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redactioneel
Trots op de club
Onlangs sprak ik bij een caravanbedrijf een man die helemaal opveerde toen hij
mijn naam hoorde. ‘Bent u die mevrouw die vroeger in de KCK schreef? Die met
haar gezin met twee geadopteerde kinderen met de caravan naar de wintersport
ging en waarbij onderweg van alles mis ging. Ik was in die tijd een jaar of 12 en de
KCK lag op mijn nachtkastje. Wat heb ik genoten van die artikelen.’ U begrijpt dat ik
verbaasd en trots was, toen ik dat hoorde. Trots dat ik bij een ANWB-blad hoorde
dat zo goed werd gelezen.
Trots was ik onlangs ook op de Wegenwacht. Mijn nieuwe Ford gaf aan dat de
stuurbekrachtiging het niet deed. De garage kwam niet maar stuurde de Wegen-
wacht om de auto te repareren (wat niet lukte). Dus de auto moest naar de garage.
De jonge wegenwacht stelde voor dat hij met mijn auto zou rijden en of ik dan met
zijn auto (een grote Wegenwacht VW-bus) wilde rijden. Zo gezegd zo gedaan. Wat
voelde ik me trots en stoer. En wat een geluk toen een vriendin langs de weg stond
en verbaasd naar me keek. 
Diezelfde trots op de club had ik ook toen redactielid Bert v.d. Snoek een mail naar
alle Buitenband-leden stuurde en om kopij vroeg voor het blad. We kregen meer
dan twintig reacties, en nu en in de komende bladen zult u de inbreng van diverse
oud-ANWB-ers tegenkomen. 
En nu. Dankzij de inzet en de professionaliteit van al onze redactieleden is het weer
gelukt u een mooi blad te bezorgen. Vele redenen dus om blij en trots te zijn.

Ria Peerdeman
Reageren? hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl
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van de voorzitter

Het nieuwe verenigingsjaar is weer begonnen met onze 
traditionele nieuwjaarsreceptie op 8 januari in Den Haag, die
weer goed bezocht was en bovenal erg gezellig. 
Namens de ANWB-directie sprak deze maal financieel direc-
teur Roland Wanders ons toe. Hij noemde de vele succes-
volle activiteiten in het afgelopen jaar en de toename van
het ledental tot 4,2 miljoen, voornamelijk te danken aan de
grote toename van het aantal partner- en jongerenleden
met ruim 160.000 tot nu meer dan 425.000. Het aantal we-
genwachtleden daalde met 17.000, maar bedraagt nog
steeds zo’n 3,3 miljoen, waarop 1,1 miljoen maal pechhulp is
verleend. En liefst zo’n 10.000 vrijwilligers zijn in touw ge-
weest bij speciale ANWB-acties als lichtbrigade, kinderfiet-
senplan, Lentedagen en andere. Met zo veel leden en zulke
hoeveelheden activiteiten blijft de ANWB een grote rol spe-
len in de Nederlandse maatschappij en in de samenwerking
met zusterclubs wereldwijd.
De ANWB had voor 2015 aanzienlijke kosten voorzien voor
reorganisaties en voor investeringen, zoals voor de aanpas-
sing van de systemen voor de flexibilisering van het lidmaat-
schap. Dat kan nu per maand verlengd, aangepast of
opgezegd worden, zoals dat tegenwoordig verlangd wordt.
Maar zorgen zijn ontstaan door het teruglopende rende-
ment van de bedrijfsmatige activiteiten. Omzetten zijn mooi
gestegen, maar de kosten nog meer, zoals door veel hogere
schadelasten bij verzekeringen en veel meer vervangend ver-
voer en transporten bij hulpverlening. En net als andere win-
kelketens hadden ook de ANWB-winkels een erg slecht 4e
kwartaal. Voor 2016 wordt er dan ook op alle gebieden ge-
zocht naar kostenreducties. Maar er moet ook worden inge-
zet op innovaties, om voorbereid te zijn op de nieuwste
technologische ontwikkelingen bij voertuigen en informatie-
voorziening.

Bij de voorjaarsbijeenkomsten in Assen, Gilze-Rijen en Apel-
doorn, die bij het schrijven van dit stukje nog te gebeuren
staan, is geen lid van de ANWB-directie aanwezig, dus neem
ik het verhaal over de ANWB in mijn toespraakje mee. De 4e
bijeenkomst in De Bilt laten we dit jaar vervallen wegens de
lage opkomst van de laatste jaren op die locatie. We gaan
bekijken of het misschien zinvol is om de bijeenkomsten an-
ders over het land te verdelen.

Juist om te peilen of onze bijeenkomsten en excursies aan de
verwachtingen en behoeftes voldoen hebben alle leden eind
januari een vragenlijst ontvangen. Daarop is inmiddels veel
respons gekomen, ook verrassend veel van leden die we niet
zo vaak meer tegenkomen. Hartelijke dank aan alle respon-
denten. De antwoorden worden nu geanalyseerd en in de
volgende Buitenband zullen we de resultaten publiceren.
Aan de hand daarvan gaan we bekijken of het anders moet.
Het programma voor komend jaar hebben uiteraard nog op
de gebruikelijke manier opgesteld. De eerste informatie
vindt u elders in dit blad.
De ANWB heeft aangekondigd de faciliteitenregeling voor
gepensioneerden aan te willen passen, dat wil zeggen te ver-
soberen. Dat betreft dan met name de tegemoetkoming
voor de zorgverzekeringen. U kunt er op vertrouwen dat wij
ons best zullen doen de directie op andere gedachten te
brengen, dan wel te bewerkstelligen op andere punten ge-
compenseerd te worden. Op het moment van dit schrijven
zijn de details nog niet bekend. Zodra daar meer over bekend
is zullen we dat laten horen door middel van een nieuws-
brief, via de website of in de stukken, die we eind maart
samen met de uitnodiging voor de komende ALV gaan ver-
sturen.
Op die ALV van 22 april as. hopen we weer veel leden te ont-
moeten. Elders in dit blad staat de aankondiging met nadere
informatie. De aanpassingen in de faciliteitenregeling zullen
daar zeker ook onderwerp van discussie zijn.

Dick van Werkhoven is gelukkig nog steeds niet helemaal
met zijn werk van penningmeester opgehouden, maar we
hebben inmiddels toch al officieel afscheid van hem geno-
men. Door het werk van Dick met de ondersteuning van se-
cretaris Frank Twiss stromen de contributiegelden inmiddels
vlot binnen via de automatische incasso. Hopelijk lukt het
daardoor ook beter om een opvolger over de streep trekken.

Graag binnenkort weer tot ziens op onze bijeenkomsten, 
excursies en jaarvergadering.

Dick Kooman
voorzitter VG-ANWB, voorzitter@vg-anwb.nl
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annette’s
llerlei

Excursie naar Zuid
Limburg op woens-
dag 15 juni 2016
Bent u ook een treinen-liefhebber? En
wilt u wel eens een kijkje nemen onder
de grond en zien hoe de steenkool werd
gedolven? Ga dan met ons mee op
woensdag 15 juni 2016 naar Zuid Lim-
burg.

Het is ons gelukt om achter de antieke
locomotief twee speciale rijtuigen te
laten koppelen. Het Pullmanrijtuig (be-
kend van de Orient-Express) en het
Breda-rijtuig. Tezamen kunnen deze rij-
tuigen 80 personen vervoeren.

We zullen om stipt 10.30 uur vanaf het
schitterende station Simpelveld vertrek-
ken naar Valkenburg. In de ruituigen
wordt u verwend met koffie of thee en
natuurlijk een stuk echte Limburgse vlaai. 
Ruim een half uur later stappen we uit
in Valkenburg. Om in stijl naar de Steen-
kolenmijn te rijden staan twee oldtimer
bussen op ons te wachten en brengen
ons naar de mijn. Daar kunt u eerst de
film over de mijnbouw bekijken en ver-
volgens wordt u door de oud mijnwer-
kers in de mijn rondgeleid. 

Natuurlijk zullen we ook de lunch ge-
bruiken in Zuid Limburg en in de namid-
dag wordt u met de miljoenenlijn weer
terug gebracht naar het station Simpel-
veld.
Meer details kunt u vanaf begin april
lezen op de website www.vg-anwb.nl .
U krijgt rond die datum ook per post de
uitnodiging in de bus, met een inschrijf-
formulier voor deze excursie. 

Coördinator Activiteiten VG ANWB
Annette Notenboom

De Miljoenenlijn
De oorsprong van de Miljoenenlijn voert
terug naar begin jaren twintig van de vo-
rige eeuw. Dan wordt voor meer dan een
miljoen gulden per kilometer een spoor-
verbinding tussen Kerkrade en Simpelveld
aangelegd, die aansluiting geeft op het ko-
lenspoor Aachen-Maastrichter Eisenbahn
en de rest van Nederland.

De aanleg start in 1925 en wordt uitge-
voerd door het Spoorwegbouwbedrijf uit
Utrecht, een dochteronderneming van de
NS. De bouw was moeizaam en duur. Zo
dreigen door de mijnbouw voortdurend
verzakkingen te ontstaan. Om de hoogte-
verschillen zo klein mogelijk te houden,
wordt in het heuvelachtige gebied veel
grond verzet. Terwijl in het dal van de An-
selerbeek in Kerkrade de spoordijk 32
meter wordt opgehoogd, komt de spoor-
lijn tussen Kerkrade en Simpelveld – om
niet te veel te hoeven stijgen en dalen – 18
meter onder het maaiveld te liggen. De
Miljoenenlijn is tot op de dag van vandaag
een spoormonument van grote cultuur-
historische waarde, dat nog steeds tot de
verbeelding spreekt. 
Vraag je een willekeurig jongetje wat hij
later worden wil, dan is de kans groot dat
hij antwoordt met ‘Conducteur!’ . 
Voor de meesten blijft het bij deze langge-
koesterde wens. Anderen hebben iets meer
geluk en besluiten hun liefde voor
treinen letterlijk handen en voeten te

geven. Misschien niet meteen tijdens hun
werkbare leven, maar wel in hun vrije tijd of
op het moment dat ze met pensioen gaan. 

Vrijwilligers
Om de Miljoenenlijn, die in 1988 dankzij de
inzet van vier enthousiastelingen voor het
nageslacht behouden bleef, aan het rijden
te houden, zijn ruim 200 trotse vrijwilligers
in de weer. Een van die vrijwilligers is Piet
Genders, oud ANWB-er en trouw bezoeker
van onze excursies.
Verschillende werkgroepen ontfermen zich
over het onderhoud van het spoor, brug-
gen, tunnels, gebouwen en het historisch
materieel.. Dankzij hen blijft het Limburgs
erfgoed al meer dan een kwart eeuw in be-
weging.
Deze groep van fanatieke vrijwilligers is de
kurk waar de miljoenenlijn op drijft. Het
zijn de echte liefhebbers,  gepassioneerd
en met de wil daar waar mogelijk te onder-
steunen. Mensen met een neusje voor
techniek of iemand die niets liever doet
dan het knippen van een ouderwets trein-
kaartje. 

Copyright archief ZLSM

Copyright archief ZLSM

Copyright archief ZLSM
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Maar ook de kolenschepper of het perso-
neel van de buffetwagen. 
Op het terrein en langs de baan zorgen zij
dat alles in orde is en het er netjes uitziet.
In de werkplaats worden de stoomloco-
motieven en rijtuigen technisch onderhou-
den en indien nodig gerestaureerd. Werk
dat best zwaar kan zijn en bijna altijd voor
vuile handen zorgt. Puur vakmanschap en
een dosis doorzettingsvermogen zijn ook
hier de sleutel tot succes. Nu is het werk
aan een stoomlocomotief nooit echt klaar.
‘Zelfs met een hand voor je ogen, zie je nog
tien jaar werk voor je’ is een veelgehoorde
uitdrukking. En dat zou best wel eens kun-
nen!

De mijnbouw in
Zuid Limburg
Kolenkit en briketten
U herinnert het zich nog vast wel: voor het
slapen gaan nog even een kit kolen in de
kachel gooien zodat het huis ook ’s mor-
gens nog warm is. Vaak stond er alleen in
de huiskamer een mooie ronde zwarte ka-
chel. Daar zat je dan rondom en achter de
mica ruitjes gloeiden de oranje vlamme-
tjes. We dronken warme chocolade en
deden een spelletje mens-erger-je-niet. In
de slaapkamers stonden de ijsbloemen op
de ramen als het hard gevroren had en als
je pech had lag er op de dekens ook een
laagje rijp.
Wilt u weleens wat meer te weten komen
hoe de kolen werden gedolven? Ga dan
mee naar Zuid Limburg om de Steenkolen-
mijn in Valkenburg te bezoeken.

Ontdek de wereld van de mijnbouw in een
mysterieuze omgeving onder de grond. 
U begint de kennismaking met de wereld
van de mijnwerkers in de ondergrondse

filmzaal, die in mijnbouwstijl is ingericht.
Daar ziet u een unieke film van de Staats-
mijnen (DSM) uit het midden van de jaren
zestig. Deze film geeft u een goed beeld
van alle facetten van de mijnbouw.

Fascinerend
Na de film bezoekt u met een ex-mijnwer-
ker de wereld van de steenkoolwinning.
Beleef die harde maar indrukwekkende
wereld van de mijnwerkers. U maakt een
reis door het verleden langs de machines,
die werden gebruikt om kolen te winnen.
Elk bezoek is anders
Bij de steenkolenmijn werken 14 ex-mijn-
werkers met een zeer ruime ondergrondse
ervaring. Elke gids vertelt zijn eigen ver-
haal, met de nodige humor en anekdotes,
waardoor de sfeer van toen herleeft. Dit
wordt extra versterkt door demonstraties
van mijnbouw-machines. Ze werken op
een speciaal hiervoor aangelegde pers-
lucht-installatie, zoals vroeger ook in de
mijnen werd gebruikt.

Om naar uit te 
kijken in 2016
Boeken
In 2016 is Nederland gastland op de Frank-
furter Buchmesse. Er zal voor onze auteurs
dus internationale aandacht zijn. Er zullen
van diverse acteurs weer nieuwe boeken
verschijnen. Ik noem er hieronder een paar
die wellicht voor u inspiratie kunnen zijn
om te gaan lezen.
In februari zal van de hand van Mensje van
Keulen een fonkelnieuwe roman verschij-
nen met de titel ‘Schoppenvrouw’. De win-
nares van de Constantijn Huygensprijs
schreef een spannend verhaal over Paula,
een ziener die narigheid voorspelt en een
dochter die een misdaad heeft begaan.

Geert Mak komt in mei uit met een boek
over Jan Six. Iedereen kent zijn portret, ge-
schilderd door zijn goede vriend Rem-
brandt. Dit portret bleef altijd in eigendom
bij deze familie! De familie was in de 17e
eeuw zeer bekend bij iedereen die er toe
deed in heel Amsterdam. Zijn nakomelin-
gen werden kunstverzamelaars. 
Mak beschrijft deze elite familie door de
eeuwen heen.
Ook in mei zal van Leon de Winter (u kent
hem wellicht van zijn columns uit de Tele-
graaf) een nieuw boek verschijnen. Hij was
voornemens om vanuit het perspectief van
een zwerfhond in Tel Aviv te schrijven. Ik
ben heel benieuwd hoe dit boek zal zijn.
Ook Ronald Griphart heeft na het boek
Harem een nieuwe roman op stapel liggen.
Een verhaal over het powerkoppel van de
Nederlandse filmwereld Noah en Lieve. Hij
is regisseur, zij actrice. Nadat zijn muze
door een auto ongeluk om het leven is ge-
komen besluit Noah een film over Lieve te
maken. Dan stuit hij op haar verborgen
dubbelleven…

Bijzondere tentoon-
stellingen
In het Gemeentemuseum in Den Haag
kunt u tot en met 16 mei een grote over-
zicht tentoonstelling bekijken van het
werk van Karel Appel. Zowel zijn vroege
werk als ook het latere werk.

Ans Markus geeft in Museum De Fundatie
in Zwolle een overzichtstentoonstelling.
Eigenlijk een dubbele expositie, want ook
in de dependance Het Nijenhuis in Heino is
werk van haar te zien. U krijgt zowel haar
prille werk als ook haar meer recentere
schilderijen te zien. Te zien tot 18 april.

In het Van Gogh Museum te Amsterdam
staat de expositie met als titel ‘Lichte
Zeden’ centraal. Prostitutie was voor veel
kunstenaars in de tweede helft van de 19e
eeuw een bron van inspiratie. Degas, Tou-
louse-Lautrec, Picasso en ook Van Gogh
waren erdoor gefasineerd! Te zien tot en
met 19 juni.
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Wie vertrok? 

Deze keer een oud-wegenwacht, Cok Donkersloot (68 jaar),
die samen met zijn vrouw Ina (65 jaar) naar Spanje is ver-
huisd. Niet full time, maar daarover verderop in dit verhaal. 

Cok en Ina zijn heel lang samen, al 45 jaar getrouwd en ze heb-
ben geen kinderen. Net als Cok heeft Ina ook lang gewerkt, 42
jaar in de zorg, waarvan ruim 30 jaar als zorgteammanager in de
gezinsverzorging en wijkverpleging bij de Stichting Careyn. Maar
‘onze’ man is oud-collega en VG-lid Cok. Net als Ina is hij gebo-
ren en getogen op het Zuid-Hollandse eiland Goeree en Over-
flakkee. Cok in Ooltgensplaat en Ina in Oude Tonge. Voordat Cok
naar de ANWB kwam, heeft hij als automonteur gewerkt bij een
garagebedrijf in Oude Tonge. Omdat hij verder wilde leren na zijn
LTS-opleiding, ging hij naast zijn werk twee keer per week naar
de avondschool. Dat betekende na werktijd 15 km op de brom-
mer heen en 30 km terug naar Ooltgensplaat en dat had hij na
één winter wel gezien. In die tijd was het mogelijk om voor vijf
jaar te tekenen als Technisch Specialist bij Defensie en daarbij
meteen te leren voor eerste monteur. Dat heeft Cok dan ook ge-
daan. Aan het eind van deze periode solliciteerde hij bij de
ANWB naar de functie van wegenwacht. Voordat hij dit deed,
won hij informatie in bij de heer Sluimer, chef bij Wegenwacht-
station Breda. Die maakte Cok enthousiast voor de baan. Mede
door zijn positieve aantekening op het sollicitatieformulier werd
Cok aangenomen als wegenwacht, volgde hij een opleiding en
werd ‘sleutelwegenwacht’ met als standplaats Zeelandbrug.
Zijn dienstvoertuig was de lelijke eend van de verkeerswacht
waarmee hij samenwerkte. Cok vertelt hierover: ‘Dat was een
mooie tijd in een redelijk rustig werkgebied, behalve in de zomer,
want dan was het wel druk. Als wegenwacht patrouilleerde ik
op een bepaalde route. Soms kwam ik dan een pechgeval tegen.
Omdat daar geen praatpalen stonden en er nog geen mobiele

telefoons bestonden, werden pechgevallen ook gemeld door 
automobilisten die waren gestrand met pech of zonder brand-
stof stonden en vanuit een telefooncel in een dorp belden. Dan
kon het gebeuren dat de pechklant nog niet bij zijn auto terug
was, terwijl jij al zoekend rondjes reed.’
Na drie jaar wisselde Cok van dienst met een collega en kreeg hij
een route op Goeree- Overflakkee, waar hij op bekend terrein
was en alle garages en automaterialenzaken kende. 
Omdat Ooltgensplaat op de rand van het grensgebied van de re-
gio’s Zeelandbrug, Brabant en Rhoon lag en ze op Rhoon onder-
bezetting hadden, werd Cok ‘vrijwillig verplicht’ overgeplaatst
naar Rhoon. De elf jaren hiervoor had hij het redelijk rustig
gehad en verveelde hij zich soms zelfs. In plaats van vier pechge-
vallen per dag werden dat er nu minimaal tien. Ook was de men-
taliteit van de pechklant in de regio Rhoon heel anders.
Voorheen kon hij rustig benzine weggeven in de wetenschap dat
hij het geld daarvoor later weer terug zou krijgen, maar in het
Rhoonse werkgebied ging het er minder gemoedelijk aan toe en
was de leus: boter bij de vis, ofwel: meteen afrekenen. 
De laatste vijf jaar van zijn diensttijd werd Cok weer terugge-
plaatst naar de regio Zeelandbrug, maar omdat er geen regio-
grenzen meer waren, moest hij veel kilometers maken door de
regio’s Zeelandbrug, Brabant en soms ook Rhoon. En omdat hij
nu ook opdrachten kreeg van de centrale meldkamer en het ver-
keer sterk was toegenomen, zat Cok niet bepaald om werk ver-
legen. Tot hij half april 2008 zijn laatste pechgeval afhandelde
en zijn VW-bus voor het laatst parkeerde in de wegenwachtga-
rage. Op 60,5 jarige leeftijd ging hij met de vut. 

Eén van de hobby’s van Cok is wandelen. Vanaf 1972 loopt hij
met een groep wegenwachten mee met de vierdaagse van Nij-
megen over de afstand van 50 km. Hij hoopt dit jaar voor de
42ste keer mee te doen. En alsof dat niet genoeg is, heeft hij ook
nog 21 keer de omloop van Goeree en Overflakkee, 110 km lang,
gelopen.
Tussen alle werkzaamheden door gingen Cok en Ina regelmatig
op vakantie. Vanaf mei 1973, Cok was toen 26 en Ina 23 jaar,
maakten ze voor het eerst kennis met Spanje als vakantieland.
En dat was het begin voor een veel langer verblijf….

Waarheen? 
De kennismaking met Spanje beviel ze heel goed. Salou met zijn
mooie strand, gezellige boulevard en leuke winkeltjes vonden ze
geweldig. En de mensen waren ook zo aardig. 
Het jaar daarop kochten ze een caravan en toerden drie weken
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door Frankrijk, naarstig op zoek naar de gezelligheid en gemoede-
lijke sfeer waar ze in Salou zo van genoten. Maar na vele kilome-
ters afgelegd te hebben, vonden ze dat niet in Frankrijk, zodat ze
de volgende vakantie weer doorbrachten in Salou. Het zou niet bij
die ene keer blijven; ze verkochten de caravan en huurden jaren
achtereen een appartement in de badplaats. 
Verandering van spijs doet eten, dus Cok en Ina wilden op een ge-
geven moment meer van Spanje zien en trokken wat verder, rich-
ting Valencia. Een collega van Ina had een huis in Benissa en
vertelde daar altijd heel enthousiast over en dus besloten ze daar
tijdens hun drie weken durende vakantie rond te gaan kijken.
Vanaf grote hoogte, want via Interhome huurden ze voor twee
weken in Calpe een appartement op de dertiende verdieping van
een appartementengebouw, op 200 meter van het strand.

Calpe beviel ze zo mogelijk nog beter dan Salou; het prachtige
strand, de supergezellige mensen én met als groot voordeel dat
je met de auto binnen de kortste keren in een heel andere, rus-
tige omgeving bent. Cok en Ina waren meteen verknocht en ver-
kocht: ze boekten er een extra week bij. Vanaf dat jaar, dat moet
1986 zijn geweest denkt Cok, gingen ze twee en soms wel drie
keer per jaar met de auto naar Calpe. 
Maar we zijn hier nog steeds niet beland op de plek waar ze later
een woning zouden gaan betrekken voor een permanent verblijf
in Spanje. Het verkenningsverhaal gaat dus nog even verder.
Omdat Cok en Ina de ene dag naar het strand gingen en de an-
dere dag de omgeving en het binnenland verkenden, kwamen ze
regelmatig in de Jalonvallei. Daar bezochten ze de bar Alleluja en
de vele restaurantjes in de omgeving en dat beviel ze zo goed,
dat ze tegen elkaar zeiden: tegen de tijd dat we gaan stoppen
met werken, gaan wij hier in de Jalonvallei iets kopen. Niet in
Calpe, want daar werd het ze te druk door de vele en hoge ap-
partementengebouwen en urbanisaties die er werden gebouwd. 
Op een goede dag zagen ze op de terugweg uit Parcent, waar ze
een heerlijke paella hadden gegeten, ter hoogte van Alcalali een
bord met de tekst ‘Su Vende’ (te koop) staan. Om een lang ver-
haal iets korter te maken: ze stopten, gingen op onderzoek uit
en op Valentijnsdag 2002 zaten ze bij de notaris in Benidorm: ze
waren de bezitters van een huis in Spanje. Aardig detail hierbij is
dat ze het huis met peseta’s kochten en het betaalden in euro’s.
Cok en Ina werkten toen nog en woonden nog in Ooltgensplaat
in een huis, dat ze in 2010 verkochten om een seniorenwoning in

dezelfde plaats te gaan huren. In dat jaar werd hun droom om
het grootste deel van het jaar in het Spaanse Alcalali te gaan
wonen ook werkelijkheid
Maar hiermee is het verhuisverhaal nog niet ten einde, want in
2014 vonden ze hun huis wat te klein worden en besloten ze om
het te koop te zetten. Wonder boven wonder, het was toen im-
mers nog steeds crisistijd, was het binnen veertien dagen ver-
kocht. Omdat ze inmiddels helemaal verknocht waren aan de
Jalonvallei en Alcalali wilden ze daar wel graag blijven wonen.
Het geluk lachte zich weer toe: binnen korte tijd vonden ze een
huis dat helemaal naar hun zin was en is, en ze hopen hier nog
vele jaren te genieten van het mooie weer, de gezelligheid en
prachtige omgeving.

Waarom niet terug?
Dit is gezien het voorgaande eigenlijk een overbodige vraag.
Hoewel, de vraag klopt ook niet helemaal, want het vertrek van
Cok en Ina is niet helemaal definitief. Hun huurhuis in Ooltgens-
plaat hebben ze namelijk aangehouden en ze komen minimaal
drie keer per jaar daar terug. Ze vinden het dan heerlijk om de
sleutel in hun eigen deur te kunnen steken. Maar omdat ze het
zo naar de zin hebben in Spanje, zit een definitieve terugkeer
naar Nederland er voorlopig niet in. Wandelen doet Cok daar bij-
voorbeeld ook graag. Zo hoopt hij in oktober voor de zesde keer
de vierdaagse van Marbella, met routes van 30 km per dag, te
lopen. En in de omgeving waar ze wonen loopt hij met een
groepje mannen elke vrijdag de bergen in. Daarbij komen nog de
trainingen voor beide vierdaagsen en dat betekent vanaf medio
februari elke zondag zo’n dertig a veertig km wandelen over een
vlakke ondergrond. 

Een andere hobby is tuinieren rond het huis. Leuk, maar ook las-
tig omdat de grond erg rotsig is. Fruitbomen, cactussen en
palmbomen planten en bijhouden lukt nog wel, maar groente
verbouwen is een ander verhaal. Met goede grond en veel geduld
en water geven lukt het ze echter toch om onder andere andij-
vie, boontjes, veldsla en kropsla te verbouwen. Maar niet in de
zomer, want dan worden het tabaksbladeren! 
Cok en Ina hebben in Spanje een druk sociaal leven en er is altijd
wel een of andere activiteit in de omgeving. Nee, zo lang ze fit
en mobiel zijn, denken ze er niet over om binnen afzienbare tijd
voor altijd terug te keren naar Nederland. Eerder zouden ze hun
huis verkopen en een appartement zoeken aan de kust, waar het
vlakker is en meer faciliteiten zijn. Maar dan zouden ze hun favo-
riete bodega en pure Spaanse restaurantjes in de Jalonvallei wel
erg missen. En de leefstijl (manana, manana) natuurlijk.

Helemaal verstoken van contacten met het vaderland zijn Cok
en Ina overigens niet, want via mail en skype houden ze frequent
contact met familie, vrienden en kennissen. Die komen, sommi-
gen met hun kinderen, regelmatig logeren. Maar om te voorko-
men dat hun huis als hotel wordt gezien, laten ze de logeer-
partijen nooit langer dan tien dagen duren. Cok en Ina vinden
het overigens leuk als hun kennissen die in de buurt vakantie vie-
ren even gezellig komen buurten. Dus oud-collega’s…

Bert van der Snoek
Reageren? redacteur@vg-anwb.nl 
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Over cruisen bestaan veel vooroordelen: het zou duur en een
chique boel zijn. Oordeel echter zelf aan de hand van dit ver-
haal van Bert van der Snoek, die vorig jaar een cruise maakte
van Venetië naar Istanbul en weer terug naar Venetië.  

Voordat je het schip ingaat, gaat er heel wat aan een cruise vooraf.
Omdat mijn vrouw Venetië graag eens wilde zien en ik niet veel
voelde voor een vermoeiende stadstrip, leek een cruise van Vene-
tië, via Griekenland, naar Istanbul en weer terug een mooi alterna-
tief. We hadden goede ervaringen met de Holland America Line,
waarmee we twee jaar eerder een cruise naar Noorwegen hadden
gemaakt. Zij hebben een cruise in hun programma, waarbij het
schip in Venetië en Istanbul ‘s nachts blijft liggen, zodat je in deze
steden wat langer kunt rondkijken dan tijdens de andere stops,
waar je meestal ’s morgens vroeg aankomt en laat in de middag
weer vertrekt. 
De reis boeken deden we bij Cruise Travel, ook omdat je als oud
ANWB-er een beetje korting krijgt (maximaal 100 euro). Via inter-
net boeken kan wel, maar ik bel liever, want dan word je geholpen
bij het uitzoeken of je een binnen- of een buitenhut wilt, eventu-
eel een hut met veranda, en of je wilt dineren op een vaste plaats
in het diningrestaurant, waar je weer kunt kiezen tussen de eerste
of tweede zitting. Kortom: daarmee ben je wel even bezig en kun
je best wat hulp gebruiken. 
In tegenstelling tot onze vorige cruise naar Noorwegen die vanuit
Rotterdam vertrok en waar we met de tram naartoe konden,
moesten we nu eerst naar Venetië reizen. Hoe was even een las-
tige keus: met de auto, trein of vliegen? Uiteindelijk kozen we voor
vliegen, ondanks het gedoe en het wachten wat daarbij komt. Om
de boot niet te missen, moesten we minimaal een dag voor het
vertrek van het schip in Venetië aankomen, zodat er ook een ho-
telovernachting bij komt op de heenweg. Via booking.com was
een hotel redelijk snel geboekt en omdat we er vroeg bij waren
voor een voor Venetië redelijke prijs, ca. 200 euro. De vluchten
hadden we zelf kunnen boeken, maar uit gemakzucht liet ik dat
ook aan Cruise Travel over. De prijs viel niet eens tegen: retour per
KLM voor twee personen samen 466 euro en dat is veel goedkoper
dan met de auto reizen.

Met de vaporetti over het Grand Canal
Je ziet, aan een cruise maken gaat heel wat vooraf. In ons geval
ook nog een taxirit naar Schiphol, die vanuit Den Haag niet erg
duur is, zo’n 80 euro. Omdat er vaak files op de A4 staan, hebben
we wel een uurtje speling genomen en dat was maar goed ook,
want we kwamen in een 14 km lange file terecht. Maar dankzij die
speling waren we aardig op tijd op Schiphol en verder verliep het
gladjes: rond half twee landden we op vliegveld Marco Polo. 

In een gewone stad kun je een taxi nemen die je voor de deur van
het hotel afzet, maar dat gaat in Venetië niet. Daar gaat alles over
water. Na een uurtje wachten konden met een soort lijndienst
(vaporetti) mee die ons via het beroemde Grand Canal naar een
halte bracht, niet ver van het hotel dat dichtbij het San Marco-
plein ligt. Gelukkig konden we het hotel snel vinden, want met
twee rolkoffers door smalle straatjes en over bruggetje lopen is
niet bepaald een pretje. 

Na het inchecken en opfrissen konden we rond half vier Venetië in.
En ik zal eerlijk zijn: dat viel niet mee. Ik ben toch al geen stads-
mens, maar wát een drukte troffen op en rond het verplichte
nummer, het San Marcoplein. Mijn vrouw had zich verheugd om
de Campaniletoren in te gaan vanwege het schitterende uitzicht
dat je van boven hebt, maar er stond een rij van wel vijftig meter
te wachten voor de lift. Ook een bezoek aan de basiliek konden we
wel vergeten, want daar stond eveneens een lange rij. Dus liepen
we maar wat rond, soms voetje voor voetje en nauwelijks zicht op
het toch fraaie Dogenpaleis (Palazzo Ducale) waar we ook niet in
konden vanwege de drukte. We vreesden met grote vrezen dat
een hapje eten lastig en een dure grap zou zijn, maar dat viel weer
alles mee. We streken neer op een terras aan de kade met uitzicht
op de drukte op het water van het San Marcokanaal, aten een
heerlijke pizza en dronken een karaf rosé, waar we niet meer voor
betaalden dan we op Scheveningen kwijt zouden zijn geweest.
Daarna liepen we nog wat rond door de vele achterafstraatjes
met aardige winkeltjes met schitterende etalages naar de be-
roemde Rialtobrug, waar we met de lijnbusboot al eerder die mid-
dag onderdoor waren gevaren. 
Op de terugweg naar het hotel gingen we om niet te verdwalen
weer richting het San Marcoplein, dat nu echter grotendeels
onder water stond. Dat schijnt meer te gebeuren, want de vlon-
ders waarover we konden lopen om droge voeten te houden, had-
den we ’s middags al opgestapeld klaar zien staan. 

cruisen over de Middellandse Zee
Gedoe, prijzig, maar je krijgt er wel veel voor!

Hoe meer Venetië wil je het hebben: gondelen op het San Marcokanaal.
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Redelijk moe van een lange reisdag, het rondwandelen en indruk-
ken opdoen, begaven we ons rond een uur of tien naar het hotel,
in de wetenschap dat we over een kleine twee weken nog een
dagje in Venetië konden rondkijken.  
De volgende morgen hadden we nog een uurtje over voordat we
met de lijnbusboot naar de terminal zouden varen, maar we wil-
den liever vroeg naar het schip om te gaan doen waar we voor
waren gekomen: cruisen! 

Niet internetten en mailen: wel zo rustig!  
Vanuit de lijnbusboot zagen we de machtige Nieuw  Amsterdam
van de Holland America Line liggen in de haven van de terminal.
Omdat we daar al vroeg arriveerden en pas om vier zouden ver-
trekken, verliep het inchecken heel soepel, ondanks dat er heel
wat formaliteiten moeten worden afgehandeld. Tot slot hiervan
kregen we de aan mijn credit card gekoppelde plastic pasjes waar-
mee we aan boord alles konden betalen en tevens de sleutels zijn
van onze buitenhut. Deze hut, een stateroom zeggen ze aan
boord, met ‘oceanview’ hadden we op advies van Cruise Travel ge-
kozen. In een goedkopere binnenhut zouden we ons wat opgeslo-
ten voelen en aan een duurdere buitenhut met veranda heb je met
dit soort kortere  reizen met weinig ‘zeedagen’ weinig. Vinden wij. 
Net zoals op onze eerste cruise werden we ook nu weer aange-
naam getroffen door de luxe in onze hut, vergelijkbaar met een
kamer in een viersterrenhotel. Een kingsize bed, tv met plasma-
scherm, minbar, badkamer met ligbad, een safe; we kwamen
niets te kort. O ja, toch iets: er was geen gratis wifi aan boord. Als
je wilde internetten, moest je voor veel geld minuten kopen. Voor
ons op deze reis dus geen internet en niet mailen en dat was wel
zo rustig! 
Omdat we vroeg aan boord waren, konden we nog wat eten en
drinken in het buffetrestaurant voordat we moesten aantreden
voor de verplichte veiligheidsoefening voor noodgevallen. Alle
bijna 2000 passagiers moesten na een alarmsignaal naar een be-
paald deel van het promenadedek komen, waar werd gecontro-
leerd of iedereen aanwezig was. Maar daarna was het tijd voor het
vertrek; precies om vier uur maakte het machtige schip zich los
van de kade. Tot onze verrassing en plezier stoomden we op via
het Della Giudeccakanaal naar het San Marcokanaal, zodat we
staande op het dek op de tiende verdieping prachtig zicht hadden
op het San Marcoplein, het Dogenpaleis en de Brug der Zuchten.
Het was er net zo druk als de vorige dag, maar nu vonden we dat
niet erg. Integendeel! 

De volgende dag was een cruisedag op zee, dus zonder ergens aan
te leggen. Dat is overigens geen straf, want daardoor hadden we
de tijd en de gelegenheid om het schip te verkennen en aan een
paar van de vele activiteiten aan boord mee te doen. De voertaal
op het schip was Engels, maar het aardige van cruisen met de Hol-
land America Line is dat veel informatie ook in het Nederlands
wordt verstrekt. Elke avond vonden we het programma voor de
volgende dag in onze hut en zelfs het menu in het diningrestau-
rant kregen we in het Nederlands. Ook prettig was de brief van de
kapitein waarin hij meedeelde dat het reisschema was veranderd:
we zouden het Griekse eiland Lesbos aandoen, maar dat ging niet
door vanwege de vele vluchtelingen die daar verbleven. In de
plaats daarvan zouden we Mykonos aandoen. 

Een feest op het schip terug te keren
De ruimte ontbreekt en het gaat te ver om alle plaatsen die onze
cruise aandeed in dit verhaal uitgebreid te beschrijven, maar een
korte opsomming van wat we allemaal te zien kregen mag hier
natuurlijk niet ontbreken. Na de eerste zeedag bezochten we Ka-
tekolon, een Grieks plaatsje van waaruit we Olympia konden be-
zoeken. Maar omdat we daar jaren geleden voor een verhaal in de
Kampioen al zijn geweest, hebben we alleen wat over het strand
gewandeld en koffie gedronken op het zonnige terras van een
strandrestaurant. De tweede aanleghaven was Piraeus, een mooie
springplank om een excursie naar Athene te maken. Maar ook
hier zagen we vanaf omdat we de hoogtepunten daar, de Akropo-
lis en de historische wijk Plaka, ook al eens hadden gezien. Maar
Piraeus is een imposante havenplaats waar we bijna tijd te kort
kwamen. 
De terugkeer op het schip was elke keer weer een feest. De diners

Voetje voor voetje door de kleurige Egyptische Bazaar in Istanbul. Je komt ogen te kort in de oudheidkundige Turkse stad Efese. 

Afscheid van Santorini, het hooggelegen witte stadje aan de Griekse kust.  
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met keuzemenu’s aan onze vaste tafel met het altijd vriendelijke
en attente personeel in het diningrestaurant waren fantastisch en
na het diner spoedden we ons naar het theater waar we genoten
van optredens van topartiesten. 
Istanbul was voor ons een topper. Ook hier zijn we al eens eerder
geweest tijdens een rondreis door Turkije, maar aan een paar
hoogtepunten kwamen we toen niet toe. Nu  hadden we daar alle
tijd voor, want het schip bleef een nacht in de haven liggen, zodat
we twee dagdelen hadden om de stad in te gaan. Hoewel het toe-
ristische centrum op slechts een half uur lopen ligt, gingen we
zowel de eerste als de tweede keer met een shuttlebus van de
HAL naar de Grand Bazaar, die we tijdens ons eerdere bezoek aan
Istanbul nog niet hadden bezocht. 
De tweede dag gingen we naar het Aya Sofia museum dat tijdens
het vorige bezoek aan Istanbul gesloten was. We konden daarna
weer met de bus terug naar het schip, maar wij kozen ervoor om
te lopen - heel on-Nederlands, want we hadden voor de rit be-
taald - en zodoende meer indrukken op te doen van deze wereld-
stad. Zodoende deden we ook nog de Egyptische Bazaar aan en
namen een kijkje op en onder de beroemde Galatibrug, waar tien-
tallen vissers kleine visjes aan de haakjes sloegen. 
Na dit hoogtepunt, of liever één van de hoogtepunten, van de reis,
vertrok de Nieuw Amsterdam om ons naar het Griekse eiland My-
konos te brengen. Daar zouden we met tenderbootjes aan land
worden gebracht, maar vanwege de wilde zee ging dat niet en
‘moesten’ we ons die dag aan boord vermaken. Geen straf, want
er is genoeg te doen én te eten en te drinken. Behalve het dinin-
grestaurant zijn er nog meer restaurants aan boord. Het ontbijt en
de lunches gebruikten we in het buffetrestaurant met een over-
vloed aan keuzemogelijkheden. 

Excursies prijzig, maar je krijgt veel te zien
Het volgende doel was Kusadasi in Turkije, uitgangspunt om de
wereldberoemde oudheidkundige stad Efese te bezoeken. Omdat
dit helemaal nieuw voor ons was, boekten we een excursie, met
een Nederlandstalige gids. Excursies tijdens cruises zijn vaak be-
hoorlijk aan de prijs, we betaalden 70 dollar per persoon, maar dat
vonden we geen probleem omdat we erg veel te zien én te horen
kregen over deze stad, met zijn wereldberoemde bibliotheek en
enorme theater. Alleen met het slot van de excursie waren we
niet blij, want dat bestond uit een bezoek aan een leerfabriekje
waar we werden getrakteerd op een modeshow met leren jassen.
Uiteraard met als doel zo’n jas aan te schaffen. Aan ons hadden ze
niets, maar enkele Nederlanders lieten zich er wel een jas aanpra-
ten. 
Verder maar weer, naar het Griekse Santorini. Vanaf zee heb je
prachtig zicht op dit hoog op een berg gelegen witte stadje. Het
schip kan niet aan de kade aanleggen en daarom werden we met
tenderbootjes aan de wal gebracht. Ik vreesde dat dit een heel
gedoe zou zijn; 2000 mensen met kleine bootjes wegbrengen en
later weer ophalen, maar dat viel alles mee. Direct na ons niet al
te vroege ontbijt stapten we in een klaarliggende tenderboot met
plaats voor zo’n honderd man en na tien minuten varen stapten
we aan wal. Helemaal naar boven lopen over een slingerend pad

deden we maar niet en we maakten ook geen gebruik van de zie-
lige ezeltjes die de hele dag verwende toeristen naar boven en be-
neden moesten zeulen. We kozen voor een snelle kabelbaan. Aan
boord werden we wel gewaarschuwd voor lange wachttijden
omdat er nog drie cruiseschepen waren gearriveerd, maar ook dit
viel alles mee: we konden met het eerste de beste cabinetreintje
mee. 
We naderen het einde van de reis, want over de stop in het Griekse
Argostoli kan ik heel kort zijn: dit plaatsje stelt niets voor. De enige
attractie wordt gevormd door de enorme schildpadden die daar in
het water ziet en die af en toe met hun koppen boven komen. 
Het laatste traject naar Venetië was weer een zeedag. Net zoals
tijdens de eerste zeedag werden de gasten die in het diningrestau-
rant dineerden geacht zich in ‘gala’ te kleden. De overige dagen
werd casualkleding aanbevolen. Overigens moet je met ‘gala’ niet
meteen denken aan lange avondjurken en smokings; nette kleding
is ook goed. Mijn vrouw droeg bijvoorbeeld een knap jurkje en ik
eindelijk weer eens een pak en stropdas die anders nooit uit de
kast komen. En het moet gezegd; het heeft iets feestelijks als ie-
dereen netjes gekleed aanzit aan de fraai gedekte tafels. 

Mooi geweest
Weer in Venetië aangekomen, maakten we ons op voor een
tweede bezoek aan de stad. Dat verliep veel prettiger dan op de
eerste dag van de reis. Waarschijnlijk omdat we nu wisten waar je
moest zijn en hoe het vervoer is georganiseerd. We arriveerden nu
rond het middaguur in het centrum; waarschijnlijk waren de toe-
risten er nog niet of ze zaten te lunchen. Nu konden we zonder
wachten met de lift de Campaniletoren in om de stad van alle
kanten van boven te bekijken. Ook voor de basiliek stond geen rij
en dus gingen we daar naar binnen, maar dat viel mij eerlijk ge-
zegd wel een beetje tegen. 
Na nog wat rondgekeken te hebben in de straatjes rond het San
Marcoplein was de koek voor ons wel zo’n beetje op en lieten we
ons weer naar de Nieuw Amsterdam varen, dineerden aan boord,
genoten nog één keer van een paar theateroptredens en legden
ons te ruste op het kingsize bed in onze luxe hut, sorry, stateroom.
Het was mooi geweest.
De volgende morgen verlieten we het schip. Omdat we een late
middagvlucht hadden geboekt, konden we met de laatste groep
het schip verlaten en de lange omweg naar het vliegveld nemen,
per lijnboot, de vaporetti, uiteraard. De late terugvlucht bete-
kende wel dat we op het vliegveld een tijdje moesten wachten,
maar ja, daar waren we inmiddels achter: reizen betekent vooral
veel wachten…                                                                     Bert van der Snoek

Cruisen duur? Oordeel zelf: ons heeft deze twee weken durende
reis inclusief alles, dus de cruise met alle extra’s, zoals verplichte
fooien, alcoholische drankjes, excursie, de vlucht van en naar Vene-
tië, het verblijf en hotelovernachting in Venetië, taxi’s, lijnboten,
etc. ongeveer 4600 euro gekost. Veel geld, maar daar krijg je een
onvergetelijke ervaring voor terug.   



buitenband - voorjaar 11

Lachen om april

Het is weer zover: 1 april staat voor de deur. Hoedt u dus voor
grappen en grollen! In 1989 maakte de Kampeer & Caravan
Kampioen (KCK) de lezers wijs dat ze gratis konden kamperen in
een nieuw Frans natuurpark, maar ze moesten het dan wel goed
vinden dat een Franse professor met zijn studenten ze vanuit de
bosjes bestudeerden. Deze 1 aprilgrap leverde 600 telefoontjes,
een telefoonstoring, aandacht op het achtuurjournaal én heel
veel gelach op.
1 april 1989 viel op een zaterdag, de dag waarop de lezers zich
konden aanmelden. De redactieleden van de KCK waren alle-
maal om 9 uur op het hoofdkantoor aanwezig omdat ze wisten
dat er vast wel lezers in de 1 april mop zouden trappen. 

Franse hurktoiletten
In de aprileditie van 1989, die ongeveer een week voor 1 april bij
de abonnees zou zijn, hadden we twee pagina’s geschreven
over professor Chiffreur (=cijferaar) en professor Escroc  (=
oplichter) van de beroemde Parijse Sorbonne-universiteit die
een onderzoek deden naar het kampeergedrag van de Neder-
landers.  Vragen die ze zich stelden waren onder andere: hoe
vinden de buitenlandse kampeerders de Franse hurktoiletten
en hoe vindt men de streekgebonden gerechten? 

Harri fantaseerde er op los
Het artikel was geschreven door eindredacteur Harri Their-
lynck die er lustig op los fantaseerde. Zo schreef hij dat de
maaltijden gratis waren en werden verzorgd door docenten en
studenten van de Hogere Horecaschool van Montpellier. Hij
schreef over het broedgebied van het zeldzame ‘Robijntiran-
netje’ dat in de middeleeuwen marskramers op hun reis verge-
zelden en dat juist in dit speciale natuurpark broedde. Er stond
een fraaie foto bij van professor Jan Chiffreur met studenten.
In werkelijkheid waren dit Jan Plantefeber (deed onderzoek
naar waardering van lezers) en collega’s van de advertentieaf-
deling, Loes Plagman en Raoul Knaap. De lezers liepen mas-
saal in de val.

Telefooncentrale knapte
Om 9 uur begon de telefoon al te rinkelen omdat mensen zich
wilden aanmelden, want er zouden slechts 95 plaatsen be-
schikbaar zijn. Om 10 uur waren alle lijnen voortdurend bezet,
om 11 uur bezweek de telefooncentrale van het hoofdkantoor
het, om 11.15 uur werd dit verholpen door de PTT, om 11.30 uur
werden ook de andere ANWB-nummers ernstig overbelast en
om 11.45 uur was de Alarmcentrale even niet bereikbaar. 

Radio en TV
Om 13 uur waren we live in de lucht bij de NCRV-radio en zelfs
het NOS-journaal wijdde er aandacht aan in het achtuurjour-
naal, gevolgd door publicaties in landelijke en regionale dag-
bladen. De redactieleden deden die dag niet anders dan aan de
telefoon naam en adres van de beller noteren op een envelop,
vervolgens te vragen naar wat voor dag het was (dan was het
even stil en volgde meestal enorm gelach) en dan deden we
een voorgedrukte brief in de envelop met een heel klein rolle-
tje pepermunt om de vieze smaak weg te eten. 
Al met al verloren we geen abonnees en heeft de grap ons een
onvergetelijk mooie herinnering opgeleverd.

Ria Peerdeman

1



foto's Nieuwjaarsbijeenkomsten

Den Haag

Alle foto's zijn te zien op onze website: www.vg-anwb.nl
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Apeldoorn

Gilze Rijen
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bestemensen

Staf Beems niet eens met uitlatingen Ruud Olland
Reagerend op het interview met de heer Olland in het herfst-
nummer vorig jaar - ik ben geen lid van de Vereniging Gepensio-
neerden ANWB en kreeg het interview onlangs doorgespeeld -
heb ik de redactie gewezen op een onjuistheid die mij zeer per-
soonlijk aangaat en mijn goede naam beschadigt. Het betreft de
passage waarin de heer Olland beweert mij te hebben moeten 
ontslaan. Dit is pertinent onjuist en de verwijzing naar een discus-
sie over een telefoonnummer eveneens. Dat de heer Olland en ik
soms een andere mening hadden over bepaalde kwesties is een
feit, maar dat is heel normaal en vaak levert dat ook de beste be-
slissingen op. Na tien succesvolle jaren als verantwoordelijke van
de Alarmcentrale heb ik een andere werkkring gekozen en trad ik
in dienst bij Hokatex als algemeen directeur. Mits deze heb ik
mijn visie weergegeven en ik dank de redactie dat men mij hier-
voor de gelegenheid heeft geboden.

Staf Beems, voormalig chef Alarmcentrale

Paul Nouwen nam de tijd voor je
Wat een aangrijpend verhaal over Paul Nouwen in de vorige Bui-
tenband! Volgens mij was de beste hoofddirectie bij de ANWB die
met Paul Nouwen, Wop de Lange en Rene Verstraeten. Ze waren
benaderbaar voor iedereen en hadden kennis van de markt. Als je
met ze had gesproken, had je altijd een voldaan gevoel; ze namen
echt de tijd voor je, waren transparant en mede daardoor popu-
lair bij veel personeelsleden. 
Paul was een goed spreker; zijn met humor doorspekte speeches
vergat je niet en mede hierdoor was hij ook populair bij onze ad-
verteerders. Door zijn faam als Mister ANWB  kregen wij gemak-
kelijk advertentiecampagnes binnen. Maar Paul belde mij soms
ook thuis op als hij het niet eens was met een advertentie in de
Kampioen. 
Ik weet zeker dat Paul Nouwen minister van Verkeer en Water-
staat had kunnen worden, maar ik ben blij dat hij bij de ANWB
bleef en de vereniging uit een dal heeft getrokken. Wat mij be-
treft mag er een standbeeld van deze hoofddirecteur geplaatst
worden, met een tekstbordje eronder: ‘Paul Nouwen, die samen
met Wop de Lange en Rene Verstraeten de ANWB naar 4 miljoen
leden bracht’. 
Jerry van Vreeswijk, voormalig verkoopleider Advertentiebedrijf ANWB

Media

Dank voor publicatie van boek Geschenk voor Daniël 
De publicatie over mijn boek in het winternummer van de Buiten-
band ziet er prima uit, hartelijk dank hiervoor! Alleen is de naam
van de uitgeverij, Aspekt, met een c en niet met een k geschre-
ven. Hoe dat kon gebeuren, is mij een raadsel.  
Ik vond het heel leuk om het stukje over Ria Peerdeman te lezen.
Wat doet ze bijzondere dingen, veelal op het gebied van relaties.

Ze heeft het heel druk, maar dat gaat bijna vanzelf als je enthou-
siast bent. Ook het stukje over Leo Scheffer is heel leuk om te
lezen. Ik ben nogal eens met hem op reportage geweest in Ne-
derland. Wat is die man ook actief en creatief. Geweldig! Terwijl ik
deze en andere rubrieken in Buitenband las, realiseerde ik me dat
mensen die destijds deel uitmaakten van de directe omgeving
van mijn werkplek, zoals Henk van Drunen, Joop Karsemeijer en
later Anneke en Gerard de Regt en Beno Koens allemaal aan-
dacht in dit nummer van Buitenband hebben gekregen. Bijzon-
der. Verder is het opvallend dat er heel wat in het blad voor
gepensioneerden te lezen is. En dat zie je in de bladen van de uit-
geverij steeds minder.

Suzanne Vrolijk, oud-redacteur Toeristenkampioen en Interne 
Betrekkingen

Bijzondere ontmoeting in een Hotel in Wernigerode
Soms gebeurt er iets in je leven, of zegt iemand iets, waardoor je
je afvraagt  ‘Hoe zou het toch met die en die zijn?’ Dat overkwam
mij een tijdje geleden met oud-collega Astrid Dubbeldam, die
vroeger redactie-assistente van de Kampeer en Caravan Kampi-
oen (KCK) was.
In het verleden heb ik lange tijd een rubriek geschreven in de KCK.
De laatste jaren werkte ik daar samen met Astrid. Het was een
heel plezierige samenwerking. Uiteindelijk stopte mijn rubriek en
weer jaren later ging ik met de vut. Daarna kwam ik  haar naam
nog regelmatig tegen in diverse ANWB-uitgaven, zoals Blik. Tot ik
merkte dat ze uit beeld was. Weg, verdwenen! Hoe kan dat nou?
Navraag leerde mij dat ze met haar man Winfried Becker (ook
een oud- ANWB-medewerker, onder andere bij de Alarmcen-
trale) Nederland had verlaten en een hotel is begonnen in de
Harz in Duitsland. Ik moest even denken aan het bekende TV pro-
gramma ‘Ik vertrek’ en was reuze benieuwd  hoe het met ze zou
zijn. Vorig najaar hadden mijn vrouw en ik een reis met onze cam-
per naar de Harz in gedachten en dat was een mooie kans om ze
eens op te zoeken. Zo stonden wij op een middag aan de Burg-
berg 9 in Wernigerode voor hun hotel. Het weerzien was allerhar-
telijkst. Ze vonden het leuk om weer even Nederlands te praten
en herinneringen op te halen. Winfried vertelde boeiend over hoe
ze het hotel hebben kunnen kopen en wat ze allemaal hebben
beleefd in de drie jaren dat ze er nu zitten. Ze hebben er hard voor
moeten werken, maar ze hebben het aan het ‘draaien’ gekregen!
Er is heel wat verbouwd en vernieuwd. Winfried liet vol trots zien
hoe een speciale automotor een dynamo aandrijft voor eigen
stroom en meteen de verwarming op temperatuur houdt. Dat
had ik nog niet eerder gezien. Laatste aanwinst was een sauna
met alles er op en er aan. Heel mooi allemaal.  
Het hotel heeft 16 kamers en een eigen parkeerplaats, het  ligt
prachtig aan de voet van de wandelweg naar de parel van de
Harz, het schloss Wernigerode, met schitterende uitzichten naar

lezers
reageren
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alle kanten. Winfried vertelde dat de architect van het beroemde
schloss hun hotel had gebouwd en er zelf in had gewoond. 
Wernigerode is een fotogeniek stadje en het centrum ligt op 5
minuten lopen van het hotel. De hele Harz is in zomer en winter
een mooi vakantiegebied. Voor de liefhebbers: er rijden nog
stoomtreinen en er zijn nog prachtige oude stations. Zelf heb ik
ervaren dat de rit bergop naar Brocken en de wandeling naar be-
neden zeer de moeite waard is.
Mocht u er naar toe gaan, doet u dan de groeten van mij aan
Astrid en Winfried. Het adres vindt u op internet: www.schloss-
berg-hotel-wernigerode.de. Bellen kan ook: 049-394354590.

Ben Boswinkel, oud-Wegenwacht 184 district Noord

Daar ik niets meer heb te doen?
Verzuchtingen van een gepensioneerde                                               
Ik heb 42 jaar hard gewerkt, ja als een paard,
ik verdiende een pensioen en heb gespaard. 
We wonen prettig in ons huis, met een tuin en veel groen, 
en nu ga ik heerlijk rusten…..daar ik niets meer heb te doen. 
‘Maar ík werk door’, zei mijn vrouw, ‘ik ben niet gepensioneerd’,  
‘is het dan niet recht en billijk, dat je thuis meer presteert?’ 
En nu kan ik koffiezetten, ik was en strijk, ik veeg en boen, 
dek de tafel, sop het huis, daar ik niets meer heb te doen.  
Wij hebben echt een prachtige tuin, dat moet worden uitgebuit, 
naast bloemen, nu ook groenten, dat spaart ons wat euro`s uit. 
En zo sta ik maar te spitten, ik zaai wortelen en veel groen, 
heb de blaren in mijn handen….daar ik niets meer heb te doen.  
Als de kleinkinderen zich vervelen, doen ze niets dan katten-
kwaad.  
‘Ga maar naar opa’, zegt hun moeder, ‘die weet met zijn tijd geen
raad.’
Ma en oma gaan de stad in, en verteren mijn pensioen 
en ik, ik speel indiaantje…daar ik niets meer heb te doen.
Ik heb een oude vw kever en maak die rijklaar, 
maar schiet niet op met dat gevaar.  
`s Avonds lees ik nu een boek  
tot ik doodvermoeid in slaap val….daar ik niets meer heb te doen. 
Tegenwoordig gaan de kind’ren beiden werken, ook nodig voor geld 
en pas ik op de kleintjes, want ik ben zeer op hen gesteld.  
Als wij nu eens willen fietsen of op vakantie gaan met fatsoen,  
moet ik vrije dagen vragen….daar ik niets meer heb te doen.  
Ik ben kok, tuinman, mantelzorger met veel tijd,  
kinderoppas, alles voor de aardigheid,
Ik loop te zwoegen en te zweten, met een hoofd als een pioen; 
ik raak zowaar nog overspannen…daar ik niets meer heb te doen.

Sjoerd Kistemaker, oud-Wegenwacht 602

Oproep voor lotgenoten van Geert Bakker
Daartoe in de gelegenheid gesteld door de redactie doe ik graag
een oproep aan lotgenoten die ook elk jaar worden geconfron-
teerd met een forse naheffing van de Belastingdienst. Bij mijn
pensionering heb ik onbewust en onbedoeld bij het invullen van
formulieren iets gedaan (vermoedelijk een fout hokje aange-
vinkt) waardoor ik jarenlang een nare jaarlijkse naheffing inkom-
stenbelasting krijg. Ik heb wel geprobeerd om daar van af te
komen en dat is met hulp van de FNV te Rotterdam deels gelukt,
maar nog niet helemaal. 
Graag kom ik in contact met lotgenoten met de vraag hoe zij dit
vervelende en onnodige probleem hebben opgelost. Hopelijk kan
dit als bijvangst ook tot gevolg hebben dat komende pensiona-
do's op tijd voor een fout vinkje worden gewaarschuwd.

Geert Bakker, geert.bakker@casema.nl

Nog steeds begeleiders Kampeerreizen gezocht
In het herfstnummer van vorig jaar stond een artikel waarin My-
riam Mostart-Mevissen en Jaap van der Linden van ANWB Kam-
peerreizen lieten weten vacatures te hebben voor technische en
toeristische begeleiders voor hun Kampeerreizen. Het liefst zoe-
ken ze deze begeleiders onder oudgedienden van de ANWB en
daarom stond hun oproep in onze Buitenband. Maar het artikel
heeft helaas geen reacties opgeleverd. Het vermoeden bestaat
echter dat een foutje in de tekst hier de oorzaak van kan zijn. My-
riam hierover: ‘In de tekst staat ‘De leeftijd van de begeleiders is
70 jaar en dat kan worden verlengd naar 72 jaar’. Wellicht heeft
men hieruit geconcludeerd dat je maar twee jaar kan begeleiden
en dat is niet zo. Er had natuurlijk moeten staan dat de maximale
leeftijd tot men kan begeleiden 72 jaar is.’ 
Dus, als u alsnog geïnteresseerd bent, neem dan contact met
Myriam op: 

Myriam Mostart-Mevissen, productmanager Kampeerreizen van
ANWB , telefoon 088- 2697661 (maandag, dinsdag en donderdag),

mmostartmevissen@anwb.nl.

Veel  reacties op oproep om mee te werken aan de 
Buitenband
Wij zijn als redactie zeer verheugd over de reacties die we kregen
op onze oproep om aan ONZE Buitenband mee te werken. Met
de nadruk op 'onze', want wij vinden dat als het blad niet alleen
vóór, maar ook dóór leden wordt gemaakt, het (nog) meer leeft
dan nu het geval is. 

Deze keer stuurden we via het bestuur en het ledensecretariaat
een mail naar de leden waarvan een e-mailadres bekend is, in de
hoop op meer respons dan wanneer we een stukje in de Buiten-
band plaatsen. En we werden niet teleurgesteld, integendeel; er
werd volop gereageerd! Zo wil Tom Visser een verhaal gaan schrij-
ven over een fietstocht langs de randen van Nederland, Aad van
der Poel over een reis met de caravan en een rolstoel en Adrie
Bongers over wat hij gaat beleven als begeleider van een ANWB
Kampeerreis naar Polen. Frank Stoovelaar gaat vertellen over
wat de ANWB allemaal heeft gedaan voor tweewielers en Wil
Botman en Dirk Schrijvers zullen ter aanmoediging van anderen
laten weten wat zij aan vrijwilligerswerk doen in hun vrije tijd.
Petra Nolthenius wil ons verrassen met een verhandeling hoe zij
vroeger een verhaal in de Kampioen schreef. Ook boden enkele
lezers/leden zich spontaan aan als schrijver, maar weten nog niet
precies waarover ze iets zullen schrijven. Dat is geen probleem,
want we kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk verwerken. Zeker
niet de tien vertellingen over wat John Vink overkwam tijdens zijn
WW-werk. 

Enkele inzendingen vindt u al terug in deze rubriek, zoals het ver-
haal van Koos van der Pijl over zijn avontuur in Kiev, de verzuch-
tingen van de gepensioneerde Sjoerd Kistemaker en de vraag van
Geert Bakker of er meer mensen problemen hebben met nahef-
fingen van de Belastingdienst. 

Extra aandacht vragen we voor de reactie van mevrouw Janny
Nool, die graag een interview met haar ernstig zieke man Tom
Nool in de Buitenband zag verschijnen. Tom was echter zo termi-
naal dat wij afzagen van een interview met hem en hebben zijn
vrouw geadviseerd om een levensboek te laten maken. Meer
hierover leest u elders in dit nummer. 

Redactie Buitenband
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k iev
Of je nu wegenwacht of winkelmedewerker bent geweest, of
hebt gewerkt op het hoofdkantoor, iedere oud-ANWB-er heeft
wel iets bijzonders meegemaakt tijdens zijn of haar werk. Zó
bijzonder, dat het leuk is om te vertellen én voor oud-collega’s
erover te lezen. Koos van der Pijl is de eerste die zijn verhaal
vertelt. Hopelijk volgen vele oud-collega’s hem. 

Mijn verhaal speelt zich af in 1990. Het technisch opleidingscen-
trum in Voorschoten diende toen niet alleen voor het opleiden en
bijscholen van technisch personeel, maar het was ook een vraag-
baak voor verschillende afdelingen. Zoals de Alarmcentrale (ALC).
Iemand van de ALC vroeg mij op een dag: ‘Koos, er staat een Mer-
cedes met caravan in Kiev in Oekraïne (hoorde toen nog bij de
Sovjet Unie) en die auto doet het niet meer. Weet jij hier raad
mee?’. Hij wist mij wel te vertellen dat het geen mechanische sto-
ring kon zijn, want de motor draaide goed rond op de startmotor,
en dat het vermoedelijk een storing in het elektronische inspuit-
systeem was. Het probleem was dat er in Kiev geen Mercedes-
dealer zat en andere garages niets wisten van elektronische
benzine-inspuiting. En een auto repatriëren uit Russisch grondge-
bied had de ALC nog niet eerder gedaan. Daar kwam nog bij dat
het een nogal drammerig lid was dat een onmiddellijke oplossing
van de ANWB verwachtte.

Bij wijze van geintje zei ik dat ik die auto daar zelf wel even zou
gaan repareren. Eerst moesten ze daar wel om lachen, maar na
een minuut of twintig hingen ze weer aan de lijn en vroegen ze of
ik het meende, want ze zagen het wel zitten om mij daarheen te
sturen. Na wat bedenk tijd te hebben gevraagd heb ik ja gezegd.
Maar wat heb je allemaal nodig voor zo’n onderneming? Een
visum, onderdelen natuurlijk, welke en hoeveel, voldoende ge-
reedschap en een reisplan. En ondertussen belde de pechklant
maar waar we bleven. 
Voor het visum moest ik naar de Russische Ambassade in Den
Haag, het onderdelenpakket stelde ik samen met Mercedes en
mijn gereedschapskist vulde ik met het gereedschap wat ik dacht
nodig te hebben. Dat alles moest wel als handbagage mee, dus
het mocht niet teveel zijn. Het reisplan, de tickets en de hotels
werden door de afdeling Ledenservice geregeld. 

Vijftig kippenpoten
Ik vloog via Frankfurt naar Belgrado, waar ik zou overnachten. De
ALC heeft daar een vertegenwoordiger, die mij op stond te wach-
ten. Bij het verlaten van het vliegveld zat ik in de rats of ik met de
onderdelen langs de douane zou komen, maar ik kon zo doorlo-
pen. De vertegenwoordiger  nodigde mij uit voor een diner. Samen
met een bekende van hem gingen we een schaal met wel vijftig
kippenpoten te lijf. Ik werd steeds maar aangespoord om nog

meer te nemen maar mijn maag was vol, overvol. En de drank, sli-
bowitz, deed ook zijn werk….
De volgende morgen bracht de vertegenwoordiger mij naar het
vliegveld voor de vlucht naar Kiev. Weer zat ik in mijn rats of  ik de
onderdelen zonder papieren langs de douane zou krijgen. De ver-
tegenwoordiger stelde mij gerust, loodste mij naar de achterin-
gang van het vliegveld, smoesde wat met de douanier die daar
stond en ik kon zo doorlopen. Voor even, want bij de gate bleek
mijn handbagage te zwaar; die moest ik bij de vrachtafdeling aan-
bieden. Vertwijfeld keek ik om mij heen, want ik was bang dat ik te
laat zou komen, maar tot mijn geluk had een boordwerktuigkun-
dige mijn blik gezien en vroeg wat het probleem was. Hij zei: stap
maar in het vliegtuig, ik zorg dat je handbagage in het bagageruim
komt. Eenmaal in de lucht kwam hij naast me zitten en vertelde
dat hij de bagage bij zich had en dat ik die weer als handbagage
kon meenemen. Ik vroeg hem wat mij te wachten stond op het
vliegveld van Kiev, maar daar kon hij geen antwoord op geven
want hij bleef in het vliegtuig tot het vertrek. 
In het stationsgebouw van het oude en rommelige vliegveld van
Kiev moest ik allerlei formulieren invullen waarop ik alle onderde-
len en gereedschap moest vermelden. Dat was onbegonnen werk;
ik heb maar wat ingevuld. Daarna moest ik in een kleine ruimte
plaatsnemen en de deur ging dicht. Heel bedreigend allemaal.
Toen kwam een Russische militair met zo’n grote pet op zijn
hoofd binnen en die vroeg naar mijn paspoort en visum. Hij was
kennelijk tevreden, want de deur ging open en ik kwam in een
grote ruimte terecht met lange tafels waar iedereen de inhoud
van de koffers moest uitstallen. Ik vreesde dat alle doosjes met
onderdelen uitgepakt moesten worden, maar nee, weer gebeurde
er iets onbegrijpelijks: ik mocht zonder controle doorlopen. Zou
de KGB van mijn komst op de hoogte zijn geweest? Niemand die
het mij kan vertellen. 

Onmiddellijk aan de slag
De pechklant zou mij komen ophalen, maar hij was er niet. Wel
een dame van het staatstoeristenbureau Intourist. Zij bracht me
met een taxi naar de camping waar mijn pechklant op mij stond
te wachten. Hij eiste dat ik onmiddellijk aan de slag moest, zonder
iets te drinken aan te bieden en tijd te geven werkkleding aan te
trekken. Ik heb hem toen goed duidelijk gemaakt dat we zo niet
tewerk gaan en toen bond hij in, schonk een glas cola in en nam
de tijd om de problemen van de auto door te nemen.
Op de camping was een garagebedrijf gevestigd waar alleen maar
Lada’s stonden, sommige geheel gestript om opnieuw op te bou-
wen. En daartussen stond de Mercedes waar alles om draaide.
Het spookte meteen door mij hoofd: als het mij maar lukt om
hem aan de praat te krijgen, want anders zou mijn missie voor
niets zijn geweest en het ANWB-lid zou ontploffen. 
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mila, de oplossing
voor mijn probleem. 
Er zijn veel illegale
taxi’s in Kiev en opeens
sprong zij de weg op
en hield zo’n snorder
aan. Ze sprak even
met hem, hij zei: stap
maar in - er zaten al
twee passagiers in de
auto - zei verder niets
en reed verder en ver-
der. Ik dacht, waar ben
ik nu weer in verzeild
geraakt? Na een half
uur stapten de andere
passagiers uit en toen
pas begon hij te luiste-
ren. We legden hem
uit waar het om ging;

ik beloofde hem ruim te betalen als hij mij ’s morgens vroeg naar
het vliegveld zou brengen en een gedeelte vooruit zou betalen. Hij
stemde toe en bracht me naar het motel terug. Ludmila stelde
voor om met mij mee te gaan naar het vliegveld om te helpen als
er problemen met mijn bijzondere bagage zouden zijn en eventu-
eel als tolk te fungeren. Dat leek mij een goed idee en ik beloofde
haar ook geld voor haar hulp. 
De volgende morgen zat ik in de stress, komt de taxi wel en is deze
op tijd? Maar zoals afgesproken stond de taxi voor het motel. Het
was 45 minuten rijden naar het vliegveld. Onderweg betwijfelde ik
of de auto het vliegveld wel zou halen, want ik hoorde de lagers
van de motor tekeergaan. Maar we haalden het en ik was mooi op
tijd. Het inchecken verliep ook vlot. Ik nam afscheid van Ludmila
en bedankte haar voor wat ze voor mij had gedaan; zonder haar
had het allemaal niet zo soepel verlopen. Ik had nog voor 75 gul-
den aan roebels over en omdat die toch niet teruggewisseld kon-
den worden, heb ik die maar aan Ludmila gegeven. Hier was ze
heel blij mee, want dat was net zoveel als haar maandsalaris. 
Het laatste stuk van de terugreis begon in een aftandse Tupolev.
Bij het betreden van het vliegtuig viel mij op hoe versleten de
vloerbedekking was; de hemelbekleding gescheurd en de stoelen
ingezakt. Ik dacht: als het zichtbare onderhoud er zo al uit ziet,
hoe zal het met de techniek zijn? Heel de vlucht naar Frankfurt
was ik er niet gerust op; door het raampje zag ik dat de klinknagels
in de vleugel los zaten en het eten was ook van slechte kwaliteit.
Eenmaal in Frankfurt viel er heel veel spanning van mij af. Het
laatste stukje met Lufthansa naar Schiphol legde ik weer onbe-
zorgd af. 
Op Schiphol werd ik door iemand van de Alarmcentrale opge-
haald en naar Den Haag gereden, waar ik  verslag van mijn avon-
tuur uitbracht. U begrijpt waarschijnlijk wel, dat ik een paar dagen
nodig heb gehad om van alle indrukken  te bekomen.

Koos van der Pijl (78)
oud-wegenwacht, keurmeester en docent opleidingscentrum 

Ik ging aan het werk, keek of er vonk was en of er brandstof in de
motor kwam. Inmiddels stonden er wel tien mensen om me heen
die benieuwd waren of de man uit Nederland de oorzaak zou vin-
den. Hoewel ik geen Russisch spreek, verstond ik wel het woord
computer; volgens de kijkers zat het probleem in de inspuitcom-
puter. Na wat slangen en onderdelen van het inspuitsysteem ver-
wijderd te hebben, had ik de storing al snel gevonden. Voor
kenners: de luchtmeetschijf van de KE jetronic zat klem en kwam
niet meer omhoog. De auto reed ook op gas en de klep was tijdens
het starten teruggeslagen en klem komen te zitten. De reparatie
was snel verricht: de klep opnieuw  afgesteld, alle onderdelen
weer gemonteerd en proef gereden; hij liep weer als een zonnetje.
Einde pechgeval. De gewerkte tijd bedroeg inclusief proefrit één
uur.                               

Laat ze de rambam krijgen
Ik wilde natuurlijk weer snel naar huis, maar de eerstvolgende te-
rugvlucht ging pas over vijf dagen. In het motel, waar de tijd had
stilgestaan, was er geen eten te krijgen en ook in de omgeving
niet. Wel volop Pepsi en wodka, maar daar kan je je maal niet mee
doen. Voor de zekerheid had ik van huis maaltijdkoeken meegeno-
men, dus daar kon ik mijn honger mee stillen. En daarna vroeg
naar bed; het was een enerverende dag geweest.
De volgende dag nodigde de pechklant mij uit op de camping voor
de koffie en nu was hij goed te spreken. Het gezin, hij, zijn vrouw
en twee kinderen, konden niet vertrekken omdat hun visum in-
middels was verlopen en het zou vier dagen duren voor ze een
nieuw zouden krijgen. 
De man stelde voor om wat rond te rijden door Kiev. Ik had toch
niets omhanden en ging mee. Eerst reed hij langs wat beziens-
waardigheden en toen vroeg hij of ik wel eens een Russisch mili-
tair vliegveld had gezien. Dat had ik natuurlijk niet, dus wij erheen.
Zonder te stoppen reed hij langs de bewaking de basis op. De mili-
tairen dachten blijkbaar: zo’n dikke Mercedes, daar zal wel een
hoge piet in zitten. We reden langs een paar MIG straaljagers en
zagen parachutisten oefenen. Bij de uitgang op de terugweg
gaven militairen met kalasjnikovs een teken dat we moesten
stoppen. Maar ons ANWB-lid zei: laat ze de rambam krijgen en
reed vol gas om de bewaking heen. Ik kneep hem, want ik dacht:
dadelijk schieten ze hun kalasjnikovs leeg op ons of we worden ge-
arresteerd. Gelukkig zijn we heelhuids op de camping terugge-
keerd. Maar één ding wist ik zeker: de Mercedes functioneerde
weer goed.

De dagen daarna hebben we nog wat leuke dingen gedaan; de ver-
standhouding met ons ANWB-lid werd steeds beter. Zo bezoch-
ten we een fabriek van een man waar hij kennis mee had gemaakt
tijdens zijn verblijf in Oekraïne. Ook werd ik door een dame die ik
had ontmoet rondgeleid door Kiev. Zelf een taxi nemen was niet
zo eenvoudig. Bij een standplaats sprak ik een taxichauffeur aan
en vroeg of hij me naar de stad kon rijden, maar dat ging niet, zei
hij. Ik wist dat het staatstaxi’s waren en of ze wel of niet reden; ze
kregen hun geld toch wel van de staat. Ik stak twee vingers om-
hoog om aan te geven dat ik het dubbele tarief zou betalen, zodat
hij de helft in zijn zak kon steken. Zijn antwoord was nee, maar
toen ik drie vingers omhoog stak zwaaide de deur van de taxi
open. Omgerekend in guldens betaalde ik zes gulden. 

Weer in de stress
Op de dag van mijn vertrek, moest ik al om vijf uur op het vliegveld
zijn. Ik dacht, dan regel ik wel een taxi, maar zo vroeg rijden ze nog
niet in Kiev. Gelukkig wist de receptioniste van mijn motel, Lud-
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Ook een onvergetelijke herinnering? Vertel het ons en wij
plaatsen die in de Buitenband
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vrij&werk

Ko Dieleman ging in 1990, na een
38-jarig dienstverband bij de We-
genwacht met de vut om in de
daarop volgende zomermaanden
op het steunpunt in Lyon te gaan
werken. 
In 1993 kwam er een nieuwe uit-
daging op zijn pad: schrijven
onder andere voor het Zeeuws
Vlaams Mediabedrijf in Terneuzen
en later ook voor andere bladen zoals de Buitenband.

Auto’s beschrijven
In 1993 kwam er een bijzondere uitdaging op mijn pad.
Het Zeeuws Vlaams Mediabedrijf in Terneuzen was op
zoek naar een autotechnisch onderlegde redacteur voor
de regionale Autokrant, een bijlage van het Zeeuws
Vlaams Advertentieblad. Die kans werd mij geboden. Mijn
werkzaamheden als redactiemedewerker bestond uit het
schrijven van automotive onderwerpen en het verrichten

van autotesten waarvoor de plaatselijke dealers mij een
demo toevertrouwden. 
Dat was een fantastische fijne job die goed aansloot op
mijn autotechnische opleidingen, leerzame jaren in het
garagebedrijf, bij de Koninklijke Luchtmacht waar ik naast
een kaderopleiding op de OKS in Breda het diploma auto-
techniek A en op MTS niveau een gedegen opleiding in de
dieseltechniek met succes heb afgerond en, 'last but not
least', een schat van ervaringen opgedaan tijdens mijn
Wegenwacht werkzaamheden.

Up to date blijven
De ontwikkelingen in de automobieltechniek heeft in de
loop der jaren een enorme vlucht genomen. Voor de hier-
boven beschreven werkzaamheden betekende dat 'up-to-
date' blijven, noodzakelijk om deze ontwikkelingen bij te
houden. Dat vergde steeds meer (vrije) tijd, een tijdsdruk
die mij deed besluiten om in goed overleg met het ma-
nagement en de hoofdredacteur deze werkzaamheden in
2011 af te bouwen, zij het dat ik incidenteel uitsluitend op
verzoek van de dealers nog wel eens voor een testrit ach-
ter het stuur stap. 

Heemkunde
Een nieuwe uitdaging diende zich echter al gauw aan. Ar-
tikelen schrijven die niet aan tijd gebonden zijn. Onder-
werpen in beeld brengen uit het (verre) verleden.
Heemkunde noemt men dat. 

In deze rubriek laten we oud-
collega’s aan het woord over wat 
ze na hun vut of pensioen zijn
gaan doen.



d
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Heemkunde is de kennis en onderzoek over de geschiede-
nis.
'Geschiedenis is niet wat er gebeurd is, geschiedenis is wat
mensen zich herinneren', aldus de schrijver en historicus
Jan Blokker. Inmiddels is er een aantal artikelen van mij in
de Nieuwsbrieven van de Heemkundige Vereniging Ter-
neuzen gepubliceerd. Ook is er een boekje van mijn hand
over het Zeeuwse polderleven in vroeger tijden uitgege-
ven,en voor het Zeeuwse boekenweekgeschenk 2011 heb
ik een bijdrage geleverd met als onderwerp 'het Wegen-
wachtwerk in wintertijd'.

In het verleden heb ik overigens ook voor de Buitenband
alsmede voor de personeelsbladen 'Zuiderwind' en 'Voor-
ruit' artikelen geschreven. Dit tot zover een beknopte
weergave van mijn huidige bezigheden, een aangename
tijdvulling die de geest helder houdt en daar voel ik mij
prettig bij.

co
lu

m
n

Voorleesopa
De laatste week van januari was de Nationale Voorleesweek, een
soort boekenweek, maar dan bedoeld om het voorlezen aan
kleuters te stimuleren. Je ziet dan in de media allerlei bekende
Nederlanders  achter grote prentenboeken hun best doen de
aandacht van een groepje kleintjes gevangen te houden. Dat valt
nog niet mee; dat kan ik u vanuit de praktijk verzekeren! Ik
mocht er dit jaar aan deelnemen. Niet, dat ik een BN-er ben na-
tuurlijk, maar omdat ik ‘Joopa’ ben van Anna Rikje, de liefste, bij-
dehandste, slimste en leukste kleindochter van het Westelijk
Halfrond.
Haar school heet ‘De Kleine Reus’ en ligt in hartje Amsterdam,
ergens tussen de grachten. Zo’n school, waar lieverdjes in vele
kleuren en soorten mèt en dóór elkaar groot worden. Als je daar
wordt gevraagd om als voorleesopa op te treden, zeg je geen
nee, maar ik weet nu ook dat je aan een avontuur met onbe-
kende afloop begint. 
Dat bleek al gauw, toen ik met mijn eerste groepje in de kring zat
en wat voorleesboeken uit mijn tas haalde. ‘Ik vind voorlezen
niks an’  beweerde een knulletje, dat zich gelijk al op de beste
plaats -dus dicht bij mij- had gewrongen.
‘Toch maar luisteren en verder je mond dicht houden’ - zette ik
de toon, maar waarschijnlijk niet die van ‘De Kleine Reus’, al was
het wel afdoende. Hij luisterde stil en leek zelfs mee te leven met
de avonturen van het beertje Sloffie, dat zijn moeder kwijt was.
Na de goede afloop wees hij op een vlindertje in het boek:  ‘Dáár
heb je niks over verteld’.  Toch nog het laatste woord. Het zit er
bij Amsterdammertjes al vroeg in.
Bij het volgende groepje kwam een klein, donker, erg bewegelijk
meisje bij me zitten. ‘Ik ben in Tanzania geweest en daar hebben
we Sinterklaas gevierd’ - vertelde zij gelijk -  ‘De grote mensen
kregen allemaal een groot cadeau en ik heel veel kleine pakjes’. 
Ik vond, dat je beter veel kleine pakjes kon krijgen dan maar één
cadeau en daar waren we het samen gelukkig over eens. Daarna
kon ik beginnen met de avonturen van Sloffie. Ze vond het maar
een stomme beer: ‘Waarom heeft hij zijn mobieltje niet meege-
nomen? Die moet je altijd bij je hebben zegt mijn moeder...’
Bij de laatste groep zat een spichtig meisje met blonde piekha-
ren. Zij leek meer belangstelling te hebben voor mij dan voor
mijn prentenboeken.
‘Je hebt gele tanden’  - stelde zij genadeloos vast. Ik legde uit,
dat ik al oud was en dat je tanden dan vaak geel worden. ‘Kijk
maar eens in Artis bij de olifanten. Olifanten, die de geelste tan-
den hebben, dat zijn de oudste’. 
Daar moest ze even over nadenken. Toen keek ze me weer aan:
‘Je tanden staan óók scheef’ - stelde ze vervolgens vast.  Dáár
had ik even niet van terug. 

Voorleesopa…! Ik kan het iedere opa van harte aanraden. Maar
weet wel waar je aan begint en ga ter voorbereiding even voor je
spiegel staan!                                                                         Joop Karsemeijer

johkars37@gmail.com

ingen van de Dag!
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Een van de eerste reacties op onze oproep om onderwerpen en
verhalen aan te dragen, kwam van mevrouw Janny Nool. Zij
belde namens haar man Tom die zeer ernstig ziek was. Voor het
te laat zou zijn, wilde hij graag in de Buitenband geïnterviewd
worden over zijn 41-jarige, imponerende wegenwachtcarrière,
waarin hij is opgeklommen van motorwegenwacht tot dis-
trictschef Noord. Zijn eerste standplaats was het wegenwacht-
station van Joure, waar ook de waterwegenwacht gevestigd
was en later ook de Centrale Post Ambulance (CPA) van Fries-
land, waar Tom Nool hoofd van werd. Daarna kwamen Gronin-
gen en Assen ook onder zijn verantwoordelijkheid en werd er
een CPA in het wegenwachtstation Assen ingericht. Omdat zijn
levensverwachting erg kort was en het voorjaarsnummer pas
eind maart zou verschijnen, zagen we af van een interview. 

Maar omdat Tom Nool graag zijn verhaal kwijt wilde, hebben
we zijn vrouw gewezen op het Levensboek voor ouderen. In veel
plaatsen zijn vrijwilligersorganisaties die zich hiermee bezig
houden. In het kort komt het erop neer, dat een hiervoor opge-
leide vrijwilliger het levensverhaal van een oudere aanhoort en
hier een boek over maakt. Na even zoeken op internet zagen we
dat in Sneek een organisatie is die vrijwilligers levensboeken
voor ouderen laat maken tegen geringe kosten: Thuishotel. 
Wij hebben mevrouw Nool in contact gebracht met Ariënne

Bos van Thuishotel met als resultaat dat een vrijwilliger kort
daarna een bezoek bracht aan Tom om zijn verhaal op te teke-
nen. 
Maar ook voor hem was de tijd te kort: het tweede bezoek kon
niet doorgaan omdat Tom zich niet goed voelde. Kort daarna
overleed hij. De crematie heeft precies op zijn 80ste verjaardag
plaatsgevonden.

Deze zeer droevige gebeurtenis is voor ons een aanleiding om te
wijzen op de mogelijkheid een levensboek van u of dat van uw
naaste te laten maken. Het project Levensboeken is inmiddels
landelijk bekend en in heel veel plaatsen zijn vrijwilligers hier ac-
tief in. Door te zoeken op ‘Levensboeken’ en een plaatsnaam op
google kunt u zien of dat ook in uw (buur)gemeente het geval
is. 

Het boekje ‘Mijn leven in kaart’ van Wout Huizing en Thijs
Tromp biedt handvatten aan zorgverleners, familieleden en vrij-
willigers voor een levensboek. Bij dit boekje hoort ook een kaar-
tenset met vragen die tijdens de gesprekken tussen de
vrijwilliger en de oudere verteller aan de orde kunnen komen. 

Mijn leven in kaart is onder meer voor € 37,90 verkrijgbaar bij
bol.com.                 

eenlevensboek vóór het te laat is

Tom Nool heeft een imponerende carrière
in Noord Nederland gemaakt.



‘Je moet niet gaan somberen over wat
je niet kunt, maar ’s morgens als je
wakker wordt denken: heerlijk, 
gezellig.  Je moet in het leven blijven
staan.’

vitaal
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-    Geboren in Rotterdam in 1925, wordt 91 jaar.
-    Heeft 33 jaar in Rotterdam gewerkt bij het reisbu-

reau als (hoofd)informatrice. Heeft 10 jaar een co-
lumn gehad in de Buitenband.

-   Moeder had MS en is overleden voor haar 50e jaar.
Vader is overleden op 78-jarige leeftijd. Had wel
tantes en oma van moederskant die tegen de ne-
gentig zijn geworden.

-   Was (helaas) enig kind.
-    Woont op zichzelf in een flat in Schiedam. 
-    Heeft een hulp van 3 uur in de week. De rest van

haar huishouden doet ze zelf.
-    Kookt zelf en houdt van koken.
-   Eet gezond, niet te veel snacks, wel groenten en

fruit, en verder alles met mate.
-    Drinkt wel af en toe een wijntje.
-    Heeft weinig familie , alleen twee nichtjes.
-    Vrienden zijn bijna allemaal overleden. ‘Ik heb nog

één vriendin maar die dementeert.’
-    Vereenzaamt toch niet: ‘Een dag is zo om.’
-    Houdt niet van doelloos wandelen, maar doet wel

zelf haar boodschappen iedere dag en loopt dan
twee keer 20 minuten.

-   Heeft tot haar 85e getennist, maar brak haar been
op drie plaatsen door een val in huis. Het herstel
duurde 9 maanden en daarna heeft ze niet meer
getennist.

-    Heeft een conservatoriumopleiding en speelt nog
steeds piano.

-   Als ze zin heeft schildert ze.
-    Heeft abonnementen op de tijdschriften Plus en

Happinezz en leest die graag.
-    Doet niet mee aan (koffie)bijeenkomsten met

buren, want dan moet je honderd keer hetzelfde
horen.

-   Rijdt nog steeds auto.
-    Heeft haar rijbewijs - na een medisch keuring – on-

langs mogen verlengen met 5 jaar.  
-    Kijkt op tv alleen naar het nieuws en leest geen

kranten meer, want ‘je ziet en leest alleen maar
over ellende.’

-    Staat positief in het leven. ‘Als je gaat zitten zeu-
ren, ben je nergens. Je moet gewoon doorblijven
gaan met leven.’

Puck de Rover

‘Het enige verschil tussen iemand van 90 en iemand van 60 is dat
je als oudere steeds wat achteruit gaat met je geld. Toen ik met
mijn pensioen begon, was het nog het guldentijdperk. 
Mijn pensioen is in al die jaren maar één keer geïndexeerd, terwijl
alles duurder werd, dus je hield steeds minder over.‘
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Twaalf eurocent
Had u dat nou ook eind januari? Kijken hoeveel u dit jaar netto
van het Pensioenfonds ANWB ontvangt? Dat het brutobedrag
niet zou stijgen wist u al. Voor 2016 is er geen aanpassing aan de
kosten van levensonderhoud. Bovendien is de bijdrage van de
ANWB in de premie voor de zorgverzekering gedaald naar 1%.
Vorig jaar was dat nog 1,4% en in 2013 nog 2,6%. De premie,
zoals de overheid die heeft vastgesteld bedraagt nu 5,5%. Met
4,5% betaalt u dus al bijna het volle pond, terwijl dat in 2007
nog rond de helft lag. De bijdrage van de ANWB BV in het kader
van de faciliteitenregeling wordt dus steeds lager.

Voor mij – met veertig pensioenjaren – was het nettobedrag
tussen 2015 en 2016 positief. Met dank aan de fiscus krijg ik
maandelijks 12 eurocent meer. Per jaar dus 1 euro en 44 centjes.
Rekenmeesters van het Nibud hebben berekend dat de schrik-
keldag van 2016 al 13 euro per persoon gaat kosten. Gelukkig is
er maar één keer in de vier jaar een schrikkeldag.
Overigens is de AOW naar boven bijgesteld, waardoor we in
huize Koens ongeveer tien euro meer ontvangen.

Pensioenregeling 
In de vorige Buitenband heb ik de situatie rondom de pensioen-
regeling besproken. Inmiddels heeft het Verantwoordingsor-
gaan een positief oordeel gegeven over het beleid dat het
Pensioenfonds in deze materie heeft gevoerd. Het was en is een
complexe materie. 

In 2016 zal er een onderzoek starten naar de wijze waarop het
pensioen bij de ANWB het beste geregeld kan worden. Daar-
voor zal een extern bureau worden ingeschakeld. De voors en
tegens van diverse oplossingen zullen dan de revue passeren.
Denk daarbij aan; doorgaan met het huidige fonds, pensioen
onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij, of onderbren-
gen bij een bedrijfstakpensioenfonds, of als Pensioenfonds
ANWB samengaan met een of meer andere ondernemingspen-
sioenfondsen. Maar tussenoplossingen zijn ook mogelijk, bij-
voorbeeld een ‘dood’ pensioenfonds ANWB voor de
gepensioneerden en een actief ander fonds voor de huidige
werknemers. 
De wens voor het onderzoek komt van de ANWB BV en de CAO
partners en is een uitvloeisel van de cao-afspraken.

Hoeveel risico?
Een Pensioenfonds belegt het geld dat maandelijks via de pre-
mies van werkgevers en werknemers wordt ontvangen. Beleg-
gen brengt risico’s met zich mee. Dat sparen niet geheel
risicoloos is begint ook duidelijk te worden. Een pensioenfonds
moet schipperen tussen het nemen van geen risico en meer ri-
sico. Meer risico vergroot de kans op meer vermogen, waardoor
de pensioenen kunnen worden uitbetaald. Als het zou kunnen
ook nog met wat extra voor de gestegen kosten van levenson-
derhoud. Maar meer risico verhoogt ook de kans dat de aande-
len kelderen en er nog minder geld in kas komt. Kortom, het is

net als met uw huishoudportemonnee. Welk risico is aanvaard-
baar? Die vraag is in het verleden al eens gesteld bij een onder-
zoek onder de werknemers. Gepensioneerden werden niet bij
dat onderzoek betrokken. De resultaten uit dat – schriftelijke –
onderzoek waren niet echt richtinggevend. Het werd zoiets als
‘Liever geen risico en toch een groter vermogen’. 

Het bestuur van het Pensioenfonds gaat een nieuwe poging on-
dernemen om toch iets meer inzicht te krijgen in de meningen
van de gepensioneerden en de actieve werknemers. De gepensi-
oneerden worden nu wel bij het onderzoek betrokken. Het on-
derzoek wordt begin april uitgevoerd met enkele
groepsdiscussies. Daarbij worden drie groepen onderscheiden.
Dat zijn de gepensioneerden (tot 75 jaar), deelnemers tussen
50-60 jaar en deelnemers tussen 25 en 35 jaar.
Zeker in de huidige complexe financiële wereld liggen wens en
realiteit vaak ver uit elkaar. Hopelijk geven de discussies een
beeld van de opvattingen bij de diverse doelgroepen. 

Dekkingsgraad
Met de dekkingsgraad van het Pensioenfonds ANWB gaat het
niet goed. Ook bij andere pensioenfondsen gaat het niet goed
met de dekkingsgraden. Eind december 2015 was de beleidsdek-
kingsgraad bij de ANWB 96,1 en eind januari was het percentage
gedaald naar 95,6. Die dekkingsgraad zou eigenlijk 104,3 moe-
ten zijn om het minimaal vereist eigen vermogen te hebben. De
beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maan-
den. De rente is de laatste tijd weer aan het dalen. Dat gebeurde
overigens ook in het begin van de laatste drie jaar. Er is nog
hoop dat de rente weer zal stijgen, maar het wordt de positief
denkenden onder ons wel lastig gemaakt. In Zwitserland is de
rente voor de 10-jaarsstaatsleningen al iets van een jaar onder
de nulgrens gedaald. Recentelijk al ongeveer een half procent
onder nul. In Japan is de rente onlangs ook negatief geworden.
Met andere woorden; je moet betalen als je het geld daar wil
stallen. Geen leuk idee.

In de financiële wereld wil het met de investeringen nog niet erg
lukken. En ik moet toegeven dat het ook mij – met een vooruit-
gang van ‘twaalf cent in de maand’ – niet stimuleert om meer
te gaan uitgeven. Het blijft afwachten hoe de financiële experts
de problemen gaan aanpakken. 

Geld reserveren voor later blijft een goed en behoudend stand-
punt. De kosten rond de zorg vertonen geen dalende lijn. Op de
zorgmiddag eind november 2015 van de VG-ANWB, kwam ook
duidelijk naar voren dat je er rekening mee moet houden dat er
meer zelf betaald moet worden. Maar bedenk ook dat je zelf de
zorg kunt beperken. Een paar tips uit die middag; doe aan na-
tuurlijke beweging, schudt de stress af, verdrijf de eenzaamheid,
eet tot je maag 80% vol is en niet meer. Neem wel dagelijks een
glaasje wijn. Nevenvoordeel; u ontvangt langer pensioen.

Beno Koens
bkoens@hetnet.nl

inzicht



ledensecretariaat
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Van het Ledensecretariaat

Als wij dit stukje schrijven is het precies de eerste dag van de ‘Schrikkel-
maand’, die stormachtig en erg nat zijn intrede doet! Het is maar hele-
maal niks met deze winter! Waar zijn ‘de winters van weleer’
gebleven??? We zouden wel weer eens het echte wintergevoel, met
een stevige vorstperiode en een dik pak sneeuw, willen proeven. En als
we dat niet kunnen krijgen, doet u ons dan maar een lekker lentezon-
netje met ontluikend lentegroen om onze gemoederen aan te laven!!

Wij vinden het ook erg jammer dat de aanwas van ons ledenbestand
het aantal uitschrijvingen niet kan bijhouden. Helaas hebben wij name-
lijk, naast een aantal opzeggingen, ook 4 overledenen te betreuren,
waaronder Tom Nool. Tom vormde samen met zijn vrouw Janny, 16 jaar
lang een zeer actief RCP-echtpaar in Friesland (Regio 89). Begin vorig
jaar moest hij vanwege zijn gezondheid helaas zijn RCP-functie neer-
leggen. 

Daartegenover staat dat we toch alsnog weer 11 nieuwe leden hebben
mogen inschrijven. Laat onverlet, dat we nu 752 leden tellen, terwijl we
in de vorige Buitenband nog over 758 leden spraken. Kortom, we doen
ons best om nog meer oud-collega’s te enthousiasmeren om onze ge-
lederen te komen versterken.
Wij zijn blij verrast over de respons op de ledenenquête, die wij u op 13
januari j.l. toezonden. Tot op heden ontvingen wij 288 ingevulde for-
mulieren retour en we hebben nog 10 dagen te gaan tot de sluitingsda-
tum. Dat geeft de burger moed!

Misschien dat we tijdens de voorjaarsbijeenkomsten (die bij het ver-
schijnen van deze Buitenband al weer achter ons liggen) al iets meer
hebben kunnen vertellen over de uitkomsten! Vanzelfsprekend hopen
we dat we ook velen van u daar weer hebben gezien en gesproken.

Rolf van der Loo en Mieke Geursen

Personalia per 21 februari  2016
Regio

Nieuwe leden:
Dhr. G. (Geert) van der Schaaf, Legemarstersingel 1, 
8525 GA  Langwar, tel: 0513-850283, routewegenwacht                          89         
Dhr. L.D.M. (Loek) van Koningsbrugge, Vaargeul 210, 
9732 JZ  Groningen, tel: 050-5422770, senior route 
wegenwacht                                                                                                                   92
Mw. W.A. (Anneke) Benit-Bouwknegt, Prunuslaan 26, 
3768 BH  Soest, tel: 035-6010513, office assistent 
medical air assistence                                                                                                65   
Mw. E. (Evelien) Debrichy-de Jel, Tuindreef 85, 2724 PS  
Zoetermeer, tel: 079-3414916, spitsmedewerkster                                      50
Dhr. L. (Bert) Bezoen, Joke Smitlanden 32, 7542 L  En-
schede, tel: 053-4767264                                                                                          83
Dhr. M. (Martien) Schmidt, Westerpark 118, 2231 DM  
Rijnsburg, tel: 071-5315066, debiteuren beheerder                                      20
Dhr. J. (Jan) Keus, Athenesingel 144, 2548 TJ  Den Haag, 
tel: 06-53610416, Boekhouding, IT Beheer/Info. manage-
ment, IT Management, Business Consultancy                                               38
Mw. J.W. (Ineke) Raeskin, Boslaan 217, 2594 NE  Den Haag, 
tel: onbekend, beleidsmedewerker,ambtelijk secretaris 
medezeggenschap                                                                                                       26  
Dhr. J.C. (Jerry) Stelwagen, Burgemeester Moslaan 40, 
8051 CS  Hattem, tel: 038-4443582, wegenwacht                                       86
Dhr. P.C. (Peter) van Toor, Plataanlaan 12, 3925 JE  
Scherpenzeel (Gld), tel: 033-2773455, wegenwacht                                    59
Dhr. H.A.J. (Harry) Lorkeers, De Hagebelt 24, 8106 BD  
Marienheem, tel: 0752-354798, wegenwacht                                                86
Dhr. A. (Ton) Swiderski, Patrimoniumstraat 30, 4142 VK  
Leerdam, tel: 0345-610502, wegenwacht                                                        56
Dhr. H. (Harry) de Waard, De Meibloem17, 2291 GR  
Wateringen, tel: 06-53429220, wegenwacht                                                  29

Verhuisd:
Dhr. J. van Drunen, p/a Van Ledenberchstraat 14, 2334 AT  
Leiden                                                                                                                                20
Mw. B.M.B. van Rooyen, Laan van Wateringseveld 216, 
2548 CG  Den Haag,  tel: 070-8902386                                                              38
Mw. L.F. Peterson,  Graafschapstraat 63, 2033 JL  
Haarlem, tel: ongewijzigd                                                                                        11
Dhr. W.N. Hoornweg, Koeweide 91, 6931 WD  Westervoort,
tel: 026-2131943                                                                                                           80
Dhr. E.H.J. Weebers, tijdelijk adres: Gentenerf 14-3, 
3852 LX  Ermelo, mob: 06-12634744                                                                    65
Dhr. R. Kolvers, naar: Dublinstraat 119, 2713 HR  Zoeter-
meer, tel: ongewijzigd                                                                                                50
Dhr. D.J. van Werkhoven, naar; Olympiaplein 138, 2807 BH  
Gouda, tel: ongew.                                                                                                      32
                                                                                                                                              
Overleden:                                                                                                                        
Dhr. H. van de Ridder, Utrecht, 14 oktober 2015                                             59
Mw. N.A. de Jong, (echtgenote van A. Bulterman), Surhuister-
veen, 4 januari 2016                                                                                                     89    
Dhr. T.J. Nool, Heerenveen, 21 januari 2016                                                       89
Mw. E. Wunderink-van Weelden, (weduwe van Dhr. J.W. 
Wunderink), Rotterdam, 28 januari 2016                                                          53
Dhr. A. Bulterman, Surhuisterveen, 4 februari 2016                                    89

Afgevoerd: 
Mw. M.C. van Dongen-Muffels, Don Sartostraat 20, 5022 HA  
Tilburg                                                                                                                               71
Mw. M. Macco-de Groen, Nobelslag 110, 3991 TP  Houten                       59

Regio
Opgezegd: 
Mw. M.N. de Vries, Bosrand 146, 5665 ET  Geldrop                                      74
Dhr. J.P. Tomeij, Generaal Spoorlaan 679, 2285 TJ  Rijswijk                         29
Mw. E. Booij-v.d.Graaf, Kievit 6, 3191 DH  Hoogvliet                                     53
Mw. L. Croes, Sterrenoord 31, 2544 JV  Den Haag                                          35
Dhr. G. van der Mark, Peterhof 70, 2201 TJ  Noordwijk                                20
Mw. Th.B. van der Meijden-Mulder, ’t Lienplantsoen 16, 
2264 MB  Leidschendam                                                                                           23
Mw. Drs. W.J. Monod de Froideville-Reigersman, Waals-
dorperweg 105, 2597 HS  Den Haag                                                                     47
Mw. B. Ram-Muller, Burgemeester Feithplein 87, 2273 BX  
Voorburg                                                                                                                          26
Dhr. J.C. Spikker, Aletta Jacobsstraat 156, 2037 PD  Haarlem                   11 
Dhr. J.H. de Groot, Treublaan 163, 2555HG  Den Haag                                 38
Dhr. K.C.T. Hoekstein, Ooievaarsveld 3, 2727 BX  Zoetermeer                     50
Mw. C. Stam-Meijboom, Loggerstraat 72, 2584 HB  Den Haag                 41
Dhr. G.H.M.T. Corbey, Welterstraat 11, 6067 GK  Linne                               77

Correctie ledenlijst: 
Mw. F.W.B. van den Akker-van Gogh, moet zijn: 
Akker-van Goch                                                                                                            92

Wijziging telefoonnummer:
Mw. B.M.B. van Rooyen: nieuwe nr: 070-8902386                                       38

Wijziging regio:
Dhr. J. van Drunen, van regio 17 naar regio 20                                                 20
Mw. B.M.B. van Rooyen, van regio 41 naar regio 38                                      38



De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het winternummer 2015 luidt:

Herfsttijloos
(dit is een plantje dat in de herfst bloeit en op een krokus lijkt)

Wij hebben 40  inzendingen (2 per post en 38 per e-mail)  ontvangen. 
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 27 januari  j.l.
De winnaar is geworden:

De heer F. Snackers te Nuth.  Van harte gefeliciteerd!

De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cadeaubon ter waarde van € 25,- zijn inmiddels naar de winnaar verstuurd.

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 25 april 2016  naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar:  puzzel@vg-anwb.nl 

p
uzzel

Horizontaal
1. Sportvriend 12 lichaamsdeel 13 ongeveer twintig
cm hoog bankje om in allerlei variaties op en weer
af te stappen 14 voorzetsel 16 titel 17 op welke
wijze 19 bezittelijk voornaamwoord 20 voeg-
woord 21 namaakbont 24 beweeglijke weefsel-
strengen 27 tiran 28 krachtig 30 verlegenheid 31
titel 32 onbewolkt (afk.) 34 gevaarlijke syntheti-
sche drug 35 Frans lidwoord 36 de oudere (afk.) 37
jammer 39 ooit 41 gezondheidsvoorlichting en 
-opvoeding (afk.) 43 oefenen 44 hoofddeksel 46
egaal 48 spierstijfheid 51 pose 52 lidwoord 54 li-
chaamsvocht 56 oude lengtemaat 58 ledematen
60 wettelijke aansprakelijkheid (afk.) 61 nereïde
63 duurzaam 65 rund 66 jongensnaam 67 titel
(Lat. afk.) 69 volksuniversiteit (afk.) 70 militair
(afk.) 71 adem 73 hertenleer 75 danspartner 76
persoon die masseert.

Verticaal
1 Het trainen op een hometrainer 2 omzetbelas-
ting (afk.) 3 suikerboon 4 jachtuitroep 5 maan-
stand (afk.) 6 ik 7 hoofdstuk (afk.) 8 koker 9 zich
verroeren 10 historische Nederlandse politieke
partij (afk.) 11 sportbeoefenaar of -club die kans
maakt de vorige kampioen op te volgen 15 naar
beneden 17 hypertext transfer protocol (afk.) 18
adviesraad van de Benelux (afk.) 20 eenmaal 22
persoonlijk record (afk.) 23 vervoersmaatschappij
25 paardenkracht (afk.) 26 muzieknoot 29 per e-
mail berichten 33 hersteld 35 soepel 37 canapé 38
asvaas 39 roem 40 proost 42 volwasseneneduca-
tie (afk.) 45 slee 47 soort training 49 buis die de
gal uit de galblaas naar de twaalfvingerige darm
voert 50 fysiek welbevinden 52 hecht 53 toets 55
trainingsattribuut 57 onderricht 58 soort zeilboot
59 Bijbeldeel 60 gezond 62 denkbeeld 64 afwezig-
heid van alle schuld (juridische afkorting) 68 per-
soonlijk voornaamwoord 71 meisjesnaam 72
toestand die positief noch negatief is (in de Ja-
panse filosofie) 73 vrouwelijke dominee (afk.) 74
mij.


