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t hesloten in dat
de ander!van

Jan en Nettie Buis
25.2.1949 - 25.2.1999.

We hebben in Den Haag veel
plekjes waar je je al wande-
lend in elkaar kunt verdiepen.
Maar een heel bijzonder plek-
je Den Haag is verdwenen ...

nl. de Dierentuin. Je kwam
door een statig hek op een

brede laan geflankeerd door
kleurige papegaaien; de zalen
van de dierentuin. een ont-
moetingsplaats voor velen
voor allerlei evenementen,
waren exotisch; je zat en

danste onder de palmen.
Daar hebben Jan en Nettie

elkaar in 1946 voor het eerst
ontmoet. Voor Jan z'n eerste
uitstapje na een periode van

twee en een half jaar onder-
duiken. Het klikte meteen en

op vijfentwintig februari 1949

gaven ze elkaar het ja-woord.

Jan werkte toen bij de KLIV

op de afdeling Buitenlandse
Vestigingen. ln maart 1962

trad hij in dienst bij de
ANWB als chef op de afde-
ling Kostenbewaking. Na

twee jaar kwam de functie
chef Financiële Administratie
vacant. Hij solliciteerde en in
maart 1964 werd hij in deze

functie benoemd. Deze afde-
ling, waarmee een ieder bij
de ANWB en de Wegenwacht
te maken kreeg, heeft hij tot
november 1981 in goede

banen geleid. Op die datum
ging Jan met deVUT Samen
met Nettie geniet hij nog elke
dag van hetgeen door hem is

gezaaid. Op vijfentwintig
februari werd 50 jaar bij
elkaar in lief en leed feeste-
lijk herdacht met hun zoon,
schoondochter, drie kleinkin-
deren en een aantal vrien-
den en bekenden. Onze

wensen voor nog veel
goede jaren werden verge-
zeld van een bloemetje.

Kees en Atie Havelaar
22.1.1959 - 22.1.1999.

Ze hebben elkaar ontmoet op
een Kerstbal van de jeugd-

vereniging. Wie denkt dat het

tóén begon heeft het misl
Het duurde nog tot de zomer;
ze maakten met een stel jon-
gelui al kamperend een fiets-
tocht door België. Zou het
wellicht gekomen zijn omdat
de hellingen van de
Ardennen niet zo stijl maar
wel lang omhoog gaan? Zou
je dan van het sterke
geslacht een duwUe in de rug
kunnen gebruiken? Dat ver-
telt het verhaal niet, maar
daar groeide wel iets moois!
Geboren en getogen in
Rotterdam zijn ze daar op het
stadhuis getrouwd op twee-
ëntwintig januari 1959.

Op vier januari 1960 begon
Kees bij deWegenwacht op
de motor op de Rijksweg 13;

hij heeft de Pauwmolen
"geboren" zien worden. Kees

en Atie hebben één zoon; bij

zijn geboofte verhuisden ze

naar Hoogvliet. Daar betrok-
ken ze een flaU een hele rijk-

dom na vier jaar inwoning.
Kees gaat dan werken in
Rhoon. ln 1992 wordt de
meldkamer van
Badhoevedorp zijn laatste

standplaats. Na bijna 36 jaar

met plezier te hebben
gewerkt gaat Kees met de
VUT Ze genieten samen van
hun vrije tijd. hun huis, hun

tuin en vooral van de twee
kleinkinderen. Kamperen en

fietsen doen ze nog steeds;
niet meer met een tentje .....
maar met hun caravan. Bij 40

jaar samen wordt natuurlijk
feestelijk stil gestaan. Wij
wensen jullie nog veel gezon-

de en gelukkige jaren toe.

I

Lamber en Nel van Oss
24.Í.1959 - 24.1.1999.

Hij reed als wegenwacht op
zijn BSA-motor van
's Hertogenbosch naar de

rotonde bij Deil. Een ieder
die Lamber kent weet dat hij
van een praatje houdt. Zo
gebeurde het dat hij "toeval-
lig" in gesprek kwam met
twee vriendinnen. Eén daar-
van was Nel. Amor had het
direct in de gaten; schoot
zijn pijl af en ja hoor op 24
januari 1959 beloofden ze

elkaar eeuwige trouw. Naast
deze grote liefde had
Lamber ook bijna 40 jaar
een warm plekje in zijn hart
voor het werk van de
Wegenwacht. De huidige 42,
waar hij veel kilometers
heeft liggen, kent hij op z'n

duimpje.
Lamber en Nel hebben twee
dochters, Hilde en Lana.
Beide staan op eigen benen.
ln 1993 werd hij samen met
Nel uitgeleide gedaan door

veel collega's daar Lamber
met deVUT ging.Ze wonen
nu in een seniorenwoning
in Hedel en genieten van
het leven. Samen met de
kinderen maken ze uitstap-
jes in Nederland en België.
Binnenkort gaan ze op reis
naar Zuid-Engeland. Zeker
ook een paar weken naar
het "Huisje van Lexmond"
op de camping
Zonneheuvel in Rolde. IVIet

enkele collega's heeft
Lamber 25 jaar ervoor
gezorgd dat dit huisje goed
werd onderhouden zodat
het in prima staat verkeert.
Wij wensen jullie nog veel
gelukkige jaren. Lamber wil
graag langs deze weg zijn
collega's een even gezond
en gelukkig leven toewensen
als hij en Nel nu hebben.

Laurens en Annie de Wals
9.2.1959 - 9.2.1999.

Ze hebben elkaar voor het
eerste ontmoet op een dans-
avond in café de Klomp in
Losser. Laurens woonde in
Glanerbrug en Annie in
Losser. Na deze ontmoeting
stond Zondagavond dansen
in café de Klomp hoog op
het lijstje. En natuurlijk ook,
zoals gebruikelijk in die tijd
als je "verkering" had, wan-
delen en fietsen.
Een huis huren viel toender-
tijd niet mee en dus lieten ze

een huis bouwen. Op 9
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februari 1959 kon er
getrouwd worden; negen
jaar hebben ze daar
gewoond.Toen werd het
huis verkocht en een ander
gebouwd aan de rand van
Losser en Glanerbrug met
een vrij uitzicht zowel naar
voor als naar achter. Hier
wonen ze nog steeds en
hopen dat nog lang te doen.
Achttien januari 1965 kwam
Laurens in dienst bij de
ANWB alsTechno-chef en

later Keurmeester. Zijn
standplaats was Enschede.
Ook heeft hij nog een paar
jaar de Cursus Pech Onder
Weg geleid. Van deze gezelli-
ge en leerzame avonden
heeft hij genoten. Vóór hij bij
de ANWB kwam heeft hij als
monteur zijn diensttijd door-
gebracht en vervolgens nog
dertien jaar gewerkt bij gara-
ge Christenhuis in Enschede.

Eén september 1992 is
Laurens met VUT gegaan en

hij geniet inmiddels van zijn
pensioen. Hun vrije tijd
brengen ze door met wande-
len, fietsen en op vacantie
gaan naar Oostenrijk of de

Dolomieten voor de fijne
bergwandelingen. Ook ste-
ken ze veel tijd in het werk
van de diaconie, verzorgen
het ophalen van kleding en

verzending daarvan naar
Polen en Braziliè en het
organiseren van boeken-
beurzen. De opbrengst van
deze beurzen wordt gebruikt
voor de verzendingskosten
van de ingezamelde goede-
ren en voor een daklozen-
project. Doe wat voor je
medemens staat hoog in het
vaandel. Laurens en Annie
hebben een dochter en een
zoon en drie kleinkinderen.
Samen met hen, naaste
familie, buren en enkele
vrienden hebben ze met een
hapje en een dansje het
geluk van veertig jaar samen
herdacht.
Wij voegen daar nog graag
onze goede wensen voor
nog veel jaren aan toe.

Frankie

III

Het bestuur zond u inmiddels de informatie over de Regio-
contactpersonen.
ln de BUITENBAND van december '98 werden de volgende
regiocontactpersonen, met foto's, tekst en adres aan u voor-
gesteld: MarÍ en Franca van den Akker, Frans en Gerda
Boetekees, Hinke Brehler-Zantema, Jan en Nel Brouwer,
Gerrit Corbey, Petra Dankers, Guus enTrees Dona, Koos en

Riet van Drunen, Jan en Mill Geleijnse,Wim enTonij Groet,
Koos Karman,Truus Kokkelkoren, Jaap Kuper, Mies Loman,
Tom en Janny Nool, Harrie en Minie Smulders, Ab en Bep

Veldstra, Joop en Ans Vroomans, Bram en Nel v.d. Welle.

Het "korps'-regiocontactpersonen is inmiddels uitgebreid
met de volgende leden:

Gerda Borsje

Na twaalf
jaar beëin-
digt Gerda
Borsje haar
secreta ri-
aatsfu nctie
bij onze ver-

eniging; zo zijn nu eenmaal
onze statuten. Zeer weinigen
onder ons hebben geduren-
de al deze jaren zo veelvul-
dig, en onder uiteenlopende
omstandi gheden, contact

gehad met de leden. Zowel
persoonlijk als in bestuurlijk
verband, bij de ledenwer-
ving, de ledenregistratie, de
bloemen naar de zieken en

bij heugelijke gebeurtenis-
sen. Ook buiten deVG-ANWB
vervult Gerda verschillende
vrijwilligers-"banen", zoals in
het Museon in Den Haag. Het
is dus heel logisch (l) dat zij

zich heeft aangemeld bij het
korps-regioveftegenwoordi-
gers.

Joop en Dinii Hamerslag

Joop behoorde tot het pio-
niersgroepje dat het eerste
Wegenwachtstation
"Pauwmolen" aan de rijks-
weg 13 bij Delft ging "run-
nen". Het was het begin van
ons huidige net van wegen-
wachtstations; toen uiteraard
zonder landelijke praatpalen,
en slechts met eenvoudige
mobiele communicatiemid-
delen. Men trok er met de
B.S.A.-zijspancombinatie op
uit, dag en nacht. Joop bleek
ook over instructieve vaar-
digheden te beschikken: hij
leidde de avondcursussen
"Pech Onderweg" voor de
leden. was daarna projektlei-
der van de opleiding van
LTS-jongeren tot wegen-
wacht. De laatste zeven
ANWB-jaren was hij directie-
chauffeur van de heer
Nouwen, zoals bekend even-
eens een drukke baan waar-
bij Joop vele ANWB-colle-
ga's ontmoette. ln 1995 ging
hij met deVUT En nu zijn er
de hobby's als watersport,
motorrijden en kleinkinde-
ren-oppassen. Bezig zijn
vóór en mét "anderen".

Mary Kuper

Jaap Kuper
werd al aan
u voorgesteld
in de BUI-
TENBAND
van decem-
ber jl. Mary Kuper zal hem
terzijde staan bij zijn regio-
contacten met de leden. Zij
is onder meer twaalf jaar
werkzaam als vrijwilligster in

een verzorgingshuis voor
bejaarden.

IiPersona a

Nieuwe leden:
Wij verwelkomen de nieuwe leden:
A.E Ansems, A.l\4. van Schuurmanplein 28, Lexmond.

R. Boin, verzocht om geen adresvermelding
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Wim en lda Mensink
Wim kwam in 1959 bijde
ANWB waar hij verschillende
functies bij deTechnische
afdeli n g vervu lde, toegespitst
op de Autokeuringen.
"Samen", zegt lda, "doen wij
vrijwilligerswerk, wij hebben
enkele fiets- en wandelroutes
in beheer. Verder verlenen wij
hulp op de Volkstuin-
vereniging aan leden die het

moeilijk hebben, en ik denk
dat jullie redactie voldoende
over ons weet".
(Ja, "niet praten, maar doen",
of hoogstens even over de
popnagels, zie pag. 5 in deze

BUITENBAND.)

Lenie Paardekooper

Lenie
Paardekooper
stelt zich als
regiocontact-
persoon
beschikbaar
omdat zij al

heel veel leden van onze ver-
eniging ken! ook al omdat
Nico secretaris is en veertig
jaar bij de ANWB heeft
gewerkt. Zij heeft veel erva-

ring met vrijwilligerswerk en

tel. 070 - 391 21 31.

een met "contactpersoon"
vergelijkbare functie heeft zij

jaren met veel plezier ver-
vuld. "Nico zal zo nu en dan

meemoeten, maar dat is
meer voor de gezelligheid",
zegt Lenie.

Koos en Gorrie
van der Pijl

Koos begon zijn carrière als

Wegenwacht in 1960, ook oP

de motor met zijspan. Na

drie jaar stapte hij over naar

de afdelingen autokeuringen,
eerst in Rotterdam en daarna
in deTechnohal in Den Haag.

ln 1979 ging hijwerken bij
het toenmaligeTOC, waarvan
de naam later is veranderd
in "Opleidingen". Daardoor
leerde hij toen alle wegen-
wachten en keurmeesters
kennen. Zijn bezigheden zijn

nu schilderen en aquarelle-
ren, het telen van cactussen

en het restaureren van een

oud DAFje.

Corrie is van origine een

Westlandse, opgegroeid tus-
sen de kassen. Zij wonen in
het tuindersdorp Bleiswijk
waar zij lid is van verschillen-
de verenigingen.

JanKo

ADRESSEN
Mary Kuper,

tn de BIJTTENBAND van december, pag. 8, H. Dunantlaan 29,3434 CS Nieuwegein,

staan de adressen van de andere 31 regio- tel.030 - 606 53 26.

contactpersonen. Aan dat lijstie kunt u nu
de adressen van bovenstaande collega's Wim en lda Mensink,
toevoegen, die overigens ook in de Granaathorst 101,2592 RS Den Haag,

Ledenlijst staan. tel. 070 - 347 57 33.

Gerda Borsje, Lenie PaardekooPer,
Norenburg 237,2591 AtVl Den Haag, Anemomenweg 63,2241 XJ Wassenaar,

tel. 070 - 383 77 66. tel. 070 - 511 28 02.

1 en 2 september

Samen met onze Groningse
vrienden werkt het bestuur
de verdere plannen uit. Als u

weet dat vorig jaar rond 200

VG-ANWB-ers aan de excur-
sie naar de Biesbosch en

Tilburg deelnamen wordt
duidelijk dat er veel organi-
satorisch werk aan de winkel
is. Daarover wordt u tijdig
geïnformeerd, in de volgen-
de BUITENBAND en bovenal
per brief, met deelnemersop-
gave, die aan u persoonlijk
op uw huisadres wordt toe-
gezonden.

Op dit moment zijn de plan-

nen voor de eerste dag een

middag die u naar eigen
wens in de stad Groningen
kunt besteden, bijvoorbeeld
een bustoer, een wandeling,
een boottocht, en bezoek aan

het inmiddels internationaal
- beroemde Groninger
lVluseum. ln de namiddag

VG.ANWB-EXCUBSIE

NAAR GHONINGEN

en

"Er gaat niets boven Groningen", zegt het provincielogo.Toch

wé\. Groningen zelf. "Onze "man in Groningen", Maft van den

Akker, stelde voor in dit lustrumiaar van onze vereniging onze
jaarlijkse excursie in Groningen te houden. Met de Stad
Groningen als de parel van de provincie én in de bekroning
van ons vierde lustrum. De VG-ANWB bestaat in 1999 twintig
jaar.

'n vleugie "China"

gaan wij naar de Hortus in

Haren, waar wordt gedi-

neerd. Daarna wandelen we
door de ChinseTuin waar het

oude China herleeft in het

Verborgen Rijk van Ming,
geheimzinnig, fascinerend,
een natuurgetrouwe replica

van een Chinese tuin uit de

M i n g-dynastie, 1368-1 644.

Tenslotte naar ons hotel.

Op de tweede dag gaan we
naar het kasteel "De

Menkemaborg" waar huis en

tuinen een boeiend beeld
geven van het wonen op een

Groninger borg in de 17e- en

18e eeuw.
Boertange brengt ons terug
in het jaar 1742, en gelukkig
ook tot de lunch. Deze ves-

ting dateert uit 1580, een

gebastoneerde vijfhoek op
een "tange", een zandrug.
Boertange is nu een uniek
dorp met onder meer een

synagoge, het molenbastion,
't Oal Kroegie, en voor wie
wil winkelen het werk van

hedendaagse beeldende
kunstenaars. Boertange is
een echt "wandeldorp", daar-
om staan er ook rolstoelen
klaar. 's-Avonds wordt gedi-
neerd in het hotel te
Zuidbroek.

Noteer eventueel alvast in uw
agenda: 1 en 2 september I!

Koos en Corrie van der Piil,
Gruttostraat 17,2665 Bleiswijk, 2665 EK

Bleiswijk, tel. 010 - 521 21 37.

Ko
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lda Mensink: "Als je de bordjes maar
hóóg hangt, dan valt het best mee met
het vandalisme. Wij zoeken zelf de
beste plaatsen uit. Het mooiste is aan
een ANWB-paal die er al staat; het
geeft "ons bordje" status."

"Laatst, in Hellevoetsluis.Wim en ik
keken in het rond. Het was het begin
van de bebouwde kom, dus voorzichtig
vanwege baldadigheden; dat is het
meestal. Kwam een mevrouw haar
huisje uit en zei: "Zet uw bordje maar
op mijn lantaarnpaal dan maak ik het
regelmatig voor u schoon." Aardig
töch."

Wim: "Zo'n fietsroutebordje moet ik
met een popnagel aan een stevige paal

vastzetten, anders is hij zo foetsie, als
souvenir. Onderaan de paal, in de
grond dus, heb ik een dwarshout
gemaakt. Dan krijg je de paal met geen
mogelijkheid uit de grond.Tenzij .,. nou
ja, zeg. Je moet wel een flinke kuil gra-
ven. Hier - in het recreatiegebied
Bernisse op Oud-Beijerland - is het
zware klei. Het werk moet met de hand
worden gedaan. Onze spullen moeten
achterin de auto kunnen, hebben we
onze auto trouwens op gekocht. Bij de
Gamma vonden wij deze inklapbare en
verrijdbare ladder, nog goedkoop ook.
De grondboor heb ik zelf gemaakt.

Wim en lda waren twintig jaar geleden
lid van het ledenhulpkorps. Nu, in hun
vrije tijd, gaat hun aandacht uit naar de
ANWB-fietsroutes en -wandelroutes.
Eerst gaven zij eventuele opmerkingen
door aan "het kantoor". De laatste vijf
jaar gaan zij er ook zelf op uit, natÉÍr-
lijk in overleg met het kantoor. Zij heb-
ben nu de Westduin-Westland-fietsrou-
tes en enkele wandelroutes bij
Woerden en Rotterdam.Twee maal per
jaar controleren zij de routes in hun
regio.

ln het barre novemberweer hebben zij

de Delflandroute gedaan. Er zijn in die
route een aantal kruispunten verlegd,
vooral bij de nieuwe weg Rijswijk-
Naaldwijk, een heel groot kruispunt. Zij
hebben daar tien borden geplaatst.
Later zijn ze nog met de tram naar
Delft gegaan, vanaf het station lopen,
met de auto geen doen, ze hoefden
geen borden mee te nemen.Toen ging
het om het maken van nieuwe tekenin-
gen van de kruispunten.

"Het is leuk werk", zeggen Wim en lda.
"Als je ergens bezig bent stoppen vrij-
wel alle fietsers.
"tVlooi dat u dit doet." Soms geven zij
ons aan waar wij ook nog kunnen kij-
ken. Dienstverleniging ter plekke. Ja
meneer, mevrouw, wij gaan er van-
daag naar toe, dank u wel. Dat moet
ook wel. Onderhoud is heel belangrijk.
Als je dat laat versloffen wordt het snel
van kwaad tot erger. De bordjes zijn
een soort visitekaartjes van de ANWB."
"Vandaag zijn we met de auto omdat
wij de hele Bernisseroute gaan contro-
leren, we hebben de ladder nodig."
"Met de fiets is 't het leukst" , zegÍ lda,
"je bent dan nader bij de mensen".

E
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Wat het bestuur betreft: de voorzitter,
vice-voorzitter en pen ningmeester
wàren statutair aan de beuft van aftre-
den, maar hadden zich herkiesbaar
gesteld. Daar er geen tegencandidaten
zijn gesteld, zijn zij allen herbenoemd,
zodat het bestuur ongewijzigd is geble-
ven.
Het bestuur vergaderde in het verslag-
jaar 6 maal en wel op 13 januari, 18

februari, T mei,6 augustus, 22 oktober
en 5 november.
Het uitstapje op 12 augustus naar de
Biesbosch trok bijna 200 deelnemers.
Het was in dubbel opzicht een mooie
dag.

Op 14 december vond in Zwolle een
nadere bespreking plaats met de leden
uit het Groningse die de lustrumvie-
ring 1999 voorbereiden. Daarbij werd

VEBENIGING VAN
GEPENSIONEERDEN ANWB

...Jan lvangh

het veelbelovende programma defini-
tief vastgesteld. Het voorbereidingsco-
mité verdient veel dank en waarderingl

Speciale aandacht heeft het bestuur
besteed aan zijn al eerder uitgesproken
voornemen om de interne samenhang
van onze vereniging te vergroten en te
versterken; nl. door het vormen van

\NN

Jaarverslag 19gB van de VG ANWB
Het jaar 1998 is voor onze vereni-
ging een goed en succesvol jaar
geweest. Wij hebben 26 nieuwe
leden kunnen bijschrijven. Tot onze
spijt zijn ons 14 leden ontvallen,
wier namen hieronder zijn afge-
d ru kt.
Op 1 januari 1998 bedroeg het aan-
tal leden 496, op 31 december
1998, 508. Wij hebben 12 begunsti-
gers.

Onze activiteiten begonnen met drie
nieuwjaarsrecepties: op 15 januari in
het museum van de ANWB in het
hoofdkantoor in Den Haag; op 20 janu-
ari in Hoogeveen. waar wij gastvrij
werden ontvangen door Unigarant, en
op 22 januari in Motel Eindhoven. Alle
drie recepties waren zeer geanimeerd
en werden door enthousiaste leden
bezocht. Het werd algemeen gewaar-
deerd dat ook het noorden en zuiden
op deze wijze bij de verenigingsactivi-
teiten werden betrokken.

Op 4 april werd in het hoofdkantoor
van de ANWB de jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden. Deze keer
kon hoofddirecteur Nouwen wel aan-
wezig zijn. Hij schetste de problemen
waar de ANWB door de sterk toegeno-

men concurrentie voor staat: voorldu-
rende waakzaamheid en vindingrijk-
heid is daardoor geboden, Ook
besteedde de heer Nouwen aandacht
aan het probleem dat toen veel opwin-
ding teweegbracht, nl. de koopkracht-
schok voor ouderen. Omdat het hier
ging om een situatie die door de over-
heid was geschapen kon deze alleen
door de overheid worden opgelost: de
ANWB kon hierin niets doen.

ln 1998 zijn overleden:

H.A. Frijlink op 23 maart

Mw. M.J. Beaumont op 22 maart

N.J. Ziilstra op 17 april
B. van der Lem op 6 juni
W. de Ruiter in juni

Mw.Vingerhoets op 30 juli
Mw. D.J. van Raalte op 3 augustus
Mw A.Ch. Schmidt op 31 augustus

J.G. Schaafsma op 5 september
Mw. van Rees-Baan op 7 september
J.F. Langeveld op 5 november
Mw. A.H. Mast op 10 november
A.W. Demont op 13 december
Mw.W.J. Rust op 23 december
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Een recreatief hoogtepunt was onze excursie op het varende zonnedek in de Biesbosch..,



een netwerk van contactpersonen, ver-
spreid over een aantal regio's. Van 40
leden heeft het bestuur de toezegging
gekregen dat zij bereid zijn zich als
contactpersoon in te zetten ten behoe-
ve van die leden in hun regio die daar-
aan behoefte hebben. Tijdens bijeen-
komsten op 20 augustus en 9 decem-
ber is uitvoerig besproken wat de
bedoeling en de mogelijkheden zijn
van dit project. [Vlet veel genoegen
heeft het bestuur geconstateerd dat
deze contactpersonen met veel
enthousiasme het project gestalte wil-
len geven.

De financiële positie van de vereniging
is tot nu toe goed. IVaar een te ver-
wachten stijging van de uitgaven in het
komende jaar en externe ontwikkelin-
gen op financieel gebied vragen blij-
vend om oplettendheid.

Het contact met de ANWB was ook in
het verslagjaar goed. Niet alleen de
hoofddirecteur, maar ook andere func-
tionarissen met wie wij regelmatig

rraste ons met zijn kunstzinnige impressie.

contacten onderhouden, hebben
gehoor gegeven aan onze uitnodiging
om aanwezig te zijn bij onze nieuw-
jaarsreceptie, c.q. de jaarvergadering.
Voor deze contacten en de prettige
samenwerking zijn wij zeer erkentelijk.

Evenals in voorgaande jaren zijn ver-
schillende leden actief in diverse func-

ties; de heer Korstjens met bewonde-
renswaardige activiteit als eindredac-
teur van de Buitenband en eveneens
als lid van de Adviesraad van het
ANWB-pensioenfonds; daarnaast ver-
vult hij ook nog enkele waardevolle
functies bij de NVOG. Daarvoor past
ons een bijzonder woord van dank.
Voorts heeft de heer Eijsenring tot juli
zitting gehad in de Adviesraad van het
ANWB-pensioenfonds alsmede in de
Pensioencommissie van de NVOG.
Statutair heeft hij deze functies beëin-
digd. Het bestuur heeft hem zijn bijzon-
dere dank betuigd voor alle inspannin-
gen die hij zich gedurende vele jaren
heeft getroost.Tot ons genoegen heeft
ons lid de heer Karman zich bereid ver-
klaard zitting te neme.n in de
Adviesraad, terwijl hij eveneens bereid
is als verlegenwoordiger van onze ver-
eniging een aantal vergaderingen van
de NVOG-Pensioencommissie bij te
wonen. Wij zijn hem hiervoor zeer
dankbaar.
Voorts heeft de heerVeltman ermee
ingestemd zijn deelname aan de
Gezondheidscommissie van de NVOG
voort te zetten. Ook dat verheugt ons.
Belangrijk is ook de functie die ons
bestuurslid de heer de Groot vervult in
het bestuur van het Sociaal Fonds.
Daarnaast is ter behartiging van de
belangen van behoeftige gepensio-
neerden (waaronder ook niet-leden
van deVG ANWB) een vertrouwens-
persoon aangesteld die betrokken kan
worden bij de behandeling van voorko-
mende gevallen, die overigens door
Bedrijfs Maatschappelijk Werk worden

beoordeeld en afgehandeld. Ons
bestuurslid de heer Druif treedt op als
contactpersoon.

Het bestuur blijft belang hechten aan
het lidmaatschap van de NVOG, omdat
alleen via deze organisatie en het over-
koepelende CSO de belangen van
gepensioneerden ten opzichte van de
overheid kunnen worden behartigd.
Daarom hebben wij ook ingestemd
met een - relatief forse - verhoging
van onze contributie aan de NVOG.
Wat betreft de activiteiten van de
NVOG is vermeldenswaard het conve-
nant dat gesloten is tussen CSO en
Stichting van de Arbeid. De bedoeling
hiervan is te bereiken dat bij alle pen-
sioenfondsen gepensioneerden mede-
zeggenschap krijgen, hetzij door deel-
name aan een deelnemersraad, hetzij
door deelname aan het bestuur van
het fonds. Het convenant stimuleert de
oprichting van gepensioneerden-ver-
enigingen. Hoe meer verenigingen zich
bij de NVOG aansluiten, des te meer
gepensioneerden door NVOG verle-
genwoordigd worden en zo kunnen de
belangen van gepensioneerden meer
gewicht in de schaal leggen.

Tenslotte spreekt het bestuur graag zijn
erkentelijkheid uit jegens de directie
van de ANWB die ook dit jaar aan VUT-

ers en gepensioneerden het ANWB-
totaal lidmaatschap heeft geschonken
en dankt ook alle medewerkers van de
ANWB die ons steeds bereidwillig ter
zijde staan.

Het Bestuur
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,4Tl"N\"



PUCKtuBo,l
'ta '

20e Algemene

Ledenvergadering:

2l maart a.s.
De 20e Algemene Ledenvergadering van de VG-ANWB

wordt gehouden op zaterdag 27 maarl a.s. in BIJHORST

MOTEL RESTAURANT, WASSENAAR, Zijdeweg 54, tel' 070

- 511 93 44.

Aan Rijksstraatweg N44, Leiden-Den Haag, v.v., bij viaduct.

De leden wordt verzocht vanaf 10.00 uur aanwezig te zijn;

de vergadering begint exact om 10.30 uur.

De uitnodiging en de vergaderstukken worden u tijdig toe-
gezonden. Wij lunchen gezamenlijk.

Neem deze BUITENBAND mee voor het Jaarverslag-1998,

zie hiervoor, en de agenda voor deze ledenvergadering.

Het bestuur hoopt dat zo veel mogelijk leden blijk van hun

belangstelling kunnen geven.

AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de 19e Algemene Ledenvergadering

3. Jaarverslag 1998 van de VG-ANWB
4. Financieel verslag 1998

Hierbij zal aan de leden de vraag worden gesteld of

de penningmeester gebruik mag maken van de

mogelijkheid de contributie automatisch te innen

5. Verslag van de kascommissie
6. Benoeming van de Kascommissie
7. Contributie VG-ANWB in 2000

8. Sociaal Fonds ANWB en NVOG

9. Bestuursverkiezing: mevr. G.N. Borsje, en de heren

B. Druif en N.J. Paardekooper zijn aftredend' De

heren Druif en Paardekooper hebben zich voor een

nieuwe zitti n gsperiode herkiesbaar gesteld. lVevr.

Borsje mag zich helaas niet meer beschikbaar stellen

10. Twee-daagse excursie zomer 1999

1 1. Rondvraag
12. Sluiting

Reiskostenregeling

Zoals gebruikelijk kunnen de reiskosten - op basis van

2e klas trein en eventueel tram/bus - zonodig bij de pen-

ningmeester 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.

SEKS

Zezatï.egenover mij in de

knusse serre van het restau-
rantje.
We hadden samen gestu-

deerd aan het
Conservatorium. Zij viool, ik
zang en piano. We waren
elkaar uit het oog verloren.
Opeen stond ze voor me,

midden in de stad.

Vroeger was ze, wat men
noemde, een mooie meid
geweest met glanzende

blonde haren en een gave

huid, niet ontsierd door
jeugdpuistjes.
Maar de jaren waren niet
aan haar voorbij gegaan.Ze
had iets aandoenlijk gerim-
pelds.
lk dacht aan de vele muziek-
avonden bij ons thuis. Het

trio wat we destijds hadden.
Ze raadde mijn gedachten
toen ze vroeg: "Heb jij ooit
nog wel eens van Carien
gehoord?"
"Nee, maar zij is de enige
die in het vak is doorge-
gaan. Zij speelt in een

orkest in het Oosten van het
land. Jaren geleden heb ik
nog eens een Celloconcert
van haar bijgewoond.
Ergens in Overijssel geloof
ik."
Wat hadden we toen een

idealen en wat heeft het

leven ons tot nog toe uitein-
delijk geboden.
"Speel jij nog wel eens?"
vroeg ze.

"Soms. ik probeer het in
ieder geval bij te houden.
maar het zingen gaat niet zo

goed meer. lk zit nu in de

buurt van een alt."
"Ja, jouw beroemde hoge
C", ze lachte. "lk kom er niet
meer toe. De viool hangt
aan de wilgen. tVlijn vriend
houdt niet van klassiek."
Monotoon ging ze verder.
Over de relatie met een veel
jongere man.Ze wist er niet
goed raad mee. Kon er

moeilijk met iemand over
praten.
"Och", zei ik "Het bevol-
kingsregister is dikwijls in
tegenspraak met de jeugdig-
heid van personen en bij
een bepaalde leeftijd is zo'n
verschil niet meer merkbaar.
"Oh, die tien jaar deren me

niet, maar seks hè, dat hoeft
niet meer voor mij."
"lVlaar een relatie bestaat
toch niet alleen uit seks? Er

blijft nog genoeg over."
Ze keek me moedeloos aan.
"Het gaat toch om de gees-

telijke waarden, om de kunst
van elkaar te genieten; van
de kleine dingen die het

leven veraangenamen?
Het is toch heerlijk om zo-

maar samen op de bank te
zitten, wat lezen bij de open
haard, een arm om je heen,

een schouder om tegen te
leunen. Of een etentje voor
twee, kaarsjes aan."
lk zweeg, het begon op een

soap te lijken. "We hebben
geen open haard",zeize
mat, "en een dineetje bij
kaarslicht? Ja, gestam pte

pot en een bal gehakt."
"Een fijn gesprek?" probeer-

de ik.

"Als het over voetbal gaat."
"Gaan jullie dan nooit eens

naar het theater, of naar de

Doelen?
Oh nee, hij houdt niet van
muziek. Wat doen jullie dan

zo'n hele avond?"
"We kijken TV of ik strijk
wat overhemden.

#$
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Ik dacht aan een citaat van
Anna Blaman.
Het lukt mensen niet elkaar
wezenlijk te bereiken, laat
staan lief te hebben, waar-
door ze overgeleverd zijn
aan een fundamentele een-
zaamheid.
"lk woon nu in Kralingen',
zei ze opeens.
"Deftig", zei ik.

"lk loop sorns uren langs de

Plas. Nu kan ik we weer op
mezelÍ gaan wonen, maar ik

hou van hem en kan zo

slecht tegen het a leen-zijn.'
"Wie wel , ik l-oo'oe 'ets v n-

nigs in mijn stem,
"lk moet gaan , ze pakte

haar mantel,
Naar de gestarnpte pot en

de bal gehakt, dacht ik

wateftandend, want ik had
aardig trek gekregen,
Buiten regende het, Waarom
moet het hier altijd regenen.
Onze paraplu s haakten in

elkaar, terwrjl w,rj haastig
voorl liepen.
lk liep in gedachten naast
haar, Het had zo fijn kunnen
zijn in de razonrer van je
leven samen te zijn.
Hoevelen tobben e'niet
alleen door, i\4aar een ver-
keerde keuze is erger.
We waren bij de l\4etro. lk
zwaaide haar na op de rol-
trap en terwijl ze langzaam
naar beneden gleed dacht ik:

och arme, wat troosteloos
en geestdodend, Geen enkel
aanknopingspunt, geen con-
versatie.
Wat blijft er dan nog over?
Ja, seks en het
strijken van overhemden.

PUGK

Eens en voor altijd. 't Moet nu maar eens uit
zijn. Hoe komen jullie op de gedachtel Ons
Verwenhuis is niet wat jullie denken. Echt
niet. Al haal je er nog zo vaak de dikke Van

Dale bij.
De ideel Onze keurige serviceflat een huis
van plezier. Ach gut. Onze dames zie ik
hooguit twee droge sherries aan de bar drin-
ken en dan naar hun flat gaan, op tijd voor
The Bold & the Beautiful. En niks te zappen
naar Jerry Springer. Neem dat maar van me
aan.
Onze heren wagen zich wel eens aan een
derde whisky of jonge borrel. Een pikanterie
wil dan nog wel eens over de toog monke-
len. Of een limerick, waarin onze oud-tand-
afts zeer bedreven is. Zo van:

'Een non in Hoedekenskerke
Was verliefd op een van haar klerken
Ach Heer, zucht ze, ach
Dat dit nu niet mag
Hoe moet ik dit, kuís zijnd, verwerken.'

Dat is dan lachen. Maar denken jullie heus
aan zondige taferelen? Nou ja, om eerlijk te
zijn, hier heeft ooit eenTruusVlinder (om wille
van de privacy niet haar echte naam) rondge-
fladderd. Van de ene Willem naar de andere
Eef. En van Willem wordt in het roddelcircuit
gezegd dat hij er een eerdere vriendin voor

Tijd is een kluis die jou voor mij bewaarÍ,
Al ken je wraak en bloedige gedachten,
Jij wordt door weínigen geëvenaard,
Jouw oeuvre is voor alle nageslachten.
ln ootmoed heb ik je wat nagestreefd.
Het stemt mij droevig dat je niet meer
leeft.

Tine den Boer

liet vallen. Als een baksteen. Cruyff zou zeg-
gen, 'vaak moet er iets gebeuren, voordat er
iets gebeurt.' lVlaar 't is jaren geleden, toen
65-plussers zich jonger tot een serviceflat
bekeerden.
Vandaag de dag komen ze niet meer zo mon-
ter binnen. 't Gros is oud, ouder en nog
ouder.Terend op een lange herinnering. Maar
eerbaar. Zij het wellicht een deugdzaamheid
die schuilt in de tragiek van het terugleggen
der grenzen. Er heeft zich nog geen nieuwe
Truus Vlinder gemeld. Willem zit in een ver-
pleeghuis. En zijn navolgers doen geen poging
de Casanova uit te hangen. Ze leggen liever
een biljaftje. Vermoedelijk zijn ze meer geïnte-
resseerd in het goed functioneren van de
StichtingThuiszorg als ze daar onverhoopt aan
toe zijn. Of peinzen ze op het plattelands alter-
natieí dat milieu-professor Lucas Reijnders
heeft bedacht. De zorgboerderij op het er"f van
slimme boeren, die niet spuiten, schoon telen,
bomen planten en demente bejaarden gaan
verzorgen. Verwennerij in het groen dus.
Daar hebben jullie toch ook geen vileine
gedachten bij? Dat het in de verste verte iets
te maken zou kunnen hebben met een relax-
bedrijf? Nee toch. Laat mij dan blijven spreken
van Verwenhuis. Omdat we er lekker eten en
zondags verwend worden met een taartje of
een punt. Maar als jullie me niet geloven, is
het toch een pak van m'n hart, dat de relax-
branche nu tenminste legaal is. Helemaal vol-
gens de wet. I

Volgens de inscriptie op zijn grafsteen stierf Shakespeare
op 26 april 1616. Hij werd begraven in de kerk van de
Heilige Drievuldigheid in Stratford.
Shakespeare's vrienden wilden ook een monument voor
hem oprichten door, voor het eerst, zijn werk in druk te ver-
zamelen. Zo ontstond de "First Folio", ingeleid door Ben
Jonson. Het portret van Shakespeare - men vermoedt dat
het 't meest gelijkende is - is gegraveerd door tVlartin
Droeshout.
Tine den Boer hield zich Shakespeare's beeld voor ogen en
liet zich in het bijzonder inspireren door zijn sonnetten.

Vind ik jou als een zomerdag zo mooi?
Geen minnaar heeft mij ooit zo toe-
gesproken,
ldyllisch en poétisch ik ontdooi,
Shakespeare door jou ben ik ontloken.
Wat is jouw eigenheid en makelij?
Lyriek toneel sonnetten grootste dichtet
Jouw genres zijn niet wars van plagerij,
Jij Engeland's sublieme breinverlichter.
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I van Korinthiti
Het Kanaal van Korinthië
is curieus. Niet alleen
omdat het zeer smal is
(op de nauwste stukken
ongeveer 25 meter), maar
ook omdat de wanden oP

sommige plaatsen aan
beide zijden vriiwel lood-
recht oprijzen tot een
hoogte van een kleine
honderd meter.

Het wil nog wel eens gebeu-

ren dat de wanden ten dele

"inzakken", dat wil zeggen dat

er gesteente in het kanaal

terecht komt. Daarom is het

kanaal één dag per week
gesloten om die stenen er

weer uit te vissen.
Hoe dan ook, het is een hele

belevenis er met je eigen
bootje doorheen te varen.
Nu iets in het kort over onze

vaarbelevenissen sinds ik
metVUT ben. Het eerste jaar

(1990) zijn we naar het noor-

den gevaren: eerst door het

Kielerkanaal, dat de

Noordzee met de Oostzee

verbindt, vervolgens via
Denemarken en de Zweedse
oostkust noordwaarls en

daarna door het Göta- en

Tro hattar lar-aal naar

Gothenburg en toen van

Denemarken weer terug naar

huis.

Het jaar daarop voeren we
langs de zuidkust van
Engeland en nadat de boot in

Nederland had overwinterd,
zijn we vervolgens binnen-
door naar de tVliddellandse

Zee gevaren, dat wil zeggen

via de Maas, Canal de l'Est
(gekanaliseerde [\4aas).

Saöne en Rhóne. een tocht
van 41l2week met ruim 250
(!) sluizen.
Aansluitend hebben we eerst
het westelijk deel van de

tVliddel landse Zee verkend
(de Franse en Spaanse kust

en de Balearen). Het volgen-
de jaar zeilden we langs
Corsica, Sardinië, Sicilië en

Zuid ltalië om zo in

Griekenland uit te komen.
Daar hebben we eerst een
jaar in het lonisch gebied
(het NW van Griekenland)

doorgebracht. Het jaar daar-
op zijn we in de nazomer via

het Kanaal van Korinthië
naar het AegeÏsch gebied
gevaren. Op Rhodos heeft de

boot toen overwinterd.
Na de winter zijn we overge-
stoken naarTurkije
(Marmaris), waar we een jaar

hebben rondgevaren.
Dit jaar (1998) hebben we de

boot teruggevaren naar de

uiterste zuidoost Punt van
Italië.

Jaap Kuitert

De Nieuwjaarsrecepties van onze leden werden in januari

weer drukker bezocht dan ooit. Dit traditionele gebeuren

wordt kennelijk hogelijk gewaardeerd. Daarom voelde

iedereen zich weer veftrouwd in het Rotonde-museum

van de ANWB-Den Haag.

Ook in Eindhoven, bij Van derValk, en in Hoogeveen, bij

Unigarant, was naast het genoegen van de persoonlijke

ontmoetingen, het verenigingsinitiatief met de

Regiocontactpersonen het onderwerp van vele gesprek-

ken. inclusief waardevolle ideeën en praktische tips'
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Ziekenf ondspremies
Nagenoeg alle ziekenfondsen hebben
hun nominale premie vanaÍ 1 januari
1999 flink opgetrokken; méér dan de
voorspelbare f 12,- per maand. Deze
stijging - bedoeld om het wegvallen
van de algemene eigen bijdrage van

í 100,- per jaar te compenseren -
loopt eerder teger- de t' 18.- pe.
maand. Per ziekenfonds kan de verho-
ging behoorlijk verschillen.

Wachttijden
Wachttijden in de ouderenzorg zijn
meer regel dan uitzondering.
Wachtlijsten bestaan veelal voor thuis-
zorg, verzotgi ngs- en verpleeghuizen.
Er bestond geen duidelijk beeld van de
"lengte" van de wachtlijsten. Vaak is
onduidelijk hoe ang mensen op een
wachtlijst staan, of hoe urgent de hulp
is voor de wachtenden. (Zoiets als uit-
gesteld onderhoud).
Het ministerie van VWS is op 9 decem-
ber 1988 begonnen met een landelijke
starlbijeen komst, De ouderenorganisa-
ties nemen deel aan deze startgroep.

De inzet is dat op zo kort mogelijke ter-
mijn:

- een juist beeld bestaat van de
kwantiteit en de "kwaliteit" van de
wachtlijsten;

- alle zorgaanbieders met een gelijke
wachtl ijstreg istratie werken;

- afspraken worden gemaakt over
"ve ra ntwoorde" wachttijden.

Op 1 juli 1999 moeten de werkzaamhe-
den hebben geleid tot een concreet
plan van aanpak.

3 miljoen vrijwilligers
Vier op de tien Nederlanders verrichten
wel eens vrijwilligerswerk. De drie mil-
joen Nederlandse vrijwilligers zijn
samen goed voor 500 miljoen werk-
uren per jaar. ln geld uitgedrukt is dat
30 miljard gulden.

Sociaal Europees gezicht
"Eén ding is zeker" - concludeert
NVOG-NIEUWS op grond van een
interview met vier Nederlandse euro-
parlementariers, "vanuit Brussel zal er
steeds voortvarender - en beslist ster-

ker dan in de laatste jaren - worden
gewerkt aan het sociale Europese
gezicht dat voor alle niet meer actieven
nieuwe perspectieven zal moeten bie-
den".

0uderen en techniek
De Unie KBO wil in 1999 een groot-
schalig project starten om ouderen
meer te laten profiteren van de moder-
ne, technologische verworvenheden.
De Unie KBO zal de andere ouderen-
bonden uitnodigen om in dit project te
participeren.
Volgens de Unie KBO kunnen juist
ouderen veel profijt hebben van aller-
hande technische ontwikkelingen.
maar sluiten vraag en aanbod niet
goed op elkaar aan.
Bovendien moet de weerstand van
ouderen tegen nieuwe technieken ver-
minderen, willen zij op dit gebied niet
geheel buitenspel raken.

Ko
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Konta ktp u nt
Het is al weer vier maanden geleden
dat mijn moeder, mevrouw A.C.
Schm idt-Cornelisse, is overleden.
Daarom wil ik het bestuur danken,
mede namens mijn zuster, voor het
prachtige bloemstuk dat namens onze
Vereniging van Gepensioneerden in de
rouwkamer is bezorgd.
lnmiddels heb ik de ledenlijst van de
vereniging doorgekeken en kwam ik
nog circa 35 namen tegen die ik mij
nog herinner uit de tijd waarin ik nog
bij mijn ouders woonde, Zoals
Allersma en Van der Starre die ik op de
postzegelclub ontmoette en
Slegtenhorst, mevrouwV.d. Burg en
mevrouw Croes van de fotoclub.

Verder heb ik fijne herinneringen aan
de Sinterklaasvieringen voor kinderen
van personeelsleden, die mijn ouders
in het verre verleden mee hielpen
organiseren, en waar wij later zelf ook
meehielpen op de dag zélf. Ook heb-
ben mijn zus en ik een aantal jaren
leuk vakantiewerk gedaan op het toen-
malige ANWB-kantoor aan de Leyweg
in Den Haag.
lk hoop dat uw vereniging een leuk
kontaktpunt voor de gepensioneerden
blijft en ik wens u bij het organiseren
van uw bijeenkomsten veel succes toe.

R.A.F. Schmidt,
Eindhoven.

50&80 .

lk wil, ook namens mijn echtgenote,
het bestuur van deVereniging voor
Gepensioneerden-ANWB mijn dank
betuigen voor de belangstelling bij de
receptie ter gelegenheid van ons 50-
jarig huwelijk op 15 augustus 1998.
Tevoren kregen wij een prachtig
bloemstuk.
Wie schetst mijn verrassing toen ik ook
op mijn 80ste verjaardag een prachtig
bloemstuk kreeg! Onze vereniging
mag zich gelukkig prijzen met zo'n
attent en actief bestuur.

J. van Rosevelt,
's-Gravenzande
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Oplossin

Oplossing kruiswoordPuzzel
december'98

Horizontaal
1. guldens; 7. daalder; 13. ai;

14. idealisme; 16. na; 17. tijk;
18. ra;20. attenties; 24. oP;

25. iberier;26. ernaasu 27. ed;

28. nee;29. asa;30. mij;
31. lido;33. fa;35. in; 36. rood;
38. ca;39. hl;40 berk; 42. ad;

43. al; 45. amor;47. ar; 48. lil;

50. aal;52. ge;53. aerosol;55.
aalfuik; 56. nn; 57. kama; 58.

anta;59. eb;60. rel;62. al;64.
bedelstaf; 68. la; 69. kamelen;

70. tartaar.

Verticaal
1. gabriël; 2. ui;3. di; 4. editie;
5. ne;6. sater;7. dikte;8. as;

9. amiëns; 10. le; 11. en;

12. raaprijd;15. lijn; 19. abdi-
ceren; 20. arno; 21. teef;
22. iran; 23. saar; 24. osmolo-
gie;32. dar;34. aad;35. ida;

37. ohm; 40. baanvak; 41. klok;

42. alom; 44. laan; 45. alfa;
46. rekbaar; 47. isabel; 51.

altaar;54. laren;55. aalsU 61.

el;63. la;64. be;65. de;66. ta;

67. ft; 68. la.

Er waren slechts vier goede

oplossingen. Bij loting werd
winnaar de heer

J.EJ.fvl. Koens te LeiderdorP.

Proficiat, de cadeaubon komt
naar u toe

6 35 28

1. Kroeghoudster. (7)

6. Egaliseren. (7)

11. Vaartuig. (4)

12. WaÍer in Nederland. (4)

13. Plaats in Amerika. (9)

15. Gelofte. (3)

18. Sprookjesfiguur. (3)

19. Profeet. (3)

21. Onbepaald voornaam-
woord. (3)

22. Meisjesnaam. (3)

23. Bittere stof. (3)

24. Onecht. (3)

25. Tijdperk. (3)

26. Plat ovaal vat. (3)

27. Vogelbekken. (7)

31. Soort onderricht. (7)

35. Vervelende. (4)

36. Groet. (4)

37. Veronderstelling. (7)

40. Waarden. (7)

43. Vogel. (3)

44. Amerikaanse organisatie
(afk). (3)

46. Tijdperk. (3)

47. Technieker (afk). (3)

48. Berg in Soedan. (3)

49. IVleisjesnaam. (3)

50. Engels schrijver. (3)

51. Zelfkant. (3)

52. Kever. (3)

53. Naar wie geroePen is.
(9)

59. Opgeld. (4)

60. Ledig. (4)

61. Terughoudendheid. (7)

62. Japanse snijwerkjes. (7)

CopyrightTOPP Software 199 1.
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1. Soms. (7)

2. Wiel. (3)

3. Binnenkoft. (3)

4. lnterkerkelijkvredesbe-
raad (afk). (3)

5. Familieleden. (7)

6. Deel van een boom. (7)

7. Functioneel leeftijdsont-
slag (afk). (3)

8. Free on rail (afk). (3)

9. Trek. (3)

10. Soort onderricht. (7)

14. Omlaag. (4)

16. Telwoorden. (4)

17. Hulp onderweg. (9)

19. Wettelijkheid. (9)

20. Opbergplaats. (4)

28. Ten algemene nutte
(afk). (3)

29. Tijdperk. (3)

30. Vertragingstoestel. (3)

32. Loflied. (3)

33. Deel van het hoofd. (3)

34. Steen. (3)

37. Streelkat. (7)

38. Rivier in ltalië. (4)

39. Huishoudkundige. (7)

40. Lichamelijk ongemak. (7)

41. Jongensnaam. (4)

42. Meisjesnaam. (7)

45. lnval. (4)

53. Erg. (3)

54. rk. (3)

55. Plaats in Amerika. (3)

56. Plaats in Nederland. (3)

57. Vangwerktuig. (3)

58. Boom. (3)

Oplossingen voor 1 mei a.s.

naar:
mevÍouw G.N. Borsie
Norenburg 237

2591 AM Den Haag
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