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lieÍde onthult;

V(} I is kan niet worden hijgevuld

Emily Dickinson

Ben en Corry Derks

28.10 1g4g - 28.r0 lgss

ln 1945 was Ben in militaire
dienst, gelegerd in Eindhoven.
Wat doe je dan zo 's-avonds; je
pikt een bioscoopje, gaat naar de
kantine. Maar het beste idee in
zijn leven was een bezoek aan
de boekwinkel, en daar ontmoet-
te hij Corry. ln mei 1949 kwam
Ben bij deWegenwacht met de
standplaats Roermond. Hij heeft
altijd op de "weg" gezeten. Elf
jaar op de motor; als één van de
eersten kreeg hij een "Eendje"
en hij heeft ook nog in de regio
Roermond een jaar in de Renault
gereden.Tijdens zijn dienst
kwam hij in contact met de bur-
gemeester van Grathem, die

hem een noodwoning bezorgde.
Geen electriciteit en geen lei-
dingwater, maar voor verliefde
jonge mensen is dat geen pro-
bleem.
Ze trouwden op 28 oktober 1949
en woonden zes jaar met plezier
in deze woning. Daarna kregen
ze een nieuw huis in Kelpen
waar ze nu nog steeds wonen.
Op 28 mei 1982 moest Ben zijn
werk staken vanwege een hart-
aanval; hiervoor is hij in
Amerika, in Houston, geope-
reerd en tot tevredenheid. Het
afgelopen jaar heeft Corry wat
getobt maar nu genieten ze
samen van elke dag die God hen
geeft.
Met hun 3 kinderen, 2 jongens
en 1 meisje en hun 7 kleinkinde-
ren, 5 jongens en 2 meisjes,
hebben ze in een huisje bij
Arcen hun vijftigjarig huwelijks-
Íeest gevierd. De herdenking van
dit heuglijk feit werd opgeluis-
terd door een prachtig bloem-
stuk van deVG-ANWB, waarvoor
Ben en Corry langs deze weg
graag willen bedanken.
Wij wensen jullie nog veel
gezonde en goede jaren toe.

Wim en Emmy van Noort

7.1 l960 - 7.1 2000

Als je met hem praat is de tijd
zó voorbij.
En dat is geen wonder; hij is
van alle markten thuis.
Wim was vóór hij bij de ANWB
kwa m vrachtwagenchauffeu r.

Blijmoedig reed hij langs " 's
Heeren Wegen". Zo kreeg hij een
ruime blik. Zijn collega, die uit
Nederlands-lndië was teruggeko-
men, woonde met zijn gezin in
een pension waarin destijds
onze landgenoten werden opge-
vangen. Hier werkte Emmy en zo
is het gekomen. De vonk sloeg
direct over en het vuur brandt na
veertig jaar nog steeds. Na 2112
jaar verkering namen ze hun

intrek in een huis op het terrein
dat de ANWB had bestemd als
het nieuwe Hoofdkantoor, Emmy
kon toen gaan werken als assis-
tente van de hooÍdopzichter. Ze
trouwden op 7 januari 1960. ln
1969 isWim in dienst getreden
bij de ANWB bij de afdeling
Bewegwijzering. Dus weer
dagen op stap in het land. Na
ongeveer 10 jaar de ANWB-pad-
destoelen en -wegwijzers te heb-
ben gecontroleerd en geplaatst
kwam Wim bij de Huishoudelijke
dienst. Hier werkte hij met
enthousiasme tot aan zijn VUI
Emmy en Wim kregen 2 doch-
ters, zijn grote trots, en 2 klein-
kinderen. Deze kleinkinderen en
zijn race-fiets, die hij bij zijn
afscheid van de ANWB in ont-
vangst mocht nemen, zijn z'n v
grote hobby. Emmy is nog
steeds in het "werkende circuit'
te vinden.Ter gelegenheid van
hun 40-jarig huwelijk, zijn ze met
2 dochters. een schoonzoon en 2

kleinkinderen naar de Canarische
eilanden geweest. Zoek de zon
op is immersWim s lijfspreuk.
Wij wensen jullie nog vele geluk-
kige jaren toe.

I

Jan en Nelly Bolvink

3t.t tg50 - 31.1 2000.

"Op een mooie lentedag, 't was
geloof ik in Mei", vrij vertaald
naarAnnie M.G. Schmidt; daar
gebeurde het.
Zoals toen gebruikelijk was,
gingen jongelui in hun vrije tijd
gewoon - gezellig met elkaar op
stap. Daar sprong de vonk over
en vond Jan zijn Nelly. Ze
trouwden op 31 januari 1950 en
kregen twee zoons. Jan had de
ambachtsschool afgemaakt en
ging werken in de metaal, o.a.
bij de gasmeterfabriek aan de
Loosduinseweg in Den Haag.
Na verloop van tijd werd deze
fabriek gesloten en heeft Jan
als kaarsenmaker gewerkt voor

de Parochie. Ook dit had een
eind en toen vond hij werk in
Scheveningen. Helaas voor hem
sloot ook deze werkgever zijn
poorten. Via één van zijn zoons,
die bij de ANWB werkte, kwam
Jan in de postkamer terecht. Bij
de postkamer van de ANWB
heeft hij de beste tien jaar van
zijn werkzaam leven doorge-
bracht, zo veftelde hij mij.
Heerlijke tijd, veel contact met
allerlei mensen. Je zag hem
dan ook altijd opgewekt door
het gebouw om de post op te
halen en te bewerken voor ver-
zending. ln 1985 ging Jan met
pensioen. Maar altijd houdt hij
de banden met de ANWB aan;
present op de ledenvergadering
en op de excursies. Dat alles
naast zijn hobbies, fietsen.
zwemmen. Jaren heeft hij ook
in een koor gezongen. Dit koor
bracht hem en Nelly dan ook
een kleine "aubade" op de
gezellige en drukke receptie op
6 februari in het bejaardencen-
trum Moerwijk waar Jan en
Nelly sedert 1 december 1999
wonen.
Wij wensen jullie nog goede
jaren toe.

Ton en Mary van de WBteÍing

7.12 1959 - 7.12 rggg.

Ton en Mary hebben elkaar ont-
moet in "Den Hout", gelegen op
de hoek van de Boslaan en de
Bezuidenhoutseweg in Den
Haag, Heel gezellig was het
daar; ouderen onder ons weten
dat nog wel, Nu is het, meen ik,
een dependance van Econo-
mische Zaken; heel wat anders.
Ze trouwden op 7 december
1959 en kregen 2 kinderen. Nu
zijn ze ook Opa en Oma die op
een geweldige manier hun
kleinkinderen "verwennen".
ln 1963 isTon bij de ANWB
gekomen toen de KNAC moest
"afslanken". Hij kwam in de bui-
tendienst bij de autokeuringen.
Vervolgens ging hij werken in
deTechnohal op het hoofdkan-
toor, van daaruit verhuisdeTon
naar de Alarmcentrale. Daar
verzorgde hij de administratie
van de sectie OVB (Onderdelen
Voorziening Buitenland). Voor
Ton nog altijd de gelukkigste
jaren bij de ANWB.

ln 1990 gingTon met de VUT
Maar denk niet dat hij achter de
geraniums zit. Samen met zijn
vrouw heeftTon een grote liefde
voor tuinieren. Ze zijn steeds
bezig met het verzorgen van
hun JapanseTuin en van
Bonsai's. Ook het fokken en ver-
zorgen van Iberische sierduiven
houdt hem bezig. Bridgen doen
ze ook graag en natuurlijk wan-
delen als je in Scheveningen
woon! minstens één maal per
week met ex-collega s van de
Alarmcentra le.
Het gaat goed metTon en Mary
en wij wensen ze nog vele en
gezonde ja ren toe.

Frankje
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"Net als aan hoord: je kunt het niet alleen doen

De eerste indrukken van Leo de Groot als coördinator van de contactpersonen

Tijdens de mosselrace, even in Antwerpen

samenwerken met de vertrouwensper-
soon van onze vereniging. Wij denken
dat leden die een probleem hebben
misschien liever met iemand van onze

eigen generatie contact opnemen, dan
met Bl\4W van de ANWB. Maar men
mag uiteraard ook rechtstreeks een

beroep doen op BMW bij de ANWB.

Het jaar 2000

Dit jaar zullen we doorgaan op de

ingeslagen weg, het verder uitbouwen
van de contacten. ln deze aanvangspe-
riode is het niet verstandig om over-
haast aan het werk te gaan. Het is voor
iedereen nieuw en het heeft wat tijd
nodig om de juiste aanpak te kunnen
realiseren. Zel'f heb ik het volste ver-
trouwen dat het zal slagen. De eerste
stap is gezet!

0p koers...

Wij zijn in elk geval goed onderweg.
Zoals zo vele VG-col lega's die vrijwi lli-
gerswerk verrichten.
Naast het werk voor de VG-ANWB en

het Rode Kruis, ben ik ook lid van de

stichting Behoud Hoogaars (SBH).

Deze stichting wil oude schepen, waar-
mee vroeger in de provincie Zeeland
werd gevist, bewaren voor de volgen-
de generaties. M.a.w. het bewaren van
het cu ltu reel-erfgoed.
De SBH doet dat niet door schepen in

een museum onder te brengen, maar
door er mee te varen. Zodat anderen
de schepen zien varen en zelfs kunnen
meevaren. Meevaren op zo'n platbo-

dem van omstreeks 1900 geeft een bij-
zondere sfeer! ln de zomermaanden
vaar ik mee als bemanningslid en in de
wintermaanden werk ik mee aan het
onderhoud van een schip. Samen met
nog een vrijwilliger coördineren wij de

vrijwilligers bij de restauratie van de
'Alcyon'. De Alcyon is een hoogaars,
die in 1925 als plezierjacht is gebouwd.
Deze schepen werden van eikenhout
gemaakt. De restauratie van de Alcyon
gaat ongeveer anderhalf jaar duren.
Dus voorlopig, werk genoeg op de
plank! !!

Leo de Groot

)) n 1999 zijn wij er in geslaagd
met 26 contactpersonen een begin te
maken met het leggen van contacten
in de regio's. Wat mij bijzonder heeft
getroffen is het enthousiasme van de

contactpersonen om mee te willen
werken het plan te doen slagen. Want
als bestuur kun je wel willen het con-
tact met de leden te bevorderen, maar
dat kun je niet alleen doen. Daarom
zijn wij als bestuur bijzonder blij dat de

.rntactpersonen zich hiervoor willen
\ízetten,
We staan nog aan het begin en het zal

wat tijd kosten om ervaring op te
doen. ledereen is misschien nog een

beetje onwennig, maar de eerste
indrukken zijn positieÍ.
Ook zijn er via de contactpersonen
problemen gesignaleerd die zijn door-
gespeeld naar onze vertrouwensper-
soon, (Barend Druif), die op zijn beurt
dat verder heeft afgehandeld met
Bedrijfsmaatschappelijk werk ( Bl\4W)

van de ANWB.

Een goede zaak!

Niet alle leden van de VG-ANWB
komen naar de diverse bijeenkomsten
Sommigen kunnen dat niet en

anderen zien er tegen op om te reizen.

Toch voelen vele oud-medewerkers
zich nog betrokken bij hun ANWBI Zelf
vind ik het altijd weer plezierig elkaar
te ontmoeten. Er heerst een bijzondere
sfeer binnen de ANWB, vooral binnen
onze vereniging.
Om iedereen het gevoel te geven dat
zij erbij horen en dat we belangstelling
hebben voor elkaar, zijn de contactper-
sonen binnen deVG zeer welkom. Het

kan de onderlinge band alleen maar
versterken !

Verschi I tussen contactpersoon
en vertÍouwensman

De contactpersonen hebben een eigen
regio en verzorgen de contacten met
de leden van de vereniging. lndien de

contactpersonen problemen tegen-
komen van leden en daar is deskundi-
ge hulp bij nodig, kunnen zij de

vertrouwenspersoon benaderen of die
het probleem kan oplossen. De ver-
trouwenspersoon is te vergelijken met
een sociaal werker,
Leden van de VG kunnen ook recht-

streeks een beroep doen op onze ver-
trouwenspersoon. lVlet BIVIW van de

ANWB zijn afspraken gemaakt over het
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Mr. A.M.G. Gresel, burgemeester van
Dronten, spelde Joop Vroomans de
versierselen op die behoren bij zijn
benoeming tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Ans gaf blijk van haar
instemming

JoopVroomans, lid van onze vereni-
ging en samen met Ans Vroomans een
van onze regio-contactduo's, is op 28
november koninklijk onderscheiden.
Dit gebeurde tijdens de viering van het
25-jarig bestaan van de Stichting
Cultureel Contact Prinsenhof ter afslui-
ting van een aan Chopin gewijd piano-
recitel van Rian deWaal in het Paus

Johannes Centrum in het Prinsenhof te
Leidschendam. Joop Vroomans was
van 1966 tot 1980 voorzitter van het
Johanneskoor. ln 1974 richtte hij de
Stiching Cultureel Contact Prinsenhof
op en onder zijn voorzitterschap zijn in
vijfentwintig jaar meer dan 200
"Concerten op de Zondagavond" ge-
geven, kamermuziekuitvoeringen van
hoog niveau met gerenommeerde
musici.
Ook realiseerde hij in 1976 de plaatsing
van het pijporgel in het Paus

Johannescentrum nadat hij voor dit doel
geld had ingezameld. Joop en Ans
wonen sinds 1992 in Dronten. Zij bleven
altijd actief voor de Leidschendamse
Stichting. ln Dronten is Joop nu betrok-
ken bij de bouw van de nieuwe
Ludgeruskerk die vorig jaar kon worden
ingewijd.
De burgemeester van Dronten, mr.

A.M.G. Gresel, was speciaal voor Joop
Vroomans naar Leidschendam gekomen
ter uitreiking van de versierselen beho-
rend bij het lidmaatschap in de Orde van
Oranje-Nassau, in de aanwezigheid van
bijna 300 bezoekers aan het jubileum-
conceÍ1,

ersc heiden

Nieuwe leden

Wij verwelkomen de nieuwe leden

G.A.P van Alewijk, Griegstraat 641 , 5011 HNTilburg.
J.W.J. de Beer, Uitgeeststraat 213, 2547V8 Den Haag
J. Brouwer, Doarpsstraat 50, 9283ïG Surhuizum.
M.M.A. v.d. Est, Willem Pijperlaan 16, 6111 ER Ede.
Mevr. J.P 2241 VS

Op 16 augustus a.s. organi-
seert de VG-ANWB de jaar-

lijkse dagexcursie naar De

Hoge Veluwe, het grootste
natuurreservaat in ons land.
Voor velen zal het park min
of meer "bekend terrein"
zijn, maar het bijzondere
van het HogeVeluwe land-
schap blijft toch dat het is
opgebouwd uit dezelfde ele-
menten als het landschap
van de geheleVeluwe waar
urbanisatie en actieve recre-
atie hun ruimtelijke voor-
waarden stellen. Op De

Hoge Veluwe zien wij teza-
men de naaldbossen, loof-
houtbossen, vl iegden nen-
terrei nen, heidevelden,
"wilde' grasvlakten, zand-
verstuivingen, moerassige
gebieden met vennen en hier
en daar akkers en weiden.
Bovendien kan één dag op
De HogeVeluwe heel geva-

rieerd worden besteed, naar
gelang uw eigen voorkeur.
Rust in de natuur tijdens
een wandeling. Met een

l6 Augustus

Jaar-excursie

De Hoge Veluwe

groet aan Monsieur
Jacques, het geestige b
houwwerk van Oswald

eelY

Wenckebach aan de ingang
van het rijksmuseum
Kröller-MLiller en het
Beeldenpark ingaan. t\4et de
witte fietsen, destijds een
initiatief van de ANWB, een
deel van de 42km fietspad
verkennen, of het nieuwste
lVluseonder onder het maai-
veld van het Park bewonde-
ren.
U verneemt daar meer over.
Alle leden ontvangen, zoals
gebruikelijk, thuis nadere
inÍormatie met het inschrijf-
formulier:.
De datum kunt u alvast in
uw agenda noteren:
16 augustus.

Pe rs o na lia

Een rollator die onver-
hoeds op de loop gaat.
Achter een deurknop
blijft haken met de
remkabels, of omtolt
bij de hoek. Dat is niet
de bedoeling. Uit een

wel heel kleinschalig
onderzoek in 1998 bleek dat elf van de
dertien rollatorgebruikers problemen
met deze vierwielers hebben. Dat was
twee jaar geleden, en wat zegt 11 op
13? !

De Unie KBO stelde van 1 februari tot
15 maart haar Gezondheidstelefoon
open voor mensen met klachten over
hun rollator. Hen werd onder meer
gevraagd welke problemen er zijn met
het in gebruik nemen van een rollator,
het aanvragen en het afleveren van de
rollator. Zo wordt bruikbare informati
verza meld.
De Unie KBO - tel.: 073-6123475,
fax:073-6891015 - verwacht dat het rap-
porl van de bundeling van klachten en

ervaringen in de komende zomer kan
verschijnen,

0nderzoek rollators
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STRESS

r T iat neem ik mee naar het ziekenhuis waar een goede

t/a/ vriend verblijft na hart- en vaatproblemen en een

Y Y fikse operatie? Bloemen? lVleer voor een vrouw.

Fruit? Hij houdt alleen van appels en alles wat daarvan

gemaakt is. Een pocket dan maar of een puzzelboek.

Ziekenhuizen hebben een speciale invloed op mij en het is
dan ook met een zekere afkeer dat ik door de eindeloze gan-

gen loop, mijn voeten zo plaatsend dat ik niet onderuit kan

gaan.

lk doe het voor mijn vriend Peter. Hij heeft kind noch kraai op

de wereld en moet de genegenheid bij zijn vrienden vinden'
g\ls ik de deur van zijn kamer open blijf ik even bedremmeld

an. Rechtop in bed zithii,zo doorzichtig, zo magertjes in
zijn grijs-met-rood gestreep-
te pyama, dat ik de neiging
krijg hem in mijn armen te
nemen en te knuffelen.
Wij zijn echter niet zo intiem,
dus zeg ik neutraal, terwijl ik
met mijn voet een krukje bij-
schuif: "Hoe voel je je7 .

"Rot!".
Het klinkt als een kanon-
schot.
Het boek wordt in dank aan-

vaard en dan volgt er een

betoog. Over ziekenhuizen in

het algemeen en dit zieken-
huis in het bijzonder. Hij
heeft het hier nu wel gezien.

Er is nog zoveel te doen. Hij

oet naar huis. Voorberei-
dingen treffen voor een op te
staften project. En "ze" heb-

ben mijn telefoon ook weg-
geh aa l d".
lk heb geleerd een rnan in
zo'n gemoedstoestand niet
tegen te spreken en laat mijn
blik door de kamer dwalen, Aan het hoofdeinde van zijn bed

hangt een prikbord met kaarten: grappige, waigelijke en

serieuze. Op het tafeltje bij het raam een f ruitmand, plastic

er nog omheen. Op het nachtkastje een zieltogende
cyclaam naast enkele dossiers. Hij onderschept mijn blik en

zegt geïrriteerd: "En trek niet je wenkbrauwen op in een

gezicht van moet-dat-nou. Ja, dat móé1". Dan vervolgt hij

iets gematigder: "Waarom overkomt mij dit .

lk zeg voorzichtig "Misschien te veel stress", en vul in
gedachten aan: "...en de snelle hap in de kantine plus de

vette hap in de bistro".

"Wat weet jij daar nu van. Vrouwen leven anders, die ken-

nen geen stress".
lk geef de cyclaam water. Hier valt niet tegen te redeneren.

Na een poosje raadpleeg ik mijn h_orloge. Ben al te lang
gebleven...
"Je gaat toch niet weg? lk moet met je praten". Het ontgaat
hem ten enenmale dat hij de hele tijd aan het woord is

geweest, dus 'met je' kan er wat mij betreft af'

Als ik bij de deur sta vraagt hij met een kinderlijk stemme-
tje "Kom je gauw weer?"
lk beloof het en ren op een holletje naar de parkeerplaats'

Krijg vanavond een vriendin te eten en moet nog fourage-
ren. ln een vaartje gaat het richting A20. Die zit op dit uur

potdicht en ik scheld op de
politie, mijzelf en de maat-
schappij.
Zo kom ik dan uiteindelijk in
de supermarkt. Overal men-
sen. Mensen met rugzakjes
om, die mij bij het omdraaien
een dreun verkopen. lVlensen

die karretjes in het gangPad

laten staan. Mensen die ter-
gend langzaam voor me
Iopen. Mensen die plotseling
met stemverheffing door een

mobieltje gaan praten en me

een doodschrik bezorgen.
Vlug naar de kassa. Sta
natuurlijk in de verkeerde rij.
Hoogopgeladen wagentjes.
lemand die vergeten is groen-
te af te wegen. Een lange
man die een greep in zijn ach-

terzak doet en me bijna met
de elleboog een oog uit-
steekt.
lk trommel met mijn vingers
en zucht hardgrondig.

Amechtig hijgend sta ik even later in de keuken als er

gebeld wordt.
'Je hebt toch wel op mij gerekend? Wat zie jij er verhit uit".
'Tuurlijk, schenk jezelf wat in".
lVlijn vriendin komt de keuken in, leunt tegen de ijskast, nipt
aan haar sherry en zegt: "Dat jachtige hè, dat heb jij altijd
gehad, dat raak je nooit meer kwijt. ls een vorm van stress".
Hoezo sÍress7/ lk kèn toch geen stress.

PUCK
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Mohiel op vakantie

Kranten. folders. adverten-
ties en nog veel meer recla-
mes kwamen dagelijks op
mijn netvlies als het over
mobiele telefoons ging, zo'n

zak-telefoon waarmee over-
al op straat, in bus, tram of
in de auto gebruikers met
dat "ding" aan het oor, in
gesprek zijn.

lk voor mij zag er de nood-
zaak niet van in om met 'n
zaktelefoon in zee te gaan...,

totdat ik in de krant het ver-
haal onder ogen kreeg over

een automobilist die
's avonds op de grote weg
werd overvallen en toen
kans zag om met z'n zakÍe-
lefoon de politie te bellen
die op dit alarmbelletje snel
ter plaatse was en de dader
zo meteen kon inrekenen!
Dit gebeuren maakte mij
meteen rijp voor de mobiele
telefoon, mobiel kunnen
bellen werd een "must"
voor mij !

Nu ik ook zo'n zaktelefoon
gebruik, heb ik er goede
ervaring mee opgedaan, om
te beginnen in ons land
waar je ook bent..., oÍ zil, e-
je hebr dat mobieltje bij j"v
dan ben je bereikbaar.
Omgekeerd ook: kun je van-
uit elke plek, waar dan ook,
iedereen bereiken; geloof
me, dit is ...betoverend en
geeft ook een veilig en goed
gevoel tegen eenzaamheid.
Ook de gebeurtenissen die
kranten melden van levens-
reddende momenten voor
slachtoffers of bij ongeluk-
ken waar op dat kritieke
moment door het bezit van
een mobiele telefoon de
hulp kon worden georgani-
seerd.

Half Nederland heeft'm al: de mobiele (zak)telefoon. Een een goed deel van de

andere helft ergert zich er misschien aan.Want met de mobiele-tefefoon-ethiek wil
het nog niet bij iedereen lukken,
Tot de pragmatische gebruikers behoort Harry de Vré die ook in Schotland op ziin
vakantie aan de lezers van de BUITENBAND bleef denken.

Op de boot, en zelfs in de haven, kun ie gewoon met "de wal" bellen. Ook nog v
vanuit Schotland, nog na een uur varen vanuit de haven.
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Magnus op rooftocht

oen VikÍng-veroveraar [llagnus in 1263 met zijn vloot van
zestig schepen aan de noordkant van Loch Long tandde
kon hij niet weten dat Harry hem ooit een tlobieltje aan
het hoofd zou houden.
[VIagnus was trouwens een doorzetter. Hij overrompelde
de bevolking van Arrochar, sleepte zijn schepen over land
naar Loch Lomond en stal honderden stuks vee om mee
te nemen naar Noorwegen. Op dat moment verlieten de
Goden hem. Er stak een zware storm op en tientallen
schepen met de buit van de zeerovers verdwenen in de
golven.
ln Arrochar spreekt men nog met bewondering over deze
gedu rfde commando-raid.

der enig probleem
kon bellen en dóàr
ook probleemloos
Holland belde met
klasse kwaliteit van
overdracht, ongelofe-
rijkr

Conclusie: voor oude-
ren is deze technische
vooruitgang erg nut-
tig omdat je overal
bereikbaar bent, altijd
en onder alle omstan-

Voor ouderen kan de mobie-
le telefoon een "redder" zijn
omdat je als meer kwetsba-
re onder vele omstandighe-
den altijd om hulp kan bel-
len, maar ook voor contac-
ten op spontane momenten.
Leuk om te ver.tellen bleek
toen ik op vakantie in
Schotland was, ik daar zon-

digheden !

Er zit natuurlijk een kosten-
plaatje aan, en de vele
mobiele aanbiedingen die er
zijn, maken kiezen moeilijk.
lk heb prettige en goede
ervaringen met de mobiele
ANWB-telefoon.

Harry de Vré

Langs de motor-
ways blijft de
Britse praatpaal
een veftrouwd
beeld als de direc-
te aansluiting op
snelle en veelzijdi-
ge hulpverlening.

ln Schotland schakelde het mobiettje automatisch over op
h et B ritse te I efoo n n et.
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"0ok dat nog!"

Op de toegangsweg naar Breda

moest ik het Plattegrondbord

raadplegen. Dat stond achter de

vangrail. Wel begrijpelijk - veilig

langs de drukke autosnelweg,

als je even de benen kunt strek-

ken. lk zond deze foto naar

KRO's special "Ook dat nogl",

en een filmsploeg maakte er

een leuk item van.

Harry de Vré

ln juni zal opnieuw een ver-

schuiving van de betaaldata

van AOW en Anw plaatsvinden.

De SVB gaat de AOW en Anw
in de toekomst aan alle gerech-

tigden op de 23e van de maand

overmaken. ln juni 1999 begon

de gefaseerde invoering van

deze maatregel Het is dus

mogelijk, dat u, net als vorig
jaar. uw AOW-pensioen of
Anw-uitkering vier dagen later

ontvangt dan u nu gewend

bent.

A[)W in juni a.s.

Jongere paÍtner in

huitenland

Thuiszorg in het

buitenland

0 m roephijdrage

De omroepbijdrage wordt dit
jaar afgeschaft en vervangen L
door een omroepbelasting. De

omroepbijdrage bedroeg vorig
jaar f 194,- per huishouden.

Dat wordt nu 1,17;" van de eer-

ste belastingschijí ofwel Í 167,80

per persoon. Alleenstaanden
gaan er dus op vooruit, maar

echtparen moeten een veer

laten: í 11,80 per maand.Voor

een echtpaar met alleen AOW

een fors bedrag. Zo weten we

dat er ouderen in het verleden
juist vanwege de omroepbijdra-

ge hun radio- en televisietoestel

de deur uit hebben gedaan. De

Unie KBO zal hierover contact

opnemen met het Ministerie van

Financiën.

Het ziet ernaar uit dat in het f,,
buitenland wonende
Nederlanders - ook diegenen

die net over de grens in België

en Duitsland wonen - binnen-

kort geen aanspraak meer kun-

nen maken op AWBZ-voorzie-

ningen. De Unie KBO vindt dit

niet acceptabel, vooral omdat

betrokkenen al hun hele leven

lang premie hebben betaald. De

Tweede Kamer is inmiddels ver-

zocht om een overgangsrege-

ling te treffen.
ln Bourtange

Handen

ln een parochiegids van de

O.L.V. Fatimakerkte Den Haag

las ik een gedicht dat ik zó mooi

vind dat ik er ook anderen in

wil laten delen.

Handen kunnen zoveel zeggen

Handen spreken een eigen taal

Wat de handen ons vertellen

Dat begrijpen we allemaal.

Handen kunnen je bezeren

Kunnen strelen, kunnen slaan

Handen kunnen ook genezen

Helen wat is stuk gegaan.

Handen kunnen liefde geven

Vuisten zijn gebald in haat

Handen kunnen voor je zorgen

Maar doen ook soms kwaad.

Handen kun je samenknijpen

ln een machteloos gebaar

En ze kunnen je veftrouwen
Of beschermen voor gevaar.

Wat wij doen met onze handen

Kan een vloek of zegen zijn

Maar handen in gebed gevou-

wen

Die doen nooít een ander pijn.

J. v.d. Starre. Den Haag

OPSTEKEHTJES

Koopkracht achtetop

tekostenverzekeri ngen. De over-

heid moet de toepassing van

deze volledige index bij de aan-

vullende pensioenen krachtig

bevorderen.

biedt hiervoor geen soulaas

omdat deze alleen de mogelijk-
heid voor een vrijwillige nabe-

staandenverzekering in combi-
natie met een vrijwillige AOW-

verzekering kent.

Een informatiepakket met voor-

beeld-herzieni ngsverzoek ku nt u

aanvragen door het sturen van

een briefje en bijsluiting van

f 2,40 aan postzegels aan de

ANBO-Raadslijn, Postbus

18003,3501 CA Utrecht, onder
vermelding van "herziening toe-

slag AOW".

Waar je ook bent met onze

onvermoeibare BUITENBAND-

Íotograaf, je komt hem overal

tegen, zoals uitgebreid weer tii-
dens onze jaarlijkse excursie in

stad-en-land van Groningen. ln

Bourtange vond Harry natuurlijk

ook tijd om naar huis te bellen,

nadat hij al zo veel had

"geknipt". Daarom maakte ik

een "foto-schets" van Harry;

met respect...!

De koopkracht van ouderen met

AOW raakt steeds verder ach-

terop in vergelijking tot de

beroepsbevolking omdat de

AOW wordt geïndexeerd op

basis van de CAO-lonen. De

samenwerkende ouderenorga-

nisaties vinden dat het de

hoogste tijd wordt het AOW-

pensioen te koppelen aan de

retiel verdiende lonen. De AOW

zal dan tenminste 1.5Yo exlra
stijgen. Er moet ook een nieu-

we prijsindex komen die.

anders dan nu, rekening houdt

met de stijgende lokale belas-

tingen en de premies voor ziek-

65-Plussers die met een Partner
jonger dan 65 jaar in het bui-

tenland wonen, kunnen sinds 1

januari 2000 hun verzekering

voor de Algemene Nabe-

staandenwet (Anw) op vrijwilli-
ge basis voortzetten. Een even-

tueel recht op een nabestaan-

de1-i:Ie- 19 . oo. 'o1ge'? 
Da'1-

ners van AO\\-e's s Caarmee

gewaarborgd. Oncer de voort-

gaande wetgev ng waTen men-

sen die in het buitenland

wonen en een Nederlandse

langlopende uitkering ontvan-

gen onder bepaalde voorwaar-

den verplicht verzekerd voor de

Nederlandse volksverzekerin-

gen. Op grond van het Besluit

uitbreiding en beperking verze-

kerden volksverzekeringen 1999

verviel die verzekeringsplicht op

1 januari 2000. Een gevolg

daarvan is dat de gepensio-

neerde die in het buitenland

woont na 1 januari 2000 niet

meer verplicht verzekerd is voor

de Anw. Daardoor komt bij

overlijden de aanspraak op een

Anw-uitkering voor de jongere

partner te vervallen. De Anw

Jan en Lucie lvangh.
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Frits groet 's avonds de zinnen

Dag kaasje in de stolp
op de pot met de plant

flant flant
dag kurk naast de wijnfles

dag wijn in de wijnfles
dag lekkere-roes met de vlam

en
dag lekkere-roes met de vonk

vonk en vlam
van de lekkere-roes

goeiennacht
Daa-ag roes

dag zachte roes
dag fijn roezelijn mijn

(vrij naar Van Ostaijen)
Tine den Boer

Bedr

Ha n gtrappen

VEll R,O,Omndaal

l:

Laat ik het nog eens hebben over de
hangplek achter ons verwenhuis.
l\4aanden is er aan geknutseld. Elke
dag stond er wel een pick-up halver-
wege het fietspad en begreep je dat de
dienst Milieu en Beheer serieus bezig
was. Op rondhangen kon je die man-
nen in bemodderde jeans niet betrap-

\n, maar evennin op een te hoge
vtrkciruk. \u zai de klus best ingewik-
keld zijn geweest. Ook is er vast goed
over nagedacht, N4aar er hangt nooit
iemand, Al een heel jaar geen mens te
zien. Geen ]ongeren, met of zonder
brommers of g immende scooters, die
daar het fietspad niet eens op kunnen
zonder een boete van 70 gulden aan
de broek te krijgen. Geen ouderen. die
bang zijn voor heupen- en andere bot-
breuken het stru kelpad van schelpen
mijden en zich ook nog weggestopt
voelen op zo'n plek bezijden de loop.

Weggegooid geld dus, Hangplekken
laten zich niet sturen, Die ontstaan
spontaan. Op een pleintje, zolang daar
nog wat buurlwinkels aan de honger
van de AIdi's en de Konmars, de Heijns

en de Super-Boeren zijn ontsnapt.
Zolang daar nog een bank staat voor
even uitblazen en een praatje. En jon-
geren er nog een patatkraam vinden.
Maar een hangplek heeft inmiddels
een negatief imago.Trekt de verveling
aan, de baldadigheid of nog erger.
Ouderen kunnen daar heel nerveus
van worden en - denk maar aan
Amsterdam-Overtoomse veld - ook de
politie. Maar ze krijgen een tweede
Ieven. Omgeturnd tot hangtrappen.

De 21e eeuw wordt de eeuw van de
fun. Profeten die brood eten hebben
het ons voorspeld. Sociologen hebben
het onderzoekvirus erop losgelaten.
Zelfs zuinige economen zien de zon
nog niet ondergaan. En de staatssecre-
taris van kunsten en cultuur belooft
duizend bloemen te laten bloeien en
de muzen terug te geven aan het volk.
Zo zijn er nieuwe kansen voor bijvoor-
beeld de bouwkunst. U hebt het vast
wel gelezen. Amsterdam heeft van
bouwmeeste r Herman HerÍzberger een
nagelnieuw Montessori College Oost
gekregen. Als kortweg het IVICO staat
het midden in het volk. Het is niets
meer of minder dan de revelatie van
de nieuwe eeuw. Hier vinden de jonge-

lui niet alleen royaal plek voor het
door hen zo wankelmoedig omarmde
studiehuis, maar vooral trappen. Een
cascade van trappen. Een tredenwater-
val die je door de hele school tot in de
nok kunt volgen.Trappen om op en af
te gaan, maar op de tekentafel al
bedoeld als hangtrappen. Om er te
gaan zitten palaveren, of in een dolge
far niente domweg wat bij elkaar te
klitten.
Schooltrappen zijn op zich niet opzien-
barend. Het oude Barlaeus had al een
trap om de megasterren van Joop van
den Ende jaloers te maken. Maar deze
noch andere zijn ooit als hangtrappen
gebouwd voor jongelui die het tot op
de hoogste trede in elk geval tot hang-
jongere kunnen schoppen.
Of mij nu enige jaloezie bekruipt? Ach,
als jongere van die leeftijd hing ik tij-
dens logeerpartijtjes bij m'n tante op
de Oude Schans met een stel leeftijd-
genoten aan de balie van de brug over
de Snoekjesgracht. Precies, als balie-
kluivers. En als hangjongeren avant la
lettre. Maar waar heb je met al die
mobieltjes in onze eeuw van de fun
nog een hangtrap voor nodig?
Misschien om een afspraakje te maken:
see you op de trappen van Hertzberger.
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lag lggg van de VG-ANWB
Het jaar 1999 was voor de vereniging een gedenkwaardig jaar: nl. het jaar

van het twintigiarig bestaan en van de start van het proiect "Contact-
personen in de regio".
Op 1 januari 1999 had de vereniging 508 leden en 12 begunstigers. ln de

Ioop van het jaar verloren wii helaas 13 leden; hun namen zijn hieronder
afgedru kt.
Wij mochten 35 nieuwe leden inschrijven. Het ledental bedroeg op 31

december 515, en 9 begunstigers'

Biieenkomsten niet aanwezig zijn. Tot teleurstelling
van verschillende leden was er ook
geen ander lid van de hoofddirectie
aanwezig.

Vermeldenswaard zijn de 3 nieuwjaars-
recepties nl. op 7 januari in Den Haag,

op 14 januari in Eindhoven en oP 21

januari in Hoogeveen.
Deze bijeenkomsten mochten zich in

een toegenomen belangstelling ver-

heugen en werden door de zeer geani-

meerde stemming erg gewaardeerd.

Wij kunnen langzamerhand van een

vaste traditie spreken.
De eerstvolgende bijeenkomst was de

Algemene Ledenvergadering oP 27

maart. Helaas was het niet mogelijk de

vergadering te houden in het hoofd-
kantoor van de ANWB, zoals wij
gewend waren; de kosten die daaraan
verbonden zouden zijn geweest waren

voor ons veel te hoog. De vergadering
vond plaats in Motel Restaurant
"Bijhorst" te Wassenaar en werd door
82 leden bijgewoond.
Hoewel uitgenodigd, kon de HD

Nouwen wegens verplichtingen elders,

Bestu u r

Aan de beurl van aftreden waren Mw,

G.N. Borsje en de heren N,J. Paarde-

kooper en B, Druif. Mw, Borsie kon zich

statutair niet opnieuw herkiesbaar stel-

len, de beide heren wel en deden dat

ook. Het bestuur had Mw. C.W.J.

Jongsma candidaat gesteld.

Omdat er geen andere candidaten
waren voorgedragen, werden Mw.
Jongsma en de heren Paardekooper en

Druif benoemd resp. herbenoemd.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
mw. J, Dorpema-Harmsen, voorzitter;
dhr. L.W.M. de Groot, vice-voorzitter;
dhr. N.J. Paardekooper, eerste secreta-
ris; mw. C.W.J. Jongsma, tweede secre-

taris; mw. J.M. Voorwerk-Jonkman, pen-

ningmeester en dhr. B. Druif, lid.

Bestuursvergaderingen werden gehou-

den op: 13 januari, 17 Íebruari, S april,
20 mei, 4 augustus, 14 oktober en

9 november. Op 20 augustus kwam het

bestuur bijeen om van de afgetreden
mw, Borsje afscheid te nemen.

Lustrum

Hoogtepunt van het jaar was de lus-
trumviering op 1 en 2 september in de

provincie Groningen. Deze tweedaagse
excursie was voorbereid en uitgewerkt
door onze leden mw. Huisman en de

heren Van den Akker en Nijboer. Het

mooie, interessante en veelzijdige pro-

gramma dat zij hebben samengesteld
viel bij alle deelnemers bijzonder in de

smaak. Wij denken daar met veel
vreugde en dankbaarheid aan terug.

Project Gontactpersonen

Na een gedegen voorbereiding door

bestuur en contactpersonen samen,
trad het uitgewerkte plan in werking.
Het ledenbestand is ingedeeld naar

regio. De contactpersonen - bekend
gemaakt en voorgesteld in verschillen-
de afleveringen van de "Buitenband" -

introduceerden zichzelf bij de leden in
hun regio. Op 8 oktober vond een eva-

luatiebespreking plaats. Uit de reacties

die daarop waren binnengekomen
bleek dat het project positief wordt
gewaardeerd, zij het dat niet iedereen
(op dit moment) behoefte heeft aan

aandacht uit de vereniging. Wel is
gebleken dat bezoekjes bij ziekte, bij-
zondere verjaardagen e.d. en het per-

soonlijk rondbrengen van kerstpakket-
ten erg gewaardeerd wordt. Het

bestuur vindt dan ook dat er sprake i'
van een bemoedigend begin van suc-
ces, Het spreekt vanzelf dat wij onze

contactpersonen heel oankbaar zijn

voor hun inzet ten behoeve van hun

mede-leden.
De administratieve coördinatie van het

project is in handen gelegd van onze

vice-voorzitter, dhr. de Groot.
Daarnaast treedt bestuurslid dhr. Druif

op als vertrouwenspersoon ten opzich-
te van het Sociaal Fonds en BedrijÍs
MaatschappelijkWerk van de ANWB.

Financ iën

Het financiëel verslag Iaat zien dat de

financiële reserves nog steeds redelijk
zijn, hoewel zij ten opzichte van het

voorgaande jaar ziin verminderd.
Oplettendheid is dus geboden. Y

Leden in commissies

Verschillende leden zijn actief voor de

vereniging: binnen en/of buiten deVG.
Onze vice-voorzitter, dhr. de Groot, ver-

tegenwoordigt deVG-ANWB in het

bestuur van het Sociaal Fonds.

Namens de gepensioneerden heeft

dhr. J.M. Karman zitting in de advies-
raad van het Pensioenfonds van de

ANWB en hij vertegenwoordigt tevens

deVG in de Pensioencommissie van de

NVOG (Nederlandse Vereniging van

Organisaties van Gepensioneerden).
Dhr. R. Veltman neemt deel aan de

Commissie Gezondheidszorg van de

NVOG. Dhr. J.P Korstjens heeft zitting
in de Adviesraad van het Pensioen-
fonds van de ANWB; voorts is hij eind-

I

0verleden in 1999

M. deVeer op 8 januari

N. van der Beek op 10 februari

W.K.Verhoog op 29 maart

Mw. A.J. de Gorter op 27 mei

R. Slegtenhorst op 30 mei

PM. Groen op 24 juni

Mw. L.A. KolkeÉ op 2 juli

Mw. A. de Ruyter deWildt op 6 augustus

Mw J.H.Toren op 29 oktober

Mw. H.H. vanTimmeren-Huisman oP
29 november

K.S. Hoeksema op 30 november

EJ. Polack op 6 december

K.A. Smits op 8 december
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redacteur van ons blad de
"Buitenband" en daarnaast ook Iid van
de redactie van "NVOG-Nieuws". het
blad van de NVOG.
Het bestuur is al deze leden zeer dank-
baar voor hun inspanningen ter
behoeve van de vereniging en hun
mede-leden. Onze bijzondere dank
geldt ook de andere leden van de
redactie van de 'BuitenbanC en hun
vaste medewerker: zij zorgen er steeds
voor dat wi', a -aa ter jaar een ver-
zorgd en al eszins lezenswaardig ver-
enigingsblaC thLr rsgestu urd krijgen !

NVOG

Het bestuur heeft ingestemd met het
herziene contributie-systeem en de
daarin vervatte contributieverhoging,
omdat wij de behartiging van de belan-
gen van gepensioneerden in NVOG-

nd van groot belang van onze
vi nden.

j

Tenslotte

Met diverse medewerkers van de
ANWB onderhouden wij een prettig
samenwerki n gscontact waa rvoo r wij
zeer erkentelijk zijn.
Ook de afgetreden HD, de heer
Nouwen, heeft ons in de loop der jaren
waar mogelijk, gesteund. Daarom heeft
het bestuur hem bij zijn afscheid van
de ANWB op 23 juni het lidmaatschap
voor het leven aangeboden.
ln oktober heeft het eerste gesprek met
de nieuwe hoofddirecteur de heerVan
Woerkom plaats gevonden. Het
bestuur heeft er vertrouwen in dat de
traditionele goede verstandhouding
met de directie van de ANWB zal wor-
den voortgezet.

Het bestuur

Het 21e VG-ANWB-Jaar werd, op
uitnodiging van het bestuur, in-
gezet met de nieuwjaarsrecepties
in Hoogeveen, Eindhoven en
Den Haag; 166 leden gaven acte
de précence.

' -ba

Ítlien

Hegio-herstel
"lk vind Mill ook wel een mooie naam hoor, maar ik heetWill',, zei Will
Geleijnse tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Jan is regio-contactpersoon, bijge_
staan doorWill.
En het telefoonnummer van Sonja en Dick van den Bosch is 070 - 3633366.Te
corrigeren in de adressenlijst van de regiocontactpersonen die werd gepubli_
ceerd in de BUITENBAND van december j.l.

I
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de agenda voor deze
ring. Het bestuur
mogelijk leden blijk van
stelling kunnen geven.
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oordputzel Oplossing

Oplossi ng kruiswoordPuzzel
december '99:

Horizontaa I

1. waalwijk; 7. schaars; 13. am;
14. arsenicum;16. aa;17. gom;
18. ra;20. safeloket; 24. dij;
25. debakel;26. nariiden;27. ir;
28. atei 29. ltn; 30. be; 31. noor;
33. me;35. na;36. sien;38. dd;
39. et; 40. aresi 42. ad; 43. Po;
45. arno; 47. bo; 48. aar; 50. Pul;
52. ob;53. bobslee;55' ruimste;
56. em; 57 tandpasta; 59. al;

60. deb; 61. et; 63. akkerbrem;
66. ps;67. stagair;68. naPok.

Verticaal
1. waardin; 2. am;3. la;
4, wraakt; 5. ijs; 6. kegel;
7 simon; 8. cc; 9. hubert; 10. am;
11. ra; 12. sabijnen; 15. nol;
19. aerodroom;20. saar; -'
21. Íeem; 22. kala;23. tijns;
24. debetnota; 32. ode;34. eed;

35. nap; 3-1. ier; 40. abbenes;
41. sasU 42. aren;44. oPus;
45. alma; 46. obelisk; 49. alaska;

51. uiteen;54. edder;55. rabbi;
58. per;62. tt;63. ag;64. ki;

65. ma;66. po.

Bij loting werd winnaar:
Dhr. A. Houtzager,
Papelaan 152 (west).
2254 AJ Voorschoten.
Proficiat, de cadeaubon komt
naar u toe.

3045 5 22

ffi
1. Hoeveelheid. (6)

7. Vrij. (6)

12. Schoeisel. (5)

13. Siersteen. (5)

15. Voorzetsel. (2)

17. Vaartuig. (3)

18. Voegwoord. (3)

19. Nummer (afk. (2)

20. Frans vliegveld. (7)

23. Grondboor. (7)

25. Hardop. (4)

26. Noot. (2)

27. Persoonlijk voornaam-
woord. (2)

28. lnval. (4)

29. Rivier in Duitsland. (5)

31. Bijwoord. (5)

32. Rivier in Nederland. (2)

33. Deel van een straalmotor. (9)

35. Engelse maat (afk). (2)

36. Mak. (3)

37. Meisjesnaam. (2)

39. Opdringen. (9)

43. Provinciale overheid (afk). (2)

45. Uitroep bij lotto. (5)

47. Aksen. (5)

49. Plaats inTurkije. (4)

50. Wiskundige term (afk). (2)

51. Voor de vuist weg (afk). (2)

53. VIinder. (4)

54. Gevulcaniseerde rubber. (7)

56. Deel van een Plant. (7)

58. Chemisch element. (2)

59. Engelse drank. (3)

60. Meisjesnaam. (3)

61. Krijgsmachtdeel (afk). (2)

62. Feestdag. (5)

64. Ontsluit. (5)

66. Preekstoel. (6)

67. Plaats in Nederland. (6)

Co py ri g ht TO PP Softwa re 1 99 1,

ffi
2. Bijwoord. (2)

3. Plaats in Nederland. (7)

4. Rivier in SPanje. (4)

5. Plaats in Nederland. (5)

6. Den lezer heil (afk). (2)

7. Familielid. (2)

8. Plant. (5)

9. lemand zonder haar. (4)

10. Vogel. (7)

11. Deel van de bijbel (afk)' (2)

14. Uitspraakvan de Hoge
Raad. (6)

15. wafeltje. (5)

16. Franse kip. (5)

19. Nederlands schrijÍster. (5)

21. Vogel. (3)

22. Stuk gebak. (9)

23. Edikbereiden. (9)

24. Activiteiten van het dage-
lijkse leven (afk). (3)

30. Deel van de mast' (2)

31. Persoonlijkvoornaam-
woord. (2)

U
34. Bloeiwijze. (3)

37. Niet aanwezig. (6)

38. Versteende vrouw. (5)

39. Vertegenwoordigers. (7)

40. Ausserordentlich (afk). (2)

41. Getij. (2)

42. Stuk gereedschap. (7)

43. Het voortdurend gissen. (5)

44. Vlugge. (6)

46. Neus keel oor (afk). (3)

48. Onderzoeksinrichting (afk).
(3)

50. Vorm van huur. (5)

52. Snelheid. (5)

55. Van zeker EuroPees land. (4)

57. Meisjesnaam. (4)

62. Bazige vrouw. (2)

63. Verlichting (2)

64. Orde dienst (afk). (2)

65. Voorzetsel. (2)

Oplossingen vó6r l mei naar:

mevrouw C.WJ. Jongsma,
Van Kijfhoeklaan 46,

2597TD Den Haag.

t$
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1 2 3 4 5 6 1 I I 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 21 28

29 30 31

32 33 34 35

36

31 38 39 40 41 42 43 44

45 46 41 48

49 50 51 52 53

54 55 56 51

58 59 60 61

62 63 64 65

66 67
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