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Joop en Tineke Hamers
24.12.1960 - 24.12.2000.

Waar heel vroeger de sche-
pen ten onder gingen, start-
te het huwelijksbootje van
Joop en ïneke. Ze leerden
elkaar in 1958 kennen op
Schiphol!
Zij was grondstewardess en
hij directeur van Aero
G rou ndservices. Ze verloof-
den zich in 1959 zoals dat
toen behoorde en ze trouw-
den een dag voor kerstmis:
24.12.1960. Ook al gebruike-
lijk voor die tijd: lekker een
paar vrije dagen en goed
voor de belasting. Ze lieten
al snel het mistige Schiphol
achter zich en vertrokken
naar het buitenland. Het
beheren van hotels in ltalië
en Zwitserland was het
doel.
ln 1965 kochten ze een
chalet in Champex waar ze

wat lieÍde onthult.
s, kan niet wotden hijgevuld.

Emily Dickinson.

Hotel Beau-Site in
Champex-lac beheerden.
ln die jaren waren de leden
van de ANWB al zeer reis-
lustig en de Alarmcentrale
was al weer enkele jaren
geleden in het leven geroe-
pen. De heer Blankert bena-
derde Joop tijdens een ver-
blijf in Zwitserland en vroeg
hem of het eerste steunpunt
van de Alarmcentrale wel-
licht in zijn villa gevestigd
kon worden. Zo gebeurde
het en trad Joop in dienst
van de ANWB.
Onvermoeibaar heeft Joop
de belangen van de leden,
eerst vanuit Champex en
vanaf 1970 in Mendrisio,
behartigd. De verplaatsing
van het steunpunt had uiter-
aard tot gevolg dat Joop en
ïneke naar Mendrisio gin-
gen verhuizen. Ze hadden
inmiddels twee kinderen
gekregen; een dochter en
een zoon. Beiden in Tessin
geboren en getogen en
aldaar ook gehuwd. Joop
en ïneke zijn de trotse
grootouders van drie klein-
kinderen die hun leven weer
een nieuwe dimensie
geven.

ln 1986 ging Joop met de
VUT ze hebben samen na
het werkzame leven een
heerlijke tijd. Veel gereisd
en in de winter heerlijk op
de latten genieten van
sneeuw en zon. Om in de
herfst en het voorjaar van
een mild klimaat, zon enzee
te profiteren. hebben ze een
fijn huis in St. Tropez.
Het herdenken van het feit
dat 40 jaar geleden "eeuwi-
ge trouw" werd beloofd is
met kinderen met echtgeno-
ten en kleinkinderen in de
sneeuw herdacht. Op de lat-
ten natuurlijk, zelfs de klein-
tjes doen mee!
Wij wensen jullie nog veel
goede en gezonde jaren toe.

Cor en Alie van der Heiiden
2.2.1961 - 2.2.2001

ln 1950 was het nog iedere
zaterdagavond dansen. Dus
trok Cor met zijn vrienden
vanuit Bodegraven naar
Woerden. Daar op de dans-
vloer ontmoette hij Alie. ln
1955 moest Cor in militaire
dienst; de vriendschap
kwam dus op een laag pitje
te staan.
Maar nog voor hij afzwaaide
hebben ze elkaar weer ont-
moet en besloten ze samen
door het leven te gaan.Ze
trouwden op 2 februari
1961. Op 9 november 1964
is Cor als Wegenwacht in
opleiding bij de ANWB
gekomen. Daarvoor heeft hij
als onderhoudsmonteur bij
een wegenbouwer en een
garage gewerkt. Hij eindigde
als Wegenwacht eerste klas
met EHBO diploma. Een

geweldig beroep vond Cor.
"Wegenwachten hebben
geel bloed in hun aderen" zo
zegt hij. En nog altijd
spreekt hij met veel liefde
over die tijd; hij had er alles
voor over en ook nu nog
hoeft de ANWB niet te aar-
zelen een beroep op hem te
doen als er iets te "promo-
ten" valt.
Op 1 januari 1996 ging hij
met de VUT.
Cor en Alie hebben vier kin-
deren: twee jongens en
twee meisjes. Ze zijn alle
vier getrouwd en hebben
Alie en Cor met negen klein-
kinderen verblijd. De oudste
is veertien en de jongste
anderhalf.
Ze wonen allemaal in het
"Groene Hart" en elke zater-
dag of zondag is het feest
thuis bij Cor en Alie. De soep
en de broodjes die Alie
maakt worden dan weer met
gretigheid verorberd na het
gezellig bijpraten. Cor en Alie
genieten van hun hobbies.
Alie is dol op borduren en
creatief bezig zijn in huis.
Ook een dagje stadten waar-
deert zij. lntussen verkent
Cor op de fiets de omge-
ving; maakt foto's en films
van de natuur en de familie.
ln dat waterrijke gebied
gooit hij ook graag een hen-
geltje uit.
Samen begeleiden ze de
ANWB-kampeerreizen door
Europa. Cor is dan de tech-
nische man. Zo'n dertig rei-
zen staan al achter hun
naam. Als Wegenwacht kun
je al veel verhalen en als je
dan ook nog door Europa
tuft komt er geen eind aan.
Veertig jaar lief en leed werd
met kinderen, echtgenoten
en kleinkinderen herdacht in
droomland "Disney Park" in
Parijs.
Wij wensen jullie nog veel
gezondheid en goede jaren
samen.

Frankie

Personalia
Nieuwe leden
Wij verwelkomen de nieuwe leden:
Mevrouw M. Albers, Biehoeve 9, 4813 NR Breda.
D.L. Bruinsma, Rinzemastraat 53, 8501 LM Joure.
J. van Dijk, Archimedesstraal 2, 2871 XL Schoonhoven.
J.A.M N rg 153, 1829 GD Oudorp (NH).
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ARCHEON - wandelen door de eeuwen

15 augustusl
Op woensdag 15 augustus
organiseert onze vererg rg
de jaarlijkse excursie naar
het Vogelpark Avifauna en
het archeologisch
Themapark Archeon, beide
in Alphen a.d. Rijn.
Vanaf de lunch in Avifauna
kunt u kiezen tussen een
boottocht en het bezoek aan
het Archeon. De boottocht
begint bij Avifauna, gaat via
de Kagerplassen en eindigt
in Warmond. U ontvangt
een persoonlijke uitnodi-
ging, met inschrijfformulier,
op uw huisadres.

Archeon, wandeling
door de pÍehistorie
Prehistorisch- en Romeins
Nederland is op tal van
plaatsen nog t e zien. Denk,
bijvoorbeeld, aan de hune-
bedden in Drenthe, het ur-
nenveld op de Bosoverheide
ten westen van Weert, pre-
historische grafheuvels bij
Hilversum, Vaassen,
Lunteren, Goirle en Rolde.
Ook in musea als het
Rijksmuseum van Oudheden

te Leiden het het museL:.r'
ValkhoÍ in \i.lregen.
Het openlucht.riseL.m
Archeon is een archeo o-
gisch themapark. Je maakt
een wandeling door de eeu-
wen, de prehistorie, de
Romeinse tijd en de
tVliddeleeuwen. I\4et en ige
tegemoetkomende fantasie
kun je je wanen in de vroeg-
ste tijden, niet gestoord door
de modrne urbanisatie, toen
de prehistroische jagers zich
voorbereidden op wéér een
avontuurlijke dag. lnmiddels
bewerkten de boeren hun
akkers, wandelden
Romeinen naar hun badhuis,
tempel, of theater, functio-
neel bijeengebracht bij een
middeleeuws stadje. Daar
staat u dan in het volle mid-
deleeuwse leven. Er wordt
gehamerd, getimmerd,
gepottenbakt, dit alles door
het Volk van Archeon, de
handwerkers die er kennelijk
plezier in hebben en er
graag over vertellen.
U heeft de tijd om overal
rond te kijken en te praten.
Je kunt even uitrusten in het

( ccs:er c'tijdens een boot-
:ccrt e caor neï park, ltlaar
re: b'jt1 \ve, een rvandeling
oo e geniijdse schoenen.

AviÍauna, de wereld in
vogelvlucht
ln het Vogelpark Avifauna
blijven wij bij elkaar tot en
met de lunch. Dan kiest u
voor de boottocht óf het
Archeon.
Avifauna toont "de wereld in
vogelvlucht" . Zeldzame
zwartvoet-pi nq uïns u it
Zuid-AÍrika, zeea renden uit
Amerika, flamingo's uit
Chili en kleurrij-
ke Lori's uit
Australië.
Er zijn
meer
dan 3000
vogels in
ruim 400 :

soorten.
Buiten, en in de
tropische Martinushal.
"Lori Landing" - zie de
voorpagina - is voor jong-en-
oud een vermakelijk gebeu-
ren. Wandelend door de
kolonie honingpapegaaien

kunt u ze zelf voeren met
speciaal door Avifauna
geproduceerde nectar.
Spectaculair is de spannende
roofu ogel demonstratie waar-
bij de vogels over de tribu-
nes scheren terwijl de des-
kundige- en enthousiaste ver-
zorgers een boeiende uitleg
geven. Beslist gaan kijken !
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rslag 2000 van de VG-ANWB

Het bestuur van onze vereniging in 2000.
Gastspreker tijdens de algemene ledenvergadering mr. G.H.N.L. van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB

Het "Millenniumjaar" 2000
werd ingezet met een
ledental van 515 en 9

begunstigers. Helaas verloren wij
14 leden die in de loop van 2000
zijn overleden.
Per 31 december stonden 520
leden en 10 begunstigers inge-
schreven. Ook deze kleine toena-
me van ons ledental is ons wel-
kom.

Bestuur
Drie leden van het bestuur waren aan
de beurt van aftreden, te weten:
mevrouw J. Dorpema, voorzitter, de
heer L.W.Ml. de Groot, vice-voorzitter
en mevrouw J.M. Voorwerk, penning-
meester. Zij allen stelden zich herkies-
baar. Omdat er geen andere kandida-
ten waren gesteld zijn alle drie
genoemde bestuursleden herbenoemd

Overleden in 2000
H. Sira op 9 januari.
J.D. Backer op 8 februarï.
J. Ubels op 25 februari.
J.J. Tenthof op 20 april.
Ch. Bliekendaal op 26 april.
I\4w. A. Stolk-Penning op 10 mei.
A. Werrij op 29 mei.
Mw. N. van der Zwan op 15 juli.
Mw. R.J.J. Smit op 17 juli.
G. de Nood op 8 augustus.
Mw. J. van Balen-Klein op 17 september.
Mw. A.H. Noordover op 10 oktober.
L. Krijbolder op 27 oktober.
Mw. E.Y. Vrugtman-van der Goes op 30
november.

in de Algemene Ledenvergadering op
8 april. Het bestuur bleef daardoor
ongewijzigd.
Het bestuur vergaderde in het verslag-
jaar 6 maal en wel op 1 februari, 2
maaft, 17 mei, 1 augustus, 19 oktober
en 9 november.
ln de laatste vergadering waren op uit-
nodiging aanwezig de heren J.M.
Karman en R. Veltman. Zij brachten als
respectievelijk lid van de Adviesraad
ANWB-Pensioenfonds en
Pensioencommissie NVOG, en als lid
Commissie Gezondheidszorg NVOG
verslag uit van de activiteiten van hun
commissies en de onderwerpen die
daar zijn behandeld.

Voorts hebben namens het bestuur de
voorzitter en de secretaris op 13 okto-
ber het jaarlijks gebruikelijke overleg
gevoerd met de hoofddirecteur van de
ANWB, de heer Van Woerkom.

De algemene ledenvergadering
werd gehouden op 8 april. Voor
hetgeen daar is behandeld ver-
wijzen wij naar de notulen van
die vergadering.

Bijeenkomsten
ln het verslagjaar werden er drie
nieuwjaarsrecepties gehouden
en wel op 6 januari in Den Haag,
op 13 januari in Assen en op 20
januari in Eindhoven. De receptie
in Den Haag werd ook bijge-
woond door de heer W. de
Lange, plv. hoofddirecteu r
ANWB, die namens de hooÍddi-
rectie de aanwezigen toesprak.
Uit de opkomst en de zeer gezel-

lige sfeer blijkt dat deze bijeenkomsten
erg gewaardeerd worden. Het bestuur
besloot daarom in het volgende jaar
ook een receptie in Noord-Holland te
organiseren.
Het jaarlijkse uitstapje bestond uit een
bezoek aan de Hoge Veluwe op 16
augustus. Veel leden hebben ons laten
weten dat zij van deze excursie met de
gevariëerde mogelijkheden bijzonder
hebben genoten.

Gontactpersonen
Op 27 oktober vergaderde het bestuur
met de contactpersonen. Het was een
prettige en nuttige bijeenkomst. Uit de
gesprekken bleek dat er van de kant
van de leden nog niet veel om aan-
dacht wordt "gevraagd". Maar de aan-
dacht die door de contactpersonen
wordt "gegeven" wordt erg gewaar-
deerd. Het bestuur heeft dan ook
besloten dit project met kracht voort te
zette n.
De heer L.W.M.. de Groot heeft zich als
coördinator hiervoor beschikbaar
gesteld. De heer B. Druif blijft onze
vertrouwenspersoon. Door hem zijn
overeenkomstig de vastgestelde rege-
ling enkele gevallen doorgegeven aan
Bed rijfsmaatschappel ijk We rk.

Fi nanciën
Dankzij de steun van de ANWB staat
de vereniging er financiëel goed voor.
Voor die steun zijn wij de ANWB dan
ook zeer dankbaar.

Gommissies
Ook in het verslagjaar hebben verschil-
lende leden functies bekleed binnen
en/of buiten onze vereniging.
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Herínneringen aan onze jaarlijkse
excursie naar het Nationaal
Park De Hoge Veluwe, het
lVluseonder en het Jachthuis
St. Hubertus van de familie
Kröller-M[iller.

De heer L.WM. de Groot is
namens de VG-ANWB lid van
het bestuur van het Sociaal
Fonds van de ANWB. De heer
R. Veltman neemt deel aan de
Commissie Gezondheidszorg
van de NVOG. De heer
J.P. Korstjens is eveneens lid
van de Adviesraad van het
ANWB-Pensioenfonds.
Daarnaast is hij lid van de redactie van
"NVOG-Nieuws", het verenigingsblad
van de NVOG.
Als eindredacteur van de Buitenband
vormt de heer Korstjens met de
dames H.M. den Boer, G.N. Borsje,
F.J. Noordervliet, P. de Rover, de heer
H. de Vré en de vaste medewerker, de
heer A.S. Roozendaal, het redactie-
team dat vier maal per jaar ons vereni-
gingsblad, de Buitenband, verzorgt.
met veel inzet en volharding.
Al deze leden verdienen onze lof en
dank voor hun inspanningen ten
behoeve van de vereniging.

NVOG
De activiteiten van de NVOG zijn ook
in het jaar 2000 toegenomen, evenals
het aantal aangesloten verenigingen.
Het bestuur vindt het belangrijk dat de
VG deelneemt aan de behartiging van
de belangen van gepensioneerden via
NVOG en de overkoepelende organisa-
tie CSO (Coördinatieorgaan samenwer-
kende ouderenorganisaties); daarom
heeft het ingestemd met het contribu-
tiesysteem dat door de Algemene
Ledenvergadering van de NVOG is
aanvaard (Zie ook de
"lntentieverklaring van de NVOG, op
pagina 10 van deze Buitenband).

Belangenhehartiging
Wat de behartiging van de belangen
van onze leden betreft, mag de kwestie

ziektekostenverzekering van nabe-
staanden van gepensioneerden '

ANWB niet onverme d blijven. Deze
kwestie is uitvoerig besproken n de
BuitenLrand van decem ber. Het bestu u r

constateert met genoegen dat onze
omvangrijke bemoeienissen te n
opzichte van de ANWB hebben gere-
sulteerd in een aanvaardbare regeling.
Hieruit is opnieuw gebleken dat de
ANWB bereid is naar onze argumenten
te luisteren en daarmee is de goede
verstandhouding tussen ANWB en VG
herbevestigd. Die goede verstandhou-
ding kwam ook tot uiting in het feit dat
de plv. HD. de heer de Lange, onze
nieuwjaarsreceptie bezocht en de HD,
de heer Van Woerkom, gehoor heeft
gegeven aan onze uitnodiging aanwe-
zig te zijn en ons toe te spreken in de
Algemene Ledenvergadering op 8
april. Wij hebben dat zeer op prijs
gesteld.

Het bestuur hecht er voorts aan de
directie namens onze leden te bedan-
ken voor de schenking van het ANWB-
en Wegenwachtlidmaatschap 200 1,
alsmede voor het bijzondere en zeer
gewaardeerde Kerstpakket dat wij voor
Kerstmis mochten ontvangen.
Tot slot spreekt het bestuur graag zijn
dank uit jegens die ANWB-medewer-
kers die ons ook dit jaar zo plezierig en
welwillend ter zijde hebben gestaan.

E

Het bestuur

1.
2.

4.

5. Jaarverslag
VG-ANWB.

6. Financieel
ting 2001.

7.
a

9.
10.
11.

Verslag van de
Benoeming

Fonds ANWB.

Aan de beurt
mevrouw

12.
13.

Sociaal
NVOG.
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ln dit jaar 2001 - door de VN uitgeroepen tot het lnternationaal Jaar van de
Vrijilttigers - schonk onze voorzitter Juuke Dorpema ruime aandacht aan de
actieve leden van de VG-ANWB die zich inzetten voor het behartigen van de
belangen van onze teden. Tegeliikertiid betoonde de ANWB zich een goede gas-
theer in Den Haag, vertegenwoordigd door de heer drs. R.A-L. Verstraeten, lid
van de hoofddirectie, en onze organiserende gastvrouwen.

Ooit begon het in het
ANWB-kantoor te Utrecht.
De toenmalige voorzitter
van de VG-ANWB, mevrouw
Noordervliet. bedacht dat
het wel aardig kon zijn ook
een nieuwjaarsreceptie " in
den lahde" te organiseren.
Want alleen in Den Haag
was toch wel erg "Haags".
Wij struinden in een super-
markt naar frisdrankies,
knabbeltjes en een paar
lege dozen die achter in de
auto meegingen. ln het kan-
toor was een kamertje vrij-
gemaakt en daar stonden
wij dan, met z'n achttienen.
Veelal uit het westen. een
enkeling uit het hoge noor-
den en verre zuiden. De
voortrekkers van onze huidi-

ge receptiegangers, naar
later toch tot onze verras-
sing zou blijken.

Dit jaar werden de nieuw-
jaarsrecepties gehouden in
Den Haag, Eindhoven,
Assen en in Akersloot (waar,
helaas en "schande!" geen
camera aanwezig was). De
belangstelling was indruk-
wekkend. Ruim 200 leden
maakten hun opwachting
om eens gezellig bij te Pra-
ten en ook onderling tot
nadere en hernieuwde
afspraken te komen. Ook
leden van het bestuur en
vele regio-contactpersonen
waren op de recepties aan-
wezig.

VriiwilligersweÍk
Het trof !

ln januari werd in ons land
de 16e Wereld Vrijwilligers
Conferentie gehouden. Met
deze conferentie begon het
lnternationaal Jaar van de
Vrijwi lligers, uitgeroepen
door de Verenigde Naties.
"Want", zo zei onze voorzit-
ter Juuke Dorpema in haar
openingswoord, "dat er
wereldwiid wordt stilge-
staan bij het fenomeen 'vrij-
williger' is wel terecht.
ledereen weet dat vrijwilli-
gers een uiterst belangrijke,
onmiskenbare rol vervullen
in de maatschappij. Ziiziin
een belangrijk bindmiddel
in onze gemeenschap. Zij
houden het leefklimaat in

onze samenleving op tem-
pe ratu u r. "
Heï is overigens opmerkelijk
dat men onder de leden van
onze vereniging velen aan-
treft die zich veelzijdig inzet-
ten als vrijwilliger, voortko-
mend uit hun werkzame
leven bij de ANWB of hun
belangstelling voor sociaal-
maatschappelijke activiteiten,
"Geen wonder" , zei de voor-
zitter van de Nederlandse
Vereniging van Organisaties
van Gepensioneerden
(NVOG) eens tegen mij:
"Jullie zit het behartigen van
belangen van leden, en zèlfs
niet-leden, in hoofd en hart
gebakken. Het lijkt wel dat
jullie na je pensioen gewoon
doorgaan."
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ln "het Noorden" bijeen, ditmaal in Assen, werden door de
inítiatiefnemers goede herinneringen opgehaald aan de
tweedaagse lustrumexcursíe naar Groningen en riante om-
streken die in 1999 zo'n memorabel succes werd.

f,

Tljdens de receptie in Eindhoven, eveneens bijgewoond door bestuursleden van onze vereniging, werd onder meer van
gedachten gewisseld over de ervaringen van onze regio-contactpersonen, het landelijk netwerk dat vorig jaar tot stand is
gekomen.

Tot 31 maart!
Ook de VG-ANWB draait op
vrijwi I ligers. Overigens
mede dankzij de'erkenning'
en belangstelling die de
ANWB voor onze vereni-
ging betoont. Daarbij is de
verleende financiële steun

onontbeerlijk. Deze rechtst-
reekse betrokken heid ten
aanzien van de VG-ANWB
kan opmerkelijk worden
genoemd. ook al door het
regelmatige contact tussen
de ANWB-hoofddirectie en
het bestuur van onze ver-

eniging. Het begrip voor
belangenbehartiging is
wederzijds.
Als u dit opnieuw wil erva-
ren is het bijwonen van de
algemene ledenvergadering
van de VG-ANWB op 31
maart in de "Bijhorst" te

Wassenaar een goed voor-
nemen. Zie hel jaarverslag-
2000 en de agenda van de
vergadering in dit nummer
van de BUITENBAND. De
vergaderstukken ontvangt u
op uw huisadres, of heeft u
inmiddels al. 
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en hoop dat ik je ziel
als wij naar de

WU

schuift voor

tot jo

Bed'riegerti,e S van Íoszendaal

Nu, dicht bij de tachtig, zit ik er niet zo
mee. Met de leeftijd bedoel ik' Maar je
hebt altijd lolbroeken die je ermee
affronteren. Zo van'je zíeÍ er nog goed
uit voor je leeftijd'. OÍ,'al zo oud, dat
zou je niet zeggen'. Natuurlijk zal het
goed bedoeld zijn, Maar als zo'n losse
flodder op je afkomt, sluiPt toch de
argwaan binnen,
Voorbeeld. Trek ik mijn agenda voor
een afspraak, zegt mijn opposant met
alle fijngevoeligheid die hij kan opbren-
gen, 'maar jij moet 's middags zeker
rusten...'

Of wat ik onlangs meemaakte in onze
serviceflat.
Hangt er een nieuwe bewoner aan de
bar. Steek ik m'n hand uit voor de ken-
nismaking. Wisselen we wat persoonlij-
ke antecedenten uit. Kijkt hij me
opeens aan en vraagt-ie boven z'n bor-
rel:'Rijjij nog auto...?'Alsof bij mij de
tank al leeg is. Blijkt hij zelf, met een
kop als een maanlandschap, krap vier
jaar jonger. ln een volle stadsbus zal de
meest onopgevoede vlegel voor hem
haastig opstaan.
Over de bus gesproken. 't Kan ook
andersom. lk stap in de Breestraat in
zo'n bus van ConneXXion. Laat m'n
rode strippenkaart afstempelen, vraagt

de chauffeur opeens: 'Hebt u wel een
65-plus kaart?
'Sorry chauffeur, helaas niet bij me'
Maar u vleit me. ls dit als een compli-
ment bedoeld?'
Om met wijlen Wim Sonneveld te spre-
ken: Een geintje mijnheer' Maar humor
moet je bij ConneXXion niet zoeken. lk
moest met een dubbelslag bijbetalen.
Leeftijd? lk heb er nooit echt meegeze-
ten, maar ik ken zo twee iongere colle-
ga's met een beter gezichtsveld dan ik,
die je gretig de spiegel voorhouden. En
dat moet je leuk blijven vinden. Dus
lachen geblazen.

De eerste keer was met Willem. De
vroegere heer en meester van het par-
keerterrein voor het hoofdgebouw' We
fietsten mee met de ter ziele getrapte
fietsclub. Hij met z'n machtige benen
zeker twee tandjes zwaarder, het forse
middelpunt van de snelste fietsers, Tot
ongeveer Zoeterwoude kon ik aardig
aanklampen, maar voor het indraaien
van de dorpsstraat moest ik de rappe
kerels laten gaan. Hoor ik voor me uit
de stentorstem van Willem: 'Jongens,
wacht even oP die ouwe'. En ik was net
met VUT. Jaren geleden'
Nu de geboortedatum verder achter
me ligt en de leeftijd gezelschap krijgt
van verschillende makkes, krijg ik te
maken met andere vragen. Klassieke,
zo oud als de mensheid. Zonder twiifel

goed bedoeld, maar met de Plichtma-
tigheld van het gangbare sociale ver-
kee r,

'Hoe gaat het?'Meestal wachten ze het
antwoord niet eens af en voegen ze er
aan toe 'gaat het een beetie?'

Nou, als u het weten wilt,'het gaat een
beetje', Net als met Kees, met wie ik u
de vorige keer, liet kennismaken.
lk had niet gedacht dat ik het in deze
column nog over hem zou hebben.
Maar ziin naam vliegt oP het scherm
voor ik het weet. N/lisschien is het ook
wel goed. De redactie weet dat een
column staat en valt met de laatste
regel. Daar hangt altijd een betekenis
aan. Zo was het ook met mijn kerst-
wens voor Kees, waarbij u echter mijn
laatste regel werd onthouden. Hoewel
deze regel bij de eindcontrÖle voor de
finale drukproef aanwezig was is hij tij-
dens de productie van de Buitenband
blijkbaar verloren geraakt. En foetsie
was de dubbele bodem van mijn
column. Daarom laat ik die laatste
woorden nog één keer volgen: 'lk hooP
dat hij met Kerstmis de engelen hoort
zingen'. Een beetje vreemd als je zo'n
zin uit de context plukt, maar als hij het
mag beleven, zijn we beiden weer een
jaar ouder. Zoals dat heet, echt op leef-
tijd.
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Kloonjaar
T-] en onzer clubleden was jarig en had ons op de
ff namiddag-thee genodigd. Vertwijfeld stond ik
-Llvoor mijn kast. De gastvrouw hield van stijl
maar wel in de trant van 'eenvoudig en degelijk', dus
koos ik voor het donkerblauwe mantelpakje.
Dat mijn keuze de juiste was, merkte ik aan het echt-
paar dat me ophaalde waarvan de man alleen maar
keek en de vrouw vinnig opmerkte: "Wat zie jij er net-
jes uit".
lk stapte achterin de auto, het gezamenlijke cadeautje
op mijn schoot.
Toen we binnenkwamen zat de kamer vol mensen en
stond vol rook.
De jarige zat als een praeses op haar stoel temidden
van haar nazaten en delegeerde, met de behendig-

"En ga jij dan ook falen?"
Het kostte me even tijd om te bedenken dat ze'varen'
bedoelde.
Ze dartelde al weer weg, mij in gedachten achterla-
tend.
Een kloonjaar! lk zou er niet aan moeten denken dat
mensen niet meer worden geboren, maar gekloond.
Geen verjaardag maar een kloondag. En dat weten-
schappers dan ook gingen 'falen'.
Stel dat ze mij hadden gekloond. Dan zou mijn uit-
roep 'ik vermóórd je' misschien werkelijkheid zijn
geworden en was mijn evenbeeld een moordenares.
Of mijn (vroegere) neiging om bonbons van de schaal
te pikken hondervoudig vergroot en mijn tweede ik
een crimineel.

"Foutje, bedankt!"
De bitterballen gin-
gen rond, de glazen
bijgeschonken, en de
stemming steeg.
lk keek naar de jarige
die het stralende mid-
delpunt was en dacht
aan mijn eigen ver-
jaardag. Net zo geani-
meerd, alleen met
trillende neusvleu-
gels in de keuken,
waar alles nog eens
leuk in het honderd
liep omdat iktien din-
gen tegelijk moest
doen. Vriendinnen
die de keuken binnen-
kwamen "waar blijf je
nou, we willen proos-Foto: Mireille Karthaus

bloemen.
lnmiddels had de thee-met-het-taartje plaats gemaakt
voor iets pittigers.
"Mam, wiljijeen advocaatje?" vroeg de oudste doch-
ter.
lk keek met afgrijzen naar het glas gele pap met slag-
room. Nee, zoiets was aan mij niet besteed.
Eén van de kleinkinderen, een plaatje met rood haar
en groene ogen deelde servetjes uit voor de bitter-
ballen.
Ze keek me onschuldig aan en vroeg: "Heb jij ook een
kloonjaar?"
lk knikte geamuseerd.

ten", of "er zijn veel
lege glazen, er moet bijgeschonken worden".
's Avonds uitgevloerd op de bank, geen twee woor-
den gewisseld met de visite. Dat was mijn kloonjaar.

Men maakte aanstalten om weg te gaan. nutot reden
voor. lk zwaaide nog even naar de verzamelde fami-
lie. Gelukkig was ik nog ver verwijderd van mijn vol-
gende kloonjaar.

Puck
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heid van jarenlange
ervaring, de dienende
taken.
Het was een kroonjaar
en men had er iets
heel speciaals van
gemaakt. ln het week-
einde was het grote
feest geweest met een
brunch in een molen
en daarna per party-
schip over de Maas tot
Hoek van Holland,
De foto's werden door-
gegeven. Moeder met
een broodje, moeder
aan de bar, moeder in
de polonaise.
Nu werd de echte ver-
jaardag gevierd en de
kamer was feestelijk
versierd met vazen vol



VG-ANWB en NV0G

ne ledenvergadering van onze
taart komt onder agendaPunt 10

de Nederlandse Vereniging
van Organisaties van Gepensioneerden, NVOG,
aan de orde.
De VG-ANWB is lid van de NVOG.
De NVOG telt momenteel 52 aangesloten organi-
saties met tezamen 120.000 leden.
Hieronder volgt, als leidraad voor het beleid, de
intentieverklaring van de NVOG. Vragen daarom-
trent kunt u stellen tiidens de algemene ledenver-
gadering op 31 maart.

Ko

aanvullende pensioen-
rechten op te bouwen;

a Opgebouwde pensioen-
rechten en pensioenen
moeten worden geïn-
dexeerd, zodat tenminste
de koopkracht behouden
brijft;

a Bij een hoge dekkings-
graad moeten gePensio-
neerden en slapers via
extra uitkeringen of toe-
slagen mee profiteren
van de overwaarde van
het pensioenfonds;

o Deelnemers,gePensio-
neerden en slapers moe-
ten feitel ijk zeggenschaP
hebben in het bestuur
van hun pensioenfonds.

De NVOG staat een maat-
schappij voor ogen waarin
ouderen, op een door hen
zelf gekozen wijze, zelfstan-
dig kunnen functioneren en
pa rticiperen.

Het zelfstandig functioneren
vraagt als eerste vereiste
een besteedbaar inkomen
waarbij tenminste behoud
van koopkracht is gewaar-
borgd.

Voor ouderen die niet meer
in staat zijn volledig zelf-
standig te functioneren
bedingt (of eist) de NVOG
zorgverlening op maat die
in principe wordt bepaald
door de vraag naar zorgver-
lening.

De NVOG streeft naar een
bundeling van zoveel moge-
lijk organisaties van gepen-
sioneerden en naar samen-
werking met andere oude-
renorganisaties om een mee-
bepalende factor van beteke-
nis te zijn ten opzichte van
politieke partijen. de over-
heid en pensioenkoepels.

INTENTIEVER KLARING
De Nederlandse Vereniging
van Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG) is
een samenwerkingsorgaan
gericht op beharliging van
de belangen van gepensio-
neerden. Bijzondere aan-
dacht zal uitgaan naar de
belangen op het gebied van

AOW- en aanvullend pen-
si oen.

De doelstellingen van de
NVOG betreffende de aan-
vullende pensioenen zijn:
o ledere werknemer moet

in de gelegenheid zijn -
naast het recht oP AOW -

HogeÍ onderwijs vooÍ ouderen

ln opdracht van de Erasmus
Universiteit in Rotterdam is
een onderzoek uitgevoerd
naar de belangstelling van
ouderen voor hoger onder-
wijs. Het rapport van het
onderzoeksbu reau kreeg tot
titel "HOVO, hoger Onderwijs
voor Ouderen". Daarin wordt
gesteld dat er in de komende
decennia een grote groei te
verwachten is van de "poten-
tiële "doelgroep van dit
onderwijs.
Voor een deel is dat een ver-
wachte groei, aangezien het
aantal 50-plussers de komen-
de jaren flink zal stijgen.
Daarnaast verwachten de
onderzoekers dat het aantal
'oudere ouderen', de groeP
70-plussers, dat een oplei-
ding of cursus gaat volgen,
sterk zal toenemen. Ook zal
de'gemiddelde oudere' in de
toekomst over een betere

gezondheid èn een hoger
inkomen beschikken. Deze
beide factoren kunnen van
positieve invloed zijn oP de
deelname aan HOVO.
ln het onderzoek komen ook
de belemmeringen om deel
te nemen aan HOVO aan
bod. Zo worden mobiliteit en
bereikbaarheid als punten
genoemd, maar ook het veel-
al drukke sociale leven van
5O-plussers en de hoge kos-
ten die verbonden zijn aan
een HOVO-cursus.
Een opvallende uitkomst is
dat in sterke mate de volgen-
de stelling wordt afgewezen:
"ik vind het belangrijk om in
een cursusgroep te zitten
waar alleen mensen van mijn
eigen geheratie zitten".
ln dezelfde lijn ligt de wens
van veel ondervraagden naar
meer contact met de ionge
studenten van de instelling.
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Nationaal Aktieprogramma
0uderen en Techniek

ANB0 praat met hanken

De kloof tusen ouderen en
techniek lijkt alleen maar
groter te worden. Uit een - in
opdracht van de Unie KBO -

gehouden NIPO-enquète,
blijkt dat ruim de helft van
de ondervraagde senioren
vreest de tech nolog ische
ontwikkelingen niet bij te
kunnen houden. De Unie
KBO pleit dan ook voor het
installeren van een Nationaal
Actieprogram ma Ouderen en
Techniek. Dit Actieprogram-
ma zou een gezamenlijk ini-
tiatief dienen te zijn van
instellingen, overheden, de
producenten van nieuwe
technologie, de onderwijs-
en scholingswereld en de
ouderenorga n isaties.
Het Nationaal Actieprogram-
ma dient in ieder geval te
omvatten:
O Het permanent stimule-

ren van ouderen om ken-
nis te nemen en gebruik
te gaan maken van nieu-
we technologie.
Het werk en de werkcon-
tacten I ijken belangrijke
stimulansen tot ict-aan-
schaf en ict-gebruik te
zijn. Ouderen missen
vaak deze impulsen van-
uit de werkomgeving.

o Continue op de doel-
groep ouderen gerichte
i nÍorm ati eve rstrekki ng
over de mogelijkheden
van nieuwe technologie.

o Een ruim scholingsaan-
bod voor ouderen.

o Het ontwikkelen van meer
gebruiksvriendelijke pro-
ducten door het bedrijfs-
leven.
Uit de NIPo-enquète
komt onder meer naar
voren dat ouderen van
mening zijn dat fabrikan-
ten vooral aan jongeren
denken en nauwelijks
rekening houden met
ouderen,

a Het ontwlkkelen van een
netwerk voor ondersteu-
ning van ouderen bij het

gebruik van nieuwe tech-
nogie.
Een op de drie ouderen
heeft hulp nodig bij het
gebruik van nieuwe elek-
trische apparatuur, tegen
een op de tien jongeren.
zo blijkt uit het NIPO-
onderzoek. Van de oude-
ren die kinderen hebben,
geeft bijna de helft aan
dat zij in het gebruik van
technische apparaten
door hun kinderen bege-
leid worden en van hen
de nodige steun krijgen.

o Het opzetten van consu-
mentenpanels van oude-
ren ter toetsing van pro-
ducten

Slechts 17 procent van de
ondervraagde ouderen heeft
een computer thuis, tegen
79 procent van de jongeren.
Bovendien blijkt minder dan
de helft van deze oudere
'computer-bezitters' een
internetaansluiting te heb-
ben terwijl ruim zeven op de
tien jongeren die een com-
puter hebben, ook over een
internetaansluiting beschik-
ken. Wel maakt 76 procent
van de ouderen die een
internetaansl uiting heeft,
gebruik van e-mail.
De Unie KBO is verontrust
omdat volwaardige partici-
patie in de samenleving in
de toekomst vrijwel onmo-
gelijk is zonder kennis en
vaardigheden met betrek-
king tot nieuwe informatie-
en communicatietech nolo-
gieën. Hoewel verwacht
mag worden dat toekomsti-
ge ouderen over meer digi-
tale vaardigheden beschik-
ken dan huidige ouderen, is
het feit dat ouderen impul-
sen vanuit de werkomge-
ving missen een structueel
gegeven, dat ook voor de
toekomst geldt. Bovendien
gaat de technologische ont-
wikkeling zo snel, dat ach-
terstand van ouderen een
structureel gegeven blijft.

Om de ontwikkelingen in de
bankwereld ook in het voor-
deel van senioren te buigen
is de ANBO (Algemene
Nederlandse Ouderenbond)
in gesprek met de grote ban-
ken. ln die gesprekken heeft
de bond benadrukt dat lang
niet alle senioren tegen pin-
nen, kaartautomaten of com-
puters zijn.
Wel is er een grote groep

die hulp nodig heeft bij de
nieuwe ontwikkelingen. De
ANBO pleit ook voor auto-
maten binnen de bankge-
bouwen, waarbij assistentie
te krijgen is.
Senioren hebben belang bij
voorzieningen vlak in de
buurt.
De ANBO is betrokken bij
het ontwikkelen van een
handleiding voor senioren.

Nieuw erfrecht op komst
Vrijwel zeker zal in 2001 een
nieuw erfrecht worden inge-
voerd. Het nieuwe erfrecht
vervangt het stokoude erf-
recht van 1838. Er is heel wat
jaren gediscussieerd over de
vraag hoe dat nieuwe erf-
recht eruit zou moeten zien.
De discussie spitste zich toe
op de positie van de langstle-
vende echtgenoot. De
belangrijkste wijziging is dat
de nieuwe wet de langstle-
vende echtgenoot beschermt
tegen de kinderen.
Ook in het nieuwe recht

geldt dat de langstlevende
echtgenoot samen met de
kinderen erfgenaam is. De
Iangstlevende wordt op
grond van een wettelijke
verdeling eigenaar van alle
goederen van de nalaten-
schap, onder de verplichting
de schulden voor zijn of
haar rekening te nemen. Het
erfdeel van de kinderen
bestaat uit een vordering op
de langstlevende, die zij pas
kunnen opeisen als de
langstlevende overleden is,
dan wel failliet is gegaan.

Ihemagids 'wonen - scala
Serviceflats'
Deze themagids, uitgegeven
door de Nederlandse Bond
voor Pensioenbelangen
(NBP), bevat een breed scala
aan serviceflats per provin-
cie. U vindt in deze gids
namen en adressen van de
serviceflats, geïl I ustreerd
met foto en een uitgebreide
beschrijving van het aantal
appartementen, koop- of
huurflats, het servicepakket,
servicekosten, aa nwezi ge
voorzieningen, enz.

Mocht u belangstelling heb-
ben voor deze gids met ruim
170 serviceflats, dan kunt u
deze bestellen door overma-
king van f 25,50 per exem-
plaar (inclusief verzendkos-
ten), op gironummer 482617
ten name van de
Nederlandse Bond voor
Pensioenbelangen te
's-Gravenhage, onder
vermelding van
"Serviceflatgids".
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1. Gevangenisraam.
13. Religieuze afbeelding.
14. Bestrijken met klei.
16. Jongensnaam.
18. Vroegere bewoner van een

Afrikaans land.
20. Rivier in Nederland.
21. Soort schip.
23. Plaats in Nederland.
24. Plaats in de OekraÏne.
25. Zedeloos.
27. Pijpleiding.
29. Gewicht (afk.).
30. Getal.
31. Zaak.
32. Dom iemand.
33. Biersoort.
34. Lekkernij.
35. Bezittelijk voornaamwoord
36. Engelse portierswoning.
38. Bijvoorbeeld (afk.).
39. Voorzetsel.
40. Wig.

41. Familielid.
42. Noot.
44. Joods meisje.
47. Plaats in België.
49. Admi nistratieve troepen

(afk.).
50. Aanhef (afk.).
52. Amerikaanse organisatie

(afk.).
53. Jongensnaam.
54. Duits bijwoord.
55. Stommelingen.
57. Eiland in de Stille Oceaan.
58. Persoonlijk voornaam-

woord.
59. Bijwoord.
60. Visbak.
62. Sigaret.
63. Chemisch element (afk.).
64. Plaats in Nederland.
68. Chemisch element (afk.).
69. Voorvoegsel.
70. Plaats in lsraël.
72. Teeltvelden van zeker

gewas.

m
2. Romeinse Rijk (afk.).
3. Veld.
4. Leerbewerkerij.
5. Geladen deeltje.
6. Europese taal.
7. Deel van de arm.
8. Ontkenning.
L Dringend verzoek.
10. Stelling.
1 1. Voegwoord.
12. Opslagplaats.
15. Keukenmeubelstuk.
17. Vrouwen.
19. Voorzetsel.
20. Muntsoort.
22. Onvast.
26. Telwoord.
28. Aanhef (afk.).
35. Tam.
36. Jongensnaam.
37. Schortje.
40. Mooi van toon.
43. Plaats in Nederland.

Oplossi ng kruiswoordpuzzel
december 2000.
Trefwoord: Specialist.

Horizontaal
1. kaartleeslampje; 13. raren;
14. gemak; 15. dag;16. oog;
18. lepel; 20. anker; 23. oran;25.
rabbi;27. raad;29. ria; 30. aar;
31. ada;32.beta;34. en;35. ia;
37. adam;38. kind;39. kras;40.
snor; 42. eb; 44. as; 45. thee;
47. iem; 48. aga;50. ent;
51. eker;53. baard;55. rede;
56. rijfel; 58. dinar; 60. pub;
61. sec; 63. wagon; 65. oksel;
68. aardappelstroop.

Verticaal
1. ko;2. ar; 3. raden; 4. trap;
5. leger; 6. en; 7. sg; 8. leoni;
9. amok; 10. mager; 11. pk;12.
er; 17. corbusier; 18. laatkomer;
19. laan;20. abri;21. raadsheer;
22. adamieten; 24. rie; 26. ba; 28
ada;33. air;34. ede;36. aks;
37. aaÍ;41. nek; 43. baal;
44, aard;46. end; 49. ga;
52. rijpad; 53. bebop;54. disks;
55. racer; 57, Íuga;59. nest;
62. la; 63, wr; 64. np; 65. ol;
66. lo;67. op.

Bij loting werd winnaar
mevrouw M. Kuper-Bosch te
Nieuwegein.
ProÍiciat, de cadeaubon komt
naar u toe.

45. Toneelspeelster.
46. Chinese naam.
47. Kledingstuk.
48. Bloem.
49. Vaat.
51. Dat is (afk.).
53. Landbouwers.
54. Amerikaanse organisatie
56. Vogel.
61. Rivier in Nederland.
65. Deel van het hooÍd.
66. Engels bevel.
67. Toegestaan.
69. Slecht horend (afk.).
71. Voorzetsel.

Oplossingen vóór 1 mei
naar:
mevrouw C.W.J. Jongsma,
Van Kijfhoeklaan 46,
2597 TD Den Haag.
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