IVlevr. J. Koks-Stuijfzand,
16 november.
Mevr. H.W.Bal-Spaans,
17 december.
S.J.Pompstra, 22 december.
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den van de ANWB die geen lid
zijn van onze vereniging.
Daarom is besloten een ver-
trouwenspersoon uit onze

leden aan te stellen om in voor-
komende gevallen de belangen
van een behoeftige gepensio-

neerde te behartigen. Dit voor-
nemen is aan het bestuur van
het Sociaal fonds voorgelegd
en het is daar met instemming
begroet. ln het komende jaar

zal hieraan verder vorm gege-

ven worden.
Evenals in voorgaande jaren

hebben de heren Eijsenring en

Korstjens zitting in de Advies-
raad van het Pensioenfonds
ANWB. De heer Korstjens was
ook in het verslagjaar niet
alleen eindredacteur van ons
verenigingsorgaan, de Buiten-
band, maar ook eindredacteur
van het OVGO-Nieuws en

bovendien voorzitter van de

Commissie PR en Publiciteit
van het OVGO.

Al deze functies vervult hij met
enthousiasme, veel inzet en

met grote kennis van zaken.

Daardoor is hij voor onze ver-
eniging, direct en indirect, bui-
tengewoon waardevol.Het
bestuur is hem daarvoor zeer

dankbaar.

Excursie & plannen
Het jaarlijkse uitstapje voerde
ons op 14 augustus naar de

Betuwe. Er stonden op het pro-
gramma een boottocht over de

Linge, een bezoek aan de tin-
gieterij in TieU Kerk Avezaath,
een rondwandeling en het slot-
diner in Buren. Ook nu waren
de ca. 200 deelnemers enthou-
siast en tevreden over deze

dag.
Op 17 november heeÍt een

delegatie uit het bestuur in
Zwolle een bespreking gehad

met enkele leden uit Groningen
en omgeving over door hen
geopperde initiatieven en daar-
uit te ontwikkelen plannen. Het

bestuur constateert met genoe-
gen dat de roep om hulp en

medewerking uit andere delen
van het land weerklank vindt en

hoopt op een gestage uitbrei-
ding daarvan.

Fi nanci ën
ln financiëel opzicht was onze

vereniglng ook in het verslag-
jaar in goede doen, mede door
de ruime steun van de ANWB.
Het bestuur houdt de kosten-
ontwikkelingen goed in het
oog. Dat heeft ertoe geleid dat
wij de ledenadministratie in

eigen beheer hebben genomen

en voor het drukken van de

Buitenband een andere drukke-
rij hebben gevonden. Voorts is

het gelukt de ledenvergadering
1997 binnen het ANWB-gebouw
te houden tegen lagere kosten
dan in het jaar daarvoor.

Contact met ANWB
Het contact met de ANWB was
uitstekend. Het bestuur achtte
het van belang ook binnen de

ANWB nog meer bekendheid te
geven aan onze vereniging. Dat

heeft o.a. geresulteerd in een

kort interview met de voorzitter
in het julinummer van het
ANWB-perso neelsbl ad " lnzichÍ'!

Belangenbehartiging
De belangen van onze leden
worden in wijder verband
behartigd door het OVGO.

Daarom hecht het bestuur veel

belang aan het OVGO-lidmaat-
schap. Het OVGO heeft zich het
afgelopen jaar o.a. intensief
bezig gehouden met het stimu-
leren van en inhoud geven aan

de medezeggenschap van
gepensioneerden in pensioen-
Íondsen.
Aan een jarenlange discussie
over de contributie hebben de

bij het OVGO aangesloten ver-
en gingen besloten voor de

l.orreroe d'ie jaar eo- herz'en

systeem te hanteren. Dat heeft

tot gevo g dat ook voor onze

vereniging de contr butie per 1

januari 1998 wordt verhoogd.
Voorts is besloten de naam
"OVGO" met ingang van 1-1-

1998 te wijzigen in "NVOG"
(" Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensio-
neerden"). Dit als gevolg van
de toetreding van enige andere
gepe nsioneerden orga n isaties.
Het bestuur richt in dit verslag

graag nog woorden van dank
tot de directie van de ANWB
voor het besluit ook nu weer
aan VUT-ers en gepensioneer-

den het ANWB{otaal lidmaat-
schap te schenken. Deze schen-

De 19e Algemene Ledenvergadering van
gehouden op zaterdag 4 april a.s. in het r

AGENDA

1.

2.
2

4.
Ë

6.

7.

B,

9.

Opening en mededelingen.
Notulen van de 18e Algemene Ledenvergadering
Jaarverslag 1997 van deVG-ANWB. I
Financieel verslag 1997. 'u'r

Verslag van de Kascommissie, J
Benoeming van een lid van de Kascommissie. ..

Contributie VG-ANWB in 1999.

Sociaal Fonos At\WB. OVGO wordt NVOG.

Bestuursverkiezing. De voorzitter,vice-voorzitter en pen-

nrngmeester zijn aftredend; zij hebben zich voor een nieu-
we zittingsperiode beschikbaar gesteld.

Exc-rs e zon-er-1998. -'

Rondvraag.
Sluiting.

t0.

11.

12.

king die los staat van de gel-

dende faciliteitenregeling wordt
door ons zeer gewaardeerd.

Voorts danken wij niet alleen
die leden van deVG die zich

voor onze vereniging verdien-

stelijk hebben gemaakt. maar
ook de medewerkers van de

ANWB die ons steeds weer met
raad en daad ter zijde staan.

H e is koste n reg e lin g

Zoals gebruikelijk kunnen de reiskosten - op basis van 2e klas

trein en eventueel tram/bus - zonodig bij de penningmeester

worden gedeclareerd. Wanneer men per auto komt geldt de

reiskostenvergoeding voor de bestuurder van de auto. Niet
voor de mee-rijdende passagier(s) in de auto. Deze passagiers

kunnen wel hun persoonlijke reiskosten, voor en na het
"car-poolen" declareren.

HET BESTUUR

,4^/r4HN
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ANWB-hooÍdkantoor in Den Haag. De leden wordt verzocht
vanaf 10.00 uur aanwezig te zijn; de vergadering begint exact
om 10.30.
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eigen geld"

Het beursjaar 1997 was voor beurs-
gangers een waar Íeest. Want er viel
wat te verdienen, terwijl je thuís
gezellig op het bankstel zat.
Het NOS-journaal begint tegenwoordig
met de beursberichten, waarvan som-
migen gruwen en anderen genieten.
Wat gebeurt er eigenlijk op de beurs?

afrekeningen. Dat is het enige bewijs dat
je in handen krijgt. Maar dat is voldoende,
en het is veiliger.

Hoe koop je?
Dat is simpel. Je pakt de telefoon en je

belt naar de bank waar een afdeling beurs-
orders met gewillig oor naar je wensen
luistert. De bank voert dan je order - aan-

koop of verkoop - uit. Hoe kom je er nu

achter wanneer ie moet kopen of verko-
pen? Die verantwoording heb je zelf in
handen. Dat doe je met het bijhouden van
beursberichten, die uitvoerig in de kran-
ten, speciale weekbladen, en vooral de

hele dag op teletekst te vinden zijn.

Of je je loonstrookje kunt opkrikken
met Harry's hobby is een vraag
waarbij onze redactie zich zorgvuldig
buiten schot houdt. Uit pure

onwetendheid.
Harry wil "directeur van zijn eigen
geld" zijn. En dat vinden wij een mooi
citaat, van eigen merk.
Daarom moet u vooral Harry bellen
als er vragen of ideeén opkomen!!
Zijn telefoonnummer is:

070-3255519.

Adres: Maretakstraat 34,

2563 HP Den Haag.

Aandelen.
Op de beurs wordt gehandeld in aandelen.
Dat zijn de waardepapieren die door
bedrijven op de beurs te koop worden
aangeboden, Zij worden dus ook verkocht
en met die koop en verkoop van aandelen
kan men directeur worden van de eigen
aandelen-portefeuille. Wie een beetje, of
veel, avontuur zoekt kan goed terecht op

de Beurs. Maar dat vereist wel wat huis-
werk. Om te beginnen moet er een bank-

rekening worden geopend, lk koos de

Postbank, een van de goedkoopste blj de

aan- en verkoop van aande en, Ook komt
er een verzamel-depöï, ondergebracht b j

de betreffende bank waar de gekochte

aandelen worden bewaard. De kosten zijn

niet hoog. De aandelen die je koopt oÍ ver-
koopt krijg je eigenlijk nooit te zien. lVe de

De dagelijkse beurskennis is niet voldoen-
de om iets te ondernemen. Je moet oog
houden op "de markt'l Hoe draait zo'n
bedrijf waar je aandelen van hebt? Welke
zijn hun vooruitzichten in een groter
geheel? Hoe stijgen, dalen en bibberen de
graf eken van de economie, de macro en

de micro? Ga er maar tegenaan staan, als
u houdt van plussen en minnen, Zoals u

ons kinderspe "Monopo y" ooit spannend
o'he emaa nlet leuk vond.
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Wanneer kopen?
Allicht: als de koers laag is- I\4aar wat zal er
gebeuren? Nog lager, oÍ langzamerhand
weer hoger. Om welk bedrijf gaat het? Dus
het economische nieuws volgen, dat is het
avontuur waar je van moet houden. Ook het
tijdstip van kopen kan van belang zijn. Wie
op maandag koopt betaalt heel vaak meer
dan wanneer hij op vrijdag zou kopen. Dat
komt omdat de hele grote jongens veelal
posities afbouwen op de vrijdag- Want in
het weekend kan er nog van alles, onver
wacht, gebeuren.Op het wereld-omspan-
nende palet van de politiek oÍ een muiterij
onder gezagdragers- Je weet maar nooit.
Op vrijdag is een koers heel dikwijls koop-
waardig. Op de maandagen hebben de
weekend-beslissers te maken met hogere
koersen omdat de nieuwe week er vaak
goed uitziet. Dat bevordeft de kooplust en
de koers van het aandeel stijgt omdat er
vraag naar is.

Voor mij begint daar het avontuur. Je komt
een beetje in een ander wereldje. Er moet
wat worden uitgekiend. De één maakt verre
reizen in de outback van een ver wereld-

deel,
en ik kijk naar die
geldstroom die om onze globe cirkelt,
nou ja, met micro-view.

Aandelen moet je nooit met bezittersliefde
beheren. Aankopen kost geld en het verko-
pen ook. Het verschil is je winst, zo in de

knip.

BeleggingsÍonds
Je kunt ook met een "beleggingsfonds" in

zee gaan. Het is veilig, en biedt meer zeker
heid, maar als "verdiener" wordt een der-
gelijk fonds meestal lager geklasseerd. En

er zijn ook vrienden die samen een beleg-
gingsclub(je) hebben, gedeeld avontuur,
gedeelde gezelligheid, en gedeelde smart.
lk sprak alleen voor mezelf, mijn hobby.
AIs de Engelsman op vakantie gaat filoso-
feeft hij, voór zijn vertrek en onder de zon

niet meer, "Sell in may, and go away, but
remember, be back in september'lToch een
leuke hobby, voor gepensioneerden als ik.

Harry de Vré
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Kerstpakket,wél leuk!

ïot voor een paar jaar geleden

werd het kerstpakket altiid net-
jes thuisgebracht door de

groepschef of de districtschef,
en soms met twee man sterk.
Dat veranderde, zoals er zo veel

verandert. De bodedienst bracht
het, en als je niet thuis was
kwam de buurman het later

aanreiken. Je had geen collegi-
aal contact meer, jammer.

Wij besloten dit jaar de Vutters
en de gepensioneerden zelf het

kerstpakket bij het Wegen-
wachtstation Kapelle te laten

ophalen. Het is op 16 december

een gezellige middag gewor-
den.Onder de kerstboom, kerst-

stal. kerstkransjes, kaarsjes, kof-
fie, drankjes, hapjes ... en al die
Kerstpakketten.
Volgend jaar doen wij het weer
zo. Want wij vinden een kerst-
pakket wél leuk, Bram Roozen-

daal.

Loes en Gerard Kempe.

Luistetmuziek

Toen ik zo'n 9 jaar geleden met
deVut ging had ik niet kunnen
vermoeden dat ik van mijn
vroegere hobby weer zoveel

plezier zou beleven. Ja inder-
daad, er stond ergens boven op

zolder nog een oud drumstel,
maar dat had ik al meer dan 20

jaar niet aangeraakt. Vlak na de

oorlog had ik geruime ïijd iazz-
muziek gemaakt in kleine bands
en zelfs in een heuse grote big-
band. Maar op een gegeven

moment is dat door diverse
oorzaken gewoon over. Toe-

vallig kwam ik echter via een

adveftentie in de plaatselijke

krant weer in contact met ande-
re amateurmusici. Allen zaten in

dezelfde leefti jdscategorie en

allen wilden graag hun oude
hobby weer opnemen. Dat

betekende het ontstaan van de
"N'lusict\'lidges" en als U weet
dat oe Haar erre's a s b j-

naam "muggen" hebben. zult U

ook begrijpen hoe rr,, j aar d e
naam z jn gekomen. n de oop

der jaren hebben w j een reper

toire opgebouwd dat kort sa'

mengevat "dans- en luistermu-
ziek uit de jaren 1950-60" ge-

noemd kan worden. Het spreekt
dan ook vanzelf dat vooral ou-
deren onze muziek aanspreekt
en dat wij in bejaardenhuizen
graag geziene gasten zijn. Dat

oude drumstel heeft natuurlijk
al lang plaats gemaakt voor iets
nieuws, maar je ziet maar weer:
"Gooi geen ouwe spullen weg
voor je nieuwe hebt'i

Joop van Wijk.

Bloemeties "thuis"

Omdat ik 7O jaar werd vonden
mijn kinderen en kleinkinderen
in Australië: "Mam, je kan 80

worden of 90,misschien wel 100,

maar 70 komt van je leven nooit
meer'i Hun cadeau was een

retourvlucht Sydney, busi ness

class, plus vier dagen en drie
nachten in een s-sterren hotel
met uitzicht op Hyde Park en

met de monorail op drie minu-
ten van Darling Harbour. Zon,

ruimte en die heerlijke zeewind.
Uit Perth vertrok ik onder de

strakblauwe hemel, 25 graden.

Amsterdam was zwaar bewolkt
en miezerig. "Edoch" - thuis
stonden de mooie bloemen van
de VG-ANWB. Met heel veel
geel en dat gaf een vrolijke
voorjaarsachtige noot in de grij-
ze dagen van november.

Mieps

Loonstréé kj e

Het drama van het tegenvallen-
de loonstrookje noopt mij er toe
om vooftaan maar te spreken
over een " loonstréékje'l

H.de Vré.

Jarenlang "REIZEN"

Wie heeft er belangstelling voor
het tijdschrift "REIZEN"? ln jaar-

gang 1991 ontbreekt no.4.

Compleet is 1992 en in 1993 nrs.

1 t m 8. Gratis aí te halen.

Bel 023-5318311

BENHEGERTJES VAN ROOZENDAAL

Wat nou privéfeestje. De majesteit wilde
het, maar zaten we er niet allemaal met de

neus bovenop? U toch ook. Eerste rang

voor de buis. Alsof het gewoon koninginne-
dag was, zag je haar met d'r bosje bloemen
naar halsrekkende omstanders zwaaien.
Een voorproefje voor straks. in Doesburg en

Zutphen, en wie weet, weer onverwachts
voor een verzoeningskus op de vrijmarkt in

Amsterdam. Hoogstens kun je zeggen, dat

het verjaardagsfeestje van 31 januari erg

exclusief was. En daar houden
Amsterdammers niet van. Dus kankeren

chaoten. Slaken autonomen obscene kre-

ten. Maar zijn er gelukkig deugdzamen om

het leuk te houden en los te barsten in een

gelegenheidstekst op het Slavenkoor van

Verdi's Nabucco met het sentiment van het

trillende Jordaanvibrato. Niks gerel en ge-

smijt, maar hatsekiedee.

Verschoning, dat ik u er anderhalve maand

na dato mee verveel, maar dat komt door
ons eigen feestje. ln onsVerwenhuts. Ook
privé, en ook een jubileum van zestig jaar,

maar dan à deux. Anders dus. Zonder praal

en schittering. Zonder majesteit ook. Bij ons
vieren we de zestigste verjaardag van het

huwelijk van Jan enTiny. Nee, u zult ze niet

kennen. U zou er nooit van gehoord hebben

als ik er niet over was begonnen. U bent
ook niet uitgenodigd. Maar de vergelijking
met die andere, koninklijke, verjaardag

dringt zich op. De majesteit nam er drie
dagen voor. Jan enTiny doen het met twee.
De majesteit spant letterlijk de kroon met

160 gasten van hoge komaf en dan tel ik die
2000 bij het concert van Rostropovitsj even

niet mee. Maar bij Jan enTiny komen op
beide dagen eenzelfde aantal mensen han-

den schudden en met tuitende lippen wan-
gen langs elkaar wrijven.

Jan enTiny verwachten op de eerste dag

tachtig familieleden en naaste vrienden

voor de unch. En riet voor een narigheidje
Tnet een blaadje s a er tussen Op hun twee-

de dag onthalen ze een dikke zeventig bar-

en koffievrienden uit het Verwenhuis op een

HighTea. Let wel, alleen theedrinkers met

een invitatie. En daarin schuilt nu de crux.

Jan enTiny zijn allerliefste mensen. Ze zul-

len nooit iemand voor het hoofd stoten. Zij

was ooit kleuterjuf en had in Rotterdam het

kleine Bolkje in de klas. Peuter Bolkestein,

met pet. De vraag of hij die pet nu eens niet

zou afzetten, kreeg prompt als antwoord:
"mot dat nou!" Dus liet juf Tiny het maar
zo. En Jan zette als tandarts nooit de boor
in een kies, zonder de laatste mop of een

selfmade limerickte vertellen. Maar't feest-
je is alleen voor gasten die ze ook echt heb-

ben leren kennen en met wie ze bevriend
zijn geraakt. U voelt het al wel. Het geeft

gemor en gebrom in huis. Van de ongeno-
den. Zeg maar de chaoten en autonomen
van het Verwenhuis. Jan heeft de oplossing
trouwens al gevonden. "lk zwaai gewoon

met een bloemetje. Net als de majesteit.
Van hieperdepiepJ'
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Help, ik volg een "method e"

Het is in onze tennisclub traditie het
voorjaar in te luiden met een gezamen-
lijk potverteren.

Dit keer luidt het programma een autoroute
naar Brabant, een boswandeling en aanslui-
tend een "borrel" en diner in een gerenom-
meerd restaurant. lk heb er echt zin in, het
weer is stralend, ik hoef niet zelf te rijden en

degene die dit jaar de organisatie heeft,
staat bekend als een liefhebber van zowel
de natuur als het horecagebeuren, dus het
belooft wat. Na mijn ontbijt met-het-eitje
haal ik een Schotse rok en een jumper uit
de kast, omdat dit pakje zo lekker "zitï tijd-
loos is en voor alle doeleinden geschikt. De

jumper glijdt gesmeerd over mijn hoofd,
maar de rok is een regelrechte ramp!
Wat ik ook probeer, adem in, buik in,etc., de

rits gaat niet meer dicht.
Paniek. Gelukkig heb ik nog wel iets anders

om aan te trekken, maar het zit me ener ijk

en figuurlijk niet lekker.

lk neem me voor de volgende dag maatre-
ge en te treffen. lk laat mijn stemming niet
bederven, geniet van de toeristische auto-
route, zre bij Nuenen het gebooftehuis van
Van Gogh en loop even iater door de heer-

iijke bossen van Heeze,

Om kloksLag 4 uur strijken we in Helmond
neer, laten ons het aperitief goed smaken
en zoeken het menu uit, waarbij "en pas-

sant" nog wel even subtiel wordt opge-
merkt dat ik het meest Bourgondische club-
lid ben.Toch laat ik me daardoor niet ont-
moedigen te genieten van het werkelijk
exquise dineetje en de voortreffelijke wijnl
Bou rgond ische !

ïoegegeven, ik ben geen "Butterfly" meer,
maar nog lang geen "lsolde'j
lVlorgen ga ik op dieet.

Die morgen breekt aan.

lk sta voor mijn boekenkast waar-
van twee planken met kookboeken.
Tussen de Paul Fagels, Cas Spijkers,
Joop Braakhekkes en het kookboek
van de "Haagsche Huishoudschool"
staan de volgende dieetboeken:
Libelle, 1000 calorieën, Hollywood,
Scarsdale, Debby Drake.

Leven lang Fit, Slank,Zonder dieet,
de slanke fijnproever, enfin, ga zo

maar-door.
lk zucht. Heb ze allemaal gepro-

beerd. Succes nihil. lk herinner me
nu ineens dat er een Fransman is

opgestaan die alle zwaarlijvigeTV-
sterren heeft gestroomlijnd. Hoe

heet die Goeroe? Michel Montignac.
lk besluit zijn boek te kopen, kan er
nog wel bij! lk lees, met stijgende
verbazing. De goede man heeft uit
al die dieetboeken. voornamelijk de

Amerikaanse, iets gepikt, er een

wetenschappelijk tintje aan gege-

ven, er een mix van gebrouwen en

ziedaar: een nieuwe methode is
geboren.
Wat ben ik een suÍferd,zeg! Dat ik
daar zelf niet op gekomen ben. Kan

hele hoofdstukken zo overschrij-
ven,met hier en daar een verande-
ring.
De man is miljonair! En gaat steeds
verder met peperdure artikelen
onder zijn naam op de markt te
brengen. Er is zelfs een nieuw werk-

woord ontstaan: "Heb jij ook gemontignact
(of is 't met een "d"?)'i Met de moed der
wanhoop begin ik mijn aardappeltjes van
het menu te schrappen, mijn bonbons weg
te geven, mijn diepvriezer leeg te kiepen. lk

sta 's-middags een complete warme maal-
tijd in elkaar te flansen, hetgeen ik zeer snel
verander. Ben nu eenmaal gewend
's-avonds "warm" te eten.
Zo sukkel ik twee maanden door fase 1. Val

geen 12 kilo, maar 4 kilootjes af en kan
geen zalm met mayonaise, eendenborst al

of niet in ganzevet gebakken, geen peul-

vruchten zonder vlees, geen spaghetti met
tomatenpuree, meer zien en de naam
Montignac niet meer horen.
lk schenk me een heerlijk glas witte wijn in
en denk: "Na mij de Zondvloed'i lk voel me
fit genoeg zonder Michel.
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LIMBURG

Exotisch I land
ll

en steden e

Limburg, een provincie van

Nederland met eén eigen
geschiedenis. Der, provincie ont-

stond pas in 1839,, Limburg was,

met uitzonderingllvan Maastricht
en Venlo, staatkundig gezien

een provincie van Nederland.
Tegelijkertijd bleef Limburg lid

van de Duitse Bond,
"Hertogdom Limburg'l

uiding Hertogd werd i

906 afgeschaft.

IIIIIIII

een "Gouverneur'l En... een

eigen Volkslied dat iedere Lim-

burger kent! Het is een heerlijke
provincie met veel afwisseling.
Er zijn steile, holle, veldwegen,
in de zomer onder de schaduw
van elzenstruik en hazelaar. Er

de eerste landbou-
wers. Stammen uit
Zuid-oost Europa
kwamen 4000 v.C.

naar Sittard, Beek en

Elsloo. Door de

komst van de romei-
nen is er een provin-
cie ontstaan. Zij
zochten militaire

nde I a-

bij o.a Onderweg

voele

wij genieten
landschap
die elk

vrij naar de

hectare groot.
streek verkrijg

plaatselijke VVV's.

van het

d

11

rechte

ce ntra
ren en

bel ang
plexen zijn

Heerlen; een

bouw met
zalen, een

maakten
d deze

nen

UWE

zwe

twee duizend later St-Servaes in

tricht.
Door heel Limbr

vinden wij de sporen
van een bewogen
historie terug:
Lodewijk de Vrome
en zijn zonen, de

Noormannen, vor-
stendommen, graaÍ-

schappen, heftog-

steunpunten, sticht dommen en heerliik- Plaats voor even rust en gebedLangs de Maas

/4/l/I4N-

10

D

na 'huithi

Valkenburg: tíjd voor toerisme

ln veler ogen is Limburg ook
een beetje buitenland. Dat

merkte ik ook toen ik bij de Pro-

vinciale Staten documentatie
vroeg. U raadt het niet... vijf
prachtig geillustreerde bladen,
maar niet in het Nederlands, en

ze heten: "Limburg lnternatio-

Mookerheide waar "de slag" was

0udste historie
Van alle Nederlandse gewesten
gaat de historie van Limburg
het verste terug. lVleer dan

8000 jaar geleden kwamen de

Frankje

n



DE LIEFDE REDENEEBT Z0NDER REDE ! shakespeare!

Kees en Bets Welten Alhert en Alie Vonder
14.1 .58-14.1.98

Kees werkte als onderhoudsmonteur bij een
transportbedrijf in Lage Zwaluwe. ln febru-
ari 1953 moest het dorp worden geëva-
cueerd in verband met de waternoodsramp.
Kees werd ondergebracht in Made, op het
adres waar Bets woonde. Met recht werd
van de nood een deugd gemaakt. Kees
kreeg verkering met Bets, zo noemde men
dat toen. Na vijf jaar, op 14 januari '58

trouwden zij. Op l0 november van dat jaar
kwam Kees in dienst bij deWegenwacht.
Eerst op de motor en daarna in drie Deux
Cheveau's. Hij patrouilleerde op de route
Moerdijk-Moordrecht.Tot 1972 werkte hij bij
de Wegenwacht-Breda. Yan 1972 tot 1980
was Kees stations-wegenwacht en reed hij
"uit-op-afroepï altijd's-avonds of 's-nachts.
Zijn Opel bewees dan goede diensten.Tot
hij met de VUT ging was hij Verkeerswacht.
Nu het werkzame leven achter hen ligt
genieten zij extra van hun kleinkinderen en
besteden zij veel vrije tijd aan hun "groot-
ouders-plezier'1 Hun veertigjarig huwelijk
hebben zij in dankbaarheid herdacht, met
bloemen en gelukwensen van deVG-ANWB.
Nog vele jaren met elkaar.

4.3.58-4.3.98

Eva werd verleid door de slang en, zij op
haar beurt, verleidde Adam van de appel te
eten. Zo'n 45 jaar geleden werd Alberl door
Alie verleid met appelmoes in een glazen
pot. En dat nog wel op zaterdag voor Pasen

Alie hielp in de kruidenierszaak van haar
ouders. En Albert werkte in een garage in
hun dorp. Vijf jaar waren zij verlooÍd; zij
trouwden in 1958 en gingen in Rolde
wonen, in het schone Drenthse land. Albert
was in 1957 in díenst van de Wegenwacht
gekomen, aan de start van een zeer actieve
carriere. ln het begin op de gele motoren
met zijspan, weer en wind trotserende, en
Iater in de tijd met de wegenwachtauto's.
Het was de tijd waarin de wegenwachthulp,
met de stations en het praatpalennet, tot
snelle ontwikkeling kwam. Hoe flexibel
waren die "mannen-van-toen" al! ln 1962
werd hun eerste dochter, Dorien, geboren.
En zes jaar laterWilma. De een woont nu in

Vollenhoven en de ander in Assen. Daar
gaan ze natuurlijk veel naar toe, want ze zijn
ook grootouders. Albert sleutelt graag een
een BMW uit 1938 en klust in en rondom
het huis. Alie die voor haar trouwen al heel
actief was in haar gymnastiekploeg, heeft
haar passie voor de sport altijd volgehou-
den. Zo won zij op een Sportdag van de VG-
ANWB als aanvoerder van haar ploeg ooit
"de wisselbeker'i Die staat overigens nog
steeds bij haar thuis, want die sportdag
werd nooit overtroffen. Nu doet zij aan
klootschieten, zwemmen en volksdansen. ln
april vieren zij hun veertig jarig huwelijk.
Geniet van hetgeen na jaren geoogst kan
worden.

0VG0 is nu NV0G

OVGO, het Overlegorgaan van Verenigingen
van Gepensioneerden van Ondernemingen -

waarvan ook onze VG-ANWB lid is - wijzigde
per 1 januari jl. haar naam in NVOG,
Nederlandse Vereniging van Organisatie-s
van Gepensioneerden.
Deze naamsverandering, van OVGO naar
NVOG, is noodzakelijk geworden met het
toetreden van vier verenigingen die deel uit-
maakten van het CSPO. Daarmee is de
NVOG de enige overkoepelende organisatie
geworden van organisaties van gepensio-
neerden afkomstig uit het bedrijfsleven, de
overheid en maatschappelijke organisaties.
De doelstelling van de NVOG blÍjft, uiter-
aard, het behartigen van de collectieve
belangen van gepensioneerden en hun
nagelaten betrekkingen. Achtendertig vereni-
gingen met een totaal ledental van ruim
tachtigduizend gepensioneerden vormen nu
de Nederlandse Vereniging van Organisaties
van Gepensioneerden (NVOG).

Ledenlijst VG-ANWB
Bij deze BUITENBAND treft u de actuele
ledenlijst van--onze vereniging aan. Bij even-
tuele onjuisthë'den, en komende mutatiès
van uw kant,.é.v.p. contact opnemen., bij
voorkeur schiiftefrjk, met Mevr. G.N. Borsje,
Norenburg 237,2591AM Den Haag.
Tel.070-3837766.

PERSONALIA

Nieuwe Leden
Wij verwelkomen de nieuwe leden:
J.M. Bevelander, Klaasputhoek l, Kloetinge.
H.Gerritsen, Lu ifelbaan 7, Wassenaar.
H.van Gompel, Aardbeistraat 37, Eindhoven
Mevr. J.J.G. de Kler-Zweers, Obrechtstraat
56, Den Haag.

R.G. Kok, Brecklenkamp 12, Hengelo,was al
begunstiger. Mevr. C. B.Stevens-Stam,
Voordorp 4, Leiderdorp.
H.J. Veldman, Koekoekslaan 758, Markelo.

0verleden
Mevr.J.Koks, informatrice centrale informa-
tie, 16 november.
Mevr. H.W. Bal-Spaans, medewerkster karto-
graÍie, 17 december.
S.J. Pompstra, hoofd technostation
Groningen, 22 december.
Velen van ons zullen aan deze collega's
goede herinneringen bewaren.

FRANKJE
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Co pyri g ht TO PP Softwa re 199 1.

24. Vogel. (3)

26. Bijvoorbeeld (afk). (2)

28. Onhoudbare service. (3)

33. Wilde haver" (3)

34" Lokvoer. (3)

36. Kloosterhoofd. (3)

31. ln de leeftijd van (aÍk). (3)

41. Jongensnaam. (3)

43. Vogel. (4)

44. Rivier in Duitsland. (4)

46. Deel van een boerderij. (3)

49. Uitgave (afk). (2)

52. Ondeskundigen. (5)

53. Wijk. (5)

54. Test. (5)

55. Frans schrijfster. (5)

57. Kleine marinevlag. (4)

59. Soort opleiding (afk). (a)

62. Dagblad (afk). (2)

63. Dierengeluid. (2)

64. Socialistische paftij (afk). (2)

65. De oudere (afk). (2)

66. Frans lidwoord. (2)

67. Oude maat. (2)

Oplossingen voor 1 mei a.s.

naar
mevrouw G.N. Borsje,
Norenburg 237,

2591 AM Den Haag.

Oplossing kruiswoordpuzzel
"2-8:'dec.'97

Horizontaal
l.gaatjes. T.scepter. 1 3.af.

1 4.eenakters. 16.na. 17.mia.

18.ra. 20.akkordeon. 24.de.

25.iemkers. 26.scooter. 27.er.

28.era. 29.urn. 30.be. 31.loon.
33.be. 35.os. 36.apin. 38.dd.
39.at. 40.aren. 42.m9. 43.na.

45.adam. 47.bo. 48.ode. 50.lab
52.na. 53.codeine. 55.alberta.
56.om. 57.leunstoel. 59.e9.

60.fel. 61.do. 63.medicatie.
67.mi. 68.effenen. 69.slagbal.

Verticaal
Lgabrië|. 2.af. 3.te. 4.jekker. 5.en

6.samos. 7.stads. 8.ce. 9.erdoor.
10.ps. 11.en. 12.raderen. 1S.kir.

l9.aerod room. 20.aken. 21.krab.
22.ecus. 23.nona. 24.debitante.
32.ode. 34.eeg. 35.oen. 37.pad.

40.abcoude. 41.noel. 42.menu.
44.allo. 45.abel. 46.maagpil.
49.diemen. 51.abelia. 54.enfin.
55.atlas. 58.sec. 62.of. 63.me.
64.de. 65.t1. 66.e9. 67.ma.

Er waren vele goede oplossin-
gen.Bij loting werd winnaar
mevr. E. Wunderink-van
Weelden, Rotterdam.
ProÍiciat; de cadeaubon komt
naar u toe.

1. Leiding van een krant. (15)

13. Schoeisel. (5)

14. Vrucht. (5)

15. LieÍkozing. (3)

16. Duitse omroep (afk). (3)

18. Kruiken. (5)

20. Zuidvrucht. (5)

23. Hardop. (4)

25. Plaats in Nederland. (5)

21. Rivier in Spanje. (4)

29. Delfstof. (3)

30. IJzerhoudende grond. (3)

31. Onhoudbare slag bij tennis.
(3)

32. Eiland bij ltalië. (a)

34. Voertuig. (2)

35. Bazige vrouw. (2)

31. Plaats in Arabië. (4)

38. lntern. bond voor de lucht-
vaaft (afk). (4)

39. Watertje. (4)

40. Neemt. (4)

42. Noot. (2)

44. Jongensnaam. (2)

45. Deel van een trap. (4)

47. Recht stuk vaarwater. (3)

48. Ligplaats. (3)

50. Arrondissement (afk). (3)

51. Hoogstaand. (4)

53. Badkamerattribuut. (5)

55. Brandkast. (4)

56. Voormalige vorstentitel. (5)

58. Soorl boek. (5)

60. Sporlattribuut. (3)

61. Europese organisatie (afk).

(3)

63. Geldtas. (5)

65. IVletaal. (5)

68. Obers e.d. (15)

Noot. (2)

Beursterm (afk). (2)

Haargroei. (5)

Allee. (4)

Watergeest. (5)

Geestelijke (afk). (2)

Getij. (2)

Monster. (5)

Natuur. (4)

Officiersleerling. (5)

Scheikundig element (afk).

\21

Boom. (2)

Haastige communicatie. (9)

Loshakken. (9)

Europeaan. (4)

Jongensnaam. (4)

Hijswerktuig. (9)

Schriftelijk vastleggen. (9)

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

11.

18.

19.

20.
21.

22.

Oplossin
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