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Nieuw, jong en oud

Het is nu half 5 in de morgen. Ik heb vannacht weinig geslapen, veel in de kamer op
de bank gelegen en me vertwijfeld afgevraagd: waarom ik toch zo nodig ja moest
zeggen? Ja tegen een nieuw begin, iets jongs, iets leuks….. ja, tegen een puppy.
Na drie katten en twee honden wilde ik nog één keer genieten van de vrolijkheid van
het jonge leven, maar ik was vergeten dat daar ook bij hoort: zindelijk maken, leren
’s nachts alleen te zijn, leren dat er niet aan broekspijpen mag worden gehangen.
Vannacht heeft onze pup twee maal haar eigen bench bevuild en niet alleen ik, maar
ook de wasmachine draait nu overuren.
Iets nieuws, iets jongs, opnieuw beginnen. Dat zijn heerlijke woorden. Zoveel beter
dan oud en voorbij. Woorden waar je op onze leeftijd meer en meer mee wordt ge-
confronteerd, terwijl het een niet zonder het ander kan. Het zijn immers twee kan-
ten van dezelfde medaille. 
In deze Buitenband is ook veel nieuw en vernieuwd. Heeft u dat al opgemerkt? Chris
Soudan onze vormgever heeft voor een nieuwe vorm gekozen. De vernieuwde re-
dactie heeft voor nieuwe rubrieken gekozen. De vorige keer was dat de rubriek Vi-
taal. Nu nieuw zijn een rubriek over leden die in het buitenland wonen of woonden,
een rubriek over directieleden en een rubriek over vrij & werk. Heel blij zijn we ook
met een nieuwe columnist: niet de eerste de beste maar  Joop Karsemeijer zelf,
voormalig hoofdredacteur van de Kampeer & Caravankampioen en Kampioen. 
Dat betekent dat met Bert van der Snoek (ook van de Kampioen), organisator An-
nette Notenboom, fotograaf Leo Scheffer en vormgever Chris Soudan  we  met een
zeer professioneel team werken…. met  oude-knakkers. En dan ineens heeft het
woord oud toch ook mooie betekenissen, namelijk veel kennis, ervaring, vertrouwd.
Het gaat om vaklui die weten hoe ze een tijdschrift mooi en interessant moeten
maken.
Ik hoop dat u daarom, net als ik, van deze nieuwe Buitenband zult kunnen genieten.
En mijn pup…. ach mijn vorige honden zijn ook zindelijk geworden, dus ik heb er alle
vertrouwen in dat zij dat ook wel zal leren.

Ria Peerdeman
hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl
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Het verenigingsjaar is goed van start gegaan met een druk bezochte
nieuwjaarsreceptie op het hoofdkantoor van de ANWB. Het was mijn
eerste nieuwjaarsreceptie als voorzitter en mijn eerste terugblik en
vooruitblik voor onze leden. Maar eerst was het woord aan de nieuwe
hoofddirecteur van de ANWB Frits van Bruggen, die zelf ook voor het
eerst bij ons de stand van zaken bij de ANWB uiteen zette. Na een paar
moeilijke jaren gaat de ANWB met veel elan en vertrouwen het
nieuwe jaar in. Zoals altijd volgt de ANWB de ontwikkelingen in de
maatschappij, zoals nu de steeds grotere rol van het internet in de
communicatie met de leden en met de verkoop van producten en
diensten, het volgen van technologische vernieuwingen als de elektri-
sche en de zelfrijdende auto en het blijven inspelen op de wensen van
de leden voor een betrouwbare, comfortabele en veilige mobiliteit. Te-
leurstellend was wel de daling met 103.000 leden van de wegenwacht.
Maar dankzij de nieuwe Partnerpas en Jongerenpas is het totaal aantal
leden gegroeid tot boven de 4,1 miljoen, de winkels en de afdeling Rei-
zen zijn zeer succesvol en de totale omzet groeit. De ANWB werd daar-
bij uitgeroepen tot Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. Ook ons
als oud-medewerkers doet dat goed.

Veel ANWB-collega’s hebben mij de laatste tijd verzekerd dat ik blij
mag zijn dat ik al gepensioneerd ben en geen last heb van de huidige
onzekerheden voor werkenden door reorganisaties en gedwongen
ontslagen. Maar ook voor gepensioneerden zijn er zorgen. De nieuwe
pensioenregels maken, ondanks het sterk toenemende vermogen van

ook het ANWB-pensioenfonds, aanpassingen van het pensioen aan de
ontwikkeling van het prijspeil steeds minder mogelijk. Elders in dit
nummer leest u daar in de column ‘Pensioeninzicht’ van Beno Koens
meer over. 

Voor onze vereniging was 2014 een goed jaar. In de vorige nummers
van dit blad hebben we uitgebreid verslag gedaan. Bij aanvang van dit
nieuwe jaar zien we wel een teruggang in het aantal leden tot 746.
Voor deze leden hebben we voor 2015 weer mooie plannen, met de
vier voorjaarsbijeenkomsten in het land en een aantal interessante ex-
cursies. En we blijven uw belangen op pensioengebied verdedigen, bij
het ANWB Pensioenfonds en, samen met onze zusterclubs en koepel-
organisatie NVOG, bij de politiek in Den Haag.

Het bestuur doet er alles aan om het u naar de zin te maken. Maar dat
lukt alleen als er ook  voldoende aanvulling komt in ons bestuur en bij
onze rcp-ers. In dat opzicht moeten we als gepensioneerden ook weer
niet al te veel mee gaan in de maatschappelijke trend, waarin het
steeds moeilijker blijkt om mensen te verleiden tot deelname in bestu-
ren van verenigingen. We hebben al heel wat leden gepolst, maar dat
leidde nog niet tot voldoende toezeggingen.
Niet al te modern doen, meldt u aan bij ons!

We gaan er weer een mooi jaar van maken!
Dick Kooman

voorzitter VG-ANWB

buitenband -  voorjaar 3

Van de voorzitter

De regiocontactpersonen (in totaal zo’n 23) kwamen op 
5 november vorig jaar bijeen - al dan niet vergezeld van hun
partner -  in De Bilt voor hun jaarlijkse bijeenkomst.

Als altijd was het een gezellige reünie waar ook gesproken werd
over de taken van de regiocontactpersonen. Een van de taken is
de ledenadministratie attenderen op bijzonderheden waarvoor
een bloemetje op zijn plaats is. In totaal zijn er 231 boeketten
verstuurd (inclusief rouwstukken…).

Voorzitter Dick Kooman gaf aan dat er enkele vacatures zijn,
zowel bij de RCP-ers als binnen het bestuur. Afscheid werd geno-
men van Jos Eijsackers. Zij was vijftien jaar RCP-er. Ook werd af-
scheid genomen van Joop Schindeler. Beiden ontvingen
VVV-bonnen voor hun inzet.  Jos Goedeman is inmiddels Joop
opgevolgd. Overigens zijn er in 2014 acht rcp-ers gestopt.

De volgende RCP vergadering is gepland op 28 oktober 2015 in
de Bilt.

RCPbijeenkomst

Alle foto's zijn te zien op onze website www.vg-anwb.nl
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Ook als u geen klachten heeft, maar wel over-
gewicht, een zittende levensstijl of een gevor-
derde leeftijd, loopt u een verhoogd risico op
diabetes type 2. U doet er dan goed aan u re-
gelmatig bij de huisarts te laten controleren. 

Wat hebben overge-
wicht en diabetes met
elkaar te maken? 
Er is vooral een bepaald type overgewicht dat
het risico op diabetes type 2 verhoogt: de zo-
genaamde centrale obesitas, waarbij zich te
veel vetweefsel in en rond de buikorganen
opstapelt. Dergelijk vetweefsel scheidt een
aantal stoffen af die ervoor zorgen dat er in-
sulineresistentie ontstaat. De  lichaamscellen
gaan dan onvoldoende reageren op het
bloedsuikerverlagende hormoon insuline,
waarbij ze te weinig glucose uit het bloed op-
nemen. Dat leidt tot een toename van de
bloedsuikerspiegel.

In eerste instantie gaat de alvleesklier extra
insuline produceren om de bloedsuikerspie-
gel omlaag te krijgen. Als  de alvleesklier het
vervolgens laat afweten, gaat de bloedsuiker-
spiegel nog meer de hoogte in en spreken we
van diabetes type 2.

Mogen diabetici suiker
gebruiken?  
Ja, maar u kunt beter zo min mogelijk suiker
gebruiken. Het is een dikmaker en overge-

Vragen over... 
diabetes en 
voeding 
Kunt u met gezond
eten diabetes voorko-
men?

250.000 mensen hebben diabetes zonder
het te weten. Wat zijn de symptomen van
diabetes? 

Er zijn twee grote vormen van diabetes: 
type 1 en 2. Bij beiden hebben patiënten een
chronisch verhoogde bloedsuikerspiegel. In
minder dan 10 procent van de gevallen gaat
het om diabetes type 1. Dorst, een droge
mond, veel moeten plassen en afvallen on-
danks een grote eetlust zijn symptomen die
kunnen wijzen op diabetes type 1.

Meer dan 90 procent van de diabetici heeft
type 2. Deze vorm geeft vaak geen specifieke
klachten. Dorst en vaak plassen kunnen dia-
betes type 2 als symptomen hebben. Ook ge-
wichtstoename, slechter zien, herhaalde
infecties, vermoeidheid, slechte wondgene-
zing en schimmelinfecties van de huid kun-
nen in de richting van de ziekte wijzen. Als u
deze symptomen heeft, kunt u het beste de
huisarts raadplegen.

wicht moet u nu juist zien te voorkomen.
Daarnaast is suiker een sterk geraffineerd
koolhydraat dat behoort tot de "snelle" sui-
kers. Het doet sneller de bloedsuikerspiegel
stijgen dan "trage" suikers, zoals koolhydra-
ten uit groenten, volkoren granen en niet te
zoet fruit. Een diabeticus die veel suiker ge-
bruikt, zal zijn bloedsuikerspiegel minder
goed onder controle kunnen houden. Ook
geraffineerde graanproducten zoals wit
brood, witte rijst en witte pasta beïnvloeden
sneller de suikerspiegel.

Kan voeding diabetes
voorkomen?
Diabetes type 1 kunt u niet voorkomen. De
oorzaak van diabetes type 1 is een combina-
tie van erfelijke aanleg en omgevingsfactoren
waar u weinig invloed op heeft.

Type 2 kunt u in veel gevallen wel voorko-
men. Meer bewegen, afvallen als dat nodig is
en overschakelen op een gezonder dieet
helpt. U kunt het beste kiezen voor groente,
niet te zoet fruit en volkoren graanproducten
als bronnen van koolhydraten. Als eiwitbron-
nen mogen de plantaardige bronnen niet uit
het oog verloren worden: alle peulvruchten,
noten en zaden. Qua dierlijke eiwitten heb-
ben vooral zure zuivel zoals yoghurt en
kwark, af en toe een eitje, vette vis, kwali-
teitsgevogelte en mager vlees de voorkeur. 

Gelden voor patiënten
met diabetes type 1 en
2 dezelfde adviezen op
het gebied van voeding
en levensstijl? 
In principe wel, hoewel bepaalde accenten
verschillen. Bij diabetes type 1 wordt de
bloedsuikerspiegel onder controle gehouden
via het toedienen van insuline. Daarnaast
probeert u door een goede spreiding van de
koolhydratenbronnen de bloedsuikerspiegel
zo goed mogelijk te regelen. 
Type 2 gaat vaak gepaard met overgewicht,
dus het is belangrijk om de calorie-inname te

A nnette’s

llerlei
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beperken en meer te bewegen. Een gezond
gewicht heeft een grote impact op de bloed-
suikerspiegel. Als het buikvet afneemt, wor-
den de lichaamscellen namelijk minder
resistent tegen of meer gevoelig voor insu-
line. De cellen gaan dan beter glucose opne-
men en het bloedsuikergehalte zal dalen.
Zeker in de beginfase is het mogelijk terug te
keren naar de pre-diabetesfase of naar een
normale bloedsuikerspiegel.

Een gebakken
ei aan de
muur…
Een broodje gezond op een gigantisch groot
schilderdoek. Zo levensecht geschilderd dat
je er trek van zou krijgen….Maar ook een
moorkop waarvan  de chocolade en de slag-
room bijna te proeven zijn. 
Tjalf Sparnaay noemt zijn manier van schilde-
ren megarealisme, in de traditie van de grote
17de- eeuwse meesters met hun stillevens.
Hij blaast alledaagse dingen op zoals knikkers
en cola blikjes.

Voormalig gymleraar en autodidact Sparnaay
wordt begin jaren ’80 gefascineerd door foto-
grafie. Met de camera legt hij het dagelijks
leven vast maar tegelijkertijd ontwikkelt hij
zichzelf in zijn vrije tijd als schilder.
“Ik zit ergens tussen een foto en de werkelijk-
heid in”, zegt hij over zijn stijl. Veel van wat hij
schildert komt uit zijn eigen keuken. “Dan valt
er toevallig een zonnetje op een bak sla en
dan denk ik: dat wil ik schilderen. En ja, alles
moet er wel in zitten. Beetje tomaat, een
stukje ei, wat olijven.. Niemand had dat nog
zo geschilderd. Dat geldt ook voor de brood-
jes en de bak patat met mayonaise. Mensen
krijgen er een glimlach van op hun gezicht. 
Er is al zo veel ingewikkelde kunst. Dit is to-

Bij Uitgeverij Waanders & de Kunst verschijnt
het boek Closer. Het Megarealisme van Tjalf
Sparnaay, met teksten van Ronald Plasterk en
Jan Six. Tijdens de tentoonstelling zal in Mu-
seum de Fundatie de documentaire Getting
Closer van Hester Hagemeijer worden ge-
toond.

taal begrijpelijk. Geen twijfel mogelijk dat het
een ei is”. 
In Amerika is zijn werk immens populair ge-
worden. Verzamelaars betalen forse prijzen
voor een doek. Heeft u ook trek in een mega-
kroket of een gebakken ei ? Voor een echte
Sparnaay betaalt u vanaf € 20.000,= tot meer
dan een ton.
Maar u kunt in Museum de Fundatie nog t/m
6 april 2015 deze schilderijen gratis bekijken
als u een museumjaarkaart heeft. Zo niet,
dan is de toegang € 9,00 . Het museum ligt
aan de Blijmarkt 20 te Zwolle en is van dins-
dag t/m zondag geopend van 11.00 tot 17.00
uur. Vanaf het NS station is het 11 minuten
lopen naar het museum.
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Oud-Directeuren voor het voetlicht  

Wie kent hem niet: oud-directeur Jan
Barkhof? Waarschijnlijk hebben we bijna
allemaal met hem te maken gehad, want
hij is van heel veel ANWB-afdelingen di-
recteur geweest. En toen hij adjunct
hoofddirecteur was, had hij de leiding
over álle medewerkers. 
Maar kennen we Jan Barkhof wel? Eigen-
lijk alleen als een man die bescheiden op
de achtergrond optrad en weinig aan-
dacht opeiste. Hoogste tijd dus om hem
nu eens op de voorgrond te plaatsen en
hem zelf te laten vertellen wat hij bij en
voor de ANWB heeft gedaan. En wat hij is
gaan doen toen hij met de vut ging, zes-
tien jaar geleden. 
Bert van der Snoek ging bij hem op be-
zoek in zijn fraaie bungalow aan de rand
van Voorschoten om meer van hem te
weten te komen.   

Jan Barkhof is in 1938 geboren in Assen en
als je hem hoort praten, hoor je goed dat
hij een geboren Drent is. Daar komt hij ook
rond voor uit. Na met goed gevolg (Jan: ‘Al
zeg ik het zelf, ik was een uitblinker’) de
HBS B en de  HTS Weg en Waterbouw
doorlopen te hebben, moest hij in militaire
dienst. Niet voor lang, want omdat zijn ene
been iets korter is dan het andere, mocht
hij na één jaar de dienst verlaten. Jan hier-
over: ‘Dat ontslag kwam mij wel goed uit
en ik heb er ook geen bezwaar tegen ge-
maakt, want ik wilde civiele techniek gaan
studeren op de Technische Hogeschool in
Delft. Daar kon ik nu mooi een jaar eerder
mee beginnen. Die studie werd de basis
voor wat ik later bij de ANWB zou gaan
doen, want ik kon kiezen voor de nieuwe
richting Verkeerskunde, met aandacht
voor wegen en verkeer. Ik koos daarvoor
omdat ik tijdens het praktische jaar van de
HTS meewerkte aan een wegenbouwpro-
ject en dat vond ik een leuk en interessant
werkterrein. 
Op de TH ben ik cum laude afgestudeerd
bij professor Volmuller. Voor veel ANWB-
ers zal dit een bekende naam zijn; zijn
dochter Liesbeth heeft namelijk lang bij de
afdeling Bondspresentatie gewerkt. 
Een jaar voordat ik zou afstuderen, zag ik

een advertentie van de ANWB. Ze waren
op zoek naar een nieuwe chef voor de Ver-
keersafdeling, omdat de toenmalige chef
Kuysten tot directeur zou worden be-
noemd. Op aanraden van mijn vrouw Dity,
waarmee ik in 1964 ben getrouwd, dus nu
al ruim vijftig jaar, solliciteerde ik toch naar
die baan. Ik ging op gesprek bij meneer
Kuysten en directeur Backer; hoofddirec-
teur Blankert wilde mij alleen maar even
kort zien. Blijkbaar viel ik in de smaak,
want ik mocht al tijdens mijn studie part-
time als medewerker bij de Verkeersafde-
ling komen werken. Pas als ik met succes
was afgestudeerd, zou ik chef van de Ver-
keersafdeling worden, één jaar later dus.
Maar ik was best tevreden met dat voor-
stel, want als student was het salaris dat ik
voor twee á drie dagen werken in de week
een derde van het salaris dat ik later als
chef zou krijgen.’ 

Klappen van de zweep
In 1966 werd de nog jonge man, Jan was
pas 28, dus chef van de Verkeersafdeling.
Hij ondervond hier veel steun van zijn sous

chef, de heer Versteeg. (Misschien valt het
je op dat ik sommige mensen alleen met
de achternaam noem, maar dat was in die
jaren gebruikelijk. Directeuren en chefs
waren voor hun medewerkers vaak ‘me-
neer’ waar je u tegen zei. Je kende hun
voornamen vaak niet eens. Maar nu ik zelf
ook wat ouder ben, durf en mag ik Barkhof
wel tutoyeren!).
Jan Barkhof: ‘Versteeg was een kei in het
vak, kende de klappen van de zweep. Ook
de eerste medewerker die ik aannam, was
een goeie: Beno Koens. Een zeer capabele
jongeman, maar ik moet eerlijk toegeven
dat het een pree was dat hij net als ik uit
het noorden van Nederland kwam. Mijn
secretaresse Irma moet ook wat in Beno
hebben gezien, want ze kregen verkering
en zijn nu al jaren met elkaar getrouwd…’
Tot 1972 bleef Jan Barkhof chef van de
Verkeersafdeling. Daarna lag er een an-
dere taak op hem te wachten: hoofddirec-
teur Blankert wilde hem in de directie. Jan:
‘Blankert vroeg of ik  mijn vakantie wilde
onderbreken om voor een gesprek naar
Amersfoort te komen. Daar vertelde hij dat
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hij mij tot directeur Voertuigtechnische Le-
denservice (DVL) wilde bevorderen. Wei-
geren was er natuurlijk niet bij, dus ik werd
directeur van de pareltjes van de ANWB:
de keuringstations, de afdelingen techni-
sche voorlichting en expertise en als mooi-
ste parel de Wegenwacht. Gelukkig
hadden deze afdelingen allemaal toppers
van chefs, (Plaisier, Lemckert, Groen, Mos-
heuvel) die mij tot steun waren. Maar
Mosheuvel van de Wegenwacht viel al snel
uit met een ernstige ziekte en toen heb ik
de chef-functie er zelf bijgenomen. Daar-
mee gooide ik mij meteen in het diepe van
de Wegenwacht, met als voordeel dat ik
snel wist wat daar allemaal speelde.’

Slager moet niet zijn
eigen vlees keuren
We maken nu een sprongetje in de tijd. In
1975 werden de plannen voor de APK, de
periodieke keuring voor auto’s, gepresen-
teerd. Jan Barkhof: ‘Minister Westerterp
wilde dat de ANWB die keuringen zou
gaan uitvoeren. Daar voelden wij wel voor,
hoewel we dan wel het aantal keuringssta-
tions moesten uitbreiden en veel voorbe-
reidingen treffen, zoals specialisten
aannemen en opleiden. Samen met de
heer Plaisier van Keuringen onderhandel-
den we hierover met mr. Pieter van Vollen-
hoven, die door minister Westerterp als
voorzitter van de Raad van Toezicht van de
APK was benoemd. Toen we stations aan
het bijbouwen waren, gebeurde er opeens
iets heel vervelends: op initiatief van twee
Kamerleden (De Beer van de VVD en Van
der Doef van de PvdA)  schoot de Tweede
Kamer de plannen van Westerterp af; de
garages moesten de APK gaan uitvoeren.
Ons bezwaar dat “Een slager zijn eigen
vlees niet moet keuren” (deze door mij,
slagerszoon!, bedachte slogan zou later
nog veel worden gebruikt) mocht niet
baten; de ANWB kreeg niet het alleenrecht

Jan Barkhof: ‘Dat moest een ander type
zijn dan Blankert was, want het dagelijks
bestuur vond hem te overheersend. Blan-
kert was weliswaar geen dictator, maar
toch … ‘ 
Het werd de heer B. IJntema. Maar die trof
het niet: het bekende “Griekenlandreizen-
drama” begon zich niet lang daarna af te
spelen. Jan Barkhof: ‘Dat wij als reisorgani-
satie wilden opereren was een dieptepunt
in de ANWB-historie. Het heeft mij overi-
gens nogal gestoord dat Bram Visser in een
van zijn verhalen in de Buitenband direc-
teur Jaap Engelen hier min of meer de
schuld van gaf, maar daar deed hij Jaap erg
tekort mee. Engelen was namelijk het
enige directielid dat tégen de Griekenland-
reizen was. Als je een schuldige moet aan-
wijzen, dan is dat de hele toenmalige
directie, met uitzondering van Jaap Enge-
len. Een van de slachtoffers van de misre-
kening was chef Reizen Van Dongen. Die
kreeg als taak om die reizen te realiseren,
tegen beter weten in. Toen hij werd getrof-

de APK uit te voeren. En dat terwijl we er
veel in hadden geïnvesteerd. We kregen
van het Rijk wel 5 miljoen gulden terug,
maar we zagen het afzeggen toch als een
grote domper.’
Een paar jaar later, in 1978, werd het ver-
trek van adjunct hoofddirecteur Backer
aangekondigd. In die tijd kwamen alle di-
recteuren elke ochtend bij elkaar voor het
zogenaamde “ochtendgebed”, waarin ze
met elkaar afstemden wat er op korte ter-
mijn moest gebeuren. Jan Barkhof: ‘Dat
“ochtendgebed” was een idee van Blan-
kert. Paul Nouwen schafte dit gebruik later
af, wat ik altijd jammer heb gevonden. Op
een ochtend zei Blankert opeens: “Backer
gaat met pensioen, Hans (van den Hazel)
gaat technische zaken doen (DVL) en Jan
wordt adjunct hoofddirecteur”. Niemand
wist hier van, typisch iets voor Blankert, en
dat hij directeur Jaap Engelen passeerde
verbaasde ons ook allemaal. Ik kreeg een
andere portefeuille, mijn zo geliefde We-
genwacht en de technische afdelingen
raakte ik kwijt, maar ik kreeg er wel mooie
afdelingen voor terug, zoals mijn andere
lieveling Bewegwijzering, de bladenuitge-
verij, de Verkeers- en Recreatieafdelingen
en bondspresentatie, waar Annette Noten-
boom toen al een grote rol speelde.’

Dieptepunt:
het Grieken-
landreizen-
drama
Eén jaar later nam Blan-
kert zelf ook afscheid.
Jan Barkhof heeft hem
toen nog gloedvol toege-
sproken voor een volle
zaal genodigden. Onder
leiding van een head-
hunter moest er naar
een nieuwe hoofddirec-
teur worden gezocht.
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uit de schaduw

J B arkhofan



fen door een hersenbloeding, kreeg Mas-
sier de leiding van het project. De kosten
rezen binnen de kortste keren de pan uit,
onder meer door de vele dienstreizen die
men meende te moeten maken. VARA’s
ombudsman Frits Bom kreeg lucht van dit
financiële drama en wilde ons ter verant-
woording roepen in zijn tv-programma.
Alle directieleden kregen hiervoor een me-
diatraining, waarbij ik als de meest ge-
schikte tegenspeler uit de bus kwam. In
het voorgesprek was Bom nog lief en aar-
dig tegen me, maar tijdens de live-opname
lag het mes op tafel. Hij wilde onder an-
dere weten waarom we met Martinair in
zee waren gegaan, in plaats van met de
nationale vliegmaatschappij, de  KLM. Hier
reageerde ik op door te beweren dat Mar-
tinair toch een onderdeel van de KLM was.
Dat was blijkbaar niet zo, want daarna
kreeg ik de hele top van dat bedrijf over
me heen! 
Het echec met de Griekenlandreizen heeft
de ANWB veel geld gekost, we sloten dat
jaar af met een tekort van 23 miljoen gul-
den. Dat was ongekend veel in die tijd.
Hoofddirecteur IJntema was de zondebok,
ook omdat hij het dagelijks bestuur niet tij-
dig had geïnformeerd over wat er gaande
was. Omdat er in die tijd nogal wat man-
keerde aan de financiële administratie,
wist hij dat zelf ook nauwelijks. Wij alle-
maal zagen de grote verliezen niet aanko-
men.’
Terecht of niet: in 1986 moest IJntema het
veld ruimen en het dagelijks bestuur stelde
Paul Nouwen als nieuwe hoofddirecteur
aan. Jan Barkhof: ‘Of ik mij gepasseerd
voelde? Nou nee, ik was immers medever-

antwoordelijk voor het debacle en had dus
geen recht van spreken. Ik heb trouwens
buitengewoon prettig samengewerkt met
Paul, we dachten precies hetzelfde over
hoe het met de ANWB moest gaan. En ik
hoefde niet zo nodig in de publiciteit, wat
Paul wel graag wilde, zodat ik hem hierbij
niet voor de voeten liep.’

Verdriet over kwijtraken
van Bewegwijzering
We maken nu een grote sprong in de tijd:
1998, het jaar waarin Jan Barkhof, op 60-
jarige leeftijd en de ANWB 33 jaar gediend
te hebben, gebruik maakt van de vut. Jan:
‘Ik wist dat Paul Nouwen in 1999 wilde ver-

trekken en ik wilde hem vóór zijn, want ik
had geen zin om weer met een nieuwe
hoofddirecteur te maken te krijgen. Aan
Paul bewaar ik goede herinneringen, de
man heeft heel veel voor de ANWB ge-
daan en betekend. Toen hij aantrad, kreeg
ik de Wegenwacht weer in mijn porte-
feuille. Daar was ik heel blij mee, want
hoewel ik veel ANWB-blauw in mijn bloed
heb, bleef ik ook grote liefde voelen voor
de gele kant van onze club, de Wegen-
wacht en Hulpverlening, waaronder de
Alarmcentrale. In die jaren was milieu een
gevoelig onderwerp en de buitenwereld
twijfelde nog wel eens of we wel genoeg
aandacht hadden voor het milieu. 
Ik maakte toen tijdens de receptie voor
mijn 25-jarig jubileum de grap dat het
blauw en het geel van de ANWB groen als
resultaat hebben, de kleur van het milieu. 
Maar het moet mij hier toch ook even van
het hart dat het mij veel verdriet heeft ge-
daan dat de ANWB de Bewegwijzering is
kwijtgeraakt. De toenmalige minister Nete-
lenbos (ik kan dat mens niet …!) heeft dat
op haar geweten, maar misschien heeft
Paul Nouwen hier ook wel een beetje
schuld aan omdat hij haar tartte met onze
rol bij het rekeningrijden. Onlangs sprak ik
bij een gelegenheid de huidige minister
van Infrastructuur en Milieu, dus ook voor
verkeer,  Melanie Schultz van Haegen. Ze
vond het spijtig dat de ANWB de beweg-
wijzering in ons land niet mee verzorgt,
maar ze kan hier niets meer aan verande-
ren.’
In 1998 ging Jan Barkhof dus met de vut

Deze foto werd in 1977 genomen tijdens de opening van het Wegenwachtstation Assen en de voltooiing van
het netwerk van praatpalen. We herkennen van links naar rechts: Anton Melchior, Jan Barkhof, hoofddirecteur
Blankert, (nog net te zien het hoofd van) de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Tjerk Westerterp,
Mosheuvel, de burgemeester van Assen, de heer Marsman en de toenmalige voorzitter van de ANWB,  Mr.
Bloemers. 
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Jan Barkhof in actie voor het blad Verkeerskunde. Wie de ANWB-er is met de baard weet Jan niet meer. Wie
weet het wel?



en kreeg hij dus een zee van vrije tijd.
Maar voor hem was er geen zwart gat en
achter de bekende geraniums zitten was er
ook niet bij. Toch heeft hij alle nevenfunc-
ties die hij in werkverband vervulde, over-
gedragen. Op één na: het lidmaatschap
van het algemeen bestuur van het Natio-
naal Park De Hoge Veluwe. Jan Barkhof:
‘Dat kwam zo. Het bestuur, onder leiding
van oud-VVD-er Henk Vonhoff, een goeie
kerel, had een probleem met de toenma-
lige directeur. De ondernemingsraad wilde
van hem af. Aan mij werd verzocht of ik als
adviseur wilde optreden. Eerst probeerde
ik de breuk te lijmen, maar die directeur
was echt onhandig bezig; we begrepen el-
kaar ook niet. Ik heb tenslotte geadviseerd
hem naar huis te sturen en een nieuwe di-
recteur aan te stellen, iemand die jaren-
lang als vrijwilliger actief was op het park.
Als dank voor mijn rol en mijn adviezen
werd mij een plaats in het dagelijks be-

na)deel van een groot netwerk. Opvallend
hierbij is wel dat de meeste van die func-
ties hem naar het noorden en oosten van
het land brachten, zijn geboortestreek. Jan
hierover: ‘Het was eigenlijk de bedoeling
dat we na mijn pensionering terug naar
het noorden zouden gaan. Mijn vrouw
Dity, die overigens sportiever is dan ik, ze
tennist nog, was een jeugdvriendinnetje
en komt ook uit het noorden. Maar onze
kinderen, een zoon van 44, een dochter
van 43, en hun vier kinderen wonen hier in
de omgeving van Voorschoten, waar wij
ook met veel plezier wonen. Dat maakt
dat we toch maar hier blijven. Maar we
hebben wel een tweede huisje in Rolde,
niet ver van Assen, dus zo af en toe keren
we toch terug naar het ons zo geliefde
Drenthe….’   

Hopelijk heb je Jan Barkhof nu iets beter
leren kennen dan tijdens je werk bij de
ANWB. “Vroeger” was de afstand tussen
directie en werkvloer nu eenmaal groter
dan tegenwoordig het geval is. Ik leg de
nadruk op iets, want in een paar pagina’s
in de Buitenband kun je natuurlijk geen
volledig beeld van iemand geven. Bij men-
sen als Jan Barkhof heb je daar een boek
voor nodig. Veel ouderen laten met hulp
van vrijwilligers hun levensverhaal opteke-
nen in een zogenaamd levensboek. Jan
Barkhof denkt er ook over om zijn memoi-
res op schrift te (laten) zetten, zodat zijn
kinderen en kleinkinderen later kunnen
lezen wie hun vader en opa was, een be-
scheiden en prettige man, en wat hij alle-
maal heeft gedaan. En dat is niet weinig. 

Bert van der Snoek
bvdsnoek@hetnet.nl

stuur aangeboden. Hier maken zeer be-
langrijke en invloedrijke personen deel van
uit, dus ik was buitengewoon vereerd om
in dit bestuur plaats te mogen nemen. Dat
heb ik tot mijn 71ste gedaan, toen zat mijn
termijn er helaas op. Maar ik kom nog
maar wat graag op de Hoge Veluwe, we
verblijven er vaak hele weekenden in een
boerderij in het park.’

Bestuursfuncties als
vrijwilligerswerk 
Jan Barkhof ging nog veel meer functies
vervullen nadat hij met de vut en daarna
met pensioen ging. Zo werd hij lid van het
dagelijks bestuur van de TT in Assen en
van het Drents Museum, waar hij onder
meer meewerkte aan de vernieuwing van
het museum, voorzitter van het Regionaal
Ambulance Vervoer in Drenthe en van de
Drentse Huisartsendienst. Hij vervulde ook
bestuursfuncties bij de KNAC, het CBR,
VACO; eigenlijk te veel om hier allemaal op
te sommen Maar hij deed het wel allemaal
op non-profit basis, dus als een soort vrij-
williger.
Jan Barkhof: ‘Maar ik vergeet bijna een bij-
zondere functie te noemen, die van voor-
zitter van het dagelijks bestuur van
Schakenbosch in Leidschendam, een psy-
chiatrisch ziekenhuis voor onder andere
jongeren met eetstoornissen. Eerst was ik
vice-voorzitter, dat was niet zo’n zware
functie. Maar tijdens onze vakantie in
Frankrijk - ik weet nog dat we voor een tol-
passage stonden - werd ik door de voorzit-
ter gebeld. Hij vertelde dat hij ermee ging
stoppen en dat ik voorzitter moest wor-
den. Ik kon niet weigeren en heb het bijna
vier jaar volgehouden, maar ik moet zeg-
gen: dat was niet mijn beste periode. Het
kostte mij erg veel tijd en ik was maar wat
blij toen mijn zittingstermijn erop zat. 
Bij veel organisaties is bepaald dat je na je
70ste geen bestuursfuncties meer mag
vervullen en daarom heb ik momenteel
weinig functies meer. Toch vind ik het be-
langrijk om een beetje actief in de maat-
schappij te blijven. Daarom ben ik nu nog
secretaris van de Rotaryclub in Voorscho-
ten en voorzitter van Probus, een soort
businessclub voor oudere professionals.’

Memoires
Eerlijk gezegd duizelde het mij een beetje,
het aanhoren van alle bestuursfuncties die
Jan Barkhof heeft bekleed na zijn ANWB-
periode. Die baantjes kwamen als het
ware op hem af, hij werd er meestal voor
gevraagd. Dat is het voor- (en soms het

Je kent hem wel, de uitdrukking
‘Vroeger was alles beter’. Wat
vindt Jan Barkhof hier van? 
‘Nou, beter, nee, maar ik mis de
betrokkenheid en het idealisme
van vroeger tegenwoordig wel
een beetje. Er wordt tegenwoor-
dig best hard gewerkt, dat wel,
maar daarbij draait het meestal
alleen om het geld dat ermee
wordt verdiend. De maatschappij
is harder geworden.’
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Voorjaarsbijeenkomsten

Alle foto's staan op onze site: www.vg-anwb.nl

Den Haag

De Bilt
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Assen

Gilze
Rijen

Apeldoorn
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Vrij Werk

Mag ik met jouw ogen lezen?
Het zal je maar gebeuren…je kunt plotseling niet meer goed zien.  Dat
overkwam mij in november 2012. Ik was de vorige avond nog met een
vriendin naar de film geweest en daarna hebben we op het ver-
warmde terras van herberg het Gouden Hooft in Den Haag nog gezellig
een glaasje wijn gedronken. De volgende morgen sta ik op en denk;
"wat is het toch mistig". Ik stap toch op de fiets naar mijn vrijwilligers-
werk.
Ik spreek educatieve boeken op de band in voor dyslectische studen-
ten. Bij binnenkomst in het pand ontmoeten de vrijwilligers elkaar
rondom de koffietafel waar altijd wel iets te lezen ligt. Ik heb moeite de
letters van de krant te lezen en denk "dit is niet oké". Enigszins in pa-
niek bel ik de huisarts en die stuurt me door naar het Haga ziekenhuis.
Het is zonnig dus dat doen we ook maar per fiets. Onderweg moet ik
af en toe de weg vragen aan een voorbijganger want de straatnaam-
bordjes kan ik niet goed lezen. Om een lang verhaal kort te maken: bij
mij duurde het slechts een maand en toen was ik weer genezen. 

Maar wat te doen als het blijvend is? Ik weet nu uit eigen ervaring hoe
lastig dit is. Ik liep tegen grijze lantaarnpalen aan (waarom schilderen
ze die niet donkergroen!) en moest voorzichtig zijn met stoepjes en
trapjes. En waarom zijn de letters op verpakkingen opeens zo klein?
Opmaken gaat op de tast, met als gevolg dat de oogschaduw niet hele-
maal op de juiste plaats terecht komt. De ondertiteling lezen op de tv
lukt ook niet meer. Computerschermen zijn het allerergst. Dat felle
licht in je ogen en die scherpe letters.

Dyslectisch maar niet dom
Er zijn heel veel mensen die nooit meer een goed boek, de krant of
een gezellig tijdschrift kunnen lezen omdat ze slechtziend of blind zijn.
Misschien heeft u ook een oude moeder of buurvrouw die dat niet
meer kan. Zelfs niet met grote-letter-boeken.
Maar er zijn ook heel veel leerlingen die op school eerst voor dom wor-
den aangezien omdat ze niet vlot kunnen lezen en omdat hun huis-
werk wemelt van de spellingfouten. Die lijden aan dyslexie. Ze hebben
moeite woorden goed te lezen omdat de letters ‘dansen’. Gelukkig
kunnen deze leerlingen tegenwoordig hun lessen goed volgen omdat
zij de lesstof mogen beluisteren. Dat scheelt heel veel energie die ze nu
op een andere manier kunnen benutten. 

Dedicon
Eind 2011 las ik een artikel over Dedicon in de krant. Dit is een stichting
die jaarlijks vele boeken, kranten en tijdschriften op de band laat in-
spreken voor blinden en slechtzienden. In Grave worden de kranten en
tijdschriften ingesproken en in Rijswijk de boeken en studiemateriaal.
Ik wilde altijd al iets met mijn stem doen en ben op zoek gegaan hoe ik
me kon aanmelden als vrijwilliger. Ik mocht een officiële stemtest doen
in de studio in Rijswijk. Ik moest teksten lezen in het Nederlands, Frans,
Duits en Engels. Daarna een tekst die ik niet vooraf onder ogen had ge-

kregen. Waarschijnlijk deed ik het niet slecht want ik werd aangeno-
men. Nu stap ik drie tot vier keer per week op mijn fiets naar de stu-
dio’s. Dedicon heeft 16 opnamestudio’s in een kantoorpand tegenover
winkelcentrum De Boogaard in Rijswijk. Er worden in deze studio’s
zowel boeken als educatief lesmateriaal ingelezen op de band. Je leest
twee uur achter elkaar. Maar langer mag ook. Je kunt zelf aangeven
hoe vaak per week je tijd hebt en op welk tijdstip het jou het beste
schikt. Mede-lezers tref je  tijdens de koffiepauze en dat is heel gezel-
lig. Iedereen heeft een andere achtergrond; leraren, acteurs, schrijvers,
die hun eigen boek komen inspreken, maar ook mensen die gepensio-
neerd zijn en tijd over hebben. Het werk doe je zelfstandig in je eigen
opnamestudio. Je bedient zelf de apparatuur, dat leer je snel. Ze zijn al-
tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je een duidelijke stem, kun
je goed articuleren en heb je geen zwaar accent, ga dan eens informe-
ren of je geschikt bent. Kijk op www.dedicon.nl voor meer informatie. 

Ik word wakker en denk ”wat is het mistig”! Ik
loop tegen een grijze lantaarnpaal op en kan de
straatnaambordjes niet meer lezen…

Boeken voorlezen
Per jaar lezen we in Rijswijk ongeveer 1300 boeken voor en ruim
1000 school- en studieboeken. Geen kleine klus! We hebben
daarvoor 16 professionele studio’s ingericht waar u uw voorlees-
talenten kunt laten schitteren
De romans en informatieve boeken variëren van de bestsellers,
fantasy en literaire romans die ook in de boekhandels en open-
bare bibliotheken te vinden zijn tot informatieve titels zoals bio-
grafieën, filosofische werken en essays.
De school- en studieboeken zijn ‘een vak apart’. Zo maken we ge-
sproken leesboekjes voor het basisonderwijs, maar ook geschie-
denis- en wiskundeboeken voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs. En wat te denken van lesmethodes Frans, Duits of En-
gels. En wetenschappelijke uitgaven op juridisch of technisch ge-
bied. Speciaal voor die vakken en opleidingen zoeken we
vrijwilligers met een speciale expertise. Helpt u mee om leerlin-
gen met een leesbeperking een succesvolle onderwijscarrière te
bezorgen? Wij horen graag van u!

In deze nieuwe rubriek laten we ANWB-ers aan het woord die
zijn gepensioneerd maar toch actief zijn in hun vrije tijd. 
De aftrap doet Annette Notenboom.

&
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•   Kwam in 1950 in dienst van de ANWB
•   Was o.a. lang kantoorhoofd in Eindhoven
•   Is 90 jaar
•    Woont in eigen huis in Eindhoven
•   Is al 40 jaar lid van een zwemclub
•   Is lid van een fietsclub
•   Gaat met alle excursies van de VG ANWB mee
•   Is tijdens zijn pensioen 11 jaar lid van een sport-       
     school geweest, maar heeft daar nu geen tijd meer
     voor.
•    Rijdt zelf auto. Rijbewijs is onlangs verlengd.
•    Doet alles geconcentreerd, met aandacht, zodat hij
     bijvoorbeeld niet snel valt.
•    Is onlangs wel twee keer met de fiets gevallen,         
     maar heeft niets gebroken.
•    Heeft pas een nieuwe toerfiets gekocht met acht    
     versnellingen en een stang. Geen elektrische fiets.
•    Schrijft zijn goede gezondheid ook toe aan zijn         
     vrouw die hem heeft verwend met lekker eten en   
     met het doen van de hele huishouding. Ze is drie     
     jaar geleden overleden en nu doet hij voor het         
     grootste deel zelf het huishouden.
•    Wordt vier keer per week uitgenodigd door iedere  
     keer een andere buur om er te komen eten.
•    Heeft veel relaties, familie, kennissen. Onderhoudt 
     met hen ook contact via facebook en skype.
•    Heeft als hobby modelspoorbouw. Zijn hele zolder  
     staat er vol mee. Alle buurtkinderen komen regel-   
     matig kijken.
•    Zijn ouders zijn niet oud geworden. Heeft van zijn   
     moeder wel een opgewekt Bourgondisch karakter  
     geërfd.

     
     Hoe blijf je vitaal? Die vraag stellen we van-
     af nu in elke Buitenband aan een vitale            
     ANWB-er.

Vitaal

“Mijn vader en grootvader hielden zich al
met parapsychologie bezig. Ik ook vanaf
mijn twaalfde. Ik geloof dat er na dit leven
een andere bestaansvorm komt, misschien
een parallelle wereld. Vanuit die andere
wereld heb ik ook nog steeds contact met
mijn overleden vrouw. Het is net of ze me
nog steeds ondersteunt. “

“Ik heb veel steun vanuit mijn geloof. Ik had veel
last van mijn knieën en mijn heup. Toen ging ik naar
Lourdes om te helpen. Daar heb ik zes dagen in de
regen rondgelopen met een gehandicapte aan mijn
arm. Bij terugkomst had ik geen last meer van mijn
heup en van mijn knieën. Tijdens de oorlog in Indo-
nesië heb ik ook ervaren dat ik beschermengelen
had. Nog steeds als ik in een dip zit, zijn er ‘toeval-
ligheden’ die mij veel steun geven.”

Bob Kennedy van Dam
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Uschi Verheij

Wie vertrok? 
Uschi Verheij-Büchler, 65 jaar en zoals haar meisjesnaam al doet
vermoeden, geboren in Duitsland, in de deelstaat Beieren om
precies te zijn. Op haar achttiende kwam ze naar Nederland. 
Uschi is getrouwd met Peter Verheij, die als econoom verschil-
lende financiële functies heeft bekleed,  waaronder die van fi-
nancieel directeur bij het Nederlandse Rode Kruis. Uschi en
Peter hebben geen kinderen en ook geen huisdieren. Volgens
eigen zeggen heeft Uschi genoeg aan zichzelf… 
Na een studie Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam en een aantal leraarsfuncties trad Uschi in 1979 als
vertaler Duits in dienst van de ANWB. Op uitnodiging van Sylvia
den Ouden, toenmalig chef van de afdeling Rechtshulp, sollici-
teerde ze in 1983 naar de functie juridisch medewerker buiten-
land. Ze hield zich hier voornamelijk bezig met de afhandeling
van letselschade van ANWB-leden. Die functie was soms best
zwaar, want je wordt er met veel menselijke narigheid gecon-
fronteerd. Toch heeft Uschi dit werk met voldoening gedaan.
Echter, na 16 jaar ‘professionele empathie’ met lichamelijk leed,
zocht ze een nieuwe uitdaging in een wat vrolijker omgeving.
Het is mooi dat dit bij een veelzijdig bedrijf als de ANWB ook
mogelijk is. Haar vroegere collega bij Rechtshulp, Erik Haman,
was gepromoveerd tot Secretaris van de Vereniging en zocht
een manager Verenigingssecretariaat die hij in Uschi vond. Dat
betekende dat ze weer heel ander en afwisselend werk ging
doen, waarbij ze onder andere  met het vrijwilligerscorps van de
ANWB te maken kreeg. Op haar 58ste kon ze vanwege een reor-
ganisatie gebruikmaken van een gunstige, zogenaamde rempla-

çantenregeling. Peter was toen net gepensioneerd en waren ze
samen dus vrij om te gaan en staan waar ze wilden. En die kans
grepen ze met vier handen aan.….   

Waarheen? 
Uschi  en Peter woonden toentertijd in een prachtig pand aan
de Vijverhof in Voorburg, waarvan Uschi altijd zei dat ze dit
slechts ‘met de benen vooruit’ zou verlaten. Peter had echter
nog een oude droom van een woonavontuur aan de Cote d’Azur.
Die twee wensen leken lastig te combineren totdat, in de uiterst
sombere winter van 2007/2008, dus net voor de grote financiële
crisis, zich een zeer geïnteresseerde koper aandiende. De knoop,
vooral aan Uschi’s kant, werd toen doorgehakt: het huis in Voor-
burg werd verkocht en ze gingen op zoek naar een alternatief
aan de Franse zuidkust. Dat vonden ze na lang zoeken in het
plaatsje Lorgues, niet ver van Draguignan in de Provence. De
omgeving kenden ze al omdat ze daar eerder op een huis van
kennissen hadden gepast. De villa waar ze voor vielen, is er een
waarvan je droomt: gelegen op een terrein van 1 ha (bijna twee
voetbalvelden) op een heuvel die een fantastisch uitzicht biedt
op het beneden liggende dorp en voorzien van een zwembad
met palmen. Bovendien was er een vrijstaande gastenwoning
voor vrienden en kennissen uit Nederland. (Het lijkt erop dat die
kring spontaan groter wordt met het bezit van een mooie villa in
Zuid Frankrijk!) Uschi en Peter waren dan ook direct verliefd op
de locatie en de omgeving. 
Het onroerend goed bevond zich in goede staat maar Uschi en
Peter hadden zo hun eigen wensen. Er moest dus toch nog veel
worden verbouwd. Dat gebeurde met plaatselijke aannemers en
zoals in de tv-serie Ik Vertrek vaak te zien is, ondervonden ze aan
den lijve dat je in een ander land te maken krijgt met een andere
cultuur en een heel andere manier van werken. Een afspraak is
niet altijd een afspraak. Dat kostte hen veel energie en geld als
ze niet oppasten, maar het was wel goed voor hun taalkennis.
De taal van de straat leerden ze ook! Maar uiteindelijk is het al-
lemaal goed gekomen en leefden Uschi en Peter als de spreek-
woordelijke goden in Frankrijk. Ze maakten veel vrienden en
kennissen, vooral onder Nederlanders die zich in de Provence
gevestigd hadden. Lorgues is sowieso een vakantieoord dat veel
Nederlanders trekt. Als je op de lokale markt loopt, moet je dan
ook oppassen wat je tegen elkaar zegt, want de kans is groot dat
een Nederlander het opvangt. Ze kwamen daar vaak bekenden
tegen: op een dag zelfs voormalig Wegenwachtbaas Cees van de
Vlekkert.
Vrienden maken met Fransen is moeilijker. Die zijn wel vriende-
lijk, maar ook afstandelijk. Misschien omdat wij in hun ogen wat
direct zijn en bot kunnen overkomen. Als wij in een supermarkt
bijvoorbeeld vragen waar we iets kunnen vinden, zeggen wij ge-

Zij vertrok ...

en kwam weer terug
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Flexwerk
Je moet, net als ik, al aardig op leeftijd zijn, wil je je de Dingen Van De
Dag nog kunnen herinneren. Het was zo’n blaadje uit de huisdrukke-
rij met aan de bovenkant een ANWB-blauwe streep met de naam
erin. Het vermeldde de dagelijkse mededelingen, verordeningen
(want die had je toen nog), wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden,
nieuwe declaratiebedragen (niet al te vaak) en dat soort zakelijke
prietpraat. Als je dit allemaal nog weet, dan ben je duidelijk van vóór
het computertijdperk (VC). 
Ben je van ná die tijd (NC), dan kreeg (en krijg) je alles voorgescho-
teld op het scherm van je computer of, nog later, laptop, smartphone
of Ipad. Je hebt je ogen nog niet open of -pling!!- daar komen de eer-
ste mededelingen van je werkgever binnen. Even later, onder de
douche, hoor je -plong!!- je e-mails arriveren en aan het ontbijt ver-
raadt de zzoemm!!  een dringend telefoongesprek. Dat hoort bij het
flexwerken. Je hoeft niet meer op tijd binnen te zijn, maar helemaal
klaar ben je nooit.
Het heeft bij mij een tijdje geduurd voordat ik doorhad wat 24/7
precies betekent in allerlei reclames van banken, verzekeringskanto-
ren, nutsbedrijven en wat dies meer zij. Maar inmiddels is het mij al-
lemaal duidelijk geworden. Er wordt daar flexibel gewerkt, ze staan
dag en nacht voor je klaar en dat óók nog de hele week. Dus heel erg
NC, dat is duidelijk.
Maar ook hierbij bedriegt de schijn de werkelijkheid. Ik moest op een
avond even iets te weten komen en pakte de telefoon om een nutsbe-
drijf te bellen. Mijn vrouw ontraadde mij dit ‘s avonds te doen. Maar ja,
zij is principieel digibeet  en wil dan ook niets weten van de dagelijkse
zegeningen die ons vanuit cyberspace worden toegeworpen.
Na enige malen bellen, want alle medewerkers waren in gesprek, zo
luidde de boodschap, kreeg ik contact. Dat wil zeggen: contact met
het keuzemenu. Er waren vijf keuzes en dat is erg veel. 
Zeker ‘s avonds en al helemaal na een kostelijke maaltijd. Want koken
kán zij, mijn digibete vrouw. Bij keuze drie was ik de weg al kwijt. En
ik werd kwaad, toen na keuze vijf vanuit cyberspace werd medege-
deeld, dat er nog geen reactie was ontvangen en de verbinding werd
verbroken. Op zulke momenten krijg ik de neiging om de telefoon
tegen de muur kapot te gooien. Maar ja, het is wel je eigen smart-
phone, die dan aan stukken gaat, met heel veel foto’s van je kleinkin-
deren erin en ook nog wat favoriete muziek, adressen en
telefoonnummers. Bovendien: wat kost zo’n ding wel niet en hoe
krijg ik hem weer gevuld met al die digitale schatten? Dit was een af-
dankertje van mijn zoon, die voor zijn werk altijd het nieuwste en het
snelste nodig schijnt te hebben. Maar hoe lang zou het duren voor-
dat Apple iets nóg snellers en duurders zou uitvinden? Ik gooide dus
maar niet en dat was m’n geluk, want op dat moment belde mijn
kleindochter: “Joopa, ik heb een olifant voor je geschilderd op de
Ipad. Kijk maar in je computer.” 
Want zelfs je kleinkinderen zijn tegenwoordig heel erg NC,  zoals u
ongetwijfeld al weet…                                                       Joop Karsemeijer

johkars37@gmail.com

Dingen van de Dag!

Joop Karsemeijer is de nieuwe columnist van de Buitenband.
Voor velen is hij een bekend gezicht. Joop heeft namelijk binnen
de ANWB gewerkt als (hoofd)redacteur van de Kampeer- & Cara-
vankampioen, de Kampioen en als uitgever. Met zijn vrouw Tine
heeft hij diverse KCK-extra reizen begeleid.

woon: ‘waar vind ik dit en dat’, maar een Fransman zegt eerst,
"goedendag" en vraagt dan netjes: "kunt u mij vertellen etc.", in
het Frans uiteraard. Overigens hadden Uschi en Peter geen pro-
blemen met de taal, want met behulp van wat aanvullende taal-
lessen konden ze zich na een tijdje goed redden.  

Waarom terug?     
Vorig jaar kwamen Peter en Uschi weer terug naar Nederland.
Maar ze hadden het toch zo naar hun zin in die prachtige wo-
ning en omgeving? Waarom dan nu al terug?  Dat vroeg de
koper van hun huis in Lorgues zich ook af. Die vroeg of er soms
een kerncentrale in de buurt kwam of een opvangcentrum voor
asielzoekers. Maar dat was de reden niet. Het grote terrein met
olijfboomgaard vergde behoorlijk wat onderhoud en ze wilden
wat meer gaan reizen. Een appartement kun je nu eenmaal ge-
makkelijker achterlaten dan een domein van 1 hectare.  Uschi
en Peter waren het er dan ook over eens dat ze eens weer naar
Nederland terug zouden gaan en toen zich via kennissen een
koper aandiende, hebben ze weer de knoop doorgehakt en het
huis met alles erop en eraan verkocht. 
Inmiddels hadden ze een appartement gekocht in een van de
mooiste delen van Den Haag, het Van Stolkpark op Schevenin-
gen, maar dat moest nog wel worden gerenoveerd. De vier
maanden durende vernieuwbouw had een schitterend resul-
taat: een luxueus, van alle gemakken voorzien appartement met
twee terrassen, waarvan één op de avondzon (een absolute eis
van Peter) op tien minuten loopafstand van een gezellige winkel-
straat. De tram stopt om de hoek, zodat je ook snel in het cen-
trum van de stad bent. Uschi heeft zelfs voor het eerst in haar
leven een OV-kaart aangeschaft. Vervelen doet ze zich dan ook
totaal niet, integendeel. Ze werkt een halve dag in de week als
vrijwilliger in het onlangs heropende Mauritshuis, ze bridget, zit
op allerlei clubjes en verkent met haar vriendinnen de lommer-
rijke omgeving. 

Omdat ze in Den Haag en omgeving zoveel voetstappen hadden
liggen, waren Uschi en Peter binnen de kortste keren weer ge-
wend; alsof ze nooit zijn weggeweest. Natuurlijk missen ze som-
mige aspecten van het leven in Frankrijk, maar spijt van hun
Franse avontuur hebben ze totaal niet. Spijt is trouwens een
woord dat Uschi op de volgende levenswijsheid brengt: 
"Ik heb liever spijt van iets dat ik heb gedaan dan spijt van iets
dat ik niet heb gedaan." 

Bert van der Snoek
bvdsnoek@hetnet.nl

    
Ook vertrokken en weer teruggekeerd? Laat het ons weten, 

    dan kunnen we er misschien een verhaal over schrijven. 
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Op maandag  20 april gaat het Nationaal
Militair Museum (NMM) in Soeterberg
speciaal open voor de leden van de Ver-
eniging Gepensioneerden ANWB. De uit-
nodiging voor deze excursie heeft u
inmiddels per post ontvangen. We hopen
dat velen zich aanmelden, via het aan-
meldingsformulier of onze website, want
een bezoek aan dit bijzondere museum is
de moeite meer dan waard. 
We geven alvast een voorproefje.

Op 25 januari 2013 werd op het terrein
van de voormalige Vliegbasis Soesterberg
de eerste handeling verricht voor de bouw
van het nieuwe Nationaal Militair Museum
en op 13 december 2014 werd het mu-
seum officieel geopend door koning Wil-
lem-Alexander.

In het nieuwe museum zijn de collecties
van het voormalige Militaire Luchtvaart
Museum in Soesterberg en het Legermu-
seum in Delft samengebracht.

Het voormalige Militaire
Luchtvaart Museum
Soesterberg
De geschiedenis van dit museum gaat
terug tot de jaren zestig. 
In 1968 werd op de bakermat van de Ne-

derlandse luchtvaart, Vliegbasis Soester-
berg, op initiatief van enkele luchtmacht-
medewerkers het Luchtmacht Museum
opgericht. Op 3 juli 1968 opende prins
Bernhard het museum in één van de han-
gaars op de vliegbasis. In het museum
werd de geschiedenis van de Koninklijke
Luchtmacht en haar voorgangers tentoon-
gesteld. 
De collectie groeide in snel tempo en in
1980 verhuisde het museum naar het

Kamp van Zeist. Met de verhuizing van het
museum werd tevens de doelstelling ver-
breed; er werd niet alleen aandacht be-
steed aan de Koninklijke Luchtmacht, maar
ook aan de Marineluchtvaartdienst en de
Militaire Luchtvaart Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger. In het kader van deze verhui-
zing en vanwege de verbreding van de
doelstelling werd de naam Luchtmachtmu-
seum in 1980 veranderd in "Militaire
Luchtvaart Museum". Op  1 juli 2013 slo-
ten de deuren van dit museum. 

Het voormalige Leger-
museum Delft
Dit museum bood met zijn brede collectie
militaire gebruiksvoorwerpen en kunstui-
tingen een overzicht van de militaire ge-
schiedenis sinds de prehistorie tot het

moment dat dit museum zijn deuren sloot. 
Het Legermuseum vindt zijn oorsprong in
de grote privéverzameling van F.A. Hoefer
(1850-1938). Om zijn her en der ver-
spreide collectie een waardig onderdak te
verschaffen en toegankelijk te maken voor
het publiek, betrok hij kasteel De Door-
werth, gelegen in de uiterwaarden van de
Rijn bij Arnhem.
Gaandeweg kon Hoefer de lasten voor het
onderhoud aan het kasteel en de verzame-
ling niet meer alleen opbrengen. Het lukte
hem niet om van het museum een rijks-
museum te maken, maar het werd in 1921
wel in de organisatie van het ministerie
van Oorlog opgenomen en ondergebracht
bij de Generale Staf. De minister van Oor-
log bleek met deze constructie minder ge-
lukkig en in 1928 bracht men de collectie
in een stichting onder met de naam “Het
Nederlandsch Legermuseum”.  
Kasteel De Doorwerth bleek allengs te
klein voor de steeds groter wordende col-
lectie. Grote objecten stonden noodge-
dwongen op de binnenplaats en de aarden
wallen rondom het kasteel. Bij hoge water-
standen van de Rijn liepen de lager gele-
gen onderkomens onder water, terwijl in
zeer droge perioden de kasteelgracht uit-
droogde, waardoor de muren begonnen te
scheuren en hier en daar zelfs instortten.
In december 1940 besloot het bestuur tot
de verhuizing van het museum naar Lei-
den, waar het ministerie voor dit doel het
voormalige Pesthuis had aangekocht. Door
de Tweede Wereldoorlog duurde het ech-
ter geruime tijd voor de verhuizing een feit
was. 
Na een periode van opbouw en inrichting
werd het museum in Leiden in 1956 voor
het publiek geopend. 
Eind 1959 kreeg het museum ook de be-
schikking over een zeventiende-eeuws ge-
bouwencomplex in Delft. In dit
Armamentarium was door het ministerie

Excursie 20 april a.s.

Bewonder alle topstukken uit      



buitenband -  voorjaar 17

van Defensie allerlei oorlogsmateriaal bij-
eengebracht, voornamelijk munitie en ge-
schut dat in 1945 door de Duitsers in
Nederland was achtergelaten. Deze verza-
meling diende de eerste jaren als studie-
materiaal voor beroepsmilitairen, maar
bleek al snel verouderd. Daarom besloot
de staatssecretaris van Defensie deze ver-
zameling aan de stichting over te dragen. 
Dat het museum twee vestigingen had,
één in Leiden en één in Delft, was niet echt
bevorderlijk voor de feitelijke samensmel-
ting. De kosten om twee musea te behe-
ren en te onderhouden bleken niet meer
op te brengen. De museumgebouwen op 

beide locaties leden bovendien aan achter-
stallig onderhoud en voortschrijdend ver-
val. Op voorspraak van de staatssecretaris
van Defensie werd binnen zijn ministerie
en dat van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu financiering gevonden
voor de renovatie van het Armamentarium
in Delft. Er volgde een radicaal programma
van restauratie en renovatie, dat acht jaar
duurde. In 1989 opende koningin Beatrix
de tentoonstelling  “Oranje op de bres”,
waarmee de openstelling van het gehele
museum een feit werd.
Op 5 januari 2013 sloot het Legermuseum
de deuren voor het publiek.  

Het nieuwe Nationaal
Militair Museum
Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartaf-
deling van de Koninklijke Landmacht werd
opgericht, is nu, iets meer dan 100 jaar
later, het Nationaal Militair Museum ge-
vestigd. Het totale Museumkwartier is 45
hectare groot.

Het indrukwekkende hoofdgebouw heeft
een spectaculair dak met een oppervlakte
van 100 x 250 meter. De 13 meter hoge
glazen buitenwanden geven de bezoeker
een gevoel van ruimte en bieden zicht op
de collectiestukken buiten. 

Op het gebouw staat een toren van maar
liefst 33 meter hoog. Vanuit die toren
maakt het museum een verbinding met de
omgeving, die zo rijk is aan fysieke herin-
neringen aan het Nederlandse defensie-
verleden. In een omtrek van circa 35
kilometer rond het museum bevinden zich
de Grebbelinie, delen van de Limes, de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Hol-
landse Waterlinie en bijvoorbeeld ook de
Pyramide van Austerlitz, die terugvoert
naar de Franse tijd. 
Bij het betreden van het Arsenaal komt
men oog in oog te staan met twee onver-

schrokken krijgers uit onze vroege vader-
landse geschiedenis. De reis start 3000 jaar
voor Christus. Men beleeft, voelt en er-
vaart de geschiedenis van de Nederlandse
krijgsmacht. 
Naast het imposante Arsenaal, zijn er zes
themaruimten waar het verhaal van de
krijgsmacht wordt verteld; persoonlijke
verhalen van bijzondere mensen.
In het Museumkwartier heeft een aantal
bestaande gebouwen een nieuwe bestem-
ming gekregen, zoals de grote hangar
“298”, waarin het depot is gevestigd, maar
ook de uit 1928-1930 daterende LVA-han-
gar en het oudste luchtvaartgebouwtje
van ons land, dat nog herinnert aan de tijd
dat Verweij en Lugard ter plaatse een cir-
cuit voor vliegdemonstraties exploiteer-
den, blijven bewaard. 

Gaat u mee op 
20 april naar het
nieuwe museum?

Op maandagen is het nieuwe Natio-
naal Militair Museum officieel geslo-
ten voor publiek, maar voor de leden
van de Vereniging Gepensioneerden
gaat het speciaal open op maandag
20 april. De uitnodiging van deze ex-
cursie heeft u inmiddels per post ont-
vangen. Een bezoek aan het museum
is echt de moeite waard, meldt u zich
dus snel aan!   

      de Nederlandse militaire luchtvaartgeschiedenis

Van Vliegbasis naar Museumkwartier
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Netto meer, maar koopkracht 
omlaag
Het is lastig uit te leggen. Pensioenfondsen scoren een goed ren-
dement in 2014, maar de gepensioneerden krijgen er niets bij.
Bij een goed rendement ga je toch denken dat er wel ‘een ietsje’
meer pensioen uitgekeerd zou kunnen worden. In deze rubriek
is al vaker uitgelegd dat de bottleneck bij de rente zit. Het rende-
ment is voor een belangrijk deel afhankelijk van de beleggingen.
Om een indruk te krijgen van de ontwikkelingen in de afgelopen
jaren, kan naar de koers van de Amsterdam Exchange Index
(AEX) worden gekeken. De AEX is de belangrijkste Nederlandse
beursindex. De index geeft het beeld weer van de koersontwik-
keling van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie op
de Amsterdamse effectenbeurs. Uit het gewogen gemiddelde
van de koersen van deze aandelen wordt de stand van de AEX
berekend. Marktkapitalisatie klinkt ingewikkeld maar betreft de
beurswaarde van een bedrijf. In de AEX zitten dus 25 bedrijven,
waarbij gerekend wordt met de beurswaarde als de totale
waarde van de aandelen volgens de beurskoers. Dus gewoon
het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigen met de beurs-
koers. En die beurskoers is de laatste jaren omhoog gegaan. De
tabel laat zien hoeveel.

De rente is in feite nog lastiger uit te leggen. Er zijn diverse waar-
des voor de rente. Dat het bij sparen laag is weet u. Voor pensi-
oenfondsen geldt een andere waarde. Dat is de waarde
waarmee de verplichtingen op lange termijn moeten worden
berekend. Dat is de RTS (Rente-termijn-structuur). Die waarde is
de laatste jaren nogal eens veranderd. Dat is ook de waarde
waarmee de dekkingsgraad van een fonds wordt berekend. 

Net als bij de AEX hou ik de gegevens bij van de staatsleningen
op de kapitaalmarkt met een looptijd van 10 jaar. In de tabel zijn
de percentages aan het einde van het jaar opgenomen. Voor de
AEX zijn afgeronde waarden genomen. Dat maakt het beeld wat
overzichtelijker. In de laatste kolom staan de dekkingsgraden bij
het Pensioenfonds ANWB. De stand van december is nog aan
wijzigingen onderhevig. Door de wisselende RTS waardes kun-
nen uit de tabel geen conclusies voor het rendement worden

getrokken. Wel is duidelijk dat de grens van 104,4 – de vereiste
dekkingsgraad voor het Pensioenfonds ANWB – niet gehaald is.
Een ’ietsje’ meer bij het pensioen zit er daarom niet in. 

In de tabel ziet u de AEX stijgen en de rente dalen. Bij pensioen-
fondsen stijgt het vermogen als de koersen stijgen, maar de
rente heeft een veel grotere invloed. En die rente was eind 2014
nog maar een derde van de stand aan het einde van 2011. Begin
februari 2015 schommelt ze zelfs rond de 0,50 % of nog iets
lager. De AEX schommelt rond de 450 of iets hoger.

Koopkracht
Degenen die AOW ontvangen zullen gemerkt hebben dat ze
maandelijks netto iets meer ontvangen. Bruto is de AOW iets ge-
stegen. Bij het Pensioenfonds ANWB is het pensioen hetzelfde
gebleven maar het bruto totaalbedrag is iets lager door de la-
gere vergoeding van de ANWB bv voor de tegemoetkoming in
de kosten voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzeke-
ring. Het percentage is van 1,6 % in 2014 verlaagd tot 1,4 % in
2015. Daar staat tegenover dat de ingehouden premie van 5,40
% in 2014 naar 4,85 % in 2015 is gegaan. Samen met een iets la-
gere loonheffing is het  nettobedrag daardoor toch hoger. Ik wil
de vreugde daarover niet temperen maar het Nibud heeft bere-
kend dat AOW gerechtigden in 2015 de koopkracht opnieuw
zien dalen. Bij de werkenden is de koopkracht wel licht geste-
gen.

Hoe in de toekomst
Zolang de rente laag blijft ziet het er somber uit voor uw pensi-
oen. Naar verwachting zal er dit jaar niet gekort worden. Boven-
dien zijn de regels veranderd waardoor de kortingen over meer
jaren gespreid kunnen worden. Maar die regels, die kort voor
kerst 2014 door de Eerste Kamer zijn gekomen, maken het nog
lastiger om de kosten voor de inflatie te compenseren. Er waren
goede argumenten om de Kamer tot een ander oordeel te laten
komen, maar het was een politiek gevoelige periode met drie
‘dissidenten’ rondom de kosten voor de zorg. Politieke stabiliteit
had daardoor meer prioriteit. 

Het ziet er niet naar uit dat het rustig zal worden op het gebied
van de pensioenregelingen. Er is een Nationaal Pensioendialoog
gestart. In het kader van die dialoog heeft de SER (Sociaal-Eco-
nomische Raad) zich gebogen over de toekomst van de pensioe-
nen in ons land. De SER adviseert kabinet en parlement over de
hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. In de
SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werkne-
mers samen. Ondanks eerdere toezeggingen was de SER verge-
ten ook ouderenorganisaties, waaronder NVOG, uit te nodigen
voor de dialoog. Inmiddels is dat foutje hersteld en is NVOG wel
uitgenodigd.

Voor de toekomst schemert er iets van een persoonlijk pensi-
oenvermogen met collectieve risicodeling. In feite komt het er
dan op neer dat iedereen – uw (klein)kinderen – met een indivi-
duele pensioenpot voor zijn eigen pensioen spaart. Door de col-
lectieve risicodeling komt de resterende pot van degene die
vroeg overlijdt, ten goede aan degene die heel oud wordt. Maar
er wordt nog verder gestudeerd. Het zal dus nog lang onrustig
zijn in pensioenland.

Beno Koens

P ensioen 

I nzicht
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Mw. H.C. Gingnagel-Flens, Dijkwater 229, 1025 CW  Amsterdam                            11 
Dhr. J, Goebbels, Baneheiderweg 26, 6351 JR  Bocholtz                                             77
Mw. D.P. ten Hagen-de Prenter, Citroenberg 55, 4707 DA  Roosendaal                  71 
Dhr. F.H.L. van der Heijden, Buchtdwarsstraat 3, 5571 CS  Bergeijk                          74
Mw. Mr. M. Jansen, Van Alkemadelaan 1080, 2597 BK  Den Haag                           47
Dhr. T. Klok, Waterleliekade 21, 2492 TJ  Den Haag                                                      23
Dhr. A. Krist, Ganzenweide 2, 8446 KP  Heerenveen                                                    89
Mw. C.H.M.J. Krouwel, Allard Piersonlaan 19, 2522 ME  Den Haag                         35
Mw. E.A. van Noort-van Leeuwen, Van Houtenweg 21, 2241 LN  Wassenaar       47
Dhr. J. Rietveld, Mondriaanlaan 13, 3431 GA  Nieuwegein                                         56
Mw. M.A. Rommers-Bekker, Nathaliegang 13, 2719 CP  Zoetermeer                      50
Mw. L.J.B. Simmers, Vlaskamp 372, 2592 AL  Den Haag                                             26
Mw. H. van Spronsen-Spaans, Stevinstraat 413, 2587 EK  Den Haag                       41
Dhr. J.A. Valkhof, Arkpaviljoen 60, 2291 BV  Wateringen                                            29
Dhr. R.F.J.E. Veenendaal, Vreebergen 50, 9403 ES  Assen                                           92
Mw. C.C.J.M.G. Vos, Sint Pieterskade 19-c, 6212 AC  Maastricht                              77 
Mw. B.J. de Wijs-Nolten, Duivenvoorde 31, 2261 AA  Leidschendam                     23
Mw. J.M. Muetstege, Assinklanden 269, 7542 BH  Enschede                                    83
Dhr. G.H. Vreeman, Melkweg 22, 7064 GZ  Silvolde                                                     83
Dhr. E. van Koppen, Poortugaalstraat 230, 2729 HK  Zoetermeer                             50
Dhr. J.A. Kuitert, Harderwijkoever 146, 1324 HG  Almere                                           88
Mw. M.G. Bosman-Prozee, Wintertalinglaan 1, 1343 AV  Almere-Hout                  88
Dhr. J. Nijman, Schepenenstraat 4, 4902 BZ  Oosterhout                                            71
Mw. A.M.C.E. Treep-Viveen, Laan van Berlijn 405, 2034 SM  Haarlem                    11
Mw. K. de Frankrijker-Blankenzee, Zonnedauwlaan 5, 2421 BL  Nieuwkoop         32
Mw. C.M. Goutier-Janssen, Markt 129, 5981 AA Panningen                                     77
Dhr. P.F. de Groot, Curacaolaan 26-a, 3818 SG  Amersfoort                                        56
Mw. Mr. M.M. Hamming-Everts, Milletstraat 44, 1077 ZG  Amsterdam                 11
Mw. A.C. van Langeveld-van der Valk, Lekkenburg 128, 2804 XG  Gouda               32
Mw. G. van Nieuwenhuizen-Blok, Brinkstraat 18.2, 3881 BR  Putten                      65
Mw. L. Plat-Sjardijn, van Zuylen van Nijeveltstraat 429, 2242 MB  Wassenaar      47
Dhr. L.R. Stam, Laan van Borgele 51, 7414 GT  Deventer                                            83
Dhr. M.A. Thorbecke, Gisbert Schairtweg 58, 5301 XE  Zaltbommel                        74
Mw. T. Voss-Swartjes, Sportweg 2, 6581 EW  Malden                                                 80
Dhr. K.J. Wolf, Hazepad 8, 6882 EH  Velp                                                                         80

L
Personalia per 2 februari 2015

edensecretariaat

Uitgeschreven/Afgevoerd:
Mw. B.M. Da Costa-Capriles, Van der Aastraat 36, 2597 SL  Den Haag                    47 
Mw. E.J. van Heck, Burg. Keijzerlaan 36, 2262 BJ  Leidschendam                             23
Dhr. B.J.F. Stijger, Haarlemmermeerstraat 81-1, 1058 JS  Amsterdam                     11
Mw. O. Pereira-De Vrede, Garnichweg 6, 5625 NH  Eindhoven                                74   
Mw. R.B.R.G. Bakker, Van Bleiswijkstraat 154-a, 2582 LJ  Den Haag                         41
Dhr. H.T. Vermeulen, Anton Kraalweg 42, 4153 XC  Beesd                                          56

Correctie ledenlijst: 
Mw. A.J.C. van der Zande-van Gaal (weduwe), wijzigen in Mw. A.J.C. van Gaal    74
Mw. M.J. Karg-Moesel, huisnummer moet zijn: 991 i.p.v. 999                                  11

Wijziging telefoonnummer:
Dhr. S. Engelsman, nieuw tel: 0592-350814                                                                   92

Wijziging regio:
Dhr. A.S. Spaans, van regio 35 naar regio 14                                                                  14
Dhr. A. de Bloois, van regio 38 naar regio 29                                                                  29 

Van het Ledensecretariaat
We vinden het erg fijn om in deze eerste uitgave van de Buitenband in
2015 weer een zevental  nieuwe leden in onze Vereniging te mogen ver-
welkomen. Hun namen ziet u hiernaast in het daarvoor bestemde stukje
onder het kopje ‘Personalia’.
In (wijs) overleg hebben we besloten met ingang van dit nieuwe ‘Buiten-
band jaar’, ook de voornaam van de nieuwe leden te noemen. Het is ons
namelijk gebleken dat men elkaar vaak eerder of beter herkent aan de
voornaam dan alleen de voorletters en de achternaam. Wij hopen dat u
dat geen probleem zult vinden!  Bovendien voegen we daar nu, in het
kader van diezelfde herkenbaarheid, de laatste functie(s) aan toe.

Aan het einde van 2014 hebben wij ook een aantal leden uit moeten
schrijven. Dit keer meer dan voorgaande jaren (37!) en we vragen ons af
of de invoering van een automatische incasso voor het innen van de
contributie daar mede debet aan is, naast de opgegeven meer persoon-
lijker omstandigheden, zoals ziekte en (te) hoge leeftijd. 
Maar jammer vinden wij het zeer beslist!

Helaas zijn er ook weer zes overledenen te betreuren, waaronder de
echtgenoot van een van onze RCP-ers, Ellen Natzijl. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het ver-
lies van hun levenspartner.

Rolf van der Loo & Mieke Geursen



De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het winternummer 2014 luidt:

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 20 april 2015 naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar: puzzel@vg-anwb.nl

Wij hebben  50  inzendingen (5  per post en 45 per e-mail)  ontvangen. 
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 7 februari jl.

De winnaar is geworden:
De heer S.J. Kistemaker te Laren. Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cadeaubon ter waarde van € 25,- zijn inmiddels naar de winnaar verstuurd.

P
Horizontaal
1 Prikkelgeleidende lichaamsdraden 6 verbeurd
verklaren 12 rare vent 14 daad (Frans) 15 vooraf
(Lat. afk.) 17 blijkens de inhoud der akten (Lat
afk.) 18 hengelsnoer 20 oppervlaktemaat (afk.)
21 karaat (afk.) 22 huiveren 25 geschikt om te
eten 28 hoofdstad van Jemen 29 een vloer van
stof en vuil reinigen 31 rivier in Algerije 32 leng-
temaat 33 tijdsaanduiding (afk.) 35 niet vast 36
persoonlijk voornaamwoord 37 kleine afstands-
maat 38 voedsel 40 oneerlijk 42 muzieknoot 43
ongunstige kanten 44 voegwoord 46 schuif 48
kampeermiddel 51 titel 53 water in Friesland 54
nog eens! 56 symbool voor nikkel 57 op deze
wijze 58 snaarinstrument 60 schenker 62 zoog-
dier 64 herkomst 66 sprookjesfiguren 68 vanaf
(afk.) 69 jongensnaam 70 Bijbelse figuur 72
meervoud (afk.) 73 muzieknoot 74 teleurstel-
lend 76 houtskool 78 onzin 79 versteend den-
nenhout.

Verticaal
1 Houtafval 2 verkeersteken (afk.) 3 deel van
een auto 4 grote rivier in Nederland 5 boom 7
water in Brabant 8 getal 9 bestendig 10 voorzet-
sel 11 onedel metaal 13 onzes inziens (afk.) 16
opschepper 18 vlug 19 vogel 21 rustig 23 voor-
zetsel 24 evangelie (afk.) 26 voegwoord 27 sym-
bool voor zilver 30 wandtapijt 34
loodvermiljoen 36 ten onrechte menen 38
boom 39 houten kommetje 40 rijk 41 tennis-
term 45 toezeggen 47 op geen enkele plaats 49
nierbed 50 elke soort van gekronkeld of spiraal-
vormig sieraad (bouwkunde) 52 plaats in Portu-
gal 54 inboedel 55 schoonmaakmiddel 57 erg
59 vogelproduct 60 dyne (afk.) 61 Rijkswater-
staat (afk.) 63 zogenaamd (afk.) 65 denkbeeld
67 meisjesnaam 71 voormalig (voorvoegsel) 74
tin (symbool) 75 Verenigde Naties (Eng. afk.) 76
reeds 77 het Romeinse rijk (afk.).
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